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V

Voorwoord

VOORWOORD

Het is alweer jaren geleden, 2013 om precies te zijn, dat de wens om belastingwetenschap-
pelijk onderzoek te doen werd omgezet in een daad. Ik had toen niet kunnen bevroeden dat 
het – om de metafoor van het bouwen te gebruiken – zo’n lang bouwproces zou worden 
en evenmin dat het resultaat zo’n omvangrijk bouwwerk zou zijn. Dat de werkelijkheid 
anders is dan gedacht – een veelvoorkomend verschijnsel in het leven van stervelingen – 
heeft in de eerste plaats als oorzaak dat ik ervoor gekozen heb om het onderzoek naar de 
belastingheffing van vastgoedtransacties in de Europese btw niet geïsoleerd te behandelen, 
maar in samenhang met de ‘btw-pijlers’ van de belastingplicht en de belastbaarheid 
die voorafgaan aan de belastingheffing ter zake van vastgoedtransacties, alsmede de 
‘btw-pijler’ van het recht op btw-aftrek die zichtbaar maakt wat de gevolgen zijn van het 
belasten of vrijstellen van een vastgoedtransactie voor het recht op btw-aftrek van de 
belastingplichtige die de vastgoedtransactie verricht en zijn afnemer. De tweede oorzaak 
is dat over de ‘btw-pijlers’ die in dit onderzoek aan bod komen een zeer omvangrijke 
hoeveelheid relevante jurisprudentie, beleid en literatuur bestaat. En de derde oorzaak 
is dat ik ervoor gekozen heb om de in nevelen gehulde ‘steegjes’ van de totstandkoming 
van de Tweede Richtlijn en Zesde Richtlijn na te lopen met als oogmerk om duidelijk(er) 
te krijgen waarom de bepalingen in (thans) de Btw-richtlijn zo geformuleerd zijn zoals ze 
zijn. Het is mijn wens dat ik met dit onderzoek een steentje toevoeg aan het gebouw van 
de belastingwetenschap – een bouwwerk waaraan continue wordt gewerkt, maar nooit af 
is – en dat dit onderzoek behulpzaam is bij de door de Europese Commissie aangekondigde 
(politieke) herbezinning op de bestaande btw-vrijstellingen voor vastgoedtransacties.

Zonder de hulp van anderen zou het mij niet zijn gelukt om dit onderzoek tot een goed einde 
te brengen. Ik maak daarom graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken 
die aan de totstandkoming van dit proefschrift heeft bijgedragen. Enkele personen wil ik 
hierbij in het bijzonder noemen.

Ik wil de leden van de promotiecommissie, Peter Essers, Madeleine Merkx, René van der 
Paardt, Redmar Wolf en Bart van Zadelhoff, bedanken voor hun bereidheid om zitting te 
nemen in de promotiecommissie.

Vanzelfsprekend wil ik ook mijn promotoren, Herman van Kesteren en Gert-Jan van Norden, 
bedanken voor de vrijheid die ze mij bij het doen van mijn onderzoek hebben vergund 
en hun constructieve en enthousiaste begeleiding. De uitwisseling van opvattingen over 
de belasting die ons bindt, de btw, heb ik gewaardeerd. Ik ben dan ook blij dat we die 
vakinhoudelijke gesprekken kunnen voortzetten als collega’s van het Fiscaal Instituut 
Tilburg van Tilburg University.
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Ik ben mijn werkgever, BTW-INSTITUUT, en Machiel van Driel in het bijzonder, dankbaar 
voor de tijd en ruimte die mij is gegeven voor het schrijven van dit proefschrift. Mijn 
voormalige collega, Inge Verrips-Shun, ben ik erkentelijk voor het verzorgen van de Engelse 
vertaling van de samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn (schoon)ouders, broers, zus, zwagers en schoon-
zussen en verdere familie en vrienden voor de liefde, steun en getoonde belangstelling in 
de achterliggende jaren.

Zeer veel dank ben ik verschuldigd aan mijn vrouw Ilse. De start van mijn onderzoek viel 
nagenoeg samen met de aanvang van ons huwelijk. Dit onderzoek heeft veel van ‘onze’ 
tijd opgeslokt. Ik ben dankbaar dat je me in al die jaren hebt gesteund, ook al was het 
voor jou niet makkelijk dat ik vanwege dit onderzoek zo vaak fysiek (of mentaal) afwezig 
was. Zonder de liefde van jou en onze kinderen, Elena, Benjamin en Julia, had ik dit niet 
kunnen volbrengen. Dank daarvoor!

Ik wil dit voorwoord afsluiten met het volgen van het voorbeeld van de klassieke componist 
Johann Sebastian Bach die een groot deel van zijn cantates besloot met een dankwoord 
van drie letters: S.D.G.

Dordrecht, juli 2021

Matthijs van der Wulp
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HOOFDSTUK 1  

Inleiding

1.1 Introductie van het onderwerp

Wereldwijd kennen meer dan 170 landen een btw.1 Geen van die landen heeft ervoor 
gekozen om alle vastgoedtransacties in de btw-heffing te betrekken. Ook in landen met een 
zogenoemde ‘moderne btw’2 – een btw op grond waarvan een uniform btw-tarief wordt 
toegepast op de breedst mogelijke grondslag – gelden voor bepaalde vastgoedtransacties 
een vrijstelling3. Millar merkt hierover op: “At least some immovable property transactions 
continue to be treated as exempt under the most broad-based VAT-regimes.”4 In landen met 
een moderne btw, zoals Australië en Nieuw-Zeeland, geldt niettemin als uitgangspunt 
dat vastgoedtransacties belast zijn (de zogenoemde ‘belastingmethode’5). In de EU is 
in de ’70 van de vorige eeuw daarentegen gekozen voor de ‘vrijstellingsmethode’6: de 
levering en verhuur van onroerend goed is in beginsel vrijgesteld.7 Op dit unierechtelijke 
uitgangspunt bestaan zowel imperatieve als facultatieve uitzonderingen.8 EU-lidstaten 
mogen op grond van die uitzonderingen alleen de ‘eerste’ levering van een (gedeelte van 
een) gebouw, de levering van een bouwterrein en de in art. 135 lid 2, onderdelen a tot en 
met d Btw-richtlijn genoemde verhuur van onroerend goed in de btw-heffing betrekken. 
Lidstaten kunnen echter ook kiezen voor een aanzienlijk beperktere vrijstellingsmethode 
die qua resultaat dicht aanschurkt tegen de belastingmethode in landen met een moderne 
btw, door ook bepaalde opvolgende leveringen van (gedeelten van) gebouwen te belasten9, 

1 F. Annacondia, ‘Overview of General Turnover Taxes and Tax Rates - January 2020’, International 
VAT Monitor March/April 2020, p. 99-109.

2 Deze term ontleen ik aan: L. Ebrill e.a., The Modern VAT, Washington: International Monetary 
Fund 2001.

3 In het kader van dit onderzoek wordt met een vrijstelling steeds een vrijstelling zonder recht op 
aftrek bedoeld.

4 R. Millar, ‘VAT and Immovable Property: Full Taxation Models and the Treatment of Capital Gains 
on Owner-Occupied Residences’, in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design 
Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 253.

5 Deze term ontleen ik aan: S. Cnossen, ‘VAT Treatment of Immovable Property’ in: V. Thuronyi 
(ed.), Tax Law Design and Drafting (volume 1), International Monetary Fund 1996, p. 237 en S. 
Cnossen, Three VAT Studies, Den Haag: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 
2010, p. 76.

6 Deze term ontleen ik aan: S. Cnossen, ‘VAT Treatment of Immovable Property’ in: V. Thuronyi 
(ed.), Tax Law Design and Drafting (volume 1), International Monetary Fund 1996, p. 237 en S. 
Cnossen, Three VAT Studies, Den Haag: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 
2010, p. 76.

7 Art. 135 lid 1, onderdelen j, k en l Btw-richtlijn.
8 Art. 135 lid 1, onderdelen j, k en l Btw-richtlijn, art. 135 lid 2 Btw-richtlijn en art. 137 lid 1, 

onderdelen b, c en d Btw-richtlijn.
9 Art. 12 lid 2, derde alinea Btw-richtlijn.
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de verhuur van onroerend goed in beginsel te belasten10 en belastingplichtigen het recht 
te verlenen om voor btw-heffing te kiezen voor (nagenoeg) alle resterende vrijgestelde 
vastgoedtransacties11. De mate waarin vastgoedtransacties in de btw-heffing worden 
betrokken kan binnen de EU dus aanzienlijk verschillen en verschilt ook aanzienlijk. Van 
Brederode merkt in dit verband op: “(…) it can be said that the rules among the EU are 
diverse if not simply chaotic.”12

Door zowel (fiscaal-)juristen als (fiscaal-)economen wordt in de (inter)nationale literatuur al 
decennialang kritiek geuit op het toepassen van de vrijstellingsmethode op vastgoedtrans-
acties (in de Europese btw). Kern van die kritiek is dat voor de vrijstellingen voor de levering 
en/of verhuur van onroerend goed (in de Europese btw) geen (afdoende) rechtvaardiging 
bestaat, zij de fiscale neutraliteit verstoren en leiden tot een inbreuk op de logica en het 
functioneren van de btw.13 Ook de belastingmethode in landen met een moderne btw is 
echter niet onomstreden. Hoewel Poddar erkent dat het belasten van vastgoedtransacties 
met uitzondering van de levering van woningen na eerste ingebruikneming en de verhuur 
van woonruimte vanuit een puur technisch en systematisch oogpunt een redelijk compromis 
is, meent hij dat het belasten van alle vastgoedtransacties voor geavanceerde economieën 
een alternatief is dat serieus overweging verdient.14 Ook de OESO lijkt van mening te zijn 
dat vrijstellingen voor vastgoedtransacties gemist kunnen worden. Naar de mening van 
de OESO zijn de vrijstellingen voor de verhuur en levering van onroerend goed ‘common 
exemptions’, hetgeen wil zeggen dat de meeste landen die lid zijn van de OESO deze 

10 Op grond van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn is dit toegestaan (HvJ EG 3 februari 2000, zaak C-12/98, 
ECLI:EU:C:2000:62 (M. Amengual Far/J. Amengual Far)).

11 Art. 137 lid 1, onderdelen b, c en d Btw-richtlijn.
12 R.F. van Brederode, ‘Theory and Practice of VAT Treatment of Real Estate’ in: R.F. van Brederode 

(ed.), Immovable Property under VAT: A Comparative Global Analysis, Alphen aan den Rijn: Kluwer 
Law International 2011, p. 10.

13 Zie bijv. D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: 
Kluwer 1990, p. 402-403, B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde 
waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 83-84, S. Cnossen, ‘BTW en onroerend goed’, WFR 1995/399, 
S. Cnossen, ‘VAT Treatment of Immovable Property’ in: V. Thuronyi (ed.), Tax Law Design and 
Drafting (volume 1), International Monetary Fund 1996, p. 237, Arthur Andersen, Study on the 
application of Value Added Tax to the property sector, nr. XXI/96/CB-3021, p. 14, L. Ebrill e.a., The 
Modern VAT, Washington: International Monetary Fund 2001, p. 98-99, C. Amand, G. Schellman 
en R. Vermeulen, ‘Immovable Property and VAT Lessons from Past Experience’, International 
VAT Monitor September/October 2005, p. 325-334, S. Cnossen, Three VAT Studies, Den Haag: CPB 
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 2010, p. 71-77, R.F. van Brederode, ‘Theory and 
Practice of VAT Treatment of Real Estate’ in: R.F. van Brederode (ed.), Immovable Property under 
VAT: A Comparative Global Analysis, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011, p. 14, R. 
de la Feria en R. Krever, ‘Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT’ in: R. de la Feria 
(ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International 2013, p. 25-28, S. Cnossen, ‘A Proposal to Improve the VAT Treatment of Housing in 
de European Union’ in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives,
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 244-246, R. Millar, ‘VAT and Immovable 
Property: Full Taxation Models and the Treatment of Capital Gains on Owner-Occupied Residences’, 
in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: 
Kluwer Law International 2013, p. 304 en S. Cnossen, ‘Modernisering van de btw’ in: S. Cnossen 
en B. Jacobs (red.), Ontwerp voor een beter belastingstelsel, Amsterdam: ESB 2019, p. 260.

14 S. Poddar, ‘Treatment of Housing under VAT for the US’, Tax Law Review 2010/2, p. 469-470.
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vrijstellingen kennen.15 Door de OESO wordt gesteld dat deze vrijstellingen hun wortels 
hebben in de traditie.16 Het ‘standaardadvies’ van de OESO is om bij het ontwerpen van 
een btw de lijst met vrijstellingen zo kort mogelijk te houden en deze te beperken tot de 
gezondheidszorg, het onderwijs en eventueel de financiële activiteiten.17 Op deze ‘shortlist’ 
van vrijstellingen ontbreken derhalve de (in de OESO-landen gebruikelijke) vrijstellingen 
voor de levering en verhuur van onroerend goed.

In december 2010 heeft de Europese Commissie in het Groenboek over de toekomst van 
de btw opgemerkt dat bij vele van de bestaande vrijstellingen in de Europese btw het 
de vraag is of zij nog altijd relevant zijn. Een verbreding van de belastinggrondslag door 
een beperking van het aantal vrijstellingen zorgt er volgens de Europese Commissie voor 
dat de Europese btw efficiënter en neutraler wordt.18 Naar de mening van de Europese 
Commissie moeten de bestaande vrijstellingen worden herzien. Zij heeft aan stakeholders 
de vraag gesteld welke van de huidige vrijstellingen mogen worden afgeschaft en of er 
vrijstellingen zijn die moeten worden behouden en, zo ja, waarom.19 Het voorgaande 
betekent dat de vraag op tafel ligt of de bestaande vrijstellingen voor vastgoedtransacties 
in de Europese btw afgeschaft, beperkt of behouden moeten worden en, zo ja, waarom. 
Die vraag is onverminderd actueel, omdat door de Europese Commissie en de lidstaten 
prioriteit is gegeven aan het eerste punt van het groenboek: de btw-behandeling van 
grensoverschrijdende transacties op de interne markt. De herbezinning op de bestaande 
vrijstellingen voor vastgoedtransacties in de Europese btw moet derhalve nog plaatsvinden. 
Met dit onderzoek wil ik aan die herbezinning een bijdrage leveren door na te gaan of 
en, zo ja, in hoeverre de bestaande vrijstellingen voor vastgoedtransacties in de Europese 
btw wenselijk zijn. In het laatste hoofdstuk wordt daartoe een overzicht gegeven van de 
knelpunten met betrekking tot deze vrijstellingen en worden aanbevelingen gedaan voor 
wenselijker alternatieven.

1.2 Onderzoeksvraag

In dit onderzoek beantwoord ik de vraag: hoe vindt de belastingheffing van vastgoedtransacties 
in de Europese btw plaats naar positief recht en hoe behoort zij plaats te vinden naar wenselijk 
recht? Op het onderscheid tussen het positieve en wenselijke recht zal in paragraaf 1.6 nader 
worden ingegaan. Om de (kern)vraag hoe de belastingheffing van vastgoedtransacties in de 
Europese btw naar positief plaatsvindt en naar wenselijk recht zou moeten plaatsvinden 
te kunnen beantwoorden, dienen twee prealabele vragen te worden beantwoord. Immers, 
op grond van art. 2 lid 1, onderdelen a en c Btw-richtlijn wordt aan belastingheffing (of 

15 OECD, Consumption Tax Trends 2020 VAT/GST and excise rates, trends and policy issues, Parijs: 
OECD Publishing 2020, p. 88.

16 OECD, Consumption Tax Trends 2020 VAT/GST and excise rates, trends and policy issues, Parijs: 
OECD Publishing 2020, p. 45.

17 OECD, Consumption Tax Trends 2020 VAT/GST and excise rates, trends and policy issues, Parijs: 
OECD Publishing 2020, p. 45.

18 Groenboek over de toekomst van de btw van 1 december 2010, nr. COM(2010) 695 definitief, 
p. 11.

19 Groenboek over de toekomst van de btw van 1 december 2010, nr. COM(2010) 695 definitief, 
p. 12.
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vrijstelling) daarvan ter zake van een vastgoedtransactie pas toegekomen indien deze 
transactie belastbaar is. Dit is het geval indien:
1. degene die de vastgoedtransactie verricht een belastingplichtige is; en
2. de vastgoedtransactie een levering of een dienst is die – binnen het grondgebied van 

een lidstaat – door een als zodanige handelende belastingplichtige onder bezwarende 
titel wordt verricht.

De vraag of een vastgoedtransactie een belastbare levering of dienst is, is op grond van 
het positieve recht van belang voor de vraag welke vrijstelling of uitzondering daarop van 
toepassing kan zijn. De in art. 135 onderdelen j en k Btw-richtlijn opgenomen vrijstellingen 
(en de uitzonderingen daarop) gelden immers uitsluitend voor leveringen, terwijl de 
vrijstelling van art. 135, onderdeel l Btw-richtlijn (en de uitzonderingen daarop) uitsluitend 
geldt voor verhuurdiensten. De kwalificatie van een belastbare vastgoedtransactie als een 
levering of dienst vormt als het ware de afslag naar de vrijstelling(en) die van toepassing 
kan (kunnen) zijn.

De kernvraag van dit onderzoek kan niet worden beantwoord zonder hierbij de gevolgen 
te betrekken van de vrijstellingen voor vastgoedtransacties voor het recht op aftrek van 
voorbelasting. Op grond van art. 168 Btw-richtlijn bestaat recht op btw-aftrek voor zover 
de belastingplichtige de afgenomen goederen en diensten gebruikt voor zijn belaste 
handelingen. Het gebruik van afgenomen goederen of diensten voor een vrijgestelde 
vastgoedtransactie leidt daarom tot een beperking van het recht op aftrek voor de belas-
tingplichtige die de vastgoedtransactie verricht en kan ook leiden tot een correctie van de 
oorspronkelijk toegepaste aftrek van de btw, de zogenoemde ‘herziening’. De roep om een 
neutraler Europese btw is niet los te zien van deze consequentie van de vrijstelling voor 
het recht op aftrek van voorbelasting.20 Voor de beantwoording van de vraag of en, zo ja, 
in hoeverre de vrijstellingen voor vastgoedtransacties naar positief recht (on)wenselijk 
zijn, dient daarom ook in kaart te worden gebracht wat de beperkingen van het recht 
op aftrek en de eventuele herziening van de toegepaste btw-aftrek betekenen voor de 
belastingplichtige die de vrijgestelde vastgoedtransacties verricht en zijn afnemer.

 1.3 Belang van het onderzoek

 Zowel Bijl21 als Van Zadelhoff22 hebben onderzoek gedaan naar de btw-consequenties ten 
aanzien van vastgoed(transacties). Inmiddels zijn deze onderzoeken circa 30 jaar oud. 
In de afgelopen drie decennia is veel jurisprudentie van het Hof van Justitie verschenen 
die betrekking heeft op of relevant is voor de behandeling van vastgoedtransacties in 
de Europese btw. Hierbij valt te denken aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
inzake de vraag wanneer een natuurlijk persoon belastingplichtig wordt voor de levering 

20 Zie bijv. het Groenboek over de toekomst van de btw van 1 december 2010, nr. COM(2010) 695 
definitief, p. 12: “Het recht op aftrek is fundamenteel om de neutraliteit van de belasting te garanderen 
voor de bedrijven.”

21 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990.

22 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992.
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van (privé)grond23, de belastbaarheid van een incidenteel verrichte transactie door een 
belastingplichtige24, de grenzen die het Hof heeft gesteld aan de vrijheid van lidstaten om 
de begrippen ‘bouwterrein’ en ‘bijbehorend terrein’ te omschrijven25, de beoordelings-
ruimte bij het gelijkstellen van zakelijke gebruiksrechten op onroerende goederen met 
lichamelijke zaken26 en het toepassen van het criterium van eerste ingebruikneming op 
de verbouwing van gebouwen (de zogenoemde ‘vernieuwbouw’)27. Daarnaast heeft het 
Hof van Justitie een (nadere) invulling gegeven aan diverse (onroerend goed)begrippen 
in de Btw-richtlijn, zoals de begrippen ‘onroerend goed’28, ‘levering’29 en ‘verhuur’30. De 
invulling van het begrip ‘onroerend goed’ door het Hof van Justitie heeft geresulteerd in 
een definiëring van dit begrip in art. 13ter van de Btw-verordening. Bij de invulling die 
het Hof van Justitie heeft gegeven aan het begrip ‘verhuur’ heeft het Hof een onderscheid 
gemaakt tussen verhuur en andere, meeromvattende diensten (de zogenoemde ‘verhuur 
plus’).31 Dit onderscheid heeft weer aanleiding gegeven tot nieuwe jurisprudentie over de 
afbakening van het begrip ‘verhuur’.32 Ten slotte heeft het Hof van Justitie met name in de 
achterliggende twee decennia veel arresten gewezen inzake het recht op btw-aftrek en de 
herziening daarvan (ter zake van vastgoedtransacties).33

Deze ‘nieuwe’ jurisprudentie van het Hof van Justitie is naar mijn mening op zichzelf reeds 
een rechtvaardiging om de belastingheffing ter zake van vastgoedtransacties in de Europese 
btw opnieuw aan een onderzoek te onderwerpen. Het belang van mijn onderzoek ten 
opzichte van de dissertaties van Bijl en Van Zadelhoff is echter niet beperkt tot de behan-
deling van nieuwe jurisprudentie van het Hof van Justitie. Het object van mijn onderzoek 
en/of het toetsingskader dat ik hanteer, wijkt af van de onderzoeken van Bijl en van Van 
Zadelhoff. Bijl heeft in zijn onderzoek de heffing ten aanzien van onroerend goed in de 

23 HvJ EU 15 september 2011, gevoegde zaken C-180/10 en C-181/10, V-N 2011/50.19 (Słaby/Kuć) en 
HvJ EU 9 juli 2015, zaak C-331/14, V-N 2015/34.22 (Kezić).

24 HvJ EU 13 juni 2013, zaak C-62/12, FED 2014/4, m.nt. Blokland (Kostov).
25 HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts (Gemeente Emmen), HvJ EG 

8 juni 2000, zaak C-400/98, V-N 2000/43.17 (Breitsohl), HvJ EG 19 november 2009, zaak C-461/08, 
BNB 2011/14, m.nt. De Wit (Don Bosco) en HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85, 
m.nt. Van Zadelhoff (Woningstichting Maasdriel) en HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, V-N 
2019/46.12 (KPC Herning).

26 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl (Stichting Goed Wonen I).
27 HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, m.nt. Van Zadelhoff (Kozuba).
28 HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren (Maierhofer).
29 HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19, r.o. 64 (Centralan) en HvJ EU 27 maart 2019, 

zaak C-201/18, V-N 2019/23.16 (Mydibel).
30 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl (Stichting Goed Wonen I)
31 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl (Stichting Goed Wonen I) en HvJ 

EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22 (Temco Europe).
32 Zie bijv. HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-55/14, V-N 2015/13.18 (Régie communale autonome du 

stade Luc Varenne).
33 Zie bijv. HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-98/98, BNB 2001/118, m.nt. Van Hilten (Midland Bank), HvJ 

EG 29 april 2004, gevoegde zaken C-487/01 en C-7/02, BNB 2004/260, m.nt. Bijl (Gemeente 
Leusden/Holin Groep), HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, V-N 2008/14.20, r.o. 33 (Securenta), 
HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20 (BLC Baumarkt) en HvJ EU 9 juni 2016, 
zaak C-332/14, V-N 2016/32.16 (Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstückgemeinschaft), HvJ EU 
14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65, m.nt. Swinkels (Iberdrola), HvJ EU 25 juli 2018, 
zaak C-140/17, BNB 2019/32, m.nt. Swinkels (Gmina Ryjewo) en HvJ EU 17 september 2020, zaak 
C-791/18, BNB 2021/18, m.nt. Bijl (Stichting Schoonzicht).
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Nederlandse btw tot uitgangspunt genomen. In mijn onderzoek zal de belastingheffing ter 
zake van vastgoedtransacties in de Europese btw het object van onderzoek zijn. Bovendien 
is het juridische onderzoek van Bijl meer beschrijvend van aard34, terwijl mijn onderzoek 
een juridisch-dogmatisch karakter heeft. Van Zadelhoff heeft in zijn onderzoek net als ik 
de Europese btw tot uitgangspunt genomen, maar heeft gekozen voor een afzonderlijke 
behandeling van vastgoedtransacties volgens de theorie van de heffing van btw en de 
btw-heffing ten aanzien van onroerende goederen in de praktijk. Alleen het ‘theoriedeel’ 
van zijn onderzoek wordt afgesloten met een aantal conclusies over wenselijk recht; in het 
praktijkdeel zijn die conclusies niet opgenomen.35 Omdat de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie door Van Zadelhoff is behandeld in het ‘praktijkdeel’ is de (destijds bestaande) 
jurisprudentie van het Hof van Justitie in zijn onderzoek niet systematisch onderzocht op 
haar wenselijkheid. In mijn onderzoek behoort de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
wel tot het object van het juridisch-dogmatisch onderzoek.

Het belang van mijn onderzoek is voorts gelegen in de aandacht voor de richtlijnhistorie. In 
de jurisprudentie en de (inter)nationale literatuur over de Europese btw in het algemeen 
en de belastingheffing van vastgoedtransacties in het bijzonder, is voor zover mij bekend 
slechts aandacht besteed aan de gepubliceerde totstandkomingsgeschiedenis van de 
Tweede Richtlijn en de Zesde Richtlijn. Omdat de uiteindelijk vastgestelde bepalingen in 
de Tweede Richtlijn en Zesde Richtlijn soms aanzienlijk afwijken van de bepaling in het 
gepubliceerde (gewijzigde) voorstel van de Europese Commissie, is in de literatuur betreurd 
dat de werkelijke bedoeling van de richtlijngever lang niet altijd uit het gepubliceerde 
richtlijnhistorische materiaal kan worden afgeleid.36 In dit onderzoek wil ik die richtlijnhis-
torische leemte opvullen door ook aandacht schenken aan de relevante niet-gepubliceerde 
totstandkomingsgeschiedenis van de Tweede Richtlijn en de Zesde Richtlijn. Op grond van 
de zogenoemde ‘Eurowob’ is het mogelijk om te verzoeken om openbaarmaking van de 
stukken inzake de totstandkoming van richtlijnen.37 Door mijn voormalige collega, Najat 
Idrissi, is een verzoek gedaan tot openbaarmaking van de stukken inzake de totstandkoming 
van de Tweede Richtlijn. Op dit verzoek heeft zij documenten ontvangen die zij met mij 
heeft gedeeld. Ik heb zelf een verzoek gedaan tot openbaarmaking van de stukken inzake 
de totstandkoming van de Zesde Richtlijn. In reactie op dit verzoek heb ik documenten 
ontvangen die zien op de totstandkoming van de Zesde Richtlijn. De openbaar gemaakte 
documenten die nog niet eerder voorwerp zijn geweest van onderzoek, betreffen met 
name vergaderstukken van de Raadswerkgroep financiële vraagstukken (hierna: de 
Groep financiële vraagstukken) en het Comité van Permanente Vertegenwoordigers die 

34 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 1.

35 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 11-13.

36 D.B. Bijl, M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, Kluwer: 
Deventer 2001, p. 12.

37 Verordening 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, 
PbEG 2001, L 145/43.
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betrekking hebben op de totstandkoming van de Tweede en Zesde Richtlijn.38 De docu-
menten die betrekking hebben op de zittingen van de Raad zijn – overigens zonder nadere 
toelichting – niet openbaargemaakt. Voor dit onderzoek is dit geen groot gemis gebleken. 
Over een deel van de voor dit onderzoek relevante wijzigingen in het Voorstel voor een 
tweede richtlijn en het Voorstel voor een zesde richtlijn is overeenstemming bereikt binnen 
de Groep financiële vraagstukken of het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. 
Daarnaast worden in een aantal vergaderstukken van de Groep financiële vraagstukken 
of het Comité van Permanente Vertegenwoordigers expliciet genoemd wat door de Raad 
is besloten over enkele punten waarover het binnen de Groep financiële vraagstukken en 
het Comité van Permanente Vertegenwoordigers niet gelukt was om overeenstemming 
te bereiken. Aan de hand van het openbaar gemaakte richtlijnhistorische materiaal heb ik 
derhalve voor de meeste wijzigen ten opzichte van het Voorstel voor een Tweede Richtlijn 
en het Voorstel voor een Zesde Richtlijn die voor dit onderzoek relevant zijn na kunnen 
gaan wat hiervoor de redenen zijn geweest. Zoals uit dit onderzoek zal blijken, strookt 
de uitleg die het Hof van Justitie aan richtlijnbepalingen geeft niet altijd met werkelijke 
bedoeling van de richtlijngever.

1.4 Afbakening

In dit onderzoek gaat het om de belastingheffing ter zake van vastgoedtransacties. Het 
begrip ‘vastgoedtransactie’ is geen (unie)begrip met een vastomlijnde betekenis. Om die 
reden is het voor de afbakening van dit onderzoek van belang om dit begrip te voorzien 
van een definitie.39 Onder een vastgoedtransactie versta ik in dit onderzoek: het tegen 
vergoeding overdragen, overgaan of verlenen van een exclusief gebruiksrecht op een 
(gedeelte van een) gebouw en van het bijbehorend terrein of een onbebouwd terrein. 
Deze definitie impliceert dat ik voor het begrip ‘vastgoed’ aansluit bij het unierechtelijke 
onderscheid van zelfstandige onroerende goederen in gebouwen of gedeelten daarvan met 
de bijbehorende terreinen enerzijds en onbebouwde terreinen anderzijds.40 Het begrip 
‘vastgoedtransactie’ zoals hiervoor gedefinieerd omvat uiteenlopende rechtshandelingen, 
zoals de eigendomsoverdracht op grond van een koopovereenkomst, de huurkoop, de 
(financial) leasing, de sale-and-leaseback en de verhuur van een (gedeelte van een) gebouw 
of een onbebouwd terrein, de zogenoemde ‘verhuur plus’ en de vestiging, overdracht, 
wijziging, afstand of opzegging van een beperkt zakelijk gebruiksrecht op een onroerend 

38 De Groep financiële vraagstukken bestaat uit ambtenaren van de EU-lidstaten die zich buigen over 
het voorstel van de Europese Commissie. Na het voorbereidende werk van deze werkgroep komt 
het (aangepaste) voorstel - en met name de onopgeloste punten - ter sprake in het Comité van 
Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) van de lidstaten waarna het voorstel - en met name de 
onopgeloste punten - uiteindelijk wordt behandeld door de Raad Economische en Financiële Zaken 
(ECOFIN). Zie: https://www.europa-nu.nl/id/vh87fv51qrym/raadswerkgroep_financiele_vraagstukken 
en https://www.europa-nu.nl/id/vga3ex9vr2z9/comite_van_permanente_vertegenwoordigers, 
geraadpleegd op 4 januari 2021.

39 J.B.M. Vranken, Asser/Vranken Algemeen deel**** 2014/47 (online, bijgewerkt op 19 januari 2014).
40 Art. 12 lid 1 en art. 135 lid 1, onderdelen j en k Btw-richtlijn en 13ter, onderdelen a en b Btw-uitvoe-

ringsverordening. Deze definitie van het begrip ‘vastgoedtranstransactie’ betekent dat transacties 
die bestaan in het tegen vergoeding overdragen, overgaan of verlenen van een exclusief gebruiks-
recht op onzelfstandige onroerende goederen, zoals de leasing van geïntegreerde zonnepanelen, 
gevels of inbouwapparatuur en de verhuur van daken van gebouwen voor de plaatsing van 
zonnepalen, buiten de reikwijdte van dit onderzoek vallen.
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goed tegen vergoeding. De beperking van het onderwerp tot de hiervoor gedefinieerde 
vastgoedtransacties brengt met zich dat handelingen met betrekking tot onroerend goed 
die in de Europese btw gelijkgesteld zijn met een levering of dienst onder bezwarende titel, 
zoals de onttrekking (art. 16 Btw-richtlijn) en de integratielevering (art. 18, onderdeel a 
Btw-richtlijn) in dit onderzoek niet aan bod komen.

Het object van onderzoek is beperkt tot de Europese btw. De keuze voor deze beperking 
is in de eerste plaats ingegeven door het feit dat de btw in de EU op Europees niveau is 
geregeld in een richtlijn. Sinds 2007 is dit de Btw-richtlijn, voordien waren de Europese 
btw-regels te vinden in de Zesde Richtlijn respectievelijk de Tweede Richtlijn. De lidstaten 
zijn gehouden om de bepalingen in een richtlijn te implementeren in hun nationale wetge-
ving.41 Daarnaast zijn in de Btw-uitvoeringsverordening ter uitvoering van de Btw-richtlijn 
bepalingen opgenomen teneinde met name begrippen in de Btw-richtlijn, zoals het begrip 
‘onroerend goed’, op eenvormige wijze in te vullen.42 Deze bepalingen zijn rechtstreeks 
– dus zonder omzetting in nationaal recht – toepasselijk in de lidstaten. De keuze voor 
de Europese btw als object van onderzoek is in de tweede plaats ingegeven doordat het 
Hof van Justitie uiteindelijk beslist hoe de bepalingen in de Btw-richtlijn moeten worden 
uitgelegd. Het Hof maakt in prejudiciële procedures desgevraagd aan nationale rechters 
duidelijk hoe het unierecht moet worden uitgelegd.43 Daarnaast bepaalt het Hof in door de 
Europese Commissie aangespannen inbreukprocedures of lidstaten de Europese btw-regels 
hebben overtreden.44 De begrippen in de Btw-richtlijn en haar voorgangers beschouwt 
het Hof als uniebegrippen die in alle lidstaten hetzelfde moeten worden uitgelegd, tenzij 
voor de invulling van deze begrippen in de richtlijn wordt verwezen naar het recht van de 
lidstaten.45 Veel van de begrippen die in dit onderzoek centraal staan, zoals de begrippen 
‘belastingplichtige’, ‘economische activiteit’, ‘exploitatie van een lichamelijke zaak om er 
duurzaam opbrengst uit te verkrijgen’, ‘levering’, ‘dienst’, ‘verhuur’, ‘onroerend goed’ en 
‘(gedeelte van een) gebouw’ zijn uniebegrippen. De uitleg van die begrippen is derhalve 
voorbehouden aan het Hof van Justitie. Ten aanzien van de begrippen waarbij de lidsta-
ten op grond van de Btw-richtlijn wel over de bevoegdheid beschikken om deze in het 
nationale recht (nader) te omschrijven, zoals de begrippen ‘bouwterrein’, ‘bijbehorend 
terrein’, ‘investeringsgoed’ en de toepassing van het criterium ‘eerste ingebruikneming’ 
na de verbouwing van een gebouw (de zogenoemde ‘vernieuwbouw’), heeft het Hof 
van Justitie grenzen gesteld of – in het geval van het begrip ‘bijbehorend terrein’ – die 
bevoegdheid ontkend.46

Omdat het onderzoek zich richt op de belastingheffing van vastgoedtransacties in de Euro-
pese btw, zal in dit onderzoek uitsluitend aandacht worden besteed aan vastgoedtransacties 
die door een belastingplichtige worden verricht en die – behoudens toepassing van art. 19 

41 Art. 288, derde volzin VWEU.
42 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 41.
43 Art. 267 VWEU.
44 Art. 258 VWEU.
45 Zie bijv. HvJ EG 1 februari 1977, nr. 51/76, BNB 1978/18, m.nt. Tuk (VNO).
46 HvJ EG 1 februari 1977, zaak 51/76, BNB 1978/18, m.nt. Tuk (VNO), HvJ EG 28 maart 1996, zaak 

C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts (Gemeente Emmen), HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-400/98, 
V-N 2000/43.17 (Breitsohl) en HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, m.nt. Van 
Zadelhoff (Kozuba).
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Btw-richtlijn – een belastbare levering of dienst zijn. Alleen die vastgoedtransacties kunnen 
immers aan de heffing van btw onderworpen zijn. Aan de bijzondere regeling op grond 
waarvan economische activiteiten die een publiekrechtelijk lichaam als overheid verricht 
uitgesloten kunnen zijn van de belastingplicht en op grond waarvan vastgoedtransacties 
die een publiekrechtelijk lichaam als overheid verricht dus onbelastbaar kunnen zijn, wordt 
daarom geen aandacht besteed.47 Voor de belastbaarheid van een vastgoedtransactie is 
vereist dat zij binnen het grondgebied van een lidstaat wordt verricht. De in de Btw-richtlijn 
opgenomen regels voor de plaats van levering of plaats van dienst zijn daarom van belang 
voor de belastbaarheid van vastgoedtransacties. Deze regels hebben echter geen betrekking 
op de vraag of belastbare vastgoedtransacties aan btw-heffing onderworpen zijn of niet, 
maar welk land heffingsbevoegd is.48 Om die reden laat ik de regels met betrekking tot 
de plaats van levering of dienst in mijn onderzoek buiten beschouwing. Vanwege het 
immobiele karakter van vastgoed zal evenmin aandacht worden besteed aan de belastbare 
feiten intracommunautaire verwerving en invoer.49 Voor vastgoedtransacties gelden geen 
bijzondere regels voor de maatstaf van heffing.50 Omdat het uitputtend behandelen van 
dit onderwerp niet nodig is voor de beantwoording van de onderzoeksvraag, komt dit 
onderwerp in mijn onderzoek slechts zijdelings aan bod. Aan het door het Hof van Justitie 
ontwikkelde leerstuk van de vermogensetikettering bij de verwerving van onroerende 
investeringsgoederen voor bedrijfs- en privédoeleinden51 en de beperking van het recht 
op btw-aftrek bij volledige zakelijke etikettering op grond van art. 168bis Btw-richtlijn, 
wordt in dit onderzoek geen aandacht besteed. Het behandelen van dit onderwerp zou 
naar mijn mening niets toevoegen dat voor de beantwoording van de onderzoeksvraag 
relevant is. Datzelfde heeft te gelden voor de mogelijkheid van lidstaten tot verlegging 
van de verschuldigdheid van btw naar de afnemer van bepaalde vastgoedtransacties.52

De keuze om de belastingheffing van vastgoedtransacties in de Europese btw te onderzoeken, 
betekent niet dat het nationale btw-recht in dit onderzoek niet aan bod komt. Vragen over 
de uitleg van de Europese btw komen primair op nationaal niveau op.53 En niet alle vragen 
over de uitleg van de Europese btw bereiken het Hof van Justitie, bijvoorbeeld omdat de 
nationale rechter geen noodzaak ziet tot het stellen van een prejudiciële vraag of een vraag 
nog niet aan de nationale rechter is voorgelegd. In dit onderzoek zal ik aan het Nederlandse 
btw-recht, zoals neergelegd in de Wet OB, het Uitv.besl. OB en de Uitv.besch. OB, de juris-
prudentie en het beleid van de Staatssecretaris van Financiën, voorbeelden ontlenen van 
wetgeving, oordelen of beleidsopvattingen die naar mijn mening (niet-)richtlijnconform 

47 Art. 13 Btw-richtlijn.
48 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 

p. 18.
49 Art. 2 lid 1, onderdelen b en d Btw-richtlijn.
50 Op grond van art. 73 Btw-richtlijn geldt als uitgangspunt dat de maatstaf van heffing alles omvat 

wat de leverancier of dienstverrichter voor een vastgoedtransactie verkrijgt of moet verkrijgen 
van de zijde van de afnemer of van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtsreeks met de 
prijs van deze handelingen verband houden. Om belastingfraude en -ontwijking te voorkomen 
kunnen lidstaten in bepaalde gevallen afwijken van de subjectieve maatstaf van heffing en de 
normale waarde als objectieve maatstaf van heffing hanteren (art. 80 Btw-richtlijn).

51 Zie bijv. HvJ EG 14 juli 2005, zaak C-434/03 BNB 2005/284, m.nt. Van Zadelhoff (Charles/Charles-Tij-
mens).

52 Art. 199, onderdelen c en g Btw-richtlijn.
53 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 15.
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zijn of waarover redelijke twijfel over de richtlijnconformiteit mogelijk is. Op een aantal 
plekken in dit onderzoek gebruik ik ook jurisprudentie van rechterlijke instanties of beleid 
in andere EU-lidstaten dan Nederland – en in het geval van het Verenigd Koninkrijk een 
voormalige lidstaat – als illustratiemateriaal. Wanneer de Btw-richtlijn, zoals uitgelegd door 
het Hof van Justitie, de lidstaat een keuze laat of verplicht tot een (nadere) omschrijving van 
een begrip of criterium, de mogelijkheid biedt om af te wijken van een richtlijnbepaling of 
verplicht tot het invoeren van wettelijke regels, dan kan een uitstapje naar het btw-recht 
van de EU-lidstaten inzichtelijk maken wat de consequenties zijn van deze keuzevrijheid. 
Waar dit voor de beantwoording van de onderzoeksvraag nodig of verhelderend kan zijn, 
worden in dit onderzoek de door de EU-lidstaten gemaakte keuzes daarom op hoofdlijnen 
geschetst. Bij richtlijnbepalingen die de lidstaat een (ruime) beoordelingsruimte laten, 
zoals de optie voor een belaste levering of de optie voor belaste verhuur, zal – mits dit 
voor de beantwoording van de onderzoeksvraag nodig of verhelderend kan zijn – de door 
Nederland gemaakte keuze in de btw-wetgeving, de uitleg daarvan in de jurisprudentie 
van de Hoge Raad en/of het btw-beleid van de Staatssecretaris van Financiën afzonderlijk 
worden behandeld. Voor dit inzoomen op het Nederlandse positieve btw-recht bij een 
(ruime) beoordelingsruimte voor lidstaten heb ik gekozen, opdat dit onderzoek ook 
bruikbaar is als een aanzet tot herbezinning op de keuzes die in Nederland (binnen de 
bandbreedte van het positieve Europese btw-recht) zijn gemaakt met betrekking tot de 
btw-heffing van vastgoedtransacties.

Dat de (Europese) btw het object van onderzoek is, betekent dat in dit onderzoek geen sprake 
is van een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar min of meer vergelijkbare problematiek 
of begrippen in andere rechtsgebieden, zoals de grens tussen ondernemen en beleggen 
bij vastgoedtransacties in de Nederlandse inkomstenbelasting of de uitleg van het begrip 
‘onroerende zaak’ in het civiele recht van Nederland. In mijn onderzoek zal ik aan andere 
rechtsgebieden dan de btw slechts aandacht besteden wanneer dit naar mijn mening nodig 
of verhelderend is voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Een voorbeeld daarvan 
is de zogenoemde ‘samenloopvrijstelling’ in de Nederlandse overdrachtsbelasting die moet 
voorkomen dat ter zake van een vastgoedtransacties zowel btw als overdrachtsbelasting 
verschuldigd is.54 De Europese Commissie noemt de botsing van de btw met andere 
belastingen in het Groenboek over de toekomst van de btw namelijk als de (historische) 
reden voor bestaande vrijstellingen voor vastgoedtransacties.55

 1.5 Verantwoording onderzoek(smethode)

 In dit onderzoek is gekozen voor de juridisch-dogmatische onderzoeksmethode.56 Deze 
onderzoeksmethode is door Vranken omschreven als de onderzoeksmethode die tot object 
van onderzoek heeft het geldende positieve recht, zoals dat is neergelegd in geschreven 
en ongeschreven nationale, Europese of internationale regels, beginselen, begrippen, 

54 Art. 15 lid 1, onderdeel a WBR.
55 Groenboek over de toekomst van de btw van 1 december 2010, nr. COM(2010) 695 definitief, 

p. 12.
56 Voor het belang van (meer) juridisch-dogmatisch onderzoek zie: R. van Gestel, ‘Revitalisering 

van juridisch-dogmatisch onderzoek’, NJB 2021/4, p. 286-295.



11

Verantwoording onderzoek(smethode) 1.5

leerstukken en jurisprudentie, en van commentaar is voorzien in de literatuur.57 In dit 
onderzoek is het object van onderzoek beperkt tot het geldende positieve Europese 
btw-recht, zoals dat is neergelegd in de Btw-richtlijn, de Btw-uitvoeringsverordening en 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie, en van commentaar voorzien is in de (inter)-
nationale fiscaal-wetenschappelijke literatuur. In mijn onderzoek zal ik steeds eerst 
ingaan op de betreffende bepaling in de Btw-richtlijn of Btw-uitvoeringsverordening en 
haar historie (“richtlijn(historie)”). Vervolgens ga ik in op de uitleg van deze bepaling in 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie (“Hof van Justitie”). Indien een richtlijnbepaling 
lidstaten een keuze laat en het in kaart brengen van de gemaakte keuzes door de lidstaten 
nodig of verhelderend kan zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvraag, dan zal 
de praktijk in de lidstaten op hoofdlijnen worden geschetst (“praktijk lidstaten”). Indien 
sprake is van een keuzemogelijkheid met een (ruime) beoordelingsruimte, dan zal tevens 
worden ingezoomd op de keuze die Nederland heeft gemaakt (“Nederland”).

Ik heb overwogen om naast de juridisch-dogmatische onderzoeksmethode te kiezen voor 
de onderzoeksmethode van internationale rechtsvergelijking, door de belastingheffing 
van vastgoedtransacties in de Europese btw te vergelijken met de belastingheffing van 
vastgoedtransacties in één of meer landen met een moderne btw, zoals Australië of 
Nieuw-Zeeland. Dat ik hiervan uiteindelijk heb afgezien, heeft een kwalitatieve, een 
temporele en een kwantitatieve reden. De kwalitatieve (en belangrijkste) reden is dat een 
internationaal rechtsvergelijkend onderzoek voor de beantwoording van de onderzoeksvraag 
niet noodzakelijk is. De temporele en kwantitatieve reden zijn pragmatisch van aard: het 
ontbreken van de beschikbare tijd en de reeds aanzienlijke omvang van het onderzoek. Wat 
de beschikbare tijd betreft merk ik op dat het onderzoek van het op grond van de Eurowob 
verstrekte richtlijnhistorische materiaal dermate tijdrovend was dat mij de beschikbare 
tijd ontbrak voor nog een tijdrovend onderzoek. Daarnaast heeft mijn onderzoek – niet 
alleen vanwege het uitvoerige richtlijnhistorische onderzoek, maar ook vanwege de enorme 
hoeveelheid relevante jurisprudentie en literatuur – reeds een aanzienlijke omvang. Het 
achterwege laten van een extra internationaal rechtsvergelijkend onderzoek voorkomt dat 
de omvang van het onderzoek onnodig verder uitdijt tot ‘Dikke Van Dale-achtige’ proporties. 
Hoewel geen sprake is van een uitputtend internationaal rechtsvergelijkend onderzoek, zal 

57 J.B.M. Vranken, Asser/Vranken Algemeen deel**** 2014/8 (online, bijgewerkt op 19 januari 2014).
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ik in mijn aanbevelingen wel verwijzen naar de belastingheffing van vastgoedtransacties 
in landen met een moderne btw en met name naar Australië en Nieuw-Zeeland.58

Met voorgaande verantwoording van de gekozen onderzoeksmethode heb ik nog geen 
verantwoording gegeven van de wijze waarop ik het richtlijnhistorisch, jurisprudentie- en 
literatuuronderzoek feitelijk heb verricht. Dienaangaande licht ik het volgende toe. Voor 
het vinden van de relevante gepubliceerde richtlijnhistorie, jurisprudentie en literatuur 
heb ik via trefwoorden en artikelsgewijze commentaren gezocht in digitale (literatuur)-
databanken.59 Daarnaast heb ik via trefwoorden gezocht op de websites van het Hof van 
Justitie en van nationale rechterlijke instanties.60 Voorts is aan de hand van de verwijzingen 
in gevonden gepubliceerde richtlijnhistorie, jurisprudentie en literatuur andere gepubli-
ceerde richtlijnhistorie, jurisprudentie en literatuur achterhaald. Ten slotte is gedurende 
het onderzoek gebruikgemaakt van nieuwsbrieven van fiscale uitgevers en wekelijkse 
overzichten van verschenen literatuur in onder meer V-N, WFR en NLFiscaal om er zeker 
van te zijn dat relevante nieuwe jurisprudentie en recente literatuur niet over het hoofd 
is gezien. Door de combinatie van voornoemde zoekmethoden ben ik ervan overtuigd dat 
in mijn onderzoek de relevante gepubliceerde richtlijnhistorie en de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie zijn verwerkt. Ten aanzien van de verwerking van de literatuur merk 

58 Er zijn - behalve de Engelse taal - drie redenen waarom ik met name naar de Australische en 
Nieuw-Zeelandse GST heb gekeken. In de eerste plaats zijn deze GST’s net als de Europese btw 
indirecte, algemene verbruiksbelastingen die beogen consumptief verbruik te belasten (C. Peacock, 
‘Is There a Viable Way to Tax the Concumption of Immovable Property That is More Consistent 
with the Economic of the VAT?’, Journal of the Australasian Tax Teachers Association 2018, Volume 
18, nr. 1, p. 336). De tweede reden is de leeftijd van deze GST’s. De Nieuw-Zeelandse GST is op 
1 oktober 1986 ingevoerd en heeft model gestaan voor de grote meerderheid van landen die 
sindsdien een moderne btw hebben ingevoerd (A. Sawyer, ‘New Zealand’s Succesful Experience 
Introducing GST: Informative Guidance for Hong Kong?’, Hong Kong Law Journal 2013, Volume 
43, nr. 1, p. 171). De Australische GST is op 1 juli 2000 in werking getreden en dus aanzienlijk 
jonger dan de Nieuw-Zeelandse GST, maar is met haar twintig jaar oud genoeg om de fase van 
de kinderziekten voorbij te zijn. In de derde plaats speelt bij de keuze voor de Nieuw-Zeelandse 
GST een rol dat deze GST - voor zover mij bekend - de eerste moderne btw is. De keuze voor een 
belastingheffing ter zake van vastgoedtransacties die afwijkt van de (traditionele) Europese btw 
berust dan ook op een bewuste keuze. Dit geldt eveneens voor de Australische GST, aangezien 
Australië in navolging van Nieuw-Zeeland heeft gekozen voor een moderne btw met een beperkt 
aantal vrijstellingen. Voor de uitleg van begrippen in de Australische GST wordt in de jurisprudentie 
en beleid regelmatig verwezen naar de uitleg van vergelijkbare begrippen door het Hof van 
Justitie (Thomas Ecker, Micheal Lang en Ine Lejeune (ed.), The Future of Indirect Taxation. Recent 
Trends in VAT and GST Systems Around the World, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 
2012, p. 28.). Zie bijv. Miscellaneous Taxation Ruling 2006/1. The New Tax System: the meaning 
of entity carrying on an enterprise for the purpose of entitlement to an Australian Business 
Number, punten 198 en 199 waarin voor de belastingplicht van een holding wordt verwezen naar 
de “overseas VAT cases” (te weten: HvJ EG 20 juni 1991, zaak C-60/90, FED 1991/633 (Polysar) 
en HvJ EG 14 november 2000, zaak C-142/99, V-N 2000/53.17 (Floridienne/Berginvest)). Dit 
‘putten’ uit de (traditionele) Europese btw onderstreept dat de keuze van Australië om ter zake 
van vastgoedtransacties een koers te varen die afwijkt van de Europese een welbewuste is.

59 Hierbij is gebruikgemaakt van de zoekmachine Legal Intelligence en de volgende databanken: 
EUR-lex, de Navigator-portal van Kluwer, de NDFR-portal van Sdu, het Tax Research Platform van 
IBFD, Kluwer Law Online en Hein Online.

60 Naast de website van het Hof van Justitie, www.curia.europa.eu is ook gebruikgemaakt van de 
website www.rechtspraak.nl (Nederlandse jurisprudentie) en in een enkel geval de website van 
een nationale rechtelijke instantie in een andere EU-lidstaat.
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ik op dat de omvang van de literatuur die betrekking heeft op de deelonderwerpen van 
dit onderzoek dusdanig is dat ik niet gestreefd heb naar volledigheid. Wel heb ik gepoogd 
om de heersende opvattingen in de literatuur weer te geven en waar de opvattingen in de 
literatuur uiteenlopen of waar mijn opvatting afwijkt van de heersende opvatting aan te 
geven waarom ik een opvatting (niet) onderschrijf.

Met betrekking tot het feitelijke onderzoek van de richtlijnhistorische documenten die 
op grond van een ‘Eurowob-verzoek’ zijn ontvangen, merk ik ter verantwoording het 
volgende op. Deze documenten zijn op een CD-ROM ontvangen. Hierop staan pdf-bestanden 
met een (map)nummer.61 Een inhoudsopgave of een (voor mij) logische indeling van de 
documenten is niet verstrekt. Om die reden heb ik alle ontvangen bestanden één-voor-één 
doorgenomen op eventuele relevante punten voor dit onderzoek.62 Uit de doorgenomen 
documenten is mij gebleken dat de documenten die betrekking hebben op de raadszittingen 
– zonder opgaaf van redenen – niet zijn verstrekt. Ieder afzonderlijk pdf-bestand bevat 
één of meer documenten in al de verschillende taalversies waarin deze documenten zijn 
opgemaakt. Voor dit onderzoek ben ik uitgegaan van de Nederlandse taalversie, tenzij van 
een relevant document de Nederlandse taalversie ontbreekt (dit kwam een enkele keer 
voor). De verstrekte pdf-bestanden alsmede de documenten die daarin zijn opgenomen, 
zijn niet altijd chronologisch geordend. Aan de hand van de datum op de documenten heb 
ik niettemin de chronologie van de openbaar gemaakte documenten kunnen vaststellen. Op 
een aantal documenten staat niet vermeld of het een document betreft van de (voorzitter 
van de) Groep financiële vraagstukken of (de voorzitter van) het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers. Niettemin heb ik van deze document aan de hand van de datering 
en/of het verband met andere documenten wel kunnen vaststellen van wie deze afkomstig 
(moeten) zijn. In voorkomende gevallen zal dit worden aangegeven. In het licht van het 
voorgaande is het denk ik niet te veel gezegd dat de transparantie van de besluitvorming 
op Raadsniveau door Hillebrandt verre van bevredigend genoemd is, maar dat terzijde.63 
De omvang van de onderzochte openbaargemaakte documenten is aanzienlijk (in totaal 
circa 3 gigabyte aan documenten). De openbaar gemaakte documenten die betrekking 
hebben op de Tweede en Zesde Richtlijn in de Nederlandse taal omvatten uitgeprint in 
totaal circa vier ordners van 8 cm breed (A4-formaat).

Het onderzoek is afgesloten op het moment dat het manuscript naar de promotiecommissie 
is verzonden (3 april 2021). Nadien verschenen jurisprudentie en literatuur heb ik in dit 
onderzoek niet meer verwerkt.

61 Voor de openbaar gemaakte documenten met betrekking tot de Tweede Richtlijn betreft dit 
“cm20358.xx67” t/m “cm20383.xx67” en voor de documenten die betrekking hebben op de 
Zesde Richtlijn betreft het documenten met de nummers 170 t/m 268.

62 De verstrekte pdf-bestanden en de daarin vervatte documenten die betrekking hebben op de 
Zesde Richtlijn zijn - in tegenstelling tot de documenten die betrekking hebben op de Tweede 
Richtlijn - beveiligd waardoor het doorzoeken van deze bestanden aan de hand van zoektermen 
helaas niet mogelijk was.

63 M. Hillebrandt, ‘Het Duitse voorzitterschap van de EU-raad. Een kantelpunt voor transparantie 
van besluitvorming?’, NJB 2020/1643.
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 1.6 Toetsingskader

 In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe de belastingheffing van vastgoedtransacties 
in de Europese btw plaatsvindt naar positief recht en hoe zij behoort plaats te vinden naar 
wenselijk recht. Om deze vraag op een bevredigende wijze te kunnen beantwoorden, is 
een toetsingskader nodig. Dit toetsingskader dient het positieve recht (hoe het recht is) 
te onderscheiden van het wenselijke recht (hoe het recht zou moeten zijn). Daarnaast 
dient dit toetsingskader zo objectief mogelijk te zijn.64 In dit onderzoek onderscheid ik 
het wenselijk recht van het positieve recht aan de hand van de wezenlijke kenmerken 
van de Europese btw.65 De wezenlijke kenmerken van de Europese btw zijn: het beginsel 
van algemene heffing, het beginsel van de fiscale neutraliteit en het rechtskarakter van de 
btw.66 In dit onderzoek zal niet steeds aan alle afzonderlijke wezenlijke kenmerken van 
de Europese btw worden getoetst, maar uitsluitend aan de wezenlijke kenmerken van de 
Europese btw die voor dat (deel)onderwerp relevant zijn.

Slagter heeft erop gewezen dat het goede recht niet meer is dan een compromis tussen 
rechtvaardigheid en doelmatigheid (lees: uitvoerbaarheid).67 In overeenstemming hiermee 
wordt in de Ottawa Taxation Framework Conditions van de OESO ‘efficiency’ genoemd als 
een ‘fundamental principle of taxation’.68 Recht dat (zoveel als mogelijk) voldoet aan de 
wezenlijke kenmerken van de Europese btw maar niet of nauwelijks uitvoerbaar is, kan 
immers bezwaarlijk als wenselijk recht worden bestempeld. Hetzelfde heeft te gelden 
voor recht dat (zoveel als mogelijk) in overeenstemming is met de wezenlijke kenmerken 
van de Europese btw maar in strijd is met het formele rechtszekerheidsbeginsel, dat wil 
zeggen: recht dat niet niet duidelijk en ondubbelzinnig is.69 Niet voor niets beschouwt de 
OESO ook ‘certainty en simplicity’ als een ‘fundamental principle of taxation’.70 Een inbreuk 
op de wezenlijke kenmerken van de btw acht ik daarom gerechtvaardigd voor zover het 
doelmatigheidsbeginsel en/of het formele rechtszekerheidsbeginsel daartoe nopen of 

64 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 27.

65 Dit toetsingskader is in onderzoeken op het gebied van de btw vaker gehanteerd. Zie: A.J. van 
Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 28 
en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 6.

66 Art. 1 lid 2 Btw-richtlijn. In gelijke zin: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden 
in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 28 en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de 
Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 6.

67 W.J. Slagter, Rechtvaardigheid en doelmatigheid. Enige beschouwingen over het compromiskarakter 
van het recht (oratie), 1961, p. 4. Zie ook: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden 
in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 39.

68 Zie bijv. OECD, Implementation of the Ottawa Taxation Framework Conditions. The 2003 Report, 
OECD 2003, p. 30-31 en OECD, International VAT/GST Guidelines, OECD 2017, p. 17-18.

69 E. Poelman, Cursus Belastingrecht FBR.4.1.1.B (online, bijgewerkt t/m 2 februari 2021) en P.G.M. 
Jansen, Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht, Den Haag: Sdu Fiscale en Financiële 
Uitgevers 2006, p. 55.

70 Zie bijv. OECD, Implementation of the Ottawa Taxation Framework Conditions. The 2003 Report, 
OECD 2003, p. 30 en OECD, International VAT/GST Guidelines, OECD 2017, p. 18.
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noopt. De toets aan het doelmatigheidsbeginsel en het formele rechtszekerheidsbeginsel 
hanteer ik in dit onderzoek dus als ultimum remedium.71

Het voorgaande betekent dat het positieve recht afwijkt van het wenselijke recht (en dus 
voor verbetering vatbaar is) indien het niet of onvoldoende recht doet aan de wezenlijke 
kenmerken van de btw en hiervoor geen (afdoende) rechtvaardiging is te vinden in het 
beginsel van doelmatigheid en/of het formele rechtszekerheidsbeginsel. Om vast te stellen 
in hoeverre het positieve recht beantwoordt aan het wenselijke recht, leg ik het positieve 
recht dus in de weegschaal van de wezenlijke kenmerken van de Europese btw. In hoofd-
stuk 2 ga ik nader in op het positieve recht dat het voorwerp vormt van dit onderzoek – de 
Europese btw, zoals neergelegd in de Btw-richtlijn, de Btw-uitvoeringsverordening en de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie – en de belangrijke rol die het Hof van Justitie speelt 
bij de uitleg van de bepalingen van de Btw-richtlijn en de Btw-uitvoeringsverordening. 
Daarnaast werk ik in dit hoofdstuk het toetsingskader nader uit.

1.7 Plan van behandeling

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op het object van onderzoek: het positieve Europese 
btw-recht, zoals neergelegd in de Btw-richtlijn, de Btw-uitvoeringsverordening en de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de 
belangrijke rol die het Hof van Justitie speelt op het terrein van de Europese btw. Daarnaast 
zal in hoofdstuk 2 het toetsingskader worden uitgewerkt waaraan de unierechtelijke 
behandeling van vastgoedtransacties wordt getoetst.

In de hoofdstukken 3 tot en met 8 analyseer ik hoe de belastingheffing van vastgoedtrans-
acties plaatsvindt in de Europese btw en of die btw-behandeling wenselijk is op grond van 
de wezenlijke kenmerken van de Europese btw. Hoofdstuk 3 behandelt de (algemene) vraag 
wanneer degene die een vastgoedtransactie verricht een belastingplichtige is. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 4 de vraag behandeld wanneer een door een belastingplichtige verrichte 
vastgoedtransactie een belastbare levering of dienst is. De kern van dit onderzoek wordt 
gevormd door de hoofdstukken 5 tot en met 7. De hoofdstukken 5 tot en met 7 behandelen 
de vraag wanneer een belastbare vastgoedtransactie in de Europese btw belast of vrijge-
steld is en of en, zo ja, in hoeverre dit wenselijk is. In hoofdstuk 8 wordt behandeld wat 
de gevolgen zijn van het belasten of vrijstellen van een vastgoedtransactie voor het recht 
op aftrek van btw. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie waarin de balans 
wordt opgemaakt over de wenselijkheid van het positieve recht.

In hoofdstuk 9 wordt afgesloten met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen. In dit 
hoofdstuk vat ik mijn bevindingen samen over de wenselijkheid van de belastingheffing van 
vastgoedtransacties op grond van het bestaande positieve Europese btw-recht. Daarnaast 
doe ik in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen met betrekking tot de geconstateerde 
knelpunten die de belastingheffing ter zake van vastgoedtransacties in de Europese btw 
meer in overeenstemming brengen met het wenselijke recht.

71 Vgl. A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 
2009, p. 40.
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HOOFDSTUK 2  

Het positieve en wenselijke recht

2.1 Inleiding

Dit onderzoek behandelt de vraag hoe de belastingheffing van vastgoedtransacties in 
de Europese btw plaatsvindt naar positief recht en hoe zij behoort plaats te vinden 
naar wenselijk recht. Omdat de Europese btw het object van onderzoek vormt, vangt 
dit hoofdstuk aan met een korte schets van de historie van de Europese btw alsmede de 
vindplaats van de Europese btw-regels (paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 plaats ik de Europese 
btw-regels in het unierechtelijke kader en ga ik in op de vraag hoe de Europe btw-regels 
doorwerken in het nationale recht van de lidstaten. Hierbij komt ook de belangrijke rol 
van het Hof van Justitie ter sprake. Om de onderzoeksvraag op een bevredigende wijze 
te kunnen beantwoorden is een toetsingskader nodig om te beoordelen of het positieve 
recht wenselijk is. Zoals in paragraaf 1.6 is aangegeven, wordt het positieve recht in dit 
onderzoek getoetst aan de (relevante) wezenlijke kenmerken van de Europese btw. Een 
inbreuk hierop wordt slechts gerechtvaardigd geacht voor zover het doelmatigheidsbeginsel 
en/of het formele rechtszekerheidsbeginsel daartoe nopen of noopt. In paragraaf 2.4 wordt 
het toetsingskader nader uitgewerkt door in te gaan op de wezenlijke kenmerken van de 
Europese btw. Vervolgens komen in deze paragraaf twee beginselen aan bod op grond 
waarvan een inbreuk op de wezenlijke kenmerken van de Europese btw gerechtvaardigd kan 
zijn: het doelmatigheidsbeginsel en het formele rechtszekerheidsbeginsel. In paragraaf 2.5 
wordt dit hoofdstuk afgesloten met een conclusie.

2.2 De Europese btw

2.2.1 Wat eraan vooraf ging

Op 25 maart 1957 hebben zes Europese landen, België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg en Nederland, de EEG opgericht. Het EEG-verdrag, ook wel het ‘Verdrag van 
Rome’ genoemd, dat op 1 januari 1958 in werking is getreden had als doel het creëren van 
een gemeenschappelijke of interne markt door het mogelijk maken van een vrij verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal en het waarborgen dat de mededinging die 
door deze gemeenschappelijke markt ontstaat niet wordt vervalst door maatregelen van 
fiscale of andere aard.1 Om dit doel te bereiken was harmonisatie van de omzetbelasting 

1 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.
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in de verschillende lidstaten noodzakelijk. Handhaving van de verschillen in de omzetbe-
lastingstelsels van de lidstaten werd om de volgende redenen onwenselijk geacht:
1.  vijf van de zes lidstaten kenden een cumulatief cascadestelsel (alleen Frankrijk kende 

een btw). Bij export van goederen naar een andere EEG-lidstaat of een derde land 
was het toegestaan de teruggaaf van omzetbelasting aan de hand van gemiddelde 
percentages per product of groep van producten vast te stellen, maar de vaststelling 
van deze percentages was ondoorzichtig en moeilijk te controleren;

2. een cumulatief cascadestelsel moedigt verticale integratie van bedrijven aan (hoe 
minder schakels in de productie- en distributieketen, hoe minder omzetbelasting 
wordt geheven);

3. het handhaven van fiscale grenzen belemmert het vrij verkeer; en
4. het handhaven van verschillende omzetbelastingsystemen zorgt voor complicaties in 

de internationale handel.2

In art. 99, eerste alinea EEG-verdrag werd de Europese Commissie daarom de opdracht 
gegeven te onderzoeken op welke wijze de wetgevingen van de verschillende lidstaten 
met betrekking tot de omzetbelasting in het belang van de gemeenschappelijke markt 
konden worden geharmoniseerd.

 De Europese Commissie heeft zich met verve van die taak gekweten. In 1959 heeft de 
Europese Commissie de ‘Werkgroep Nr. 1’, bestaande uit medewerkers van de Europese 
Commissie en ambtenaren van de zes lidstaten, ingesteld die onderzoek moest doen 
naar de harmonisatie van de omzetbelasting binnen de EEG. Deze werkgroep heeft in 
1960 drie subgroepen ingesteld: A, B en C. Subgroep A was belast met het onderzoek 
naar de fysieke controles aan de grenzen.3 Subgroepen B en C hadden tot taak de diverse 
omzetbelastingsystemen in kaart te brengen.4 De bevindingen van deze werkgroepen zijn 
neergelegd in het zogenoemde ‘ABC-rapport’. Volgens het ABC-rapport voldoet een btw 
het meest5 aan de vier criteria voor een ideale omzetbelasting:
1. financiële rationaliteit6;

2 ABC-rapport, p. 1. Zie ook: S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt (diss.), 
Deventer: Kluwer 2010, p. 24, B.G.A. Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss.), Deventer: Wolters 
Kluwer 2018, p. 56 (voetnoot 197) en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 
Kluwer: Deventer 2020, p. 28.

3 ABC-rapport, p. 3.
4 ABC-rapport, p. 36 en 68.
5 De werkgroep merkt in het ABC-rapport (terecht) op dat het ondenkbaar is dat een omzetbelasting 

aan alle voorwaarden volledig voldoet. Zij hebben derhalve gezocht naar een omzetbelasting die 
het dichtst bij de ideale omzetbelasting in de buurt komt (ABC-rapport, p. 25-26).

6 Een omzetbelasting is volgens de werkgroep financieel rationeel indien zij leidt tot stabiele 
omzetbelastinginkomsten tegen zo laag mogelijke inningskosten. In dit kader wordt opgemerkt 
dat hoe breder de grondslag is, hoe lager het tarief kan zijn. Het aantal vrijstellingen dient daarom 
tot een minimum te worden beperkt (ABC-rapport, p. 20-22).
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2. neutraliteit in (inter)nationale concurrentieverhoudingen7;
3. een zo gering mogelijk effect op de prijs van producten8; en
4. een zo gering mogelijke invloed op de productiviteit9.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een Fiscaal en Financieel Comité (FFC) samengesteld 
dat bestond uit wetenschappers afkomstig uit de zes lidstaten. Het FFC heeft onderzoek 
verricht op het gebied van belemmeringen van de gemeenschappelijke markt door de 
verschillen in de financiën van de lidstaten, waaronder de werking en de effecten van 
de verschillende belastingsystemen. De bevindingen van het FFC zijn opgenomen in het 
FFC-rapport dat naar de voorzitter van het FFC, Fritz Neumark, ook wel het ‘Neumark-rapport’ 
wordt genoemd. Hoewel dit rapport qua opzet aanzienlijk verschilt met het ABC-rapport, 
is ook hierin te lezen dat de invoering van een btw de voorkeur verdient.10 In het FFC-rap-
port wordt een stapsgewijze harmonisatie van de btw geadviseerd. De eerste stap is het 
bereiken van overeenstemming over de fundamentele principes die dienen als basis voor 
de btw die de lidstaten willen invoeren na de afschaffing van de omzetbelasting volgens 
het cumulatief cascadestelsel in de betreffende lidstaten. De tweede harmonisatiestap is 
het harmoniseren van de tarieven, vrijstellingen etc.11 Uit de Eerste en Tweede Richtlijn 
blijkt dat dit advies van het FFC ter harte is genomen.

2.2.2 De Eerste en Tweede Richtlijn

Op basis van de bevindingen in het ABC- en FFC-rapport heeft de Europese Commissie 
op 5 november 1962 bij de Raad het Voorstel voor een eerste richtlijn ingediend.12 Op 
grond van dit voorstel moesten lidstaten met een omzetbelasting volgens het cumulatief 
cascadestelsel overgaan op een niet-cumulatief omzetbelastingsysteem tot en met de 
groothandelsfase. Vervolgens zou een gemeenschappelijk omzetbelastingstelsel worden 

7 Van neutraliteit in internationale concurrentieverhoudingen is volgens de werkgroep sprake 
indien de omzetbelasting geen invloed heeft op de prijsstructuur van de uitgevoerde goederen 
en de ingevoerde goederen hetzelfde worden belast als binnenlandse goederen. Neutraliteit in 
nationale concurrentieverhoudingen wordt bereikt indien de omzetbelasting verticale integratie 
van bedrijven tegengaat (d.w.z.: de omzetbelastingdruk mag niet afhangen van het aantal schakels 
in de productie- en distributieketen), vergelijkbare goederen eenzelfde omzetbelastingdruk 
kennen (lees: geen discriminatie), de omzetbelasting eenvoudig kan worden afgewenteld op de 
consument en de omzetbelasting voor het bedrijfsleven eenvoudig en stabiel is (ABC-rapport, 
p. 22-25).

8 Het ‘probleem’ van het effect van de omzetbelasting op de prijs van producten houdt volgens de 
werkgroep nauw verband met de mogelijkheid tot afwenteling van de omzetbelasting (ABC-rapport, 
p. 25).

9 Voor het niet hinderen van de productiviteit is het volgens de werkgroep essentieel dat de om-
zetbelasting vergelijkbare producten niet discrimineert en voor het bedrijfsleven een eenvoudige 
en stabiele belasting is (ABC-rapport, p. 25).

10 FFC-rapport 1962, p. 48.
11 FFC-rapport 1962, p. 51-52.
12 Voorstel voor een richtlijn inzake harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten met 

betrekking tot de omzetbelasting van 31 oktober 1962, nr. IV/COM(62) 217 def.-N.
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ingevoerd. Zowel het Europees Parlement13, het Economisch en Sociaal Comité14 als de 
regeringen van de lidstaten meenden dat het beter was direct een gemeenschappelijk 
omzetbelastingstelsel in te voeren.15 Op 12 juni 1964 heeft de Europese Commissie daarom 
een geamendeerd Voorstel voor een eerste richtlijn ingediend.16 Op grond van dit voorstel 
waren lidstaten met een omzetbelasting volgens het cumulatief cascadestelsel gehouden 
deze belasting te vervangen door een btw met aftrek van voorbelasting die zich uitstrekt 
tot het gehele productie- en distributieproces (lees: tot en met de kleinhandelsfase). 
Vervolgens heeft de Europese Commissie op 14 april 1965 het Voorstel voor een tweede 
richtlijn ingediend.17 In dit voorstel staat hoe het gemeenschappelijke btw-stelsel eruit 
moest zien, met dien verstande dat lidstaten op het gebied van vrijstellingen en tarieven 
hun autonomie behielden. Ook dit voorstel heeft na de indiening wijzigingen ondergaan. 
Uiteindelijk zijn de Eerste en Tweede Richtlijn op 11 april 1967 vastgesteld. Deze datum 
is daarom te beschouwen als de geboortedag van de Europese btw. De lidstaten moesten 
hun nationale omzetbelastingstelsel uiterlijk op 1 januari 1970 vervangen door of – in het 
geval van Frankrijk – aanpassen aan het gemeenschappelijke btw-stelsel.

 2.2.3 De Zesde Richtlijn en Btw-richtlijn

 Sinds de inwerkingtreding van het Eerste Eigen Middelenbesluit uit 197018 zijn lidstaten 
gehouden een bijdrage aan de EEG te leveren die onder meer bestaat uit een percentage van 
de grondslag van de btw. Dit besluit noopte tot een vaststelling van een uniforme grondslag. 
Met de Zesde Richtlijn is een volgende stap gezet in de harmonisatie van de btw door 
de vaststelling van een uniforme grondslag, met name door het geven van nadere regels 
met betrekking tot het belastbare feit, de maatstaf van heffing en de vrijstellingen. Deze 
richtlijn is op 1 januari 1978 in werking getreden, maar een aantal lidstaten – waaronder 
Nederland – heeft op grond van de Negende Richtlijn uitstel gekregen tot 1 januari 1979.19

Bij de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn is de Tweede Richtlijn ingetrokken. Nadien 
is de Zesde Richtlijn vele malen gewijzigd door zogenoemde ‘wijzigingsrichtlijnen’.20 Dit 

13 Verslag namens de Commissie voor de interne markt nopens het voorstel van de E.E.G.-Commissie 
aan de Raad (doc. 121/1962-1963) voor een richtlijn inzake harmonisatie van de lid-staten met 
betrekking tot de omzetbelasting, zittingsdocumenten Europees Parlement 1963-1964, document 
56.

14 Advies van het Economisch en Sociaal Comité betreffende de “ontwerp-richtlijn inzake harmonisatie 
van de wetgevingen van de Lid-Staten met betrekking tot de omzetbelasting” van 2 juli 1963.

15 Toelichting op het gewijzigd voorstel voor een richtlijn inzake harmonisatie van de wetgevingen 
van de Lid-Staten met betrekking tot de omzetbelasting van 9 juni 1964, nr. IV/COM(64) 190 def, 
p. 2.

16 Gewijzigd voorstel voor een richtlijn inzake harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten 
met betrekking tot de omzetbelasting van 9 juni 1964, nr. IV/COM(64) 190 def.

17 Voorstel voor een tweede richtlijn van de raad inzake harmonisatie van de wetgevingen van de 
Lid-Staten met betrekking tot de omzetbelasting, inhoudende de structuur en de toepassings-
modaliteiten van het gemeenschappelijk systeem van de belasting over de toegevoegde waarde 
van 13 april 1965, nr. IV/COM(65) 144 def.

18 Besluit 70/243/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 21 april 1970 betreffende de vervanging van 
de financiële bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de Gemeenschappen.

19 Richtlijn 78/583/EEG van 26 juni 1978, PbEG 1978, L 194.
20 Zie voor een beschrijving van een groot aantal van die wijzigingsrichtlijnen: D.B. Bijl, M.E. van 

Hilten en D.G. van Vliet, Europese btw en Nederlandse omzetbelasting, Deventer: Kluwer 2001, 
p. 7-10.
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kwam de duidelijkheid niet ten goede. Met ingang van 1 januari 2007 is de Zesde Richtlijn 
daarom vervangen door de Btw-richtlijn, met name om de structuur en de formulering 
van de Zesde Richtlijn te herschikken21. De Btw-richtlijn is op 1 januari 2007 in werking 
getreden.22 Met ingang van die datum is ook de Eerste Richtlijn ingetrokken.

2.2.4 Btw-uitvoeringsverordening

Op grond van art. 397 Btw-richtlijn (voorheen art. 29bis Zesde Richtlijn) heeft de Raad 
de bevoegdheid om op voorstel van de Europese Commissie maatregelen vast te stellen 
ter uitvoering van de Btw-richtlijn. Lange tijd waren de Europese btw-regels alleen te 
vinden in richtlijnen. Met ingang van de op 1 juli 2006 in werking getreden verordening 
1777/2005/EG is hierin verandering gekomen.23 Voor het verwezenlijken van een grotere 
eenvormigheid bij de toepassing van het bestaande btw-stelsel werd het noodzakelijk en 
dienstig geacht maatregelen vast te stellen ter uitvoering van de Zesde Richtlijn, met name 
betreffende de belastingplichtigen, de levering van goederen en diensten, en de plaats van 
de levering van goederen en diensten.24 Met ingang van 1 juli 2011 is deze verordening 
vervangen door de Btw-uitvoeringsverordening. In het kader van dit onderzoek is met 
name art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening van belang waarin een definitie is te vinden 
van het in de Btw-richtlijn gehanteerde uniebegrip ‘onroerend goed’.

2.3 Het positieve unierecht

2.3.1 Inleiding

Het positieve recht dat in dit onderzoek centraal staat, de Europese btw, is unierechtelijk 
positief recht. Het positieve recht van de EU kent een gelaagde structuur25 en kan worden 
onderscheiden in het primaire en het afgeleide unierecht.26 In paragrafen 2.3.2 en 2.3.3 
wordt ingegaan op het primaire en afgeleide unierecht dat relevant is voor dit onderzoek. 
Vervolgens zal in paragraaf 2.3.4 de doorwerking van dit positieve unierecht in het nationale 
recht aan bod komen. In 2.3.5 wordt ingegaan op het Hof van Justitie als organisatie, de 
prejudiciële en inbreukprocedure en de interpretatie van het unierecht door het Hof van 
Justitie.

21 Punten 1 t/m 3 considerans Btw-richtlijn.
22 Sinds de inwerkingtreding is de Btw-richtlijn door diverse wijzigingsrichtlijnen gewijzigd. Voor 

een overzicht van deze wijzigingsrichtlijnen zie: S.B. Cornielje, Cursus Belastingrecht EBR.7.1.1.L 
(online, bijgewerkt t/m 16 maart 2021).

23 Verordening (EG) nr. 1777/2005 van de Raad van 17 oktober 2005 houdende vaststelling van 
maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde.

24 Considerans, punt 2.
25 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 21.
26 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 26.
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 2.3.2 Het primaire unierecht

 Het primaire unierecht wordt in de eerste plaats gevormd door de verdragen, zoals het 
VEU, het VWEU, de wijzigingsverdragen en de verdragen inzake de toetreding van een 
land tot de EU.27 Ook de aan de verdragen gehechte protocollen behoren tot het primaire 
unierecht.28 In het kader van dit onderzoek is met name het VWEU van belang en meer 
specifiek de regels voor de (bevordering van de) interne markt. Zoals in paragraaf 2.2 is 
opgemerkt, vereisen het vrije verkeer van goederen en diensten in de EU een harmonisatie 
van de btw. De grondslag voor en het doel van deze harmonisatie is (thans) te vinden in 
art. 113 VWEU:

“De Raad stelt na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal 
Comité met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, de 
bepalingen vast die betrekking hebben op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de 
omzetbelasting [onderstreping; MvdW], de accijnzen en de andere indirecte belastingen, voor 
zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de instelling en de werking van de interne markt 
te bewerkstelligen en concurrentieverstoringen te voorkomen.”

Ook algemene rechtsbeginselen van Europees recht behoren tot het primaire unierecht.29

Het gaat hierbij om rechtsbeginselen die expliciet in de bronnen van primair unierecht 
worden genoemd (geschreven algemene rechtsbeginselen) of daarin impliciet zijn ver-
sleuteld (ongeschreven algemene rechtsbeginselen).30 Voorbeelden van deze beginselen 
– het betreft dus geen limitatieve opsomming – zijn: het rechtszekerheidsbeginsel, het 
evenredigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel. Het primaire unierecht vormt 
de toetssteen voor het afgeleide unierecht.31 Algemene rechtsbeginselen fungeren echter 
niet alleen als toetssteen voor afgeleid unierecht en nationaal recht ter omzetting daarvan, 
maar ook als hulpmiddel bij de interpretatie van het unierecht en als een middel om 
lacunes in het unierecht te overbruggen.32

 2.3.3 Het afgeleide unierecht

 Het afgeleide unierecht – het woord ‘afgeleid’ zegt het al – is een nadere uitwerking van het 
primaire unierecht. Vormen van afgeleid unierecht zijn: verordeningen, richtlijnen, besluiten, 

27 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 
p. 21-22.

28 Art. 51 VEU.
29 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 22.
30 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 23 en 187-188.
31 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 22.
32 W.J. Blokland, ‘Het verbod op misbruik: een algemeen beginsel van unierecht dat de EU en de 

lidstaten tegen de burger beschermt’, NtEr 2018, nr. 3/4, p. 83.
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adviezen en aanbevelingen (art. 288, eerste alinea VWEU).33 Het afgeleide unierecht kan 
worden onderscheiden in secundair en tertiair unierecht. Secundair unierecht is vastgesteld 
op basis van de verdragen die behoren tot het primaire unierecht en moet verenigbaar 
zijn met het primaire unierecht. Het tertiaire unierecht betreft uitvoeringsmaatregelen die 
zijn aangenomen op grond van bepaald secundair unierecht. Het tertiaire unierecht moet 
zowel verenigbaar zijn met het secundaire als het primaire unierecht.34

De Btw-richtlijn is vastgesteld op basis van (thans) 113 VWEU. Dit betekent dat de Btw-richt-
lijn afgeleid, secundair unierecht vormt. De Btw-richtlijn moet daarom in overeenstemming 
zijn met het primaire unierecht, zoals het VWEU en de algemene rechtsbeginselen. De 
Btw-uitvoeringsverordening is een uitvoeringsmaatregel op basis van art. 397 Btw-richtlijn. 
Deze verordening behoort tot het afgeleide, tertiaire unierecht. De Btw-uitvoerings-
verordening moet daarom niet alleen verenigbaar te zijn met het primaire unierecht, 
maar ook met de Btw-richtlijn. In dit onderzoek ga ik ervan uit dat de bepalingen in de 
Btw-richtlijn en Btw-uitvoeringsverordening verenigbaar zijn met het primaire unierecht. 
Bij de bespreking van het uniebegrip ‘onroerend goed’ in paragraaf 4.2.2 zal wel worden 
getoetst of de definitie van dit begrip in art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening verenigbaar 
is met de Btw-richtlijn.

2.3.4 Doorwerking van het unierecht in het nationale recht

Zoals uit de voorgaande paragrafen volgt, zijn de Europese btw-regels die in dit onder-
zoek aan bod komen te vinden in de Btw-richtlijn en de Btw-uitvoeringsverordening. 
Deze btw-regels vormen unierecht. Het unierecht vormt een eigen rechtsorde waaraan 
niet alleen lidstaten, maar ook de onderdanen van de lidstaten over en weer rechten en 
plichten kunnen ontlenen.35 Wat de invloed is van het unierecht op het nationale recht 
wordt bepaald door het unierecht zelf. Dit maakt duidelijk dat het unierecht een autonoom 
karakter heeft.36 Het nationale recht kan ook geen afbreuk doen aan het unierecht. Unierecht 

33 EU-instellingen verrichten niet alleen de in art. 288 t/m 292 VWEU genoemde ‘typische handelin-
gen’, zoals het vaststellen van richtlijnen en verordeningen, maar ook zogenoemde ‘atypische han-
delingen’ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0037&from=NL, 
geraadpleegd op 3 april 2021). Voorbeelden hiervan zijn mededelingen en groenboeken van de 
Europese Commissie. Met een mededeling kan de Europese Commissie bestaand beleid toelichten 
en aangeven hoe het beleid geïnterpreteerd moet worden. Die interpretatie is overigens niet 
bindend (https://www.europa-nu.nl/id/vh7dptp45uyn/mededeling, geraadpleegd op 3 april 2021). 
Een voorbeeld hiervan is de mededeling van de Europese Commissie van 2 juli 2009, COM(2009) 
325 definitief inzake art. 11 Btw-richtlijn. Een groenboek is een door de Europese Commissie 
gepubliceerd document dat tot doel heeft over een bepaald onderwerp een Europese discussie 
te bevorderen. De bij het thema betrokken organisaties en personen wordt verzocht om op basis 
van de voorstellen in het groenboek aan een raadplegings- en overlegprocedure deel te nemen 
(https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=nl, geraadpleegd op 
3 april 2021). Een groenboek dat in het kader van dit onderzoek relevant is, is het Groenboek over 
de toekomst van de btw van 1 december 2010, nr. COM(2010) 695 definitief (zie paragraaf 1.1).

34 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 
p. 26.

35 HvJ EG 5 februari 1963, zaak 26/62, BNB 1964/134 (Van Gend en Loos).
36 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 163.
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heeft voorrang boven het daarmee strijdige nationale recht.37 Dit wordt het ‘beginsel van 
voorrang’ genoemd.38 In deze paragraaf komt achtereenvolgens op hoofdlijnen aan bod 
hoe de bepalingen in de Btw-richtlijn en de Btw-uitvoeringsverordening doorwerken in 
het nationale recht.

2.3.4.1 Btw-richtlijn

2.3.4.1.1 Omzetten in nationaal recht

Een richtlijn, zoals de Btw-richtlijn en haar voorgangers, is voor iedere lidstaat verbindend ten 
aanzien van het te bereiken resultaat, maar laat aan de nationale instanties de bevoegdheid 
vorm en middelen te kiezen.39 Hieruit is af te leiden dat lidstaten de Btw-richtlijn moeten 
omzetten in nationale regels.40 De Btw-richtlijn is dan ook een instructie aan de lidstaten.41 Zij 
hebben de plicht om de Btw-richtlijn tijdig en inhoudelijk correct om te zetten in nationale 
regels. Wordt niet aan deze plicht voldaan, dan is sprake van een implementatiegebrek.42

Bij de implementatie van een richtlijn zijn lidstaten niet verplicht de bewoordingen van 
de richtlijnbepalingen één-op-één over te nemen in het nationale recht.43 Niettemin 
kan het letterlijk overnemen van de bewoordingen van de Btw-richtlijn wel voorkomen 
dat discussie ontstaat over de verenigbaarheid van de nationale btw-wetgeving met de 
Btw-richtlijn.44 Heeft een lidstaat een richtlijn tijdig en inhoudelijk correct omgezet, dan 
is de doorwerking van de richtlijn in het nationale recht verzekerd.45 Echter, ook bij een 
(mogelijk) implementatiegebrek kan een richtlijn effect hebben op het nationale recht. 
Hierop wordt in de volgende paragrafen ingegaan.

 2.3.4.1.2 Richtlijnconforme interpretatie

 Omdat lidstaten niet verplicht zijn de bewoordingen van de Btw-richtlijn letterlijk over te 
nemen, kan de tekst van de nationale btw-wetgeving afwijken van de Btw-richtlijn. In de 

37 HvJ EG 15 juli 1964, zaak 6/64, ECLI:EU:C:1964:66 (Costa/E.N.E.L.).
38 Zie bijv. HvJ EG 9 maart 1978, zaak 106/77, NJ 1978, 656, r.o. 17 (Simmenthal) en verklaring 17, 

gehecht aan de slotakte van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, PbEU 2007, C 
306.

39 Art. 288, derde alinea VWEU.
40 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 35-36. De 

omzetting van de Btw-richtlijn moet plaatsvinden op een wijze die volledig aan de eisen van 
rechtszekerheid voldoet. Dit vereist een omzetting in bepalingen van dwingend intern recht (HvJ EG 
27 oktober 1993, zaak C-338/91, RSV 1994/211, r.o. 32 (Steenhorst-Neerings)). Een administratieve 
praktijk die naar hun aard naar goeddunken van de administratie kan worden gewijzigd, zoals 
een beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën, volstaat daarom niet (zie bijv. HvJ EG 
25 mei 1982, zaak 96/81, ECLI:EU:C:1982:192 r.o. 12 (Commissie/Nederland)).

41 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 36.
42 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 194.
43 Zie bijv. HvJ EG 17 oktober 1989, gevoegde zaken 231/87 en 129/88, FED 1990/312, r.o. 24 (Carpaneto 

Piacentino e.a.).
44 Vgl. M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 36.
45 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 193.
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praktijk speelt de nationale rechter een belangrijke rol om desondanks de doorwerking van 
het unierecht in het nationale recht te verzekeren. Bij de interpretatie en toepassing van 
het nationale btw-recht moet hij ervan uitgaan dat de lidstaat de bedoeling heeft gehad 
ten volle uitvoering te geven aan de Btw-richtlijn.46 Daarnaast moet hij bij de toepassing 
van het nationale btw-recht47, ongeacht of het daarbij gaat om nationaal recht dat dateert 
van eerdere of latere datum dan de Btw-richtlijn, dit zoveel als mogelijk uitleggen in het 
licht van de bewoordingen en het doel van de Btw-richtlijn, teneinde het hiermee beoogde 
resultaat te bereiken en aldus aan art. 288, derde alinea VWEU te voldoen.48

De plicht tot richtlijnconforme interpretatie is geen resultaatsverplichting, maar een 
inspanningsverplichting. Dit blijkt niet alleen uit de woorden ‘zoveel als mogelijk’, maar 
ook uit de aanduiding ‘het beginsel van de richtlijnconforme uitlegging’49. Het beginsel 
van de richtlijnconforme interpretatie kan met name botsen met het rechtszekerheids-
beginsel. In dat geval moet een afweging worden gemaakt aan welk beginsel het meeste 
gewicht toekomt. Het rechtszekerheidsbeginsel krijgt voorrang indien het nationale recht 
alleen contra legem richtlijnconform te interpreteren is.50 Dit laat zien dat een (tekstuele) 
afwijking van de Btw-richtlijn in het nationale recht van de lidstaat niet altijd te bedekken 
is met de mantel van de richtlijnconforme interpretatie. Anders gezegd: bij strijd tussen 
de Btw-richtlijn en het nationale btw-recht zijn er andere middelen nodig om de volle 
werking van het unierecht te verzekeren. Dit brengt ons bij de rechtstreekse werking.

2.3.4.1.3 Rechtstreekse werking

Wijkt het nationale recht af van de Btw-richtlijn en is het niet mogelijk om het nationale 
recht richtlijnconform uit te leggen, dan is er sprake van een implementatiegebrek.51 Een 
lidstaat heeft dan niet voldaan aan zijn verplichting om de bepaling in de Btw-richtlijn 
tijdig en inhoudelijk correct te implementeren. Het Hof van Justitie heeft willen voorkomen 
dat het niet-nakomen van de verplichting op grond van art. 288, derde alinea VWEU door 
een lidstaat een blokkade vormt voor de doorwerking van het unierecht. Het heeft daarom 
geoordeeld dat een particulier zich tegenover de nationale overheid rechtstreeks op een 
richtlijnbepaling kan beroepen, mits deze bepaling inhoudelijk onvoorwaardelijk en 
voldoende nauwkeurig is.52 Deze zogenoemde ‘(verticale) rechtstreekse werking’ is voor 

46 HvJ EG 16 december 1993, zaak C-334/92, ECLI:EU:C:1993:945, r.o. 20 (Wagner Miret).
47 Dit omvat niet alleen de nationale wetgeving, maar ook nationale jurisprudentie en ongeschreven 

nationaal recht (F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom 
juridisch 2017, p. 204-205).

48 HvJ EG 13 november 1990, zaak C-106/89, ECLI:EU:C:1990:395, r.o. 8 (Marleasing).
49 Zie bijv. HvJ EG 16 december 1993, zaak C-334/92, ECLI:EU:C:1993:945, r.o. 21 (Wagner Miret).
50 HvJ EG 5 oktober 2004, gevoegde zaken C-397/01 en C-403/01, NJ 2005, 333, r.o. 115 en 166 

(Pfeiffer e.a.).
51 Uiteraard kan van een implementatiegebrek uitsluitend sprake zijn indien de implementatie-

termijn is verstreken. Aan deze voorwaarde besteed ik geen afzonderlijke aandacht, omdat de 
implementatietermijn voor de richtlijnbepalingen die in dit onderzoek centraal staan reeds lang 
verstreken is.

52 HvJ EG 19 januari 1982, zaak 8/81, ECLI:EU:C:1982:7, r.o. 25 (Becker).
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een lidstaat een stok achter de deur om de verplichtingen op grond van art. 288, derde 
alinea VWEU (alsnog) na te komen.53

Een richtlijnbepaling is inhoudelijk onvoorwaardelijk ‘wanneer de verplichting die zij oplegt 
van geen enkele voorwaarde en haar uitvoering of werking van generlei handeling van de 
instellingen van de EU of van de lidstaten afhankelijk is gesteld’.54 De soep van de inhou-
delijke onvoorwaardelijkheid wordt echter niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. 
Dat een lidstaat volgens de richtlijnbepaling aan een recht, zoals een vrijstelling of een 
bijzondere regeling, bepaalde voorwaarden kan verbinden, staat niet aan de inhoudelijke 
onvoorwaardelijkheid in de weg indien die voorwaarden geen betrekking hebben op de 
verplichting om dit recht te verlenen.55 Dat een richtlijnbepaling een lidstaat de mogelijk-
heid biedt een recht te beperken, zoals het uitsluiten van een bepaalde handeling van een 
vrijstelling, staat evenmin aan inhoudelijke onvoorwaardelijkheid in de weg, omdat het 
recht zelf onvoorwaardelijk is.56 Ook een kan-bepaling kan inhoudelijk onvoorwaardelijk 
zijn.57 Dit is het geval indien de keuzemogelijkheid van de lidstaat betrekking heeft op 
het al dan niet implementeren van deze richtlijnbepaling en niet op het recht dat deze 
bepaling verleent. Een rechtstreeks beroep op een kan-bepaling kan slechts gehonoreerd 
worden indien vaststaat dat de lidstaat voor de implementatie van de inhoudelijk onvoor-
waardelijke kan-bepaling heeft gekozen.58 Een richtlijnbepaling is voldoende nauwkeurig
‘wanneer de verplichting die zij oplegt in niet mis te verstane bewoordingen is gesteld’.59

Het Hof van Justitie spreekt in dit verband ook wel van ‘ondubbelzinnige bewoordingen’.60

Hiermee wordt bedoeld dat de richtlijnbepaling waarop de particulier zich beroept voor 
één bepaalde uitleg door de nationale rechter leent.61 Niet vereist is dat de betekenis van 
de richtlijnbepaling onomstreden is.62

Dat alleen een inhoudelijk onvoorwaardelijke en voldoende nauwkeurige richtlijnbepaling 
rechtstreekse werking kan hebben, is te verklaren vanuit de scheiding van de wetgevende 
en rechterlijke macht.63 Een richtlijn is een instructie aan een lidstaat om deze om te zetten 
in nationale wetgeving. Is sprake van een implementatiegebrek dan heeft de wetgevende
macht van een lidstaat haar omzettingsverplichting verzaakt. De nationale rechter mag 

53 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 
p. 195.

54 HvJ EG 23 februari 1993, zaak C-236/92, ECLI:EU:C:1994:60, r.o. 9 (Regione Lombardia).
55 HvJ EG 19 januari 1982, zaak 8/81, ECLI:EU:C:1982:7, r.o. 32-35 (Becker) en HvJ EU 15 mei 2015, 

zaak C-337/13, V-N 2014/27.21, r.o. 34 (Almos Agrárkülkereskedelmi).
56 HvJ EG 17 juli 2008, zaak C-226/07, ECLI:EU:C:2008:429, r.o. 30 (Flughafen Köln/Bonn).
57 HvJ EU 26 januari 2012, gevoegde zaken C-621/10 en C-129/11, V-N 2012/25.15, r.o. 57-59 (Balkan 

and Sea Properties/Provadinvest).
58 Vgl. HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01, V-N 2003/61.18, r.o. 20 (Zita Modes).
59 HvJ EG 26 februari 1986, zaak 152/84, ECLI:EU:C:1986:84, r.o. 52 (Marshall) en HvJ EG 23 febru-

ari 1993, zaak C-236/92, ECLI:EU:C:1994:60, r.o. 10 (Regione Lombardia).
60 HvJ EG 4 december 1986, zaak 71/85, ECLI:EU:C:1986:465, r.o. 18 (Federatie Nederlandse Vak-

beweging).
61 D.M. Weber, Cursus Belastingrecht EBR.3.0.0.D.c (online, bijgewerkt t/m 11 maart 2021).
62 Conclusie A-G Jacobs 26 september 2000, zaak C-150/99, ECLI:EU:C:2000:504, punt 44 (Stockholm 

Lindöpark).
63 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 195 en D.M. Weber, Cursus Belastingrecht, EBR.3.0.0.D.b (online, bijgewerkt t/m 11 maart 2021).
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– gelet op de scheiding van de wetgevende en rechterlijke macht – echter niet op de stoel 
van de wetgever gaat zitten. Wanneer de omzetting van een Btw-richtlijnbepaling in het 
nationale recht bepaalde keuzes van de wetgever vereist moet de nationale rechter deze 
keuze laten aan de wetgevende macht. Zo bezien markeert de eis van een inhoudelijk 
onvoorwaardelijke en voldoende nauwkeurige richtlijnbepaling de grens van de taak van de 
nationale rechter om de doorwerking van de richtlijn in het nationale recht te verzekeren. 
Deze grens is echter minder scherp dan het lijkt. Ook bij een richtlijnbepaling die niet 
inhoudelijk onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is, maar een beoordelingsruimte 
laat aan een lidstaat kan een particulier zich rechtstreeks beroepen op de overschrijding 
van die beoordelingsruimte.64 Dit laat zien dat de arm van de rechtstreekse werking verder 
reikt dan de inhoudelijk onvoorwaardelijke en voldoende nauwkeurige richtlijnbepalingen.

2.3.4.1.4 Geen omgekeerde verticale rechtstreekse werking

Een richtlijn, zoals de Btw-richtlijn, is een bindende instructie aan de lidstaten om hun 
nationale recht hiermee tijdig en volledig in overeenstemming te brengen. Laat een 
lidstaat dit na dan kan een onderdaan van een lidstaat zich rechtstreeks beroepen op 
een voor hem gunstiger richtlijnbepaling die inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en 
voldoende nauwkeurig is (zie paragraaf 2.3.4.1.3). Hieruit volgt dat een richtlijnbepaling 
bij een implementatiegebrek uit zichzelf een recht kan verlenen aan een particulier. Een 
richtlijnbepaling kan uit zichzelf echter geen verplichting opleggen aan een particulier. 
Daar verzet het rechtszekerheidsbeginsel zich tegen. Een lidstaat kan de verplichtingen 
uit hoofde van een (inhoudelijk onvoorwaardelijke en voldoende nauwkeurige) richtlijn-
bepaling slechts tegenwerpen indien deze bepaling is omgezet in nationaal recht. Een 
lidstaat kan zich dus niet ten nadele van een particulier op een (nog) niet of inhoudelijk 
niet correct geïmplementeerde richtlijnbepaling beroepen (de zogenoemde ‘omgekeerde 
verticale werking’).65 De achterliggende gedachte is dat de overheid niet mag profiteren van 
zijn eigen nalatigheid.66 Het voorgaande betekent dat de belastingdienst van een lidstaat 
zich niet op een bepaling van de Btw-richtlijn kan beroepen indien de toepassing van de 
nationale btw-wetgeving voor de belastingplichtige gunstiger is.

2.3.4.1.5 Asymmetrisch beroep op richtlijnbepaling?

De verticale rechtstreekse werking en het verbod op de omgekeerde verticale rechtstreekse 
werking zorgen ervoor dat de belastingplichtige zich direct op de Btw-richtlijn kan beroepen 
indien dit voor hem gunstiger uitpakt en dat de belastingdienst zich niet ten nadele van 
de belastingplichtige op de Btw-richtlijn kan beroepen. Dat de belastingplichtige de meest 
gunstige bepaling kan kiezen, betekent niet dat hij de vrijheid heeft om selectief te win-
kelen in de Btw-richtlijn en de nationale btw-wetgeving. Het is een belastingplichtige niet 

64 HvJ EG 1 februari 1977, zaak 51/76, BNB 1978/18, r.o. 29, m.nt. Tuk (VNO). Zie hierover nader: 
A.H. Bomer, ‘From Skandia to Larentia: National Jurisdiction to Deviate from the VAT Directive’, 
Intertax 2016, Volume 44, Issue 8/9, p. 657-665.

65 HvJ EG 8 oktober 1987, zaak 80/86, NJ 1988, 1029 (Kolpinghuis). Zie ook: HR 7 december 1994, 
nr. 29.153, BNB 1995/87.

66 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 
p. 196-197.
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toegestaan alleen de krenten uit de pap halen (‘cherry picking’) door aan de ‘verkoopkant’ 
een beroep te doen op een Btw-richtlijnbepaling op grond waarvan hij geen of minder 
btw verschuldigd is (een vrijstelling of heffing over de winstmarge) en aan de ‘inkoopkant’ 
een beroep te doen op het nationale recht teneinde zijn recht op (volledige) btw-aftrek te 
behouden. Het Hof van Justitie heeft een dergelijk ‘asymmetrisch beroep’ op een Btw-richt-
lijnbepaling afgewezen.67 Heijnen meent dat deze beslissing zich moeilijk verhoudt tot het 
verbod op de omgekeerde verticale rechtstreekse werking.68 Ik zie die moeilijkheid niet. De 
verticale rechtstreekse werking van een richtlijnbepaling is een middel om het unierecht 
te laten doorwerken in het daarmee strijdige nationale recht en aldus een resultaat te 
bereiken zoals dat zou zijn zonder het implementatiegebrek. Een asymmetrisch beroep 
op een Btw-richtlijnbepaling leidt echter niet tot een richtlijnconform resultaat, maar tot 
een resultaat dat (nog) verder afstaat van het resultaat dat de Btw-richtlijn beoogt. Gelet 
op de strekking van de verticale rechtstreekse werking, acht ik het daarom logisch dat het 
Hof van Justitie hiervoor een stokje steekt.69

 2.3.4.2 Btw-uitvoeringsverordening

 Anders dan een richtlijn wordt een verordening niet omgezet in nationaal recht.70 Een 
verordening, zoals de Btw-uitvoeringsverordening, heeft een algemene strekking, is 
verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat (art. 288, 
tweede alinea VWEU). Lidstaten zijn op grond van het loyaliteitsbeginsel (art. 4 lid 3 
VEU) gehouden om de eenvormige toepassing van de Btw-uitvoeringsverordening te 
verzekeren. Nationaal btw-recht dat in strijd is met de Btw-uitvoeringsverordening kan 
door de belastingdienst niet ten nadele aan een belastingplichtige worden tegengeworpen.71

67 HvJ EU 28 november 2013, zaak C-319/12, V-N 2014/7.16 (MDDP). Overigens was dit ook al af 
te leiden uit HvJ EG 19 januari 1982, zaak 8/81, ECLI:EU:C:1982:7, r.o. 44 en 45 (Becker) en HvJ 
EG 14 december 2006, zaak C-401/05, BNB 2008/101, m.nt. Van Kesteren, r.o. 41 (VDP Dental 
Laboratory). In gelijke zin: Van Kesteren, noot bij HvJ EG 14 december 2006, zaak C-401/05, 
BNB 2008/101, r.o. 41 (VDP Dental Laboratory) en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Om-
zetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 38. De Hoge Raad had in zijn arrest van 6 december 2000, 
nr.35.704, BNB 2001/101 reeds duidelijk gemaakt dat een dergelijk asymmetrisch beroep niet 
door de beugel kan.

68 B.G.A. Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 28.
69 In gelijke zin: J.J.M. Lamers, ‘Asymmetrisch beroep op richtlijn en wet’, WFR 2007/154.
70 Op het zogenoemde ‘omzettingsverbod’ bestaat slechts een uitzondering indien lidstaten op 

grond van de verordening uitvoeringsmaatregelen kunnen of moeten nemen (F. Ambtenbrink en 
H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 189). Van Hilten en 
Van Kesteren wijzen er terecht op dat de verordening vanwege het omzettingsverbod een beter 
instrument is om eenvormigheid te bereiken dan een richtlijn. Zij werpen de vraag op of het 
niet beter zou zijn indien de Europese btw in een verordening zou zijn geregeld. Zij menen dat 
art. 113 VWEU daartoe de ruimte laat (M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 
Kluwer: Deventer 2020, p. 40). Toch is dat maar de vraag, aangezien deze bepaling rept over 
‘harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting’. Zouden de Europese btw-regels in 
een verordening zijn neergelegd dan is geen sprake meer van harmonisatie, maar van unificatie. 
Daarnaast is de EU op grond van het in art. 5 lid 4 VEU neergelegde evenredigheidsbeginsel 
gehouden om bij regelgevend optreden het minst ingrijpende middel te kiezen. Dit houdt in dat 
als harmonisatie van btw zowel door een richtlijn als een verordening mogelijk is de voorkeur 
gegeven moet worden aan een richtlijn (F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese 
Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 173).

71 Vgl. HvJ EG 17 mei 1972, zaak 93/71, ECLI:EU:C:1972:39, r.o. 21-22 (Leonesio).
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Vanwege de rechtstreekse toepasselijkheid van de Btw-uitvoeringsverordening kan een 
belastingplichtige zich naar mijn mening niet met succes beroepen op daarmee strijdig 
gunstiger nationaal recht. Op grond van het beginsel van voorrang gaat de rechtstreeks 
toepasselijke Btw-uitvoeringsverordening immers voor op het daarmee strijdige nationale 
recht.

2.3.5 Hof van Justitie

2.3.5.1 Organisatie

Het Hof van Justitie is de rechtsprekende instelling van de EU die tot taak heeft de eer-
biediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Verdragen te verzekeren.72 
Op het gebied van de btw doet het Hof van Justitie zijn invloed met name gelden door 
uitspraken over de uitleg van de Btw-richtlijn in prejudiciële procedures en uitspraken 
in inbreukprocedures over het (niet) nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de 
Btw-richtlijn door een lidstaat. In de paragrafen 2.3.5.2 en 2.3.5.3 wordt op deze procedures 
nader ingegaan. In deze paragraaf wordt ingegaan op de organisatie van het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie bestaat uit één rechter per lidstaat.73 Hoewel niet vereist, draagt in 
de praktijk iedere lidstaat een kandidaat uit eigen land voor.74 Een voor de hand liggende 
verklaring voor deze praktijk is dat een lidstaat het belangrijk vindt dat er in het Hof 
van Justitie een rechter is die op de hoogte is van de bijzonderheden van zijn nationale 
rechtsstelsel.75 Het Hof van Justitie wordt bijgestaan door 11 A-G’s.76 De A-G heeft tot taak 
in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omkleed 

72 Art. 19 lid 1 VEU.
73 Art. 19 lid 2 VEU.
74 Vanuit het oogpunt van een scheiding van de wetgevende en rechtelijke macht zijn er vraagtekens 

te plaatsen bij de voordracht van de kandidaat-rechter door de lidstaat. Dit klemt te meer, omdat - 
zoals hierna zal blijken – de rechter voor zijn herbenoeming afhankelijk is van de voordracht door 
de lidstaat (vgl. F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom 
juridisch 2017, p. 92). Naar mijn mening zou de rechterlijke onafhankelijk beter gewaarborgd zijn 
indien de kandidaat-rechter (uit de betreffende lidstaat) door het Hof van Justitie of de hoogste 
rechtelijke instantie van een lidstaat zou worden voorgedragen.

75 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 
p. 91. Ambtenbrink en Vedder merken hierbij op dat er geen regel is die voorschrijft dat de rechter 
uit een lidstaat die procespartij is zitting heeft.

76 Op grond van art. 252, eerste alinea VWEU wordt het Hof van Justitie bijgestaan door acht 
A-G’s, maar kan de Raad met eenparigheid van stemmen het aantal A-G’s verhogen. Omdat in 
de verdragen over de afkomst van de A-G niets geregeld is, zijn lidstaten overeengekomen dat 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk elk één permanente A-G voordragen 
en dat de andere lidstaten om de beurt de overige vijf A-G’s voordragen (F. Ambtenbrink en H.H.B. 
Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 92). In verband met de 
Brexit is A-G Rantos, afkomstig uit Griekenland, met ingang van 10 september 2020 benoemd als 
vervanger van de uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige A-G Sharpston (https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/02/eu-court-of-justice-three-judges-and-an-advocate- 
general-appointed/#, geraadpleegd op 2 april 2021). Hieruit maak ik op dat de andere lidstaten 
dan Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje voortaan om de beurt de overige zes A-G’s benoemen.
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advies (de zogenoemde ‘conclusie’) te nemen.77 De conclusie van de A-G sluit de mondelinge 
behandeling af en vormt de inleiding op de beraadslaging van het Hof van Justitie.78 In de 
literatuur wordt de taak van de A-G onderscheiden in vier subtaken: het voorbereiden 
van de zaak (1), het doen van een gemotiveerd voorstel voor een oplossing van zaak (2), 
het plaatsen van de zaak in een bredere context (3) en het inslaan van nieuwe wegen (4).79

Hoewel een conclusie niet bindend is, is zij wel gezaghebbend.80 Wanneer het Hof van 
Justitie van oordeel is dat in de zaak geen nieuwe rechtsvraag aan de orde is, kan het – na 
het horen van de A-G – beslissen dat de zaak zonder conclusie van de A-G zal worden 
berecht.81 Bij een arrest dat niet voorafgegaan is door een conclusie is het daarom zaak te 
letten op de rechtsregel die bevestigd wordt.

Aan de rechters en A-G’s van het Hof van Justitie worden (dezelfde) hoge eisen gesteld. 
Zij worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en 
aan alle gestelde eisen voldoen om in hun onderscheiden landen de hoogste rechterlijke 
ambten te bekleden, of die bekendstaan als kundige rechtsgeleerden.82 De door een lidstaat 
voorgedragen rechters en A-G’s worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen 

77 In het licht van die volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid is het daarom een goede 
zaak dat in principe geen conclusie wordt genomen door een A-G uit een lidstaat die partij is in 
een prejudiciële of inbreukprocedure (vgl. T. Trimidas, ‘The Role of the Advocate General in the 
Development of Community Law: Some Reflections’, CMLR 1997, Volume 34, p. 1356).

78 HvJ EG 4 februari 2000, zaak C-17/98, ECLI:EU:C:2000:69 (Emesa Sugar (Free Zone) NV).
79 H. Sevenster en C. Wissels, ‘De advocaat-generaal bij het EU-hof: veldheer of verkenner’ in: M. 

Bosma e.a. (red.), De conclusie voorbij. Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak, Nijmegen: 
Ars Aequi Libri 2017, p. 114. Deze onderverdeling is door Sevenster en Wissels ontleend aan 
T. Trimidas, ‘The Role of the Advocate General in the Development of Community Law: Some 
Reflections’, CMLR 1997, Volume 34, p. 1358.

80 De invloed van een conclusie op de beraadslaging van het Hof van Justitie moet niet worden 
onderschat; zij vormt het startpunt van de beraadslaging. Dit blijkt uit de volgende door voormalig 
A-G Darmon vertelde anekdote: “(…) when Judge Bosco was acting president of the Court, there 
was an official visit by Queen Beatrix of the Netherlands. She asked Judge Bosco "What do you 
do when you go and deliberate about a case?" And he replied, "Well, Your Majesty, the first thing 
we do is we ask each other whether we're going to follow the opinion of the advocate general" 
(Interview with Eleanor Sharpston, Competition Law Insight 18 september 2012, https://www.
competitionlawinsight.com/Interview/interview-with-eleanor-sharpston-58965.htm, geraad-
pleegd op 2 april 2021). Deze anekdote wordt ook aangehaald in K. Mortelmans, ‘The Court 
Under the Influence of its Advocates General: An Analysis of the Case Law on the Functioning of 
the Internal Market’, Yearbook of European Law, Volume 24, Issue 1, p. 140 en H. Sevenster en C. 
Wissels, ‘De advocaat-generaal bij het EU-hof: veldheer of verkenner’ in: M. Bosma e.a. (red.), 
De conclusie voorbij. Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, 
p. 114). Dat, zoals in de literatuur is gesteld, de uitspraken van het Hof van Justitie meestal in 
overeenstemming zijn met de conclusie van de A-G (T. Trimidas, ‘The Role of the Advocate General 
in the Development of Community Law: Some Reflections’, CMLR 1997, Volume 34, p. 1362 en 
H. Sevenster en C. Wissels, ‘De advocaat-generaal bij het EU-hof: veldheer of verkenner’ in: M. 
Bosma e.a. (red.), De conclusie voorbij. Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak, Nijmegen: Ars 
Aequi Libri 2017, p. 114-115) is in het licht van voormelde anekdote dan ook niet verwonderlijk 
te noemen.

81 Art. 20, vijfde alinea Statuut van het Hof van Justitie van de EU.
82 Art. 253, eerste alinea VWEU.
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van de lidstaten benoemd na raadpleging van een comité83 dat een advies uitbrengt over 
de geschiktheid van de voorgestelde kandidaten voor de uitoefening van de betrokken 
ambten.84 De benoeming is voor zes jaren met de mogelijkheid tot herbenoeming.85 De 
rechters van het Hof van Justitie kiezen uit hun midden een president en een vicepresident 
voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot herkiesbaarheid.86 Het Hof van 
Justitie houdt zitting in kamers.87 Het Hof van Justitie heeft 10 kamers gevormd van drie 
of vijf rechters. De rechters die deel uitmaken van een kamer kiezen uit hun midden 
de kamerpresident.88 De zaken die binnenkomen lijken niet naar onderwerp te worden 
toebedeeld aan de verschillende kamers.89 Een kamer die alleen belastingzaken behandeld, 
een belastingkamer, heeft het Hof van Justitie dan ook niet.90 Wel is er een zekere ad hoc 

83 Dit comité brengt voordat tot benoeming wordt overgegaan aan de lidstaten een advies uit over 
de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten van rechter en A-G van 
het Hof van Justitie. Het comité bestaat uit zeven personen waarin voormalige leden van het Hof 
van Justitie en van het Gerecht, personen die de hoogste nationale rechterlijke ambten bekleden 
en personen die bekend staan als kundige rechtsgeleerden zitting hebben. Eén van de leden van 
het comité wordt voorgedragen door het Europees Parlement (art. 255 VWEU).

84 Art. 253, eerste alinea VWEU.
85 Vanuit het oogpunt van continuïteit schrijft art. 253, tweede alinea VWEU voor dat om de drie 

jaar een gedeeltelijke vervanging van de rechters en de advocaten-generaal plaatsvindt. Zie ook: 
art. 9 Statuut van het Hof van Justitie van de EU. Hoewel de ambtsperiode kort is, blijkt uit de 
presentatie van rechters en A-G’s op de website van het Hof van Justitie dat de meeste rechters en 
A-G’s één of meerdere keren herbenoemd zijn. Vanuit het oogpunt van efficiency (geen verspilling 
van opgedane kennis en ervaring als rechter of A-G) en continuïteit van de jurisprudentie is deze 
praktijk als wenselijk te bestempelen (vgl. M.E. van Hilten, ‘Naar een Europese belastingkamer’, 
NTFR 2003/736).

86 Art. 253, derde en vierde alinea VWEU en art. 9bis Statuut van het Hof van Justitie van de EU.
87 Art. 251, eerste alinea VWEU.
88 Voor de samenstelling en de voorzitter van de kamers zie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/

Jo2_7029/nl/, geraadpleegd op 2 april 2021. De presidenten van de kamers van vijf rechters 
worden voor drie jaar gekozen en zijn eenmaal herbenoembaar (art. 16, eerste alinea Statuut 
van het Hof van Justitie van de EU). De presidenten voor de kamers van drie rechters worden 
voor één jaar benoemd (art. 12 lid 2 Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie 
van 25 september 2012, zoals gewijzigd op 18 juni 2013 en 19 juli 2016).

89 M.E. van Hilten, ‘Naar een Europese belastingkamer’, NTFR 2003/736.
90 D. Berlin, ‘Trends in the Tax Jurisprudence of the Court of Justice of the European Community’, EC 

Tax Review 1993/2, p. 80 en M.E. van Hilten, ‘Naar een Europese belastingkamer’, NTFR 2003/736. 
Prechal, rechter van het Hof van Justitie, is geen voorstander van permanente gespecialiseerde 
kamers in het Hof van Justitie, maar lijkt wel in te zijn voor een zekere specialisatie voor btw- en 
douanezaken: “I could imagine that VAT and custom cases could be put in a sort of specialized 
chamber for a while. However, the question is that you never really know whether in these 
type of cases a more horizontal or constitutional issue may arise.” (Interview with Judge Sacha 
Prechal of the European Court of Justice: Part I: Working at the CJEU, European Law Blog van 
18 december 2013, https://europeanlawblog.eu/2013/12/18/interview-with-judge-sacha-prechal-
of-the-european-court-of-justice-part-i-working-at-the-cjeu/, geraadpleegd op 2 april 2021).
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specialisatie door zaken over een bepaald onderwerp, bijv. de btw, gedurende een zekere 
tijd aan dezelfde rechter-rapporteur91 toe te wijzen.92

Het Hof komt niet alleen in kamers van drie of vijf rechters bijeen, maar kan ook als grote 
kamer bijeenkomen wanneer een lidstaat of een instelling die partij is in de zaak daarom 
verzoekt en wanneer het om bijzonder ingewikkelde of belangrijke zaken gaat.93 De grote 
kamer bestaat uit 15 rechters en wordt voorgezeten door de president van het Hof van 
Justitie. Ook de vicepresident en drie van de presidenten van de kamers met vijf rechters 
maken deel uit van de grote kamer. Tot op heden zijn er volgens de website van het Hof 
van Justitie 21 btw-arresten gewezen door de grote kamer, maar deze arresten hebben 
geen betrekking op de btw-behandeling van vastgoedtransacties.94 Het Hof van Justitie kan 
ten slotte ook in voltallige zitting bijeenkomen. Dit is in een aantal uitzonderlijke situaties 
voorgeschreven, maar het Hof kan dit ook doen indien het – na het horen van de A-G – de 
aanhangige zaak van uitzonderlijk belang acht.95 Tot op heden is het niet voorgekomen dat 
het Hof van Justitie een btw-zaak in een voltallige zitting heeft berecht.

2.3.5.2 Prejudiciële procedure

2.3.5.2.1 Wanneer prejudiciële vragen?

Het Hof van Justitie vervult een belangrijke rol om de eenheid van de uitleg en toepas-
sing van de Btw-richtlijn en de Btw-uitvoeringsverordening te waarborgen. Op grond 
van art. 267, eerste alinea, onderdeel b VWEU is het bevoegd bij wijze van prejudiciële 
beslissing een uitspraak te doen over de geldigheid en de uitlegging van de Btw-richtlijn 
en de Btw-uitvoeringsverordening. Het Hof van Justitie beschouwt de bevoegdheid van de 
nationale rechter om een prejudiciële vraag te stellen als de ‘hoeksteen van het rechterlijk 
systeem zoals het is opgezet door de EU-verdragen’.96

91 De rechter-rapporteur is primair verantwoordelijk voor het dossier, het schrijven van het voorlopig 
rapport en de processuele afwikkeling van de zaak en is de penvoerder bij het concipiëren van de 
uitspraak. De rechter-rapporteur is niet afkomstig uit een lidstaat die partij is in de prejudiciële 
procedure of inbreukprocedure (J. Althena,-Davidsen, L. van den Berge en E. Huijzer, ‘Over mensen 
die elkaar verstaan. Interview met Sacha Prechal’, AA 2012, p. 23). De nationale rechter die een 
prejudiciële vraag stelt zal er daarom rekening mee moeten houden dat de rechter-rapporteur 
niet op de hoogte is van het nationale recht in de betreffende lidstaat (Interview with Judge 
Sacha Prechal Part II: Cooperation with national judges, embedding the internal market and 
transparancy at the CJEU, European Law Blog van 19 december 2013, http://europeanlawblog.
eu/2013/12/19/interview-with-judge-sacha-prechal-part-ii-cooperation-with-national-judges-em-
bedding-the-internal-market-and-transparency-at-the-cjeu/, geraadpleegd op 2 april 2021).

92 Interview with Judge Sacha Prechal of the European Court of Justice: Part I: Working at the CJEU, 
European Law Blog van 18 december 2013, https://europeanlawblog.eu/2013/12/18/interview-with-
judge-sacha-prechal-of-the-european-court-of-justice-part-i-working-at-the-cjeu/, geraadpleegd 
op 2 april 2021).

93 Art. 251, eerste alinea VWEU jo. art. 16, tweede en derde alinea Statuut van het Hof van Justitie 
van de EU.

94 Zie bijv. HvJ EG 14 juli 2005, zaak C-434/03, BNB 2005/284, m.nt. Van Zadelhoff (Charles/Charles-Tij-
mens) en HvJ EU 29 september 2015, zaak C-276/14, V-N 2015/53.11 (Gmina Wroclaw I).

95 Art. 16, vijfde alinea Statuut van het Hof van Justitie van de EU.
96 HvJ EU 18 december 2014, NJ 2015/410, punt 176 (Advies 2/13).
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Indien in een procedure voor een nationale rechter een vraag rijst over de geldigheid 
van (een bepaling in de) de Btw-richtlijn of de Btw-uitvoeringsverordening, dan kan de 
nationale rechter het Hof van Justitie verzoeken hierover uitspraak te doen.97 De hoogste 
nationale rechterlijke instantie, waarvan de uitspraak niet vatbaar is voor hoger beroep, 
is hiertoe verplicht.98 Het is een nationale rechter niet toegestaan om (een bepaling in de) 
de Btw-richtlijn of de Btw-uitvoeringsverordening zelfstandig ongeldig te verklaren. Is 
de nationale rechter – de ‘lagere’ rechter incluis – van oordeel dat (een bepaling in de) de 
Btw-richtlijn of de Btw-uitvoeringsverordening in strijd is of zou kunnen zijn met hoger 
unierecht dan moet hij een prejudiciële vraag stellen.99 Prejudiciële procedures waarin de 
geldigheid van de Btw-richtlijn aan de orde is zijn tamelijk zeldzaam100, terwijl procedures 
over de geldigheid van de Btw-uitvoeringsverordening vooralsnog ontbreken. De meeste 
prejudiciële procedures inzake de btw betreffen uitleggingsvragen. Wanneer in een pro-
cedure voor een nationale rechter een vraag rijst over de uitleg van de Btw-richtlijn of 
Btw-uitvoeringsverordening kan de nationale rechter een prejudiciële vraag stellen.101 De 
hoogste nationale rechterlijke instantie, waarvan de uitspraak niet vatbaar is voor hoger 
beroep, is hiertoe verplicht.102

Het is de nationale rechter die bepaalt of een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie 
relevant en noodzakelijk is voor de beslechting van een geschil.103 Het Hof van Justitie 
gaat in een prejudiciële procedure van die relevantie en noodzakelijk uit. Alleen indien 
de prejudiciële vraag geen betrekking heeft op de uitleg van het unierecht of indien de 
prejudiciële vraag hypothetisch van aard is of voor de beslechting van het geschil niet 
relevant is, is de prejudiciële vraag niet-ontvankelijk.104 Dit laat zien dat de deur van het 
Hof van Justitie voor prejudiciële vragen wijd open staat. Het Hof van Justitie maakt – al 
dan niet na een conclusie van de A-G – zijn beslissing kenbaar in een arrest. Wanneer een 
gestelde prejudiciële vraag identiek is aan een vraag waarover het Hof van Justitie reeds 
uitspraak heeft gedaan, wanneer het antwoord op een dergelijke vraag duidelijk uit de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie kan worden afgeleid of over het antwoord op een 
prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan, kan het Hof van Justitie – na de 
A-G te hebben gehoord – beslissen om bij met redenen omklede beschikking uitspraak te 
doen.105 Een dergelijke beschikking is een uitspraak die minder uitgebreid gemotiveerd 

97 Art. 267, tweede alinea VWEU.
98 Art. 267, derde alinea VWEU.
99 HvJ EG 22 oktober 1987, zaak 314/85, NJ 1989, 728 (Foto-frost).
100 Voorbeelden zijn HvJ EG 23 april 2009, zaak C-460/07, V-N 2009/25.17 (Puffer) en HvJ EU 26 ok-

tober 2010, zaak C-97/09, V-N 2010/58.20 (Schmelz).
101 Art. 267, tweede alinea VWEU.
102 Art. 267, derde alinea VWEU.
103 Zie bijv. HvJ EU 15 januari 2013, zaak C-416/10, NJ 2013/254, r.o. 66 (Jozef Križan e.a.).
104 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 283.
105 Art. 99 Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van 25 september 2012, zoals 

gewijzigd op 18 juni 2013 en 19 juli 2016.
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is dan een arrest.106 Bij een beschikking is het derhalve zaak te letten op de rechtsregel 
die bevestigd wordt. Na beantwoording van de prejudiciële vraag in een arrest of een 
beschikking door het Hof van Justitie is de nationale rechter gehouden om aan de hand 
hiervan uitspraak te doen.107

 2.3.5.2.2 Wanneer zijn prejudiciële vragen niet nodig

 De hoogste rechter is, behoudens bij het ongeldig verklaren van een unierechtelijke 
bepaling, niet altijd gehouden een prejudiciële vraag te stellen. Van hem wordt niet geëist 
– het mag dus wel108 – dat hij vraagt naar de bekende weg. Het Hof van Justitie heeft tot 
op heden twee uitzonderingen geformuleerd op de verwijzingsplicht van de hoogste 
nationale rechter. In de eerste plaats bestaat er geen verwijzingsplicht indien de vraag 
zakelijk gelijk is aan een vraag welke reeds in een gelijksoortig geval voorwerp van een 
prejudiciële beslissing is geweest109 of wanneer er al vaste jurisprudentie van het Hof van 
Justitie bestaat over het punt waarop het geding betrekking heeft (acte éclairé).110 In de 
tweede plaats heeft de hoogste rechter geen verwijzingsplicht indien de juiste toepassing 
van het unierecht zo evident is dat redelijkerwijs geen twijfel (of beter gezegd: geen 
redelijke twijfel111) kan bestaan over het antwoord op de vraag (acte clair).112 Bij de vraag 
of sprake is van een acte clair moet de hoogste nationale rechter rekening houden met 
de eigen kenmerken van het unierecht, de bijzondere moeilijkheden bij de uitlegging 
daarvan en het gevaar van uiteenlopende jurisprudentie binnen de EU.113 Hiermee lijkt 
het Hof van Justitie de hoogste nationale rechter op het hart te willen drukken dat hij een 
acte clair niet te snel moet aannemen. Voor de ‘lagere’ nationale rechter is geen sprake 
van een verwijzingsplicht, maar een verwijzingsrecht. Dit laat onverlet dat ook de lagere 
nationale rechter op grond van het loyaliteitsbeginsel (art. 4 lid 3 VEU) gehouden is de 
volle werking van het unierecht te verzekeren.114

106 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 44. Het Hof 
van Justitie is terughoudend met het doen van uitspraak bij beschikking. Dit kan naar mijn mening 
niet los gezien worden van de afhankelijkheid van het Hof van Justitie van de bereidheid van de 
nationale rechter om een prejudiciële vraag voor te leggen alsmede de omstandigheid dat het 
Hof van Justitie de hoogste nationale rechter op het hart heeft gedrukt niet te snel aan te nemen 
dat het stellen van een prejudiciële vraag niet nodig is (zie paragraaf 2.3.5.2.2).

107 Zie bijv. HvJ EU 15 januari 2013, zaak C-416/10, NJ 2013/254, r.o. 69 (Jozef Križan e.a.).
108 HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, NJ 1983, 55, r.o. 15 (Cilfit).
109 HvJ EG 27 maart 1963, gevoegde zaken 28/62 en 30/62, BNB 1964/135 (Da Costa/Schaake).
110 HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, NJ 1983, 55, r.o. 13 en 14 (Cilfit).
111 Uit een vergelijking met de procestaal, het Italiaans (‘ragionevole dubbio’) en de Deense (‘rimelig 

tvivl’), Duitse (‘vernünftigen Zweifel’), Engelse (‘reasonable doubt’), Finse (‘perustellulle epäilylle’) 
Franse (‘doute raisonnable’), Griekse (‘εύλογη ἀμφιβολία’) Spaanse vertaling (‘duda razonable’) 
en Zweedse vertaling (‘rimligt tvivel’) volgt dat de Nederlandse vertaling afwijkt en dat voor 
‘redelijkerwijs geen twijfel’, ‘geen redelijke twijfel’ moet worden gelezen (vgl. A. van Dongen, 
De harmonisatie van de btw (diss.), Amersfoort: Sdu Fiscale en Financiële Uitgevers 2007, p. 232).

112 HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, NJ 1983, 55 (Cilfit).
113 HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, NJ 1983, 55 (Cilfit).
114 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 

p. 279.
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De acte clair-doctrine, zoals het Hof van Justitie die heeft uitgewerkt in het Cilfit-arrest, is 
omstreden.115 De kritiek richt zich met name op de overwegingen in het Cilfit-arrest, die 
overigens niet terugkomen in het dictum, waaruit volgt dat de hoogste rechter, alvorens hij 
besluit af te zien van het stellen van een prejudiciële vraag, alle taalversies van het in geding 
zijnde unierecht moet vergelijken en hij ervan overtuigd moet zijn dat ‘zijn’ oplossing even 
evident is voor de rechtelijke instanties116 in andere lidstaten en het Hof van Justitie.117 Ten 
tijde van het Cilfit-arrest bestond de EEG uit 10 lidstaten en waren er zeven verschillende 
taalversies van het unierecht in omloop.118 Inmiddels telt de EU 27 lidstaten en zijn er 24 
verschillende, gelijkelijk authentieke taalversies van het unierecht in omloop. ACA-Europe 
en het Netwerk van presidenten van hoogste gerechten in de EU hebben in een gezamenlijk 
rapport dan ook betoogd dat ‘het vergelijken van alle taalversies niet meer van deze tijd 
is en dat het Cilfit-arrest met gezond verstand moet worden toegepast’. Zij hebben bij het 
Hof van Justitie erop aangedrongen het Cilfit-arrest op een ‘redelijke wijze’ uit te leggen.119

Het Hof van Justitie lijkt aan de oproep tot een redelijke – of wellicht beter gezegd: 
realistische – uitleg van het Cilfit-arrest gehoor te hebben gegeven.120 In het Intermodal 
Transports -arrest121 roept het nog in herinnering dat de hoogste nationale rechter zich 
ervan moet vergewissen dat ‘zijn’ oplossing even evident is voor rechterlijke organisaties 

115 Zie o.a.: conclusie A-G Jacobs 10 juli 1997, zaak C-338/95, ECLI:EU:C:1997:352, punten 51-65 
(Wiener), conclusie A-G Tizzano 21 februari 2002, zaak C-99/00, ECLI:EU:C:2002:108, punten 55-76 
(Lyckeskog), conclusie A-G Stix-Hackl 12 april 2005, zaak C-495/03, BNB 2006/20 (Intermodal 
Transports), punten 76-122, conclusie A-G Ruiz-Jarobo Colomer 30 juni 2015, zaak C-461/03 
ECLI:EU:C:2005:415, punten 44-59 (Gaston Schul Douane-Expediteur), M. Broberg, ‘Acte Clair 
Revisited: Adapting the Acte Clair Criteria to the Demands of the Times’, CMLR 2008/45, p. 1388-
1390, conclusie A-G Wahl 13 mei 2015, gevoegde zaken C-72/14 en C-197/14, BNB 2015/230, 
punten 47-74 (X/Van Dijk), C.W.A. Timmermans, ‘De Hoge Raad en het Hof van Justitie van de 
EU als partners in de prejudiciële procedure’, TCR 2015/4, p. 114-118, M.E. van Hilten, ‘De moei-
zame verplichting van vragen. 50 jaar (Nederlandse) ervaring met de prejudiciële procedure in 
omzetbelasting en douanerecht’, NTFR 2015/3211, P. Kavelaars, ‘Acte clair en acte éclairé: niet zo 
clair’, NTFR 2015/2110, J. Langer, De prejudiciële procedure: oude problemen of nieuwe uitdagingen? 
(oratie), https://europeancourts.blogspot.com/2015/12/de-prejudiciele-procedure-oude.html, 
geraadpleegd op 2 april 2021, R.E.C.M. Niessen, ‘Acte clair en acte éclairé: helder als koffiedik?’ in: 
C. Maas en L.J.A. Pieterse (red.), Systeem en symmetrie. Bavinck-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 245, H.B. Krans, ‘Een acte clair, toch?’, NTBR 2018/23 en M.E. van Hilten en H.W.M. van 
Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 43.

116 Van de hoogste rechter mag niet worden vereist dat hij zich vergewist dat ‘zijn’ oplossing even 
evident zou zijn voor niet-rechterlijke organisaties van andere lidstaten, zoals de belastingau-
toriteiten (HvJ EG 15 september 2005, zaak C-495/03, BNB 2006/20 (Intermodal Transports).

117 HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, NJ 1983, 55, r.o. 16 en 18 (Cilfit).
118 Ortlep, noot bij HvJ EU 9 september 2015, zaak C-160/14, AB 2016/1 (Ferreira da Silva e Brito e.a.).
119 Report of the working group on the preliminary rulings procedure. Het rapport, dat in 2008 is ge-

publiceerd, is te downloaden op de website van ACA-Europe: http://www.aca-europe.eu/index.php/ 
en/seminars/385-seminar-in-the-hague-on-3-december-2007, geraadpleegd op 2 april 2021. 
Ook in Newsletter nr. 20 van ACA-Europe is het rapport opgenomen: http://www.aca-europe.eu/ 
index.php/en/newsletter-en/208-newsletter-20, geraadpleegd op 2 april 2021.

120 In gelijke zin: A. Kornezov, ‘The New Format of the Acte Clair Doctrine and its Consequences’, 
CMLR 2016/53, p. 1317-1342. Anders: M.E. van Hilten, ‘De moeizame verplichting van vragen. 50 
jaar (Nederlandse) ervaring met de prejudiciële procedure in omzetbelasting en douanerecht’, 
NTFR 2015/3211 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 
2020, p. 43.

121 HvJ EG 15 september 2005, zaak C-495/03, BNB 2006/20, r.o. 38 (Intermodal Transports).
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in andere lidstaten, maar in de arresten X/Van Dijk122 en Ferreira da Silva e Brito e.a.123

ontbreekt iedere verwijzing naar de vergelijking van alle verschillende taalversies alsmede 
het zich vergewissen dat de oplossing van de hoogste nationale rechter even evident is 
voor nationale rechtelijke instanties in andere lidstaten.124 Het Hof van Justitie verwijst 
in laatstgenoemde arresten uitsluitend naar het dictum van het Cilfit-arrest waarin staat 
dat de hoogste nationale rechter rekening moet houden met de eigen kenmerken van 
het unierecht, de bijzondere moeilijkheden bij de uitlegging daarvan en het gevaar van 
uiteenlopende jurisprudentie binnen de EU. In beide arresten benadrukt het Hof van Justitie 
de verantwoordelijkheid van de hoogste nationale rechter om vast te stellen of sprake is 
van een acte clair. Ook maken deze arresten duidelijk(er) dat het bestaan van een andere 
opvatting in de (lagere) rechtspraak niet automatisch betekent dat de hoogste rechter een 
verwijzingsplicht heeft. Ook indien een lagere nationale rechter in een vergelijkbare zaak 
met betrekking tot exact dezelfde problematiek een prejudiciële vraag heeft gesteld125 of 
indien de ‘lagere’ nationale jurisprudentie verdeeld is126 kan volgens het Hof van Justitie 
sprake zijn van een acte clair. Is niet alleen de nationale jurisprudentie verdeeld, maar heeft 
de uitleg van de betreffende unierechtelijke bepaling herhaaldelijk vragen opgeroepen (bij 
rechterlijke instanties) in verschillende lidstaten, dan is geen sprake van een acte clair.127

Van een acte clair is evenmin sprake indien de hoogste nationale rechter vaststelt dat een 
grensoverschrijdende transactie in een andere lidstaat verschillend wordt behandeld 
en deze verschillende behandeling ertoe leidt dat deze handeling in twee lidstaten aan 
btw-heffing onderworpen is of in beide lidstaten niet aan btw-heffing onderworpen is.128

Dat, zoals uit het voorgaande volgt, het aan de nationale rechter is om te beoordelen of 
het stellen van een prejudiciële vraag nodig is, betekent niet dat deze beoordeling geheel 
vrijblijvend is. In het Köbler-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een lidstaat 
aansprakelijk is voor de schade als gevolg van een schending van het unierecht door de 
hoogste nationale rechter indien de geschonden unierechtelijke regel ertoe strekt de 
betrokkene rechten toe te kennen, de schending van het unierecht voldoende gekwalificeerd 
is en er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen deze schending en de door de 
betrokkene geleden schade.129 Zoals Loth terecht betoogt, is deze aansprakelijkheid een 
afbakening van het speelveld voor de dialoog tussen de nationale rechter en het Hof van 
Justitie130; zij markeert de grens van de discretionaire ruimte van de hoogste nationale 
rechter131.

122 HvJ EU 9 september 2015, gevoegde zaken C-72/14 en C-179/14, BNB 2015/230 (X/Van Dijk).
123 HvJ EU 9 september 2015, zaak C-160/14, AB 2016/1, m.nt. Ortlep (Ferreira da Silva e Brito e.a.).
124 A. Kornezov, ‘The New Format of the Acte Clair Doctrine and its Consequences’, CMLR 2016/53, 

p. 1323-1325.
125 HvJ EU 9 september 2015, gevoegde zaken C-72/14 en C-179/14, BNB 2015/230, r.o. 60 en 61 (X/

Van Dijk).
126 HvJ EU 9 september 2015, zaak C-160/14, AB 2016/1, r.o. 41 en 42 (Ferreira da Silva e Brito e.a).
127 HvJ EU 9 september 2015, zaak C-160/14, AB 2016/1, r.o. 45 (Ferreira da Silva e Brito e.a).
128 HvJ EU 5 juli 2018, zaak C-544/16, V-N 2018/39.19 (Marcandi).
129 HvJ EG 30 september 2003, zaak C-224/01, BNB 2004/151 (Köbler).
130 M.A. Loth, ‘De hoogste nationale rechter en de Europese hoven. Naar een systeem van check-and-ba-

lances tússen gerechten?’, TCR 2015/4, p. 126.
131 Vgl. F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 

2017, p. 292.
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2.3.5.3 Inbreukprocedure

Wanneer een lidstaat de op hem rustende verplichtingen op grond van de Btw-richtlijn 
of Btw-uitvoeringsverordening niet is nagekomen, kan de Europese Commissie – na een 
precontentieuze procedure – een inbreuk- of infractieprocedure aanhangig maken bij het 
Hof van Justitie (art. 258 VWEU). Het Hof van Justitie zal in dat geval een oordeel vellen over 
de vraag of een lidstaat inderdaad zijn unierechtelijke verplichtingen niet is nagekomen. 
Beantwoordt het Hof van Justitie die vraag bevestigend dan is de lidstaat gehouden zo 
spoedig mogelijk de maatregelen te treffen om een einde te maken aan de vastgestelde 
inbreuk op het unierecht (art. 260 lid 1 VWEU). Laat een lidstaat dit na dan riskeert de 
lidstaat een forfaitaire som (een boete) en/of een dwangsom (art. 260 lid 2 VWEU).132

2.3.5.4 Interpretatie door het Hof van Justitie

Zoals uit de vorige paragrafen volgt neemt het Hof van Justitie in prejudiciële procedures 
beslissingen over de geldigheid en de uitleg van het unierecht, terwijl het in inbreukproce-
dures beslist of een lidstaat zijn unierechtelijke verplichtingen is nagekomen. Het Hof van 
Justitie presenteert de juridische weg die tot zijn beslissing leidt in zijn uitspraak als rationele 
juistheid op basis van besliste stappen die tot een onontkoombaar dictum leiden.133 Maar 
hoe komt het Hof van Justitie tot zijn beslissing? In de EU-verdragen zijn geen voorschriften 
te vinden over de wijze waarop het unierecht geïnterpreteerd moet worden.134 Niettemin 
is hierover wel het een en ander af te leiden uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie. 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de rationele motivering van de interpretatie van het 
Europese btw-recht door het Hof van Justitie. Eerst komen de interpretatiemethoden aan 
bod die het Hof van Justitie (ook) in btw-zaken hanteert (paragraaf 2.3.5.4.1). Vervolgens 
wordt ingegaan op de belangrijke rol die precedenten spelen in de rationele motivering 
van de interpretatie van het btw-recht (paragraaf 2.3.5.4.2).

132 F. Ambtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom juridisch 2017, 
p. 251.

133 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 49. De beslissingen van het Hof van Justitie zijn gebaseerd op consensus. Hoe groter het aantal 
rechters dat de zaak behandelt, hoe moeilijker het is om consensus over een beslissing en de 
weg daar naartoe te bereiken (vgl. K. Lenaerts, ‘The Court’s Outer and Inner Selves: Exploring the 
External and Internal Legitimacy of the European Court of Justice’ in: M. Adams, H. de Waele, J. 
Meeusen en G. Straetmans (red.), Judging Europe’s Judges. The Legitimacy of the Case Law of the 
European Court of Justice, Oregon: Oxford and Portland 2015, p. 46 en K. Lenaerts, ‘EU citizenship 
and the European Court of Justice’s “stone-by-stone” approach’, International Comparative 
Jurisprudence, Volume 1, Issue 1, November 2015, p. 1). Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de 
literatuur is opgemerkt dat de stappen die tot het dictum leiden groter lijken te worden naarmate 
er meer rechters zich over de zaak hebben gebogen (J. Langer, De prejudiciële procedure: oude 
problemen of nieuwe uitdagingen? (oratie), p. 6-8, https://europeancourts.blogspot.com/2015/12/
de-prejudiciele-procedure-oude.html, geraadpleegd op 2 april 2021).

134 W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 12.
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 2.3.5.4.1 Interpretatiemethoden

 Uit het Cilfit-arrest is af te leiden dat het Hof van Justitie zich bij de interpretatie van 
het unierecht laat leiden door de bewoordingen (grammaticale interpretatie), de context 
van de bepaling of regeling (contextuele interpretatie) en het doel (telos) van de bepaling 
of regeling (teleologische interpretatie).135 Dit is ook in btw-zaken het geval.136 Van een 
duidelijke rangorde tussen deze interpretatiemethoden is geen sprake. Niettemin valt uit 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie op te maken dat het zwaartepunt ligt bij het doel 
van de bepaling (al dan niet gecombineerd met de context van de bepaling).137 Het Hof van 
Justitie kan de grammaticale interpretatie ook niet altijd toepassen. Alle taalversies van de 
Btw-richtlijn en Btw-uitvoeringsverordening zijn gelijkelijk authentiek. Een grammaticale 
interpretatie vereist volgens het Hof van Justitie dan ook een vergelijking van de (thans 
24) verschillende taalversies.138 Levert een vergelijking van de taalversies verschillende 
uitkomsten op – en dat is met 24 verschillende taalversies niet zelden het geval – dan is 
de grammaticale interpretatie ontoereikend.

135 HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, NJ 1983, 55, r.o. 18-20 (Cilfit).
136 J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke Vermande 

2001, p. 73-100, A. van Dongen, De harmonisatie van de btw (diss.), Amersfoort: Sdu Fiscale en 
Financiële Uitgevers 2007, p. 265-273 en W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van onderne-
mingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 13. Zie bijv. HvJ EU 9 april 2013, zaak 
C-85/11, V-N 2013/24.13 (Commissie/Ierland).

137 Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding in het kader van de Europese Unie (afscheidsrede), p. 19, 
opgenomen op de CD-ROM bij L.J.A. Pieterse, Fiscale oraties en afscheidsredes, Den Haag: Sdu 
Uitgevers 2011, A. van Dongen, De harmonisatie van de btw (diss.), Amersfoort: Sdu Fiscale en 
Financiële Uitgevers 2007, p. 288, M.A. Maduro, ‘Interpreting European Law - Judicial Adjudication 
in a Context of Constitutional Pluralism’, European Journal of Legal Studies 2007, Volume 1, nr. 2, 
p. 141, W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 13 en D.M. Weber, Cursus Belastingrecht, EBR.3.0.2 (online, bijgewerkt t/m 
11 maart 2021). Zo komt het voor dat het Hof van Justitie toetst of een grammaticale interpretatie 
in overeenstemming is met het doel van de bepaling of regeling (J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige 
en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke Vermande 2001, p. 99). Ook komt het voor dat 
het Hof van Justitie aan een bepaling een teleologische (en contextuele) uitleg geeft die moeilijk 
te rijmen is met de bewoordingen van de bepaling (zie bijv. HvJ EU 21 september 2017, zaak 
C-605/15, BNB 2018/14 (Aviva) en HvJ EU 21 september 2017, zaak C-326/15, BNB 2018/13 (DNB 
Banka)).

138 HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, NJ 1983, 55, r.o. 18 (Cilfit). Voor kritiek op de logica hiervan 
(waarmee wordt vergeleken als alles gelijkelijk authentiek is?) zie: A. Kornezov, ‘The new format 
of the acte clair doctrine and its consequences’, CMLR 2016, Volume 53, p. 1320 (voetnoot 18) en 
aldaar aangehaalde literatuur.
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Het Hof van Justitie bedient zich ook van de richtlijnhistorische interpretatie.139 Meestal 
dient deze interpretatiemethode als onderbouwing van het doel van een richtlijnbepaling.140 
Dit onderstreept dat het Hof van Justitie het meeste gewicht toekent aan het doel van de 
bepaling. Dat het Hof deze interpretatiemethode spaarzaam gebruikt, houdt verband met 
de omstandigheid dat zij veronderstelt dat uit de richtlijnhistorie kenbaar is wat de Raad 
met de bepaling heeft beoogd. En dat is lang niet altijd het geval. Omdat de vergaderingen 
van de Raad over de Btw-richtlijn en haar voorgangers in alle beslotenheid plaatsgevonden 
hebben, zijn de redenen waarom wordt afgeweken van een door de Europese Commissie 
voorgestelde bepaling lang niet altijd bekend. In de literatuur is die onbekendheid betreurd.141 
In dit onderzoek wil ik die richtlijnhistorische leemte opvullen door – voor zover voor 
relevant – in te gaan op hetgeen de vergaderstukken vermelden omtrent de eventuele 
afwijkingen van de voorgestelde bepalingen in de Tweede en Zesde Richtlijn. Dit kan het 
doel verhelderen van de bepalingen die in dit onderzoek aan bod komen. Ook hetgeen de 
lidstaten zijn overeengekomen om in de notulen op te nemen van de vergadering waarin 
de Tweede en Zesde Richtlijn is aangenomen, komt – voor zover relevant – aan bod. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie aan die vastgestelde afspraken geen 
rechtskracht toekent, omdat deze afspraken niet in bepalingen van dwingend recht zijn 
opgenomen.142 Niettemin kunnen ook deze afspraken licht werpen op het doel van een 
bepaling.143

In een enkel geval anticipeert het Hof van Justitie bij zijn uitleg van het unierecht op 
toekomstig unierecht (anticiperende interpretatie).144 Zowel in het Leichenich-arrest145 als 
het Welmory-arrest146 sluit het Hof aan bij de definitie van een uniebegrip in de Btw-uitvoe-
ringsverordening, hoewel die verordening ten tijde van de feiten in deze zaken nog niet van 
kracht was. Hierbij moet worden aangetekend dat de anticiperende interpretatie in beide 

139 In de Nederlandse literatuur wordt deze interpretatiemethode aangeduid als de wetshistorische 
interpretatie (G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, vierde druk, bewerkt en van een nabe-
schouwing voorzien door T. Koopmans, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 22, H. Franken 
e.a., Encyclopedie van de rechtswetenschap, Deventer: Kluwer 2003, p. 196, A. van Dongen, De 
harmonisatie van de btw (diss.), Amersfoort: Sdu Fiscale en Financiële Uitgevers 2007, p. 273 en 
C.E. Smith, Regels van rechtsvinding, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2006, p. 157). Omdat 
een richtlijn geen wet is hanteer ik de term ‘richtlijnhistorische interpretatie’.

140 Zie bijv. HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-486/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 21 (Gemeente 
Emmen), HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 51 (Stichting Goed 
Wonen I) en HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 41 
(Kozuba).

141 D.B. Bijl, M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, Deventer: 
Kluwer 2001, p. 12 en J. Althena,-Davidsen, L. van den Berge en E. Huijzer, ‘Over mensen die elkaar 
verstaan. Interview met Sacha Prechal’, AA 2012, p. 23.

142 HvJ EG 17 oktober 1996, zaak C-283/94, FED 1996/995, r.o. 29 (Denkavit) en HvJ EU 17 decem-
ber 2020, zaak C-449/19, V-N 2021/3.16, r.o. 44 (WEG Tevesstraße). Zie echter: HvJ EG 25 sep-
tember 2003, zaak C-58/01, FED 2004/8, m.nt. Thomas, r.o. 83 en 84 (Océ van der Grinten) waarin 
het Hof van Justitie een onweersproken stelling omtrent de ongepubliceerde richtlijnhistorie tot 
uitgangspunt neemt bij de uitleg van een richtlijnbepaling.

143 Vgl. J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke 
Vermande 2001, p. 104.

144 Anders: A. van Dongen, De harmonisatie van de btw (diss.), Amersfoort: Sdu Fiscale en Financiële 
Uitgevers 2007, p. 278.

145 HvJ EU 15 november 2012, zaak C-532/11, V-N 2012/61.16, r.o. 32 (Leichenich).
146 HvJ EU 16 oktober 2014, zaak C-605/12, V-N 2014/57.13, r.o. 44-47 (Welmory).
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zaken te rijmen was met de bewoordingen in de betreffende bepaling in de Btw-richtlijn. 
Het ligt gelet op het rechtszekerheidsbeginsel niet voor de hand dat het Hof van Justitie ook 
zou kiezen voor een anticiperende interpretatie indien deze interpretatie in strijd zou zijn 
met de bewoordingen van de toepasselijke unierechtelijke bepaling.147 Het toepassen van 
de anticiperende interpretatie in voormelde btw-zaken lijkt dan ook de spreekwoordelijke 
uitzondering te zijn die de regel (geen anticiperende interpretatie) bevestigt.

 2.3.5.4.2 Precedenten als bouwstenen

 Uit het Cilfit-arrest volgt dat een bepaling in de Btw-richtlijn of Btw-uitvoeringsverorde-
ning moet worden uitgelegd naar de ontwikkelingsstand van het unierecht.148 Het Hof van 
Justitie geeft hiermee aan dat het unierecht in ontwikkeling is. Het Hof van Justitie vormt 
het unierecht in zijn jurisprudentie ‘steen voor steen’.149 In zijn jurisprudentie borduurt 
het Hof dan ook voort op eerdere uitspraken. Deze ‘steen-voor-steen-aanpak’ betekent 
dat om een arrest van een Hof van Justitie goed te begrijpen niet volstaan kan worden 
met een geïsoleerde bestudering van dit arrest, maar dat dit arrest gelezen moet worden 
tegen de achtergrond van de jurisprudentie die hieraan vooraf ging (de precedenten) en 
de eventuele jurisprudentie die daarop is gevolgd.150 In dit onderzoek zal daarom waar 
mogelijk gezocht worden naar de rode draad in de uitspraken van het Hof van Justitie 
over een bepaald onderwerp.

Dat het Hof van Justitie voortbouwt op eerdere uitspraken dient de rechtseenheid en 
verschaft rechtszekerheid.151 De rechtseenheid en rechtszekerheid komen echter onder 
druk te staan wanneer een rechtsnorm die het Hof van Justitie in een eerdere uitspraak 
heeft geformuleerd ook als uitgangspunt wordt genomen in een geval dat in relevante 
opzichten afwijkt. Dat er spanning bestaat tussen het beroep op precedenten enerzijds 
en de rechtseenheid en rechtszekerheid anderzijds is in de jurisprudentie van het Hof van 

147 HvJ EU 18 juni 2020, zaak C-276/18, V-N 2020/31.14, r.o. 55-57 (KrakVet Marek Batko).
148 HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, NJ 1983, 55, r.o. 20 (Cilfit).
149 K. Lenaerts, ‘The Court’s Outer and Inner Selves: Exploring the External and Internal Legitimacy 

of the European Court of Justice’ in: M. Adams, H. de Waele, J. Meeusen en G. Straetmans (red.), 
Judging Europe’s Judges. The Legitimacy of the Case Law of the European Court of Justice, Oregon: 
Oxford and Portland 2015, p. 46 en K. Lenaerts, ‘EU citizenship and the European Court of Justice’s 
“stone-by-stone” approach’, International Comparative Jurisprudence, Volume 1, Issue 1, November 
2015, p. 1. In de literatuur wordt in dit verband ook wel gesproken van een ‘stap-voor-stap-proces’ 
(J. Watson, T. Cartwright en E. Dixon, ‘A Recipe for Chaos’ International VAT Monitor May/June 
2010, p. 183) respectievelijk ‘stap-voor-stap-rechtspraak’ (S.B. Cornielje, Fusies en overnames in 
de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 49 en S.B. Cornielje, ‘De stap-voor-
staprechtspraak van het Hof van Justitie’, WFR 2018/127).

150 K. Lenaerts, ‘The Court’s Outer and Inner Selves: Exploring the External and Internal Legitimacy 
of the European Court of Justice’ in: M. Adams, H. de Waele, J. Meeusen en G. Straetmans (red.), 
Judging Europe’s Judges. The Legitimacy of the Case Law of the European Court of Justice, Oregon: 
Oxford and Portland 2015, p. 46, K. Lenaerts, ‘EU citizenship and the European Court of Justice’s 
“stone-by-stone” approach’, International Comparative Jurisprudence, Volume 1, Issue 1, November 
2015, p. 1, S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 49 en S.B. Cornielje, ‘De stap-voor-staprechtspraak van het Hof van Justitie’, WFR 2018/127, 
p. 867-868.

151 H. Franken e.a., Encyclopedie van de rechtswetenschap, Deventer: Kluwer 2003, p. 199 en C.E. 
Smith, Regels van rechtsvinding, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2006.
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Justitie onvermijdelijk. In prejudiciële procedures is, behoudens een acte éclairé, steeds 
een nieuwe rechtsvraag aan de orde.152 Het voortborduren op precedenten veronderstelt 
daarom rechtsvorming: het Hof van Justitie kan de rechtsnorm uit een eerdere uitspraak 
ook in de aan hem voorgelegde situatie van toepassing verklaren (analogie) of juist een 
uitzondering formuleren op de rechtsnorm in een eerdere uitspraak (rechtsverfijning).153

Waar het op aan komt, is het maken van onderscheid.154 Het uitbreiden of beperken van 
het toepassingsgebied van de rechtsnorm in een eerdere uitspraak leidt tot een inbreuk 
op de rechtseenheid en rechtszekerheid indien relevante verschillen of overeenkomsten 
worden genegeerd. Onderscheiden is een kunst.155 Wie niet beschikt over een kennersoog 
ziet gemakkelijker een relevant verschil of overeenkomst over het hoofd tussen een nieuwe 
zaak en een reeds beslechte zaak.156 Het is naar mijn mening daarom te betreuren dat geen 
enkele rechter of A-G van het Hof van Justitie beschikt over specialistische kennis op het 
gebied van de btw. Hierdoor bestaat er een groter risico dat een beroep op een precedent 
de rechtseenheid en rechtszekerheid niet dient, maar hieraan juist afbreuk doet. Ook 
bestaat er een groter risico dat een beroep op een precedent wordt nagelaten waar dit 
wel voor de hand had gelegen, hetgeen eveneens een inbreuk vormt op de rechtseenheid 
en rechtszekerheid.

2.4 Het toetsingskader

2.4.1 De wezenlijke kenmerken van de btw

2.4.1.1 Inleiding

Het Europese btw-stelsel is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten 
worden ook wel de ‘wezenlijke kenmerken’ genoemd. Uit art. 1 lid 2 Btw-richtlijn zijn de 
volgende wezenlijke kenmerken van de Europese btw af te leiden:
1. de btw is een algemene, objectieve belasting (beginsel van algemene heffing);
2. de btw wordt op een neutrale wijze geheven (beginsel van fiscale neutraliteit);
3. de btw is een indirecte belasting waarbij beoogd is om consumptief verbruik te belasten 

(rechtskarakter).157

In de paragrafen 2.4.1.2 tot en met 2.4.1.4 ga ik achtereenvolgens op deze wezenlijke ken-
merken in en toets ik in hoeverre zij bruikbaar zijn om in dit onderzoek als toetsingscriteria 

152 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 50.

153 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 51.

154 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 55.

155 T. koopmans, ‘Stare Decisis in European Law’, in: D. O’Keeffe en H.G. Schermers (red.), Essays in 
European Law and Integration, Deventer: Kluwer 1982, p. 25.

156 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 56.

157 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 28.
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te dienen voor het positieve recht. Hierbij merk ik op voorhand op dat de wezenlijke 
kenmerken van de Europese btw nauw met elkaar samenhangen.158

 2.4.1.2 Het beginsel van algemene heffing

 Volgens art. 1 lid 2 Btw-richtlijn berust de Europese btw op het beginsel dat op goederen 
en diensten een algemene verbruiksbelasting wordt geheven die strikt evenredig is aan 
de prijs van de goederen en diensten. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de Europese 
btw in beginsel alle leveringen van goederen en diensten in de heffing wil betrekken (het 
object van heffing). De Europese btw onderscheidt zich daarmee van bijzondere verbruiks-
belastingen, zoals accijnzen, die slechts bepaalde leveringen van goederen of diensten in 
de heffing willen betrekken. Van Doesum wijst erop dat de indirecte wijze van heffen 
van de btw met zich brengt dat het beginsel van algemene heffing ook betekenis heeft 
op subjectniveau: het zoveel mogelijk leveringen van goederen en diensten in de heffing 
betrekken vereist een zo ruim mogelijk begrip ‘belastingplichtige’.159 Uit het algemene 
karakter van de Europese btw op zowel object- als subjectniveau vloeit het objectieve 
karakter voort. Niet de persoon van de belastingplichtige of het doel van zijn activiteit of 
handeling, maar de aard van de activiteit of handeling staat voorop.160

Van een inbreuk op het beginsel van algemene heffing is in het kader van dit onderzoek 
slechts sprake indien een vastgoedtransactie door een als zodanig handelende belasting-
plichtige niet belastbaar is. Omdat vastgoedtransacties door een als zodanig handelende 
belastingplichtige in beginsel wel belastbaar zijn, vormt de inbreuk op het beginsel van 
algemene heffing die in dit onderzoek naar voren komt een specifieke uitzonderingssi-
tuatie. Dit betreft het niet aanmerken van een vastgoedtransactie als een levering indien 
deze transactie een overgang van een (gedeelte van een) algemeenheid van goederen is 
waarop in paragraaf 4.7 wordt ingegaan. Dat in deze situatie sprake is van een inbreuk 
op het beginsel van algemene heffing laat onverlet dat hiervoor een rechtvaardiging kan 
bestaan. In paragraaf 4.7 zal daarom getoetst worden of de inbreuk op het beginsel van 
algemene heffing op grond van de andere wezenlijke kenmerken van de btw en/of de 
doelmatigheid gerechtvaardigd is.

 2.4.1.3 Het beginsel van de fiscale neutraliteit

 Belastingen zijn nooit volledig neutraal, omdat zij invloed hebben op het economisch 
handelen.161 Dat geldt ook voor de Europese btw. Niet voor niets wordt gesproken over het 
beginsel van de fiscale neutraliteit. Uit punt 5 van de considerans van de Btw-richtlijn volgt 

158 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 37-38 en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 35.

159 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 29.

160 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 30.

161 J. Reugebrink, ‘Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting (openbare les)’, 
p. 2, opgenomen op de CD-ROM bij L.J.A. Pieterse, Fiscale oraties en afscheidsredes, Den Haag: Sdu 
Uitgevers 2011.
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dan ook een streven naar “de grootste mate van neutraliteit” van de Europese btw.162 Hoewel 
wordt gesproken over het beginsel van de fiscale neutraliteit, kent dit beginsel verschillende 
dimensies. Dat is ook logisch, aangezien het begrip ‘(fiscale) neutraliteit’ een relatief begrip 
is dat pas betekenis krijgt in een bepaalde verhouding.163 In dit onderzoek onderscheid 
ik de uitwendige en inwendige fiscale neutraliteit. De uitwendige fiscale neutraliteit ziet 
op de verhouding tussen belastingplichtigen164, de inwendige fiscale neutraliteit ziet op 
de belastingplichtige zelf165.

2.4.1.3.1 Uitwendige fiscale neutraliteit

Omdat de uitwendige fiscale neutraliteit ziet op de verhouding tussen belastingplichtigen 
wordt zij ook wel de ‘mededingingsneutraliteit’166 of ‘concurrentieneutraliteit’167 genoemd. 
Ik zal in het vervolg van dit onderzoek de (duidelijke) term concurrentieneutraliteit aanhou-
den. Op grond van de concurrentieneutraliteit dient op soortgelijke goederen of diensten 
dezelfde btw-druk te rusten, ongeacht de lengte van de productie- en distributieketen. Om 
dit te bewerkstelligen dient het economisch gelijke ook voor de btw-heffing gelijk worden 
behandeld, dient het bedrag van de btw strikt evenredig te zijn aan de prijs en moet de btw 
door de belastingplichtige afgewenteld kunnen worden op (uiteindelijk) de consument.168

De concurrentieneutraliteit binnen het grondgebied van een lidstaat, het binnenlandse 
handelsverkeer169, wordt ook wel aangeduid als de ‘interne neutraliteit’.170 De concur-
rentieneutraliteit heeft echter ook een internationale dimensie. Bij grensoverschrijdend 
handelsverkeer moet een neutraliteit ten aanzien van de oorsprong van goederen en diensten 
bestaan. Die zogenoemde ‘externe neutraliteit’ houdt in dat btw-heffing plaatsvindt in het 
land van bestemming. Het land van oorsprong dient bij grensoverschrijdende handel een 
teruggaaf te verlenen die overeenkomt met de op die goederen en diensten drukkende btw 

162 Punt 5 van de considerans van de Btw-richtlijn.
163 J. Reugebrink, ‘Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting (openbare les)’, 

p. 2, opgenomen op de CD-ROM bij L.J.A. Pieterse, Fiscale oraties en afscheidsredes, Den Haag: Sdu 
Uitgevers 2011.

164 M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellende vlak van de uitzonderingen 
(oratie), Kluwer: Deventer 2010, p. 15.

165 M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellende vlak van de uitzonderingen 
(oratie), Kluwer: Deventer 2010, p. 16.

166 Preambule, punt 9 Btw-richtlijn.
167 J. Reugebrink, ‘Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting (openbare les)’, 

p. 5, opgenomen op de CD-ROM bij L.J.A. Pieterse, Fiscale oraties en afscheidsredes, Den Haag: Sdu 
Uitgevers 2011.

168 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 31-32.

169 Punt 7 van de considerans van de Btw-richtlijn.
170 J. Reugebrink, ‘Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting (openbare les)’, 

p. 10, opgenomen op de CD-ROM bij L.J.A. Pieterse, Fiscale oraties en afscheidsredes, Den Haag: 
Sdu Uitgevers 2011 en B.G.A. Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 
2018, p. 67.
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en in het land van bestemming dienen deze goederen en diensten aan dezelfde btw-druk 
te zijn onderworpen als soortgelijke goederen en diensten in het binnenland.171

Naar mijn mening is het onderscheid van de concurrentieneutraliteit in interne en externe 
neutraliteit onvolledig. In de EU is er sprake van een interne markt. Dat betekent dat de 
concurrentieneutraliteit ook eist dat op soortgelijke goederen of diensten in verschillende 
lidstaten dezelfde btw-druk rust, ongeacht de lengte van de productie- en distributieketen. 
Deze dimensie van de concurrentieneutraliteit zou ik willen aanduiden als de interneu-
traliteit. In onderstaande figuur is vereenvoudigd weergegeven op welke verhoudingen 
de interne, externe en interneutraliteit betrekking hebben.

Uit het voorgaande is af te leiden dat als het positieve recht leidt tot een verstoring van 
de concurrentieneutraliteit dit onwenselijk is. De concurrentieneutraliteit is daarom een 
geschikte toetssteen voor dit onderzoek. Omdat vastgoed naar zijn aard immobiel is, zal de 
toets van het positieve recht aan de concurrentieneutraliteit in dit onderzoek beperkt blijven 
tot de interne neutraliteit en de interneutraliteit. De toets aan de interne neutraliteit zal in 
dit onderzoek bijvoorbeeld aan bod komen bij de optieregeling voor een belaste levering 
en de optieregeling voor belaste verhuur. De interneutraliteit is voor dit onderzoek met 
name van belang vanwege de vele kan-bepalingen in de Btw-richtlijn die ertoe (kunnen) 
leiden dat – hoewel sprake is van een interne markt – soortgelijke vastgoedtransacties in 
verschillende lidstaten een andere btw-behandeling krijgen. Een verschillende btw-be-
handeling van soortgelijke vastgoedtransacties binnen de interne markt is naar mijn 
mening in strijd met de concurrentieneutraliteit, omdat zij de keuze kan beïnvloeden 

171 J. Reugebrink, ‘Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting (openbare les)’, 
p. 6, opgenomen op de CD-ROM bij L.J.A. Pieterse, Fiscale oraties en afscheidsredes, Den Haag: 
Sdu Uitgevers 2011, A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), 
Deventer: Kluwer 2009, p. 33-34 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 
Kluwer: Deventer 2020, p. 53.
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om een vastgoedtransactie in een bepaalde lidstaat (niet) aan te gaan. Hierbij is het van 
belang om erop te wijzen dat met name professionele vastgoedbeleggers internationaal 
opereren waardoor deze inbreuk op de concurrentieneutraliteit door kan-bepalingen 
geen louter denkbeeldig gevaar vormt. Bij deze kan-bepalingen gaat het bijvoorbeeld om 
de belastingplicht voor incidentele vastgoedhandelingen (art. 12 lid 1 Btw-richtlijn), het 
als een levering beschouwen van de oplevering van bepaalde werken in onroerende staat 
(art. 14 lid 3 Btw-richtlijn), het niet als een levering aanmerken van een overgang van 
het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen (art. 19 Btw-richtlijn), de 
gelijkstelling met lichamelijke zaken van bepaalde rechten en zakelijke gebruiksrechten 
op vastgoed of deelbewijzen of aandelen die recht geven op de eigendom of het genot van 
een (deel van) vastgoed (art. 15 lid 2 Btw-richtlijn), het uitsluiten van andere dan de in 
art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde handelingen van de btw-vrijstelling voor de verhuur 
van vastgoed (art. 135 lid 2, laatste volzin Btw-richtlijn), het aan belastingplichtigen het 
recht verlenen te kiezen voor belaste verhuur en/of de levering van vastgoed (art. 137 
lid 1, aanhef en onderdelen b, c en d) en het toepassen van de herzieningsregeling voor 
investeringsgoederen op investeringsdiensten (art. 190 Btw-richtlijn). Daarnaast speelt de 
vraag naar de verenigbaarheid met de interneutraliteit ook bij bepalingen in de Btw-richtlijn 
die de lidstaten de ruimte geven om bepaalde vastgoedbegrippen nader te omschrijven, 
zoals de begrippen ‘bouwterrein’ (art. 12 lid 3 Btw-richtlijn), ‘bijbehorend terrein’ (art. 12 
lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn) en de invulling van het begrip ‘eerste ingebruikneming’ 
bij verbouwingen van een gebouw (art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn).

2.4.1.3.2 Inwendige fiscale neutraliteit

Anders dan de uitwendige fiscale neutraliteit of concurrentieneutraliteit richt de blik van 
de inwendige fiscale neutraliteit zich niet op een andere belastingplichtige, maar op de 
belastingplichtige zelf.172 De inwendige fiscale neutraliteit beoogt dat de belastingplichtige 
zo min mogelijk hinder ondervindt van de btw. Dit betekent dat de aan de belastingplichtige 
in rekening gebrachte btw in beginsel onmiddellijk en volledig aftrekbaar moet zijn en 
dat de door de belastingplichtige verschuldigde btw (eenvoudig) moet kunnen worden 
afgewenteld op de afnemer.173 Indien de niet-aftrekbaarheid van de in rekening gebrachte 
btw leidt tot cumulatie dan is derhalve sprake van een verstoring van de inwendige fiscale 
neutraliteit.174 Wanneer het positieve recht leidt tot een verstoring van de inwendige fiscale 
neutraliteit dan is dat onwenselijk.175 In die zin is de inwendige fiscale neutraliteit een 
geschikte toetssteen voor (on)wenselijk recht. In het kader van dit onderzoek speelt de 

172 M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellende vlak van de uitzonderingen 
(oratie), Kluwer: Deventer 2010, p. 16, B.G.A. Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss.), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 67 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: 
Deventer 2020, p. 48.

173 B.G.A. Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 68 en M.E. van 
Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 48.

174 M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellende vlak van de uitzonderingen 
(oratie), Kluwer: Deventer 2010, p. 16, B.G.A. Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss.), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 68 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: 
Deventer 2020, p. 48.

175 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 39.
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inwendige fiscale neutraliteit met name een rol indien vrijstelling van een vastgoedtransactie 
– vanwege het ontbreken van een recht op btw-aftrek – leidt tot verborgen btw in de prijs, 
hetgeen in een latere schakel van de productie- of distributieketen leidt tot cumulatie van 
btw indien deze latere schakel aftrekgerechtigd is (het cascade-effect).

 2.4.1.4 Het rechtskarakter van de btw

 Met het rechtskarakter of de strekking176 van de btw wordt bedoeld wie (het subject 
van heffing) en wat (het object van heffing) de btw beoogt te belasten.177 Uit art. 1 lid 2 
Btw-richtlijn volgt dat het Europese btw-stelsel berust op het beginsel dat op goederen 
en diensten een algemene verbruiksbelasting wordt geheven die strikt evenredig is aan de 
prijs van de goederen en diensten, zulks ongeacht het aantal handelingen dat tijdens het 
productie- en distributieproces vóór de fase van heffing plaatsvond. Swinkels wijst erop 
dat uit een vergelijking van de verschillende taalversies volgt dat met verbruiksbelasting
hetzelfde wordt bedoeld als een belasting op consumptie.178 De btw beoogt derhalve 
particuliere consumptie te belasten.179 Dat om redenen van eenvoud en doelmatigheid 
niet is gekozen voor een directe, maar voor een indirecte verbruiksbelasting doet aan dit 
oogmerk niet af.180 Ook het feit dat de besteding (om redenen van eenvoud en doelmatigheid) 
als maatstaf van consumptie wordt gehanteerd181, maakt niet dat de btw daardoor haar 
karakter als verbruiksbelasting verliest.182 Het gaat erom wie en wat belast zou moeten
worden.183 Alvorens nader in te gaan op het (beoogde) subject en object van heffing zal 
eerst ingegaan worden op de vraag of vastgoedtransacties thuishoren in een algemene 
verbruiksbelasting. Hierover bestaat namelijk verschil van mening.

176 W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 17.

177 A.H.R.M. Denie, De overheid in de omzetbelasting (diss.), Deventer: Kluwer 1987, p. 14, K.M. 
Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 41, G.J. van Norden, 
Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 25, A.J. van Doesum, Contractuele 
samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 34-35, M.M.W.D. Merkx, 
De woon- en vestigingsplaats in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2011, p. 23 en S.B. Cornielje, 
Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 40. Vgl. H.W.M. 
van Kesteren, Fiscale rechtswil (diss.), Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 57.

178 J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke Vermande 
2001, p. 2. Hetgeen Swinkels opmerkt met betrekking tot het begrip ‘verbruiksbelasting’ in de 
verschillende taalversies van art. 2 Eerste Richtlijn geldt onverkort voor het thans geldende (en 
nagenoeg gelijkluidende) art. 1 lid 2 Btw-richtlijn.

179 ABC-rapport, p. 24, FFC-rapport, p. 49 en de toelichting op het Voorstel voor een tweede richtlijn, 
p. 4-5.

180 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 27, A.J. van Doesum, 
Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 35, en M.E. 
van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 5-6.

181 M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW (diss.), Deventer: Kluwer 
1992, p. 16, H.W.M. van Kesteren, Fiscale rechtswil (diss.), Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 73 en 
M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 5-6.

182 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 35.

183 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 35, M.M.W.D. Merkx, De woon- en vestigingsplaats in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2011, 
p. 28 en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 40.
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2.4.1.4.1 Verbruik vastgoed?

Dat vastgoedtransacties niet van de Europese btw zijn uitgesloten, veronderstelt dat 
vastgoed verbruikt kan worden. Maar klopt die veronderstelling? Conform het Nederlandse 
spraakgebruik veronderstelt verbruik van vastgoed dat het vastgoed door gebruik wordt 
opgemaakt.184 Wie uitgaat van deze strikte uitleg van het begrip ‘verbruik’ kan niet anders 
dan concluderen dat de Europese btw geen verbruiksbelasting is.185 Van terreinen kan, 
behoudens zeer bijzondere omstandigheden (bijv. de Palmeilanden van Dubai), immers 
niet gezegd worden dat ze het resultaat zijn van productie, terwijl terreinen door gebruik 
ook niet verloren kunnen gaan.186 Het begrip ‘verbruik’ heeft in de Europese btw echter 
een andere betekenis dan in het Nederlandse spraakgebruik. Zoals hiervoor is aangegeven, 
wordt met het begrip ‘verbruiksbelasting’ in art. 1 lid 2, eerste alinea Btw-richtlijn hetzelfde 
bedoeld als consumptiebelasting. Voor verbruik kan dan ook consumptie worden gelezen. 
Het begrip ‘consumeren’ heeft (ook) in het Nederlandse spraakgebruik een ruimere 
betekenis dan het begrip ‘verbruiken’, namelijk: gebruiken of nuttigen.187 In de literatuur 
wordt het begrip verbruik dan ook terecht opgevat als het ter bevrediging van behoeften 
aanwenden van goederen en diensten.188 Uit de richtlijnhistorie volgt dat de opstellers van 
de Btw-richtlijn die uitleg van het begrip ‘verbruik’ voor ogen hebben gehad.189 Dit verklaart 
waarom vastgoedtransacties niet van de Europese btw als algemene verbruiksbelasting 
zijn uitgesloten.

2.4.1.4.2 (Beoogde) subject van heffing

De keuze om de btw op een indirecte wijze te heffen heeft tot gevolg dat het subject van 
heffing een andere is dan het beoogde subject van heffing.190 De btw wordt namelijk geheven 
van de belastingplichtige (het subject van heffing), maar beoogd is dat de belastingplichtige 

184 Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 2 april 2021. 
Ook Van Zadelhoff wijst hierop (B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de 
toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 33).

185 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 35.

186 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen de 
Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 87 en M. van der Wulp, ‘Bouwbestemming 
als toegevoegde waarde?’, BtwBrief 2016/107, p. 3.

187 Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 2 april 2021. 
Ook Van Zadelhoff wijst hierop (B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de 
toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 33).

188 J.C.L. Huiskamp, De omzetbelasting in internationaal verband (diss.), Kluwer: Deventer 1966, 
p. 111. In gelijke zin: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), 
Deventer: Kluwer 2009, p. 35.

189 Toelichting op het Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752-753.
190 H.W.M. van Kesteren, Fiscale rechtswil (diss.), Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 70-71, G.J. van 

Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 26, A.J. van Doesum, Contractuele 
samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 35 en S.B. Cornielje, Fusies 
en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 40-41.
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de btw afwentelt op de eindverbruiker (het beoogde subject van heffing).191 Het recht op 
aftrek van voorbelasting waarborgt dat er btw drukt op het eindverbruik van het goed of 
de dienst en dat die btw-druk evenredig is aan de prijs van het goed of de dienst. Toch 
kan naar mijn mening niet gezegd worden dat het ontberen van een recht op btw-aftrek 
eindverbruik impliceert. Uit art. 1 lid 2 Btw-richtlijn en de richtlijnhistorie volgt dat het 
eindverbruik plaatsvindt aan het einde van de productie- en distributieketen. Het begrip 
‘eindverbruiker’ is daarom niet beperkt tot de particuliere consument, maar omvat eenieder 
die of voor zover hij geen belastingplichtige is.192 Verricht een belastingplichtige vrijgestelde 
handelingen zonder recht op aftrek dan drukt de btw weliswaar op deze belastingplichtige, 
maar van eindverbruik is naar mijn mening geen sprake.193 Deze vrijgestelde handelingen 
behoren immers tot de productie- en distributieketen.194 Bovendien voorkomt deze strikte 
uitleg van het begrip ‘eindverbruiker’ dat er binnen de bedrijfskolom meer dan één eind-
verbruiker kan zijn, hetgeen onlogisch is.195

 2.4.1.4.3 (Beoogde) object van heffing

 De keuze voor een indirecte wijze van btw-heffing heeft niet alleen gevolgen voor het 
subject van heffing, maar ook voor het object van heffing. Het beoogde object van heffing 
is de consumptie van goederen en diensten. De keuze voor een indirecte algemene ver-
bruiksbelasting beperkt het object van heffing tot de (binnen het grondgebied verrichte) 
leveringen van goederen en diensten196 door als zodanig (lees: niet als eindverbruiker) 
handelende belastingplichtigen.197 Het verbruik van goederenleveringen en diensten door 
niet-belastingplichtigen198 of door als niet als zodanig handelende belastingplichtigen 
valt daarom buiten de reikwijdte van de Europese btw. Dat (om redenen van eenvoud en 
doelmatigheid) het verbruik van de goederen en diensten belast wordt door aan te sluiten 
bij de besteding van eindverbruikers leidt tot een beperking van het object van heffing tot 
goederenleveringen en diensten die (binnen het grondgebied van een lidstaat) door een 
als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht.199 De 
consumptie van goederen en diensten die door een belastingplichtige om niet worden 

191 Dit blijkt heel duidelijk uit de toelichting op het Voorstel voor een tweede richtlijn, p. 5: “De 
belasting over de toegevoegde waarde dient derhalve te worden afgewenteld, opdat de belasting komt 
te drukken op de verbruiker, zijnde de enige persoon, welke men bij deze wijze van belastingheffing 
beoogt te treffen.” Ook het Hof van Justitie gaat hiervan uit (zie bijv. HvJ EU 7 augustus 2018, zaak 
C-475/17, V-N 2018/42.25.7, r.o. 33 (Viking Motors AS e.a.).

192 H.W.M. van Kesteren, Fiscale rechtswil (diss.), Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 70-71 en B.G.A. 
Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 46. Zie bijv. HvJ EU 
12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels, r.o. 35 (Gemeente Borsele).

193 B.G.A. Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 46. Anders: J.J.P. 
Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke Vermande 2001, 
p. 8 en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 40.

194 Zie bijv. HvJ EG 1 april 1982, zaak 89/81, BNB 1982/311 r.o. 9 (Hong Kong Trade Development 
Council), HvJ EG 10 juli 1985, zaak 16/84, ECLI:EU:C:1985:309, r.o. 16 (Commissie/Nederland) 
en HvJ EG 10 juli 1985, zaak 17/84, ECLI:EU:C:1985:310, r.o. 12 (Commissie/Ierland).

195 B.G.A. Heijnen, Niet-betaling in de btw (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 46.
196 De belastbare feiten intracommunautaire verwerving en invoer laat ik buiten beschouwing.
197 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 27.
198 Zie bijv. HvJ EG 10 juli 1985, zaak 17/84, ECLI:EU:C:1985:310, r.o. 13 (Commissie/Ierland).
199 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 27.
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geleverd respectievelijk verricht blijft daardoor in beginsel buiten de reikwijdte van de 
Europese btw. In beginsel, omdat er in de Btw-richtlijn diverse bepalingen staan om te 
voorkomen dat goederen of diensten die door een belastingplichtige zijn aangeschaft 
onbelast geconsumeerd kunnen worden.200 Omdat in dit onderzoek de btw-behandeling van 
vastgoedtransacties centraal staat, zal aan deze bepalingen geen aandacht worden besteed.

2.4.1.4.4 Conclusie

Het rechtskarakter van de btw is normatief201, omdat het aangeeft wie en wat belast zou 
moeten worden.202 Uit de voorgaande paragrafen volgt dat de consumptie van goederen 
en diensten door een eindverbruiker hetgeen is wat belast zou moeten worden. In dit 
onderzoek worden de toepasselijke regels voor vastgoedtransacties in de Btw-richtlijn 
en de uitleg daarvan hieraan getoetst. Ten aanzien van de interpretatie van een bepaling 
in de Btw-richtlijn en het daarop gebaseerde nationale recht zal de interpretatie die het 
meest recht doet aan het rechtskarakter van de btw als de wenselijke gelden.203 Daarnaast 
vormt het rechtskarakter van de btw in dit onderzoek een nuttig toetsingscriterium voor 
de toepassing van vrijstellingen en hun uitzonderingen op vastgoedtransacties aan een 
eindverbruiker in de Btw-richtlijn. Waarborgen deze richtlijnbepalingen dat (alleen) op 
het eindverbruik van vastgoedtransacties btw drukt en dat het eindverbruik van vastgoed 
niet meer dan eenmaal wordt belast?

2.4.2 Doelmatigheids- en formele rechtszekerheidsbeginsel

In paragraaf 1.6 is aangegeven dat Slagter erop heeft gewezen dat het goede recht niet meer 
is dan een compromis tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid (lees: uitvoerbaarheid).204 
In overeenstemming hiermee wordt in de Ottawa Taxation Framework Conditions van de 
OESO ‘efficiency’ genoemd als een ‘fundamental principle of taxation’.205 Ook het Hof van 
Justitie erkent de toepasselijkheid van het doelmatigheidsbeginsel in de Europese btw. 
Omdat de Europese btw berust op het beginsel van aangifte door een belastingplichtige 
zal de rechtvaardigheid volgens het Hof verenigd moeten worden met de praktische 

200 Zie bijv. art. 16 en art. 26 Btw-richtlijn.
201 J. Reugebrink, ‘Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting (openbare les)’, 

p. 2, opgenomen op de CD-ROM bij L.J.A. Pieterse, Fiscale oraties en afscheidsredes, Den Haag: 
Sdu Uitgevers 2011 en J.C.L. Huiskamp, ‘Omzetbelasting en concentratie van bedrijven’ in: 
Fiscaal-economische opstellen. Schendstok-bundel, Alphen aan den Rijn: N. Samsom N.V. 1966, 
p. 123.

202 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 35.

203 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 35 en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 41.

204 W.J. Slagter, Rechtvaardigheid en doelmatigheid. Enige beschouwingen over het compromiskarakter 
van het recht (oratie), 1961, p. 4.). Zie ook: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden 
in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 39.

205 Zie bijv. OECD, Implementation of the Ottawa Taxation Framework Conditions. The 2003 Report, 
OECD 2003, p. 30-31 en OECD, International VAT/GST Guidelines, OECD 2017, p. 17-18.
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behoeften, de uitvoerbaarheid.206 Het doelmatigheidsbeginsel kan er daarom toe dwingen 
dat aan de wezenlijke kenmerken van de Europese btw in een bepaald geval minder of 
geen gewicht wordt toegekend.207 Naar mijn mening is dat ook logisch. Recht dat (zoveel 
als mogelijk) voldoet aan de wezenlijke kenmerken van de Europese btw maar niet of 
nauwelijks uitvoerbaar is, kan immers bezwaarlijk als wenselijk recht worden bestempeld. 
In dit onderzoek fungeert het doelmatigheidsbeginsel als ultimum remedium208 of, zoals 
Beelen het noemt, ‘sluitstuk’209. Dit betekent dat waar dit relevant is wordt getoetst of een 
inbreuk op de wezenlijke kenmerken van de Europese btw gerechtvaardigd is op grond 
van het doelmatigheidsbeginsel.

Op grond van het formele rechtszekerheidsbeginsel dient het recht duidelijk en ondub-
belzinnig te zijn.210 Ook de OESO beschouwt ‘certainty en simplicity’ als een ‘fundamental 
principle of taxation’.211 Naar mijn mening kan niet gezegd worden dat recht dat (zoveel 
als mogelijk) in overeenstemming is met de wezenlijke kenmerken van de Europese btw, 
maar niet duidelijk en ondubbelzinnig is wenselijk is. Het formele rechtszekerheidsbeginsel 
kan er daarom toe dwingen dat aan de wezenlijke kenmerken van de Europese btw in een 
bepaald geval minder of geen gewicht wordt toegekend. In dit onderzoek hanteer ik het 
beginsel van formele rechtszekerheid als ultimum remedium. Dit betekent dat ik waar 
dit relevant is toets of een inbreuk op de wezenlijke kenmerken van de Europese btw 
gerechtvaardigd is op grond van het formele rechtszekerheidsbeginsel.

2.5 Conclusie

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe de behandeling van vastgoedtransacties in de 
Europese btw naar positief en wenselijk recht plaatsvindt. Het positieve recht dat het object 
van onderzoek vormt, is de Btw-richtlijn, (art. 13ter van) de Btw-uitvoeringsverordening 
en de uitleg daarvan door het Hof van Justitie. Dit positieve recht wordt in dit onderzoek 
op zijn wenselijkheid getoetst aan de hand van de wezenlijke kenmerken van de Europese 
btw: het beginsel van algemene heffing, het beginsel van de fiscale neutraliteit en haar 
rechtskarakter. Op grond van het beginsel van algemene heffing dient de btw zo algemeen 
en zo objectief mogelijk te worden geheven. Het beginsel van de fiscale neutraliteit eist dat 
dat op soortgelijke goederen of diensten dezelfde btw-druk rust, ongeacht de lengte van de 
productie- en distributieketen (de uitwendige of concurrentieneutraliteit) en dat de btw op 
de verworven goederen en diensten in beginsel onmiddellijk en volledig aftrekbaar moet zijn 

206 HvJ EG 10 juli 2008, zaak C-484/06, BNB 2008/282, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 39 (Fiscale eenheid 
Koninklijke Ahold). In gelijke zin: S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt
(diss.), Deventer: Kluwer 2010, p. 22.

207 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 39.

208 Deze term ontleen ik aan: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW
(diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 40.

209 S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt (diss.), Deventer: Kluwer 2010, p. 22.
210 E. Poelman, Cursus Belastingrecht FBR.4.1.1.B (online, bijgewerkt t/m 2 februari 2021) en P.G.M. 

Jansen, Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht, Den Haag: Sdu Fiscale en Financiële 
Uitgevers 2006, p. 55.

211 Zie bijv. OECD, Implementation of the Ottawa Taxation Framework Conditions. The 2003 Report, 
OECD 2003, p. 30 en OECD, International VAT/GST Guidelines, OECD 2017, p. 18.
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en dat de door de belastingplichtige verschuldigde btw (eenvoudig) moet kunnen worden 
afgewenteld op de afnemer (de inwendige neutraliteit). De concurrentieneutraliteit wordt in 
dit onderzoek waar nodig onderscheiden in de concurrentieneutraliteit binnen een lidstaat 
(interne neutraliteit) en de concurrentieneutraliteit tussen lidstaten (interneutraliteit). Op 
grond van het rechtskarakter van de btw is de consumptie van goederen en diensten door 
een eindverbruiker hetgeen wat belast zou moeten worden. Recht dat (zoveel als mogelijk) 
voldoet aan de wezenlijke kenmerken van de Europese btw, maar niet uitvoerbaar of niet 
duidelijk en ondubbelzinnig is, kan bezwaarlijk als wenselijk recht aangemerkt worden. 
Dit betekent dat het doelmatigheids- en/of het formele rechtszekerheidsbeginsel kan 
nopen tot een inbreuk op de wezenlijke kenmerken van de Europese btw. Bij een inbreuk 
op de wezenlijke kenmerken van de Europese btw zal waar dit relevant is dan ook worden 
nagegaan of daarvoor een (afdoende) rechtvaardiging bestaat op grond van het beginsel 
van doelmatigheid of het formele rechtszekerheidsbeginsel.
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HOOFDSTUK 3  

Belastingplicht

3.1 Inleiding

De belastingplicht1 in de Europese btw kan vergeleken worden met een stadspoort van 
weleer. Een dergelijke poort had twee functies: insluiten en uitsluiten. In dit hoofdstuk staat 
de vraag centraal wie door de poort van de Europese btw worden in- en uitgesloten. Het 
belang van de belastingplicht is groot. Alleen een vastgoedtransactie die wordt verricht 
door een belastingplichtige kan belastbaar zijn.2 De toepassing van de vrijstellingen voor 
vastgoedtransacties en de uitzonderingen daarop3 komen daarom slechts in beeld indien 
degene die de vastgoedtransactie verricht een belastingplichtige is. Ook het recht op 
btw-aftrek (en de herziening daarvan) voor het verrichten of afnemen van een vastgoed-
transactie is beperkt tot belastingplichtigen.4

Onderstaande figuur maakt duidelijk dat de toets of degene die de vastgoedtransactie verricht 
een belastingplichtige is, de eerste stap is in de beoordeling van de btw-consequenties van 
een vastgoedtransactie en dat de kern van deze stap wordt gevormd door de beoordeling 
of sprake is van een economische activiteit. De figuur maakt ook duidelijk dat de ‘pijler’ 
van de belastingplicht nauw verbonden is met de andere ‘pijlers’ van de Europese btw – de 
belastbaarheid, de vrijstellingen en de btw-aftrek – die in dit onderzoek aan bod komen.

1 Dit begrip wordt ook door het Hof van Justitie gebruikt (zie bijv. HvJ EG 14 december 2000, zaak 
C-446/98, V-N 2001/3.20, r.o. 26 (Porto)).

2 Art. 2 lid 1, onderdelen a en c Btw-richtlijn.
3 Art. 135 lid 1, leden j en k, art. 135 lid 2 en art. 137 lid 1, onderdelen b, c en d Btw-richtlijn.
4 Art. 168 en art. 184 Btw-richtlijn.
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De definitie van het begrip ‘belastingplichtige’ is te vinden in art. 9 Btw-richtlijn. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de bouwstenen van de definitie van het begrip ‘belasting-
plichtige’ in art. 9 Btw-richtlijn.5 Zoals gezegd, wordt de kern van de definitie van dit 
begrip gevormd door het begrip ‘economische activiteit’. Alvorens in te gaan op de vraag 
wanneer een activiteit een ‘economische activiteit’ is (paragraaf 3.4), ga ik in op de vraag 
wie als de verrichter van de economische activiteit moet worden aangemerkt, de ‘eenie-
der’ (paragraaf 3.2), en wanneer diegene een economische activiteit zelfstandig verricht 
(paragraaf 3.3).6 In paragraaf 3.5 behandel ik de uitbreiding van het begrip ‘economische 
activiteit’ op grond van het door het Hof van Justitie geïntroduceerde ‘verlengstukcriteri-
um’ en in paragraaf 3.6 ga ik op de facultatieve uitbreiding van het begrip ‘economische 
activiteit’ voor incidentele vastgoedactiviteiten op grond van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn. In 
paragraaf 3.7 sluit ik dit hoofdstuk af met een conclusie.

 3.2 Eenieder

 De definitie van het begrip ‘belastingplichtige’ in art. 9 Btw-richtlijn begint met het begrip 
‘eenieder’.7 Dit betekent dat als een (economische) activiteit wordt verricht eerst moet 
worden beoordeeld wie de ‘eenieder’ is. Omdat art. 9 Btw-richtlijn voor de inhoud van 

5 Aan de bouwsteen ‘op ongeacht welke plaats’, op grond waarvan het voor de belastingplicht niet 
uitmaakt waar degene die de economische activiteit verricht woont of is gevestigd, wordt in dit 
hoofdstuk geen afzonderlijke aandacht besteed.

6 Op grond van art. 11 Btw-richtlijn heeft een lidstaat de mogelijkheid om, na raadpleging van 
het Btw-comité, personen die binnen het grondgebied van deze lidstaat gevestigd zijn en die 
juridisch gezien zelfstandig zijn, maar financieel, economisch en organisatorisch nauw met 
elkaar verbonden zijn tezamen als één belastingplichtige aan te merken, de zogenoemde ‘fiscale 
eenheid’. Deze optionele uitzondering op de zelfstandigheid van personen die juridisch gezien 
zelfstandig zijn, laat ik in dit hoofdstuk onbesproken. Naar mijn mening is een behandeling van 
dit onderwerp niet relevant voor de beantwoording van de onderzoeksvraag.

7 In art. 4 Tweede Richtlijn en art. 4 Zesde Richtlijn werd het begrip ‘ieder’ gehanteerd, maar met 
deze wijziging in terminologie is volgens punt 3 van de considerans bij de Btw-richtlijn geen 
inhoudelijke wijziging beoogd (G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 
2007, p. 89).
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dit begrip niet verwijst naar het recht van de lidstaten, beschouwt het Hof van Justitie 
dit begrip als een uniebegrip.8 Het begrip ‘eenieder’ moet daarom in alle EU-lidstaten 
uniform worden ingevuld en toegepast.9 Het (nationale) civiele recht is daarom niet 
doorslaggevend voor de vraag of sprake is van ‘eenieder’.10 Het ruime begrip ‘eenieder’ zet 
de poort van de Europese btw wijd open. Niet alleen natuurlijke personen en privaat- en 
publiekrechtelijke rechtspersonen, maar ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke 
en/of rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen een belastingplichtige zijn.11 
Voor het aanmerken van een samenwerkingsverband als ‘eenieder’ in de zin van art. 9 
lid 1, eerste alinea Btw-richtlijn is het noodzakelijk dat feitelijk sprake is van een entiteit.12 
De Hoge Raad spreekt in dit verband van ‘een combinatie met feitelijke maatschappelijke 
zelfstandigheid’.13 Dit veronderstelt dat de samenwerkende partijen naar buiten toe als 
een eenheid handelen.14 Uit het verband van art. 9 lid 1, eerste alinea Btw-richtlijn volgt 
immers dat de ‘eenieder’ degene is die de economische activiteit verricht. Wanneer een 
samenwerkingsverband als eenieder kwalificeert, dan kunnen ook één of meerdere parti-
cipanten in het samenwerkingsverband als eenieder kwalificeren voor activiteiten aan het 
samenwerkingsverband en/of derden. Zo volgt uit het Heerma-arrest dat een maat voor 
de verhuur van een ligboxenstal aan de maatschap waarvan hij deel uitmaakt, kwalificeert 
als een afzonderlijke belastingplichtige (en dus als een ‘eenieder’).15 Daarnaast heeft de 
Hoge Raad geoordeeld dat een C.V. voor de verhuur van apparatuur aan de commanditaire 
vennoot een afzonderlijke belastingplichtige is.16

Met het voorgaande is nog niet duidelijk hoe beoordeeld moet worden of de samenwer-
kende partijen naar buiten als een eenheid handelen. Het opereren van partijen onder een 
gemeenschappelijke naam is een indicatie dat feitelijk sprake is van een entiteit, maar is 
niet doorslaggevend.17 Dat een (rechts)persoon onderdeel uitmaakt van een (wereldwijd) 
concern dat onder één naam opereert, is daarom onvoldoende om het concern in plaats 

8 HvJ EU 29 september 2015, zaak C-276/14, V-N 2015/53.11, r.o. 25 (Gmina Wroclaw I).
9 J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke Vermande 

2001, p. 39.
10 Vgl. HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/271, r.o. 9, m.nt. Reugebrink (Safe). Anders: 

J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke Vermande 
2001, p. 118 die meent dat het (nationale) civiele recht irrelevant is voor het begrip ‘ieder’ (thans: 
‘eenieder’).

11 HvJ EU 29 september 2015, zaak C-276/14, V-N 2015/53.11, r.o. 28 (Gmina Wroclaw I) en HvJ EU 
12 oktober 2016, zaak C-340/15, V-N 2016/57.15, r.o. 27 (Nigl e.a.).

12 HvJ EU 29 september 2015, zaak C-276/14, V-N 2015/53.11, r.o. 28 (Gmina Wroclaw I) en HvJ EU 
12 oktober 2016, zaak C-340/15, V-N 2016/57.15, r.o. 27 (Nigl e.a.).

13 HR 5 januari 1983, nr. 20.808, BNB 1983/76, m.nt. Ploeger, HR 6 november 1985, nr. 23.026, 
BNB 1986/45, m.nt. Ploeger, r.o. 4.7, HR 9 september 1992, nr. 27.399, BNB 1992/366, m.nt. Den 
Boer, r.o. 3.4, HR 7 november 2003, nr. 37.186, BNB 2004/66, m.nt. Van Hilten, r.o. 4.1.3 en HR 
11 april 2014, nr. 12/02808, BNB 2014/151, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.2.

14 Vgl. TC 28 november 1977, nr. 11 177 O’68, BNB 1978/89, HR 6 november 1985, nr. 23.026, 
BNB 1986/45, m.nt. Ploeger, r.o. 4.7, HR 9 september 1992, nr. 27.399, BNB 1992/366, m.nt. Den 
Boer, r.o. 3.4, HR 7 november 2003, nr. 37.186, BNB 2004/66, m.nt. Van Hilten, r.o. 4.1.3 en HR 
11 april 2014, nr. 12/02808, BNB 2014/151, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.2.

15 HvJ EG 27 januari 2000, zaak C-23/98, BNB 2000/297, m.nt. Van Zadelhoff (Heerma).
16 HR 25 juli 2000, nr. 35.888, BNB 2000/307, m.nt. Simons.
17 HvJ EU 12 oktober 2016, zaak C-340/15, V-N 2016/57.15, r.o. 31 (Nigl e.a.) en HR 11 april 2014, 

nr. 12/02808, BNB 2014/151, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.2.
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van de (rechts)persoon als eenieder aan te merken.18 Omgekeerd geldt dat het ontbreken 
van een gemeenschappelijke naam onvoldoende is om aan te nemen dat het samenwer-
kingsverband feitelijk geen entiteit is.19 Of feitelijk sprake is van een entiteit moet met 
name beoordeeld worden aan de hand van de rechtsbetrekkingen tussen de samenwerkende 
partijen en de rechtsbetrekkingen van de samenwerkende partijen met derden (afnemers, 
leveranciers en dienstverrichters).20 Is sprake van een ‘stille’ maatschap waarbij één van 
de maten op eigen naam een terrein heeft aangekocht en verkregen, op eigen naam een 
bouwvergunning heeft aangevraagd en verkregen, op eigen naam aannemingsovereen-
komsten heeft gesloten en op eigen naam de verkoopovereenkomsten voor de gebouwen 
en bijbehorende terreinen heeft gesloten, dan is die maat de ‘eenieder’ en niet de (voor 
derden niet-kenbare) maatschap.21 Voor partijen die samen vastgoed aankopen en/of 
ontwikkelen om dit vastgoed te verkopen of te exploiteren, is het daarom van belang 
op wiens naam de overeenkomsten worden aangegaan met de kopers of gebruikers van 
(een gedeelte van) het vastgoed en andere betrokken partijen, zoals de (hoofd)aannemer, 
de architect, de bouwprojectmanager, de adviseurs, de gemeente, de beheerder en de 
bewaarder.22 In de volgende paragrafen zal voor twee in Nederland veelvoorkomende 
samenwerkingssituaties bij vastgoedactiviteiten concreter worden ingegaan op de vraag 
wie de (economische) activiteit verricht, en dus de ‘eenieder’ is.

 3.2.1 Projectontwikkeling

 Bij grotere vastgoedprojecten is het in Nederland gebruikelijk dat samenwerkende partijen 
een afzonderlijke entiteit oprichten, zoals een project-B.V., project-V.O.F. of project-C.V.23

Deze opgerichte entiteit zal normaliter degene zijn die de overeenkomsten met de betrokken 
partijen aangaat en dus kwalificeren als ‘eenieder’.24 Voor (kleinere) vastgoedprojecten 
waarbij de samenwerkende partijen geen afzonderlijke ‘projectentiteit’ oprichten zal 
beoordeeld moeten worden of deze partijen naar buiten tot als een eenheid handelen. 
Hiervan is geen sprake bij samenwerking van een projectontwikkelaar en een aannemer 
waarbij de projectontwikkelaar zich jegens de kopers op grond van een koopovereenkomst 
uitsluitend verbindt tot de levering van de grond en de aannemer, zich jegens de kopers 
op grond van een (aan de koopovereenkomst gekoppelde) aannemingsovereenkomst 
uitsluitend verbindt tot de oplevering van een (gedeelte van een) gebouw.25 In onderstaande 
figuur is dit schematisch weergegeven.

18 HvJ EG 20 juni 1991, zaak C-60/90, FED 1991/633, r.o. 15 en 16 (Polysar).
19 Vgl. TC 28 november 1977, nr. 11 177 O’68, BNB 1978/89. In gelijke zin: A.J. van Doesum, Contractuele 

samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 138.
20 HvJ EU 16 september 2020, zaak C-312/19, V-N 2020/45.16, r.o. 46 (XT) en HR 11 april 2014, 

nr. 12/02808, BNB 2014/151, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.2.
21 HvJ EU 16 september 2020, zaak C-312/19, V-N 2020/45.16 (XT).
22 HvJ EU 16 september 2020, zaak C-312/19, V-N 2020/45.16, r.o. 42-48 (XT).
23 E.F. Nozeman e.a., Handboek Projectontwikkeling (studenteneditie), Doetinchem: Reed Business 

2010, p. 364-367.
24 Vgl. HR 22 december 1993, nr. 29.317, BNB 1994/71 en HR 1 september 1999, nr. 34.505, 

BNB 1999/440, m.nt. Van Zadelhoff.
25 Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 4.2.
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Het ontbreken van een feitelijke eenheid die naar buiten toe optreedt, betekent in deze 
situatie dat de projectontwikkelaar en de aannemer afzonderlijk kwalificeren als een 
‘eenieder’ en dat de door hen verrichte handelingen jegens de kopers, de verkoop van 
onroerend goed respectievelijk de oplevering van een (gedeelte van een) gebouw, door 
verschillende belastingplichtigen plaatsvindt. Indien de projectontwikkelaar en de aannemer 
deel uitmaken van een btw-groep of fiscale eenheid als bedoeld in art. 11 Btw-richtlijn, 
en zij dus feitelijk een eenheid zijn, dan is de btw-groep of fiscale eenheid de eenieder.26 
Hoewel het in Nederland niet gebruikelijk is, is het mogelijk dat een niet-gelieerde project-
ontwikkelaar en een aannemer zich jegens de koper gezamenlijk verbinden tot de levering 
van de grond en de oplevering van het gebouw zonder een project-entiteit op te richten. 
In die situatie is het samenwerkingsverband van de projectontwikkelaar en de aannemer 
aan te merken als de eenieder. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

26 Vgl. besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 4.2.
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 3.2.2 Vastgoedbeleggingsfondsen

 Op de (inter)nationale markt voor vastgoedbeleggingen zijn veel beleggingsinstellingen 
actief.27 Beleggingsinstellingen worden (in Nederland) onderscheiden in beleggingsmaat-
schappijen en beleggingsfondsen.28 Een (vastgoed)beleggingsmaatschappij is een in een 
rechtspersoon ondergebracht vermogen, zoals een N.V. of B.V., terwijl een (vastgoed)beleg-
gingsfonds een afgescheiden vermogen is zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een C.V., fonds 
voor gemene rekening29, maatschap of V.O.F.30 Omdat een vastgoedbeleggingsmaatschappij 
rechtspersoonlijkheid heeft, is duidelijk dat zij voor de exploitatie van vastgoed die zij 
(op eigen naam) verricht als de ‘eenieder’ kwalificeert.31 Voor vastgoedbeleggingsfondsen 
is dat minder vanzelfsprekend, omdat zij vertegenwoordigd worden door een beheerder 
en veelal ook een bewaarder.32 In deze paragraaf zal daarom uitsluitend worden ingegaan 
op de vraag of een vastgoedbeleggingsfonds bij de exploitatie van vastgoed kwalificeert 
als ‘eenieder’.

 Het beheer van een vastgoedbeleggingsfonds vindt plaats door een afzonderlijke (rechts)-
persoon (veelal een B.V.): de beheerder. Bij een C.V. treedt de beherend vennoot op als 
de beheerder.33 Het vastgoedbeleggingsfonds sluit voor het beheer van het vastgoed 
een overeenkomst met de beheerder, de beheersovereenkomst, op grond waarvan de 
beheerder tegen vergoeding beheerdiensten verleent aan het vastgoedbeleggingsfonds. 
Bij deze overeenkomst treedt het vastgoedbeleggingsfonds jegens de beheerder dus 
op als een feitelijke eenheid. In de praktijk zijn doorgaans drie vormen van beheer van 
vastgoedbeleggingsfondsen te onderscheiden:
1. fund management (werkzaamheden met betrekking tot investerings- en financierings-

strategie van het vastgoedbeleggingsfonds);
2. asset management (werkzaamheden met betrekking tot algemene management van 

het vastgoed en optimalisering van het rendement van het vastgoed);

27 H. Vermeulen en A.H. de Winter, ‘Vastgoedbeleggingsfondsen en de samenloop van overdrachts-
belasting en btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2010/5, p. 15.

28 G.J. van Norden, Beleggingsinstellingen en BTW, WPNR 2008/6775, p. 865 en 866 en H. Vermeulen 
en A.H. de Winter, ‘Vastgoedbeleggingsfondsen en de samenloop van overdrachtsbelasting en 
btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2010/5, p. 15.

29 Zie hierover nader: G.J. van Norden, ‘Vastgoed-FGR’s en btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2011/6, 
p. 12-16.

30 G.J. van Norden, Beleggingsinstellingen en BTW, WPNR 2008/6775, p. 865 en 866 en H. Vermeulen 
en A.H. de Winter, ‘Vastgoedbeleggingsfondsen en de samenloop van overdrachtsbelasting en 
btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2010/5, p. 15.

31 G.J. van Norden, Beleggingsinstellingen en BTW, WPNR 2008/6775, p. 867.
32 G.J. van Norden, Beleggingsinstellingen en BTW, WPNR 2008/6775, p. 867.
33 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 

p. 496.
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3. property management (werkzaamheden met betrekking tot de feitelijke exploitatie 
van het vastgoed alsmede het onderhoud en de instandhouding van het vastgoed).34

De beheerder verricht de verwerving of ontwikkeling van het vastgoedbeleggingsobject 
en de exploitatie (verhuur bijv.) normaliter namens het vastgoedbeleggingsfonds.35 Dit 
betekent dat het vastgoedbeleggingsfonds naar buiten toe optreedt als een eenheid waardoor 
het als de ‘eenieder’ is aan te merken.36 De beheerder is voor zijn beheersactiviteit tegen 
vergoeding een afzonderlijke belastingplichtige.37

Omdat vastgoedbeleggingsfondsen geen rechtspersoonlijkheid bezitten, is het mogelijk 
dat de beleggers zowel de juridische als de economische eigendom van het vastgoed, het 
beleggingsobject of de beleggingsobjecten, verkrijgen.38 In dat geval zijn de beleggers 
mede-eigenaren van het beleggingsvastgoed. In Nederland wordt de juridische eigendom 
meestal ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon (veelal een stichting): de be-
waarder.39 Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen.40 De eerste reden is om toekomstige 
overdrachten van deelnemingsrechten te vereenvoudigen. Zonder de bewaarder is de 
belegger mede-eigenaar van het vastgoed en zou de overdracht van een deelnemingsrecht 
moeten plaatsvinden door middel van een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door 
inschrijving in de openbare registers.41 De tweede reden voor het onderbrengen van de juri-
dische eigendom in een (van de beheerder onafhankelijke) bewaarder is dat het toezichtrecht 
financiële markten dit in bepaalde gevallen voorschrijft teneinde de (niet-professionele) 
belegger te beschermen.42 De bewaarder ziet er ten behoeve van de beleggers op toe dat de 
beheerder zijn handelingen in overeenstemming met de statuten en reglementen verricht. 
Hiertoe sluit het vastgoedbeleggingsfonds met de bewaarder een bewaarovereenkomst. 
Ook bij het sluiten van deze overeenkomst treedt het vastgoedbeleggingsfonds jegens de 
bewaarder op als een eenheid. De bewaarder is voor zijn bewaaractiviteit – mits sprake is 

34 B.L. Adams en C.M. van Veelen, ‘Btw en beheer vastgoedfondsen’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 
2012/2, p. 2 en G.J. van Norden en W. Tigchelaar, ‘Focus op btw-vrijstelling beheer (vastgoed)-
beleggingsinstellingen, WPNR 2016/7096, p. 170-171. Het beheer van vastgoedbeleggingsfondsen 
kan vrijgesteld zijn op grond van art. 135 lid 1, onderdeel g Btw-richtlijn, maar deze vrijstelling 
geldt niet voor het property management (HvJ EU 9 december 2015, zaak C-595/13, BNB 2016/45, 
m.nt. Van Zadelhoff (Fiscale eenheid X)). Zie hierover nader: G.J. van Norden en W. Tigchelaar, 
‘Focus op btw-vrijstelling beheer (vastgoed)beleggingsinstellingen, WPNR 2016/7096, p. 163-172 
en J. Rakhan en G.P. Khandai, ‘Beheer van vastgoedfondsen, bijna btw-vrij…’, Vastgoed Fiscaal & 
Civiel 2016/4, p. 1-5.

35 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 496.

36 H. Vermeulen, ‘Het fonds voor gemene rekening in de vastgoedpraktijk’ Vastgoed Fiscaal & Civiel 
2010/3, p. 4 en H. Vermeulen en A.H. de Winter, ‘Vastgoedbeleggingsfondsen en de samenloop 
van overdrachtsbelasting en btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2010/5, p. 16-17.

37 G.J. van Norden, ‘Vastgoed-FGR’s en btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2011/6, p. 13. Zie ook: HvJ EU 
9 december 2015, zaak C-595/13, BNB 2016/45, m.nt. Van Zadelhoff (Fiscale eenheid X).

38 Zie bijv. Rb Gelderland 14 juli 2020, nr. AWB 18/6272, V-N 2020/60.18.
39 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 

p. 496 en H. Vermeulen en A.H. de Winter, ‘Vastgoedbeleggingsfondsen en de samenloop van 
overdrachtsbelasting en btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2010/5, p. 16.

40 H. Vermeulen en A.H. de Winter, ‘Vastgoedbeleggingsfondsen en de samenloop van overdrachts-
belasting en btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2010/5, p. 15-16.

41 Art. 3:89 lid 1 BW.
42 Art. 2:67 lid 1, onderdeel i jo. art. 4:42 en art. 4:44 Wet op het financieel toezicht (Wft).
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van een economische activiteit43 – een afzonderlijke belastingplichtige.44 In onderstaande 
figuur is de in Nederland gebruikelijke ‘vastgoedbeleggingsfondsstructuur’ samengevat, 
waarbij ‘P’ staat voor particulier. Hierbij merk ik op dat een andere samenstelling van 
de participanten van het vastgoedbeleggingsfonds vanzelfsprekend mogelijk is. Ook is 
het niet noodzakelijk dat de participant een natuurlijk persoon óf een rechtspersoon is. 
De participant kan ook een beleggingsfonds of een ander samenwerkingsverband van 
natuurlijke en/of rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid zijn.

3.3 Zelfstandigheid

3.3.1 Richtlijn(historie)

Uit de definitie van het begrip ‘belastingplichtige’ in art. 9 lid 1, eerste alinea Btw-richtlijn 
volgt dat de poort van de belastingplicht niet openstaat voor iedereen die een economische 
activiteit verricht, maar alleen voor diegene die een economische activiteit zelfstandig
verricht. In de toelichting op art. 2 Voorstel voor een tweede richtlijn merkt de Europese 
commissie over dit begrip het volgende op:

“De term "zelfstandig" beoogt in de eerste plaats die personen van de belastingheffing uit te 
sluiten, die bij een werkgever in loondienst zijn, daaronder begrepen de z.g. thuiswerkers. Voorts 
biedt deze term elke Lid-Staat de mogelijkheid personen, die juridisch gezien wel zelfstandig 
zijn, doch die onderling door financiële, economische en organisatorische betrekkingen 
verbonden zijn, niet als afzonderlijke belastingplichtigen te beschouwen, maar tezamen als 
één belastingplichtige aan te merken.(…)”45

43 Een bewaarder verricht de bewaaractiviteit niet altijd tegen vergoeding (G.J. van Norden, ‘Vast-
goed-FGR’s en btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2011/6, p. 13).

44 H. Vermeulen en A.H. de Winter, ‘Vastgoedbeleggingsfondsen en de samenloop van overdrachts-
belasting en btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2010/5, p. 17 en G.J. van Norden, ‘Vastgoed-FGR’s en 
btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2011/6, p. 13.

45 Bijlage A, punt 2 bij het Voorstel voor een tweede richtlijn.
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Uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Tweede Richtlijn en Zesde Richtlijn 
volgt dat geen van de lidstaten bezwaren heeft geuit tegen de zelfstandigheidseis in het 
Voorstel voor een tweede richtlijn. Ook ten aanzien van de invulling van dit begrip heb ik 
geen bezwaren aangetroffen. Hieruit leid ik af dat met de gewijzigde formulering van de 
toelichting op art. 2 Tweede Richtlijn geen materiële wijziging is beoogd:

“De term “zelfstandig” beoogt met name loontrekkenden die met hun werkgever een arbeids-
overeenkomst hebben aangegaan, van de belastingheffing uit te sluiten. Voorts biedt deze 
term elke Lid-Staat de mogelijkheid personen, die juridisch gezien wel zelfstandig zijn, doch 
onderling financieel, economisch en organisatorisch verbonden zijn, niet als afzonderlijke 
belastingplichtigen te beschouwen, maar te zamen als één belastingplichtige aan te merken. (...)”46

Zoals reeds is aangegeven, laat ik de optionele uitzondering op de zelfstandigheid van 
personen die juridisch gezien zelfstandig zijn in dit hoofdstuk onbesproken. Ik volsta met 
de opmerking dat uit de bewoordingen van deze uitzondering, die thans te vinden is in 
art. 11 Btw-richtlijn, volgt dat een rechtspersoon voldoet aan de zelfstandigheidseis, tenzij 
sprake is van een fiscale eenheid. In art. 4 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn is ervoor 
gekozen om het begrip ‘zelfstandigheid’ ten aanzien van de werknemers en wat ik maar 
aanduid als de ‘schijnzelfstandigen’ nader in te vullen:

“De (...) term zelfstandig sluit van de belastingheffing de loontrekkenden en andere personen 
uit, die met hun werkgever een arbeidsovereenkomst hebben aangegaan of een soortgelijk 
contract waaruit een verhouding van nauwe ondergeschiktheid ontstaat.”

Uit de vergaderstukken met betrekking tot de totstandkoming van de Zesde Richtlijn blijkt 
niet dat deze invulling op bezwaren stuitte. Wel blijkt uit deze stukken dat de lidstaten 
het erover eens waren dat de uitzondering op de zelfstandigheid beperkt diende te blijven 
tot de handelingen in de hoedanigheid van werknemer of ‘schijnzelfstandige’ én dat ‘de 
verhouding van een nauwe ondergeschiktheid’ nader moest worden ingevuld:

“De (..) term “zelfstandig” sluit van de belastingheffing uit voor zover die met hun werkgever 
een arbeidsovereenkomst hebben aangegaan of die door enige andere juridische betrekking 
gebonden zijn waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat ten aanzien van de 
arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid van de werkgever.”47

Uit de vergaderstukken leid ik af dat de Groep financiële vraagstukken deze wijziging 
beschouwde als een redactionele wijziging.48 Deze voorgestelde redactie is door de Raad 
overgenomen in art. 4 lid 4, eerste alinea Zesde Richtlijn en sinds de inwerkingtreding van 
de Btw-richtlijn te vinden in art. 10 Btw-richtlijn.

46 Bijlage A, punt 2 bij de Tweede Richtlijn.
47 Werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 19 november 1974, nr. T/631/74 (FIN), 

p. 2 en werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 14 juli 1975, nr. T/440/75 (FIN), 
p. 4.

48 In werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 19 november 1974, nr. T/631/74 
(FIN), p. 2 wordt opgemerkt: “De Groep overwoog om (..) de volgende redactie aan te nemen (…).”
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Uit de negatieve definitie van het begrip ‘zelfstandig’ in art. 10 Btw-richtlijn en haar historie 
is naar mijn mening af te leiden dat met de zelfstandigheid een eis wordt gesteld aan de 
wijze waarop een economische activiteit wordt verricht: de economische activiteit mag 
niet als een ondergeschikte worden verricht. Daarnaast maakt het woord ‘of’ duidelijk dat 
art. 10 Btw-richtlijn twee onzelfstandigheidssituaties onderscheidt: een persoon ontvangt 
loon op grond van een arbeidsovereenkomst (juridische ondergeschiktheid) óf er is sprake 
van een andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid voortvloeit 
ten aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid van 
de werkgever (feitelijke ondergeschiktheid). Onder die laatste categorie vallen de in de 
richtlijnhistorie genoemde thuiswerkers.49 Ten slotte maakt het woord ‘voor zover’ duidelijk 
dat de persoon die een economische activiteit juridisch en/of feitelijk als werknemer 
verricht wel een belastingplichtige kan zijn voor een andere economische activiteit die hij 
wel zelfstandig (lees: niet als ondergeschikte) verricht.50 Waarom personen voor zover zij 
(feitelijk) handelen als ondergeschikte van de belastingplicht moeten worden uitgesloten, 
vermeldt de richtlijnhistorie niet. Wel volgt uit de richtlijnhistorie dat alle lidstaten deze 
inbreuk op het beginsel van algemene heffing onderschreven. Die eensgezindheid is naar 
mijn mening niet ongegrond. Met Van Norden ben ik van mening dat de uitsluiting van 
(feitelijke) werknemers van de belastingplicht theoretisch juist is, omdat werknemers geen 
zelfstandige schakel zijn in de productie- en handelsketen.51 Daarnaast is het praktisch 
ondoenlijk om (feitelijke) werknemers als belastingplichtigen te beschouwen.52

 3.3.2 Hof van Justitie

 Het Hof van Justitie heeft het begrip ‘zelfstandig’ in diverse arresten nader ingevuld. Hoewel 
het Hof dit tot op heden niet expliciet heeft geoordeeld, lijdt het geen twijfel dat het begrip 
‘zelfstandig’ een uniebegrip is.53 Noch art. 9 noch art. 10 Btw-richtlijn geeft lidstaten enige 
vrijheid het begrip ‘zelfstandig’ (nader) in te vullen. Bovendien heeft het Hof van Justitie 
in diverse arresten aangegeven hoe het begrip ‘zelfstandigheid’ en de nadere invulling van 
dit begrip in art. 10 Btw-richtlijn moet worden uitgelegd.

49 In de Nederlandse parlementaire geschiedenis is over de thuiswerkers het volgende opgemerkt: 
“De in de huidige wet [Wet OB 1954; MvdW] voorkomende bepaling met betrekking tot de zgn. 
„thuiswerkers" (personen die slechts ten behoeve van enkele ondernemers en met inachtneming 
van de aanwijzingen van dezen bepaalde werkzaamheden thuis verrichten) is in het ontwerp niet 
opgenomen. Getoetst aan het algemeen criterium van zelfstandigheid zullen deze personen toch 
reeds niet als ondernemer kunnen worden aangemerkt, zodat een afzonderlijke bepaling daarvoor 
overbodig voorkomt” (MvT, Kamerstukken II 1967/68, 9324, nr. 3, p. 32).

50 B.G. van Zadelhoff, Belastingplichtige in de BTW (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 36-37.

51 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 91 en A.J. van Doesum, 
Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 145.

52 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 91 en P. Melz, ‘Activities 
outside the Scope and Exempt Activities’, International VAT Monitor September/October 2011, 
p. 330.

53 In gelijke zin: J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Konink-
lijke Vermande 2001, p. 120 en G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 
2007, p. 90. Met betrekking tot het begrip ‘zelfstandig’ in art. 4 Tweede Richtlijn concludeerde 
A-G Reischl in gelijke zin (conclusie A-G Reischl 8 mei 1979, gevoegde zaken 181/78 en 229/78, 
ECLI:EU:C:1979:124 (Ketelhandel P. van Paassen/Denkavit Dienstbetoon)).
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In de jurisprudentie van het Hof van Justitie valt met betrekking tot de uitleg van dit unie-
begrip een ontwikkeling te bespeuren. Aanvankelijk toetste het Hof uitsluitend of sprake 
was van onzelfstandigheid op grond van art. 10 Btw-richtlijn.54 Zo nee, dan was voldaan aan 
de zelfstandigheidseis. Dit duid ik hierna als de negatieve zelfstandigheidstoets. In de zaken 
waarin het Hof de negatieve zelfstandigheidstoets beslissend achtte ging het steeds om 
natuurlijke personen.55 In het Gmina Wrocław I-arrest heeft het Hof van Justitie voor het 
eerst een positieve zelfstandigheidstoets gehanteerd: voor de beoordeling of een economische 
activiteit zelfstandig wordt verricht moet worden nagegaan of de betrokken persoon zijn 
activiteiten in eigen naam, voor eigen rekening en onder zijn eigen verantwoordelijkheid 
verricht en of hij het aan die activiteiten verbonden economische risico draagt.56 In deze 
zaak en het nadien gewezen Nigl e.a.-arrest57 ging het niet om natuurlijke personen, maar 
om een gemeentelijke begrotingseenheid respectievelijk maatschappen. Uit het IO-arrest 
volgt echter dat de positieve zelfstandigheidstoets ook geldt voor natuurlijke personen.58 
De positieve zelfstandigheidstoets is volgens het Hof een afzonderlijke toets die niet 

54 HvJ EG 26 maart 1987, nr. 235/85, FED 1987/341, m.nt. Bijl (Commissie/Nederland), HvJ EG 
25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21 (Ayuntamiento de Sevilla), HvJ EG 27 januari 2000, 
zaak C-23/98, BNB 2000/297, m.nt. Van Zadelhoff (Heerma) en HvJ EG 18 oktober 2007, zaak 
C-355/06, BNB 2008/52, m.nt. Van der Paardt (Van der Steen).

55 Zoals in paragraaf 3.3.1 is aangegeven, volgt uit art. 11 Btw-richtlijn dat een rechtspersoon een 
economische activiteit zelfstandig (lees: niet als ondergeschikte) verricht, tenzij sprake is van een 
fiscale eenheid. Uit HvJ EG 20 februari 1997, zaak C-260/95, V-N 1997/1662, 17 (DFDS) en HvJ EU 
7 mei 2020, zaak C-547/18, BNB 2020/102, m.nt. Merkx (Dong Yang) kan naar mijn mening geen 
tweede uitzondering op de zelfstandigheid van rechtspersonen worden afgeleid. In eerstgenoemd 
arrest oordeelt het Hof van Justitie niet over de vraag of de Engelse dochtervennootschap van DFDS 
A/S, DFDS Ltd, haar werkzaamheden jegens het in Denemarken gevestigde DFDS A/S zelfstandig 
heeft verricht, maar over de vraag waar de verkoop van reizen door DFDS A/S, via de als agent 
optredende DFDS Ltd, op grond van art. 26 lid 2 Zesde Richtlijn (thans: art. 307 Btw-richtlijn) 
belastbaar is (in soortgelijke zin: M.E. van Hilten, ‘Vaste inrichting en BTW: (on) zelfstandig en 
niet onafhankelijk’, WFR 1997/6262, p. 1374 die betwijfelt of het Hof van Justitie in dit arrest 
de belastingplicht van de dochtervennootschap, een rechtspersoon, ontkent). En in het Dong 
Yang-arrest, waarin het Hof van Justitie refereert aan het DFDS-arrest, houdt het Hof de moge-
lijkheid open dat een dochtervennootschap een vaste inrichting kan zijn als bedoeld in art. 44 
Btw-richtlijn. Ook dit arrest heeft derhalve betrekking op de uitleg van de plaats-van-dienst-regels 
en niet op het begrip ‘zelfstandig’ in art. 9 Btw-richtlijn. Die vaststelling is naar mijn mening 
van belang, omdat het Hof van Justitie bij de uitleg van de plaats-van-dienst-regels vaker kiest 
voor een meer economische dan juridische benadering om tot een fiscaal rationele oplossing te 
komen (in soortgelijke zin: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW 
(diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 146-148). Een voorbeeld hiervan is HvJ EU 26 januari 2012, 
zaak C-218/10, V-N 2012/11.20 (ADV Allround Vermittlungs) waarin het Hof van Justitie de 
terbeschikkingstelling van zelfstandig werkzame vrachtwagenchauffeurs (lees: zzp-ers) voor 
de toepassing van de plaats van dienst als het ter beschikking stellen van personeel beschouwd. 
Zoals uit het ADV Allround Vermittlungs-arrest niet is af te leiden dat de werkzaamheden van 
de betreffende chauffeurs niet aan de zelfstandigheidseis van art. 10 Btw-richtlijn voldoen, zo 
volgt uit de arresten DFDS en Dong Yang naar mijn mening niet dat een rechtspersoon zijn 
economische activiteiten onzelfstandig kan verrichten. Anders: J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige 
en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke Vermande 2001, p. 121-122 en G.J. van Norden, 
Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 93 en A.J. van Doesum, Contractuele 
samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 146-148. Hierbij merk 
ik op dat Van Doesum minder stellig is dan Swinkels en Van Norden en niet uitsluit dat het 
DFDS-arrest slechts betekenis heeft voor de plaats van dienst.

56 HvJ EU 29 september 2015, zaak C-276/14, V-N 2015/53.11, r.o. 34 (Gmina Wroclaw I).
57 HvJ EU 12 oktober 2016, zaak C-340/15, V-N 2016/57.15 (Nigl. e.a.)
58 HvJ EU 13 juni 2019, zaak C-420/18, BNB 2020/125, m.nt. Bijl (IO).
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gebaseerd is op art. 10 Btw-richtlijn, maar op art. 9 Btw-richtlijn. De natuurlijk persoon 
die niet voldoet aan de negatieve zelfstandigheidstoets, en dus (feitelijk) geen werknemer 
is, verricht zijn activiteiten dus niet per definitie zelfstandig. Dit is pas het geval indien hij 
voldoet aan de positieve zelfstandigheidstoets.

In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de negatieve en positieve 
zelfstandigheidstoets. Tevens zal ik de vraag beantwoorden of de hiervoor geschetste 
ontwikkeling in de beoordeling van de zelfstandigheid door het Hof van Justitie wenselijk is.

 3.3.2.1 Negatieve zelfstandigheidstoets

 Naar het oordeel van het Hof van Justitie komt art. 10 Btw-richtlijn slechts om de hoek 
komt kijken indien een arbeidsverhouding bestaat.59 Het Hof wijst in dit verband terecht op 
het gebruik van de begrippen ‘loontrekkende’ en ‘werkgever’. Die uitleg verklaart tevens 
waarom art. 10 Btw-richtlijn in de jurisprudentie van het Hof van Justitie slechts aan bod 
komt wanneer degene die de activiteit verricht, de ‘eenieder’, een natuurlijk persoon 
is.60 Conform de bewoordingen van art. 10 Btw-richtlijn maakt het Hof een onderscheid 
tussen natuurlijke personen die voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen op 
grond van een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever (juridische ondergeschiktheid) 
en natuurlijke personen die voor hun activiteiten een vergoeding ontvangen op grond 
van een andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat 
ten aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid 
van de werkgever (feitelijke ondergeschiktheid).61 In de volgende paragrafen komen die 
ondergeschiktheidssituaties achtereenvolgens aan bod.

 3.3.2.1.1 Juridische ondergeschiktheid

 Ontvangt een persoon voor zijn overeengekomen activiteiten loon op grond van een 
arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, dan verricht hij deze activiteiten op grond 
van art. 10 Btw-richtlijn niet zelfstandig. Een arbeidsovereenkomst veronderstelt dus 
ondergeschiktheid ten aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden en de ver-
antwoordelijkheid. Een toets of sprake is van een verhouding van ondergeschiktheid ten 
aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid is dan 
niet nodig.62 Zoals Bijl terecht stelt kan het aannemen van onzelfstandigheid op basis van 
de juridische realiteit het zicht op de economische realiteit ontnemen.63 Dat lijkt het Hof 
van Justitie ook te beseffen. Uit het Van der Steen-arrest64 volgt naar mijn mening dat 

59 HvJ EG 3 maart 2005, zaak C-472/03, BNB 2006/124, m.nt. Van Hilten, r.o. 21 (Arthur Andersen).
60 HvJ EG 26 maart 1987, nr. 235/85, FED 1987/341, m.nt. Bijl, r.o. 14 (Commissie/Nederland), HvJ 

EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21 (Ayuntamiento de Sevilla), HvJ EG 27 janu-
ari 2000, zaak C-23/98, BNB 2000/297, m.nt. Van Zadelhoff (Heerma), HvJ EG 18 oktober 2007, 
zaak C-355/06, BNB 2008/52, m.nt. Van der Paardt (Van der Steen) en HvJ EU 13 juni 2019, zaak 
C-420/18, BNB 2020/125, m.nt. Bijl (IO).

61 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 10 (Ayuntamiento de Sevilla) en HvJ 
EU 13 juni 2019, zaak C-420/18, BNB 2020/125, m.nt. Bijl, r.o. 33 en 34 (IO).

62 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 10 (Ayuntamiento de Sevilla).
63 Bijl, noot bij HR 26 juni 2020, nr. 18/02684, BNB 2020/124.
64 HvJ EG 18 oktober 2007, zaak C-355/06, BNB 2008/52, m.nt. Van der Paardt (Van der Steen).
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een inhoudelijke zelfstandigheidstoets wel moet plaatsvinden indien onduidelijk is of de 
juridische realiteit, een arbeidsovereenkomst, strookt met de economische realiteit. In 
dit arrest gaat het Hof – ondanks het bestaan van een arbeidsovereenkomst – namelijk 
na of sprake is van een verhouding van ondergeschiktheid ten aanzien van de arbeids- en 
bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid. Naar mijn mening is dit niet los 
te zien van de twijfel van de verwijzende rechter over de kwalificatie van de betreffende 
directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) als werknemer die blijkt uit het tussen aan-
halingstekens plaatsen van het woord ‘personeelslid’ in de prejudiciële vraag.65

In Nederland heeft de Hoge Raad zich diverse malen gebogen over de vraag of een dga 
zelfstandig handelt bij de verhuur van een gedeelte van de woning (hierna ook: werkruimte) 
aan ‘zijn’ B.V. waar hij in dienst is. Het belang van de kwalificatie als belastingplichtige van 
de dga voor de verhuur van de werkruimte aan zijn B.V. is – mits geopteerd kan worden 
voor belaste verhuur (zie pararaaf 7.7) – gelegen in het recht op btw-aftrek met betrekking 
tot werkkamer.66 De Hoge Raad heeft ten aanzien van de (voorgenomen) verhuur van 
een carport en kantoorruimte in een woning door een dga aan ‘zijn’ B.V. geoordeeld dat 
‘reeds de omstandigheid dat een dga in loondienst is bij ‘zijn’ B.V. met zich brengt dat hij 
in die verhouding zelfstandigheid ontbeert’.67 Dit oordeel is naar mijn mening niet los te 
zien van de omstandigheid dat de verhuur van de carport en de kantoorruimte in deze 
zaak naar het oordeel van het hof ten behoeve van de vervulling van de dienstbetrekking 
(lees: als werknemer) plaatsvond.68 Uit dit arrest volgt daarom niet dat de verhuur van de 
werkruimte door de dga aan ‘zijn’ B.V. steeds als werknemer plaatsvindt.69

Of de verhuur van werkruimte door de dga aan de B.V. zelfstandig (d.w.z.: buiten de dienst-
betrekking om) plaatsvindt, moet beoordeeld worden op grond van de omstandigheden 
van het geval, waarbij met name betekenis toekomt aan de inhoud van de arbeids- en de 

65 De prejudiciële vraag luidde: “Dient artikel 4, lid 1, van de Zesde richtlijn [thans: art. 9 lid 1, eerste 
alinea Btw-richtlijn; MvdW] aldus te worden uitgelegd dat indien een natuurlijk persoon als enige 
activiteit heeft het feitelijk uitvoeren van alle werkzaamheden die voortvloeien uit de activiteiten van 
een besloten vennootschap waarvan hijzelf enig bestuurder, enig aandeelhouder en enig "personeelslid" 
is, deze werkzaamheden geen economische activiteiten zijn omdat zij binnen het kader van het beheer 
en de vertegenwoordiging van de besloten vennootschap en derhalve niet in het economisch verkeer 
zijn verricht?”

66 Sinds 2011 bestaat met betrekking tot vastgoed dat zowel voor bedrijfs- als privédoeleinden wordt 
gebruikt en voor de btw volledig tot het bedrijfsvermogen is gerekend aftrek op btw-aftrek naar 
evenredigheid van het gebruik ervan voor aftrekgerechtigde bedrijfsdoeleinden (art. 168bis lid 1 
Btw-richtlijn).

67 HR 23 december 1998, nr. 33.766, BNB 1999/76, m.nt Van Zadelhoff.
68 HR 23 december 1998, nr. 33.766, BNB 1999/76, m.nt. Van Zadelhoff r.o. 3.3. Het hof had voor dit 

oordeel in aanmerking genomen dat de dga over de betreffende onzelfstandige ruimten in de 
woning kon blijven beschikken, de dga voor (de kosten van) de onderdelen van de woning van 
zijn werkgever, de B.V., een vergoeding ontving en de inspecteur onvoldoende weersproken had 
gesteld dat de B.V. geen exclusief gebruiksrecht kreeg van de ruimten en dat door de ligging van 
die ruimten ook onmogelijk was. Daarnaast blijkt uit het arrest dat de dga alleen zijn voornemen 
tot verhuur had medegedeeld aan de inspecteur. Een huurovereenkomst was kennelijk niet 
overgelegd. Dit maakt dat de feitelijke situatie waarop het oordeel van de Hoge Raad betrekking 
heeft naar mijn mening een bijzondere is.

69 HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243, m.nt. Bijl, r.o. 3.6.2, HR 23 december 2016, 
nr. 15/01293, BNB 2017/57, m.nt. Hummel, r.o. 2.3.3 en 2.4 en HR 23 december 2016, nr. 15/01370, 
BNB 2017/58, m.nt. Hummel, r.o. 2.5.2 en 2.6.
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eventuele huurovereenkomst. De verhuur van een werkruimte in een woning door de dga 
aan ‘zijn’ B.V. of een andere ruimte zal doorgaans niet gebaseerd zijn op de arbeidsovereen-
komst tussen de dga en ‘zijn’ B.V., maar op een afzonderlijke verhuurovereenkomst tussen 
de dga en ‘zijn’ B.V. Om die reden zal de dga deze verhuuractiviteit normaliter zelfstandig 
verrichten. De discussie over de ondergeschiktheid van de dga ten aanzien van de verhuur 
van de werkkamer aan ‘zijn’ B.V. kan overigens op eenvoudige wijze worden voorkomen 
indien de dga samen met een andere persoon, zoals een echtgeno(o)t(e) of partner, de 
eigenaar of beperkt gerechtigde is van de woning. Bij de verhuur van de werkruimte door de 
gezamenlijke eigenaren of beperkt gerechtigden van de woning kwalificeren deze personen 
gezamenlijk als de ‘eenieder’ die de verhuuractiviteit verricht (zie paragraaf 3.2). Omdat 
tussen deze entiteit en de B.V. geen sprake is van een arbeidsverhouding, kan de verhuur 
van de werkruimte door deze entiteit ook niet als werknemer plaatsvinden.70

 3.3.2.1.2 Feitelijke ondergeschiktheid

 Ontvangt een natuurlijk persoon geen loon voor zijn activiteiten op grond van een ar-
beidsovereenkomst (lees: geen juridische ondergeschiktheid), dan dient naar het oordeel 
van het Hof van Justitie getoetst te worden of feitelijk sprake is van ondergeschiktheid.71

Hiertoe dient onderzocht te worden of sprake is van ondergeschiktheid ten aanzien van 
de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid van de (feitelijke) 
werkgever. In het Commissie/Nederland-arrest toetst het Hof van Justitie de ondergeschikt-
heid integraal.72 Deze benadering heeft als nadeel dat niet geëxpliciteerd wordt welke 
omstandigheden voor welke ondergeschiktheidsvoorwaarde relevant (kunnen) zijn. Om 
die reden meen ik dat een toets aan de afzonderlijke ondergeschiktheidsvoorwaarden de 
voorkeur heeft, zoals het Hof na het Commissie/Nederland-arrest ook heeft gedaan.73 In 
de volgende paragrafen komt achtereenvolgens aan bod wanneer bij activiteiten die een 
natuurlijk persoon tegen vergoeding verricht sprake is van ondergeschiktheid ten aanzien 
van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid van de werkgever.

 3.3.2.1.2.1 Ondergeschiktheid ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

 Het Hof van Justitie heeft niet in het algemeen aangegeven wanneer sprake is van on-
dergeschiktheid ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. Met A-G Cosmas ben ik van 
mening dat het gaat om de vraag of en, zo ja, in hoeverre sprake is van gebondenheid 
aan de aanwijzingen en opdrachten van de opdrachtgever met betrekking tot de wijze 
waarop de overeengekomen activiteit wordt verricht.74 Ook het Hof van Justitie lijkt in het 
IO-arrest van die uitleg uit te gaan.75 Personen die (binnen de grenzen van de wet) vrijelijk

70 Vgl. HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243, m.nt. Bijl, r.o. 3.2.1 en HR 6 juni 2014, 
nr. 13/00982, BNB 2014/208, m.nt. Hummel r.o. 3.4.2.

71 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 10 (Ayuntamiento de Sevilla) en HvJ 
EU 13 juni 2019, zaak C-420/18, BNB 2020/125, m.nt. Bijl, r.o. 33 en 34 (IO).

72 HvJ EG 26 maart 1987, nr. 235/85, FED 1987/341, m.nt. Bijl, r.o. 14 (Commissie/Nederland).
73 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 11-15 (Ayuntamiento de Sevilla) en 

HvJ EG 18 oktober 2007, zaak C-355/06, BNB 2008/52, m.nt. Van der Paardt, r.o. 22-28 (Van der 
Steen) en HvJ EU 13 juni 2019, zaak C-420/18, BNB 2020/125, m.nt. Bijl, r.o. 35-37 (IO).

74 Conclusie A-G Cosmas 20 mei 1999, zaak C-23/98, BNB 2000/297, punt 21 (Heerma).
75 HvJ EU 13 juni 2019, zaak C-420/18, BNB 2020/125, m.nt. Bijl, r.o. 35 (IO).
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de voorwaarden waaronder zij hun activiteit uitoefenen bepalen, voldoen daarom niet aan 
deze ondergeschiktheidsvoorwaarde.76 Kan de opdrachtnemer zelfstandig het personeel 
en materieel aantrekken en organiseren dat nodig is voor de uitvoering van de met de 
opdrachtgever overeengekomen activiteit, dan is evenmin sprake van ondergeschiktheid 
ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.77 De mogelijkheid om instructies te geven en 
het toezicht op de activiteiten is onvoldoende om ondergeschiktheid ten aanzien van 
de arbeidsvoorwaarden aan te nemen.78 Deze omstandigheden laten onverlet dat de 
opdrachtnemer (binnen de grenzen van de wet) zelf de voorwaarden kan bepalen waar-
onder hij de activiteit verricht. Is de natuurlijk persoon niet gebonden aan de instructies 
van de opdrachtgever, zoals bij een lid van de raad van commissarissen of een lid van de 
raad van toezicht het geval is, dan is geen sprake van ondergeschiktheid ten aanzien van 
de arbeidsvoorwaarden.79

3.3.2.1.2.2 Ondergeschiktheid ten aanzien van de bezoldigingsvoorwaarden

Van ondergeschiktheid ten aanzien van de bezoldigingsvoorwaarden is sprake wanneer de 
handelende persoon de economische risico’s van de economische activiteiten niet draagt.80 
Voor de vraag wie het economische risico van de activiteit draagt, is het van belang wie 
de aan de verrichte activiteit verbonden kosten draagt, zoals de kosten van het ingezette 
personeel, materieel en/of vastgoed.81 Indien de vergoeding voor de activiteit is begrepen 
in een vaste maandelijkse vergoeding, zoals bij de terbeschikkingstelling van werkruimte in 
een woning het geval kan zijn, en door de opdrachtgever een jaarlijkse vakantievergoeding 
wordt betaald en loonbelasting en premies volksverzekeringen worden ingehouden dan 
wijst dit op ondergeschiktheid ten aanzien van de bezoldigingsvoorwaarden.82

3.3.2.1.2.3 Ondergeschiktheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid

Ondergeschiktheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de (feitelijke) werkgever 
doet zich voor indien de opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor de overeengekomen 
activiteit jegens de opdrachtgever.83 Dat de opdrachtnemer zijn aansprakelijkheid voor 
de overeengekomen activiteit heeft beperkt (bijv. in de algemene voorwaarden), is niet 
voldoende om ondergeschiktheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de verrichte 
(economische) activiteit aan te nemen. Ook de omstandigheid dat de opdrachtgever als 
hoofdaannemer jegens zijn opdrachtgever (ook) aansprakelijk is voor de door de onderaan-
nemer verrichte activiteit is onvoldoende om in de relatie onderaannemer-hoofdaannemer 

76 HvJ EG 26 maart 1987, nr. 235/85, FED 1987/341, m.nt. Bijl, r.o. 14 (Commissie/Nederland) en HvJ 
EU 13 juni 2019, zaak C-420/18, BNB 2020/125, m.nt. Bijl, r.o. 36 (IO).

77 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 11 (Ayuntamiento de Sevilla).
78 HvJ EG 26 maart 1987, nr. 235/85, FED 1987/341, m.nt. Bijl, r.o. 14 (Commissie/Nederland) en HvJ 

EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 12 (Ayuntamiento de Sevilla).
79 HvJ EU 13 juni 2019, zaak C-420/18, BNB 2020/125, m.nt. Bijl, r.o. 35 (IO).
80 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 13 (Ayuntamiento de Sevilla) en HvJ 

EG 18 oktober 2007, zaak C-355/06, BNB 2008/52, m.nt. Van der Paardt, r.o. 25 (Van der Steen).
81 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 11 (Ayuntamiento de Sevilla).
82 HvJ EG 18 oktober 2007, zaak C-355/06, BNB 2008/52, m.nt. Van der Paardt, r.o. 22 (Van der Steen).
83 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 15 (Ayuntamiento de Sevilla).
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ondergeschiktheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid aan te nemen.84 Beslissend 
is of de opdrachtnemer jegens zijn opdrachtgever verantwoordelijk is voor de door hem 
verrichte economische activiteit. Een door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijk-
heidsverzekering ter zake van (onder meer) de overeengekomen activiteit is naar mening 
een indicatie dat dit het geval is.

 3.3.2.2 Positieve zelfstandigheidstoets

 In het Commissie/Nederland-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat bij notarissen 
en gerechtsdeurwaarders geen sprake is van onzelfstandigheid op grond van (thans) 
art. 10 Btw-richtlijn, omdat zij niet in het staatsapparaat zijn opgenomen. Doorslaggevend 
hiervoor (‘immers’) acht het Hof dat zij hun activiteiten voor eigen rekening en onder eigen 
verantwoordelijkheid uitoefenen. In het Heerma-arrest voegt het Hof van Justitie aan die 
criteria een derde criterium toe: het handelen op eigen naam. In deze zaak oordeelt het 
Hof dat de verhuur van een ligboxenstal door een maat – het betrof een natuurlijk per-
soon – aan de maatschap waarvan hij deel uitmaakt een zelfstandig verrichte economische 
activiteit is, omdat er tussen de maat en de maatschap geen banden van ondergeschiktheid 
bestaan als bedoeld in (thans) art. 10 Btw-richtlijn.85 Het Hof vervolgt dan: “Integendeel, 
bij de verhuur van een lichamelijke zaak aan de maatschap handelt de maat op eigen naam, 
voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid, ook indien hij tegelijkertijd de 
maatschap die de zaak huurt, beheert. Deze verhuur valt immers niet onder het beheer of de 
vertegenwoordiging van de maatschap.”

Dat het Hof in het Heerma-arrest het criterium ‘op eigen naam’ van stal haalt, is naar mijn 
mening niet los te zien van de vraag van de Hoge Raad of de onderlinge gelieerdheid met 
zich brengt dat de verhurende maat moet worden vereenzelvigd met de hurende maatschap. 
Naar mijn mening is dit criterium van belang voor de vraag wie de economische activiteit 
verricht, de ‘eenieder’, en niet voor de vraag of degene die de economische activiteit verricht 
dit zelfstandig doet. Ook A-G Léger lijkt die opvatting te zijn toegedaan. In de zaak FCE Bank 
komt hij namelijk tot de conclusie dat de Italiaanse vaste inrichting van het in Engeland 
gevestigde FCE Bank zelfstandigheid ontbeert, omdat zij niet voor eigen rekening werkt 
en ook niet voldaan wordt aan het verantwoordelijkheidscriterium. Voor dit laatste acht 
de A-G van belang dat de vaste inrichting niet de economische risico’s draagt die aan de 
economische activiteit – het verlenen van krediet – verbonden zijn, maar dat dit risico 
wordt gedragen door de rechtspersoon als geheel. De A-G toetst voor de zelfstandigheid dus 
niet aan het ‘op-eigen-naam-criterium’. Het Hof doet dit in het FCE Bank-arrest ook niet. 
Het oordeelt dat voor de beoordeling van de zelfstandigheid met name van belang is of de 
vaste inrichting het economische bedrijfsrisico draagt. Onder verwijzing naar voormelde 
opvatting van de A-G oordeelt het Hof dat het hieraan bij de vaste inrichting van FCE Bank 
schort.86 Niettemin is de vraag op zijn plaats waarom in deze zaak de zelfstandigheid is 
beoordeeld. Zoals Van Hilten terecht opmerkt, is de vaste inrichting geen afzonderlijke 
persoon, maar een ‘partje van de eenieder’, FCE Bank.87

84 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C-202/90, V-N 1991/2550, 21, r.o. 14-15 (Ayuntamiento de Sevilla).
85 HvJ EG 27 januari 2000, zaak C-23/98, BNB 2000/297, m.nt. Van Zadelhoff (Heerma).
86 HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-210/04, BNB 2006/184, m.nt. Van Hilten, r.o. 35-37 (FCE Bank).
87 Van Hilten, noot bij HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-210/04, BNB 2006/184 (FCE Bank).
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In de zaak Van der Steen roept het Hof in herinnering dat de situatie waarin een natuurlijk 
persoon die in naam en voor rekening van een B.V. alle werkzaamheden ten behoeve van 
deze laatste verricht ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst die hem aan die B.V., 
waarvan hij enig aandeelhouder, bestuurder en personeelslid is, bindt, een andere is dan die 
in de zaak Heerma. Bij de verhuur van de ligboxenstal aan de maatschap handelde Heerma, 
de maat, immers op eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid, 
ook indien hij tegelijkertijd de maatschap die de zaak huurde, beheerde. Die overweging 
van het Hof blijkt het ‘haakje’ te zijn waaraan A-G Jääskinen in de zaak Gmina Wroclaw 
een positieve zelfstandigheidstoets ophangt. Uit het Van der Steen-arrest leidt de A-G 
namelijk af dat de zelfstandigheid met name beoordeeld moet worden aan de hand van de 
criteria of de persoon de (economische) activiteiten op eigen naam, voor eigen rekening en 
onder eigen verantwoordelijkheid verricht en of hij het aan die activiteit verbonden risico 
draagt. Ik acht deze conclusie om twee redenen ongelukkig. In de eerste plaats, omdat 
het ‘op eigen naam-criterium’ zoals reeds is aangegeven geen zelfstandigheidscriterium 
is. In de tweede plaats voert de A-G het criterium ‘economisch (bedrijfs)risico’ op als een 
afzonderlijk zelfstandigheidscriterium, terwijl uit (de conclusie voorafgaand aan) het FCE 
Bank-arrest volgt dat de vraag wie het economische bedrijfsrisico draagt van belang is voor 
de vraag onder wiens verantwoordelijkheid de economische activiteit wordt verricht. In 
r.o. 29 het Van der Steen-arrest wordt het criterium ‘economisch bedrijfsrisico’ dan ook 
niet als een afzonderlijk zelfstandigheidscriterium genoemd. Niettemin is dit ‘edele viertal’ 
een blijvertje gebleken.

In het Gmina Wroclaw I-arrest gaat het Hof van Justitie nog een stap verder dan A-G 
Jääskinen voorstelde door te oordelen dat voor de vraag of sprake is van ondergeschiktheid 
moet worden nagegaan of de betrokken persoon zijn activiteiten op eigen naam, voor eigen 
rekening en onder eigen verantwoordelijkheid verricht en of hij aan het aan die activiteiten 
verbonden risico draagt.88 Het Hof plaatst die criteria echter wel in een ander licht. Het 
overweegt dat het begrip ‘belastingplichtige’ blijkens de bewoordingen van art. 9 lid 1 
Btw-richtlijn, en met name het begrip ‘eenieder’, ruim wordt gedefinieerd ‘met de nadruk 
op de zelfstandigheid in de uitoefening van de economische activiteit, in die zin dat alle 
natuurlijke personen en zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke rechtspersonen en 
zelfs entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid die objectief gezien de criteria van die bepaling 
vervullen (lees: zelfstandig een economische activiteit verrichten), als belastingplichtigen 
worden beschouwd’.89 Het Hof verwijst hierbij naar de punten 28 en 29 van de conclusie van 
A-G Jääskinen. Het Hof miskent echter dat de A-G in deze punten uitsluitend ingaat op het 
begrip ‘eenieder’ en niet (ook) op het begrip ’zelfstandig’. De positieve zelfstandigheidstoets 
die het Hof aanlegt is in wezen een toets of de persoon naar buiten toe zelfstandig handelt 
en dus de ‘eenieder’ is. Dit blijkt naar mijn mening ook uit het Nigl e.a-arrest90. Hierin 
oordeelt het Hof op grond van de positieve zelfstandigheidstoets dat maatschappen die 
jegens hun leveranciers, overheidsinstanties en tot op zekere hoogte klanten autonoom 
naar buiten treden, die elk een eigen product vervaardigen met gebruik van hoofdzakelijk 
hun eigen bedrijfsmiddelen hun economische activiteiten zelfstandig verrichten. Dat de 

88 HvJ EU 29 september 2015, zaak C-276/14, V-N 2015/53.11, r.o. 34 (Gmina Wroclaw I).
89 HvJ EU 29 september 2015, zaak C-276/14, V-N 2015/53.11, r.o. 28 (Gmina Wroclaw I).
90 HvJ EU 12 oktober 2016, zaak C-340/15, V-N 2016/57.15, r.o. 28-34 (Nigl e.a.).
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maatschappen hun producten grotendeels onder een gemeenschappelijke merknaam in 
de handel brengen via een kapitaalvennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van 
de maten in de maatschappen en van andere leden van de betrokken familie doet hieraan 
naar het oordeel van het Hof niet af.

Op grond van voormelde uitleg van het begrip ‘zelfstandig’ is het naar mijn mening niet 
opzienbarend dat het Hof van Justitie in het IO-arrest de negatieve en positieve zelfstan-
digheidstoets uit elkaar trekt. In dit arrest onderzoekt het Hof eerst of een lid van de raad 
van commissarissen van een stichting ondergeschikt is op grond van art. 10 Btw-richtlijn 
en, na het oordeel dat dit niet het geval is, toetst het of de commissaris zijn economische 
activiteit zelfstandig verricht op grond van art. 9 Btw-richtlijn.91 Dit neemt niet weg dat het 
naar mijn mening opmerkelijk en tegenstrijdig is dat het Hof van Justitie vertrekt vanuit de 
veronderstelling dat de commissaris de economische activiteit verricht en dat hij dat niet 
doet als ondergeschikte om vervolgens tot de conclusie te komen dat de commissaris die 
activiteit niet op eigen naam, voor eigen rekening, en onder eigen verantwoordelijkheid 
verricht. Als de commissaris geen economische activiteit op eigen naam zou verrichten, 
dan wordt immers niet toegekomen aan de zelfstandigheidstoets. Hoe dan ook, A-G Kokott 
heeft uit de jurisprudentie van het Hof terecht afgeleid dat het begrip ‘zelfstandig’ in 
art. 9 Btw-richtlijn niet zozeer ziet op de hoedanigheid van belastingplichtige, maar op de 
vraag aan welke concrete persoon de activiteit moet worden toegerekend.92 Het Hof van 
Justitie heeft die opvatting in het XT-arrest onderschreven.93 Omdat de vraag aan welke 
concrete persoon de activiteit moet worden toegerekend reeds moet worden beantwoord 
in het kader van het begrip ‘eenieder’ is de positieve zelfstandigheidstoets naar mijn 
mening een jas aan de verkeerde kapstok.94 Het Hof doet er naar mijn mening daarom 
wijs aan om aan de verwarring van de begrippen ‘eenieder’ en ‘zelfstandig’ een einde te 
maken en voor de beoordeling van de zelfstandigheid van personen terug te keren naar 
zijn aanvankelijke opvatting. Die opvatting houdt in dat voor de vraag of een (natuurlijk) 
persoon de economische activiteit zelfstandig verricht de negatieve zelfstandigheidstoets 
van art. 10 Btw-richtlijn beslissend is en dat aan de zelfstandigheidseis in ieder geval 
voldaan is indien een persoon de economische activiteit voor eigen rekening en onder 
eigen verantwoordelijkheid verricht.

91 HvJ EU 13 juni 2019, zaak C-420/18, BNB 2020/125, m.nt. Bijl, r.o. 37 (IO).
92 Conclusie A-G Kokott 23 april 2020, zaak C-312/19, V-N 2020/23.21, punten 32 en 33 (XT). Zie 

ook: conclusie A-G Ettema 12 december 2019, nr. 18/02684, V-N 2020/10.10, punt 4.40 die spreekt 
van een ‘entiteitsgedachte’.

93 HvJ EU 16 september 2020, zaak C-312/19, V-N 2020/45.16, r.o. 40 en 41 (XT).
94 In soortgelijke zin: Bijl, noot bij HR 26 juni 2020, nr. 18/02684, BNB 2020/124. Ook Vroon en (J.B.O.) 

Bijl gaan stilzwijgend uit van de opvatting dat de positieve zelfstandigheidstoets betrekking heeft 
op het begrip ‘eenieder’ en niet op het begrip ‘zelfstandig’ (Vroon, noot bij HvJ EU 16 septem-
ber 2020, zaak C-312/19, NLF 2020/2124 (XT) en (J.B.O.) Bijl, noot bij HvJ EU 16 september 2020, 
zaak C-312/19, FED 2020/152 (XT)).



71

Economische activiteit 3.4.1.1.1

3.4 Economische activiteit

Het begrip ‘economische activiteit’95 is de hoeksteen van het begrip ‘belastingplichtige’. 
Omdat het begrip ‘economische activiteit’ in art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn is 
gedefinieerd, is het evident dat dit begrip een uniebegrip is. Uit art. 9 lid 1, eerste alinea 
Btw-richtlijn volgt dat het begrip ‘economische activiteit’ een objectief karakter heeft, 
omdat het oogmerk of het resultaat van de activiteit niet van belang is voor de beoordeling 
of sprake is van een economische activiteit.96 In de definitie van dit begrip wordt een 
onderscheid gemaakt tussen ‘alle werkzaamheden van een fabrikant (lees: producent), 
handelaar of dienstverrichter’ en ‘de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak 
om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen’. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens 
op deze onderscheiden economische activiteiten ingegaan.

3.4.1 Alle activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter

3.4.1.1 Producent, handelaar of dienstverrichter

3.4.1.1.1 Richtlijn(historie)

Uit een vergelijking van de Nederlandse taalversie van art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn 
met andere taalversies blijkt dat het industrieel geladen begrip ‘fabrikant’ de lading niet 
volledig dekt en dat het ruimere begrip ‘producent’ bedoeld is.97 Het begrip ‘producent’ 
is in tegenstelling tot het begrip ‘fabrikant’ ruim genoeg om ook de primaire sector – de 
sector die grondstoffen en voedsel levert – te omvatten (‘met inbegrip van de winning van 
delfstoffen, de landbouw’) en sluit bovendien naadloos aan bij het in art. 1 lid 2 Btw-richtlijn 
genoemde ‘productieproces’. Ik hanteer in het vervolg dan ook consequent het begrip 
‘producent’ in plaats van het begrip ‘fabrikant’. De belastingplicht strekt zich blijkens de 
definitie van het begrip ‘economische activiteit’ uit tot alle sectoren van de economie. Het 
oogmerk was om afbakeningsdiscussies en -geschillen te voorkomen die inherent zijn aan 
het uitsluiten van bepaalde activiteiten of economische sectoren van de belastingplicht.98 
In de vastgoedsector kan bij een ‘producent, handelaar of dienstverrichter’ gedacht worden 
aan een projectontwikkelaar, een aannemer of een handelaar in vastgoed.

95 In art. 4 lid 2 Zesde Richtlijn werd het begrip ‘economische activiteiten gehanteerd’ (meervoud). 
In art. 9 lid 1 Btw-richtlijn is gekozen voor het begrip ‘economische activiteit’ (enkelvoud). Uit 
het derde punt van de considerans van de Btw-richtlijn volgt dat hiermee geen inhoudelijke 
wijziging is beoogd (A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), 
Deventer: Kluwer 2009, p. 150).

96 In gelijke zin: B.G. van Zadelhoff, Belastingplichtige in de BTW (FED Fiscale Brochures), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 10.

97 In de Deense taalversie van art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn wordt het begrip ‘producent’ 
gehanteerd, in de Duitse taalversie het begrip ‘Produzent’, in de Engelse taalversie het begrip 
‘producer’, in de Franse taalversie het begrip ‘producteur’ en in de Italiaanse het begrip ‘produtorre’.

98 Eerste verslag van de Europese Commissie aan de Raad over de werking van het gemeenschap-
pelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, ingediend op grond van artikel 34 van 
de Zesde Richtlijn (77/38/EEG) van 17 mei 1977 van 14 september 1983, zaak COM(83) 426 def, 
p. 29.
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 3.4.1.1.2 Hof van Justitie

 A-G Kokott meent dat ‘alle activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter’ een 
typologische omschrijving van typen ondernemingen is. Naar haar mening is het daarom 
niet noodzakelijk dat aan alle kenmerken van een bepaald type onderneming wordt voldaan 
om een economische activiteit aan te nemen; een voldoende mate van vergelijkbaarheid 
volstaat.99 Ook het Hof van Justitie gaat hiervan uit, aangezien het van oordeel is dat het 
actief ondernemen van stappen door middelen in te zetten die vergelijkbaar zijn met die 
welke een producent, handelaar of dienstverrichter aanwendt normaliter volstaat om een 
economische activiteit aan te nemen.100 Het Hof van Justitie acht het vergelijken van de 
omstandigheden waarin de betrokkene de betrokken activiteit verricht met die waarin 
dit type economische activiteit in de regel wordt verricht een methode om vast te stellen 
of de verrichte activiteit een economische activiteit is.101

3.4.1.2 Alle activiteiten

3.4.1.2.1 Richtlijnhistorie

Een vergelijking van de verschillende taalversies van de eerste zin van art. 9 lid 1, tweede 
alinea Btw-richtlijn laat zien dat het begrip ‘werkzaamheden’ in de Nederlandse taalversie 
moet worden gelezen als ‘activiteiten’.102 Dit betekent dat de definitie van het begrip ‘eco-
nomische activiteit’ niet voldoet aan de eisen van een goede definitie, omdat zij circulair 
is (lees: het woord ‘activiteit’ komt zowel in het begrip als in de definitie voor).103 Uit de 
definitie van het begrip ‘economische activiteit’ is daardoor niet af te leiden wat als een 
activiteit beschouwd wordt. Toch betekent dit niet dat over de reikwijdte van het begrip 
‘activiteit’ niets kan worden gezegd. Uit de beschrijving van de belastbare handelingen 
door een als zodanig handelende belastingplichtige in art. 2 lid 1, onderdelen a, b en c 
Btw-richtlijn blijkt dat het begrip ‘activiteit’ niet beperkt is tot uitgaande handelingen (de 
leveringen en diensten onder bezwarende titel). Ook de intracommunautaire verwerving 
van goederen door een als zodanig handelende belastingplichtige wordt in deze bepaling 
immers als een belastbare handeling aangemerkt. Dit betekent dat het begrip ‘economische 
activiteit’ ruim genoeg is om ook ingaande handelingen te omvatten. De conclusie die 
hieruit volgt is dat het begrip ‘economische activiteit’ zowel op uitgaande als ingaande 
handelingen betrekking heeft.104

99 Conclusie A-G Kokott 16 februari 2017, zaak C-36/16, V-N 2017/15.22, punt 25 (Posnania).
100 HvJ EU 15 september 2011, gevoegde zaken C-180 en C-181/10, V-N 2011/50.19, r.o. 39 (Słaby/

Kuć) en HvJ EU 9 juli 2015, zaak C-331/14, V-N 2015/34.22, r.o. 24 (Kezić).
101 HvJ EG 26 september 1996, zaak C-230/94, V-N 1997/1653, 22, r.o. 28 (Enkler) en HvJ EU 12 mei 2016, 

zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels, r.o. 30 (Gemeente Borsele).
102 In de Deense taalversie van art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn wordt het begrip ‘virksomhed’ 

gehanteerd, in de Duitse taalversie het begrip ‘Tätigkeiten’, in de Engelse taalversie ‘activity’, in 
de Franse taalversie ‘activités’, in de Italiaanse ‘attività’. In al deze taalversies wordt in de definitie 
van het begrip ‘economische activiteit’ hetzelfde woord gebruikt als in het begrip zelf. Ik hanteer 
in het vervolg daarom het begrip ‘activiteiten’ in plaats van werkzaamheden.

103 Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Definitie, geraadpleegd op 2 april 2021.
104 Vgl. G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 99-100 en A.J. van 

Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 152.
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Het onbepaalde voornaamwoord ‘alle’ laat voorts zien dat het begrip ‘activiteiten van de 
producent, handelaar of diensteverrichter’ geen betrekking heeft op een afzonderlijke 
(belastbare) handeling, maar op een geheel van handelingen: de materiële onderneming.105 
Steun voor deze opvatting is in de eerste plaats te vinden in art. 2 lid 1 Btw-richtlijn waarin 
voor afzonderlijke transacties een ander woord, het begrip ‘(belastbare) handeling’, wordt 
gebruikt.106 Daarnaast wordt het begrip ‘economische activiteit’ in een aantal bepalingen 
in de Btw-richtlijn gehanteerd als synoniem voor de gehele onderneming.107 Ook buiten 
de Europese btw wordt het begrip ‘activiteit’ gebruikt om een groter geheel te duiden. Zo 
wordt in de Nederlandse vennootschapsbelasting het begrip ‘activiteit’ in het kader van 
de ondernemingstoets uitgelegd als een samenhangend geheel van handelingen om iets 
tot stand te brengen of te produceren.108

3.4.1.2.2 Hof van Justitie

Het Hof van Justitie heeft uit de definitie van het begrip ‘economische activiteit’ en met 
name het begrip ‘alle’ afgeleid dat het begrip ‘economische activiteit’ een ruime wer-
kingssfeer heeft.109 Die werkingssfeer strekt zich uit tot alle stadia van de productie, de 
distributie (lees: de handel) en de dienstverrichting.110 Het begrip ‘activiteit’ heeft blijkens 
de Btw-richtlijn geen betrekking op een afzonderlijke transactie (zie paragraaf 3.4.1.2.1). 
Om die reden beoordeelt het Hof van Justitie in het Gemeente Borsele-arrest terecht of 
de gehele activiteit van het leerlingenvervoer van de gemeente Borsele op grond van de 
verordening leerlingenvervoer een economische activiteit is.111 Het Hof van Justitie is echter 
niet altijd even consistent in zijn woordkeuze. Het gebruikt het begrip ‘(economische) 

105 In vergelijkbare zin: J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: 
Koninklijke Vermande 2001, p. 134-135 en W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van onderne-
mingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 40-41.

106 Ook in andere taalversies wordt voor het begrip ‘handeling’ een ander woord gebruikt dan voor 
activiteit. Zo wordt in de Deense taalversie van art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn het begrip 
‘transaktioner’ gehanteerd, in de Duitse taalversie ‘Umsätze’, in de Engelse taalversie ‘transactions’, 
in de Franse taalversie ‘opérations’ en in de Italiaanse taalversie ‘operazioni’.

107 In art. 18, aanhef en onderdeel c en art. 74 Btw-richtlijn wordt de beëindiging van een onderneming 
aangeduid als de ‘beëindiging van een belastbare economische activiteit’. Op grond van art. 287, 
punt 13 Btw-richtlijn krijgt Malta de bevoegdheid om belastingplichtigen vrij te stellen wanneer 
de jaarlijkse omzet niet hoger is dan € 37.000 wanneer de economische activiteit voornamelijk 
bestaat uit goederenleveringen, € 24 300 wanneer de economische activiteit voornamelijk bestaat 
uit diensten met een lage toegevoegde waarde (hoge inputs), en € 14 600 in andere gevallen, 
namelijk diensten met een hoge toegevoegde waarde (lage inputs)’. In art. 311 lid 1 punten 5 en 
6 Btw-richtlijn wordt ‘in het kader van een economische activiteit’ gehanteerd als een synoniem 
voor ‘in het kader van de onderneming’ of ‘bedrijfs- of beroepsmatig’. In gelijke zin: W.J. Blokland, 
Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 41.

108 Kamerstukken I 2014/15, 34 003, F, p. 4-5. Zie hierover nader: N.M.A. van Kreveld en A.O. Lubbers, 
‘De ondernemingstoets: de invulling van het begrip “activiteit”, WFR 2018/68.

109 HvJ EG 26 maart 1987, nr. 235/85, FED 1987/341, m.nt. Bijl, r.o. 8 (Commissie/Nederland).
110 HvJ EG 4 december 1990, zaak C-186/89, BNB 1991/352, m.nt. Ploeger, r.o. 17 (Van Tiem).
111 HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels (Gemeente Borsele).
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activiteit’ soms ook voor één of meer transacties.112 Dat is verwarrend. Voor een transactie 
hanteert de Btw-richtlijn het begrip ‘(belastbare) handeling’. Het begrip ‘activiteit’ heeft 
in de Btw-richtlijn betrekking op het geheel van handelingen.113 Dit is niet slechts een 
semantische kwestie. Een onzuiver gebruik van de begrippen ‘(economische) activiteit’ en 
‘(belastbare) handeling’ kan ertoe leiden dat onduidelijk is of een beslissing van het Hof 
van Justitie betrekking heeft op de belastingplicht voor een activiteit of de belastbaarheid 
van één of meer transacties.114

 Wil een activiteit een activiteit zijn van een producent, handelaar of dienstverrichter, dan 
moet sprake zijn van een materiële onderneming. Het Hof van Justitie gebruikt het begrip 
‘onderneming’ of ‘ondernemer’ soms als synoniem voor het begrip ‘economische activiteit’.115

Een voorbeeld hiervan is de definitie van het (unie)begrip ‘overgang van een geheel of 
een gedeelte van een algemeenheid van goederen’: “de overdracht van een bedrijf116 of van 
een autonoom bedrijfsonderdeel met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, 
welke tezamen een onderneming of een gedeelte van een onderneming vormen waarmee een 
autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend (…)”.117 Naar mijn mening is dit 
niet zuiver. Het is juist dat met het begrip ‘alle activiteiten van een producent, handelaar 
of dienstverrichter’ gedoeld wordt op een materiële onderneming (zie paragraaf 3.4.1.2.1). 
Het begrip ‘economische activiteit’ is echter ruimer dan het begrip ‘alle activiteiten van 
een producent, handelaar of dienstverrichter’ en omvat ook ‘de exploitatie van een (on)-
lichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen’. Die exploitatie is naar 
mijn mening geen (type) onderneming (zie paragraaf 3.4.2). Dat het Hof van Justitie deze 
activiteit soms toch als zodanig duidt, acht ik dan ook onjuist.118 Uit de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie is naar mijn mening af te leiden dat sprake is van een activiteit 

112 Zie bijv. HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26, r.o. 24 (Abbey National I). In 
gelijke zin: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: 
Kluwer 2009, p. 151-152 en W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering
(diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 40.

113 In vergelijkbare zin: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), 
Deventer: Kluwer 2009, p. 151-152 en W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemings-
financiering (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 40.

114 M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 5.
115 Zie bijv.: HvJ EG 14 februari 1985, zaak 268/83, BNB 1985/315, m.nt. Simons, r.o. 23 (Rompelman), 

HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26, r.o. 35 (Abbey National I) en HvJ EU 
11 mei 2017, zaak C-36/16, V-N 2017/26.13, r.o. 13 (Posnania).

116 De keuze voor het begrip ‘handelszaak’ in de Nederlandse vertaling acht ik niet gelukkig. Als een 
‘gedeelte van een algemeenheid van goederen’ omschreven wordt als een autonoom bedrijfson-
derdeel dan ligt het voor de hand om een ‘geheel van een algemeenheid van goederen’ als een 
bedrijf aan te duiden. Ook andere taalversies bieden steun voor de opvatting dat het ruimere 
begrip ‘bedrijf’ is bedoeld (‘forretning’, ‘Geschäftsbetriebs’ ‘business’, ‘fonds de commerce’ en 
azienda’). Het ruimere begrip ‘bedrijf’ is naar mijn mening te verkiezen boven het beperkere 
begrip ‘handelszaak’. De overgang van de gehele activiteit van een producent of dienstverrichter 
is immers geen overgang van een handelszaak, maar wel van een bedrijf. In soortgelijke zin: 
S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 158-159.

117 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01, V-N 2003/61.18, r.o. 40 (Zita Modes).
118 Zie bijv. HvJ EG 14 februari 1985, nr. 268/83, BNB 1985/315, m.nt. Simons, r.o. 23 (Rompelman).
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van een producent handelaar of dienstverrichter, een materiële onderneming, indien de 
activiteit aan vier criteria voldoet:
1. gerichtheid op een vergoeding;
2. duurzaamheid;
3. een bedrijfsmatig of commercieel oogmerk; en
4. deelname aan een markt.

In de navolgende paragrafen komen deze ondernemingscriteria achtereenvolgens aan bod.

3.4.1.2.2.1 Gerichtheid op vergoeding

Het Hof van Justitie legt het begrip ‘economische activiteit’ uit tegen de achtergrond van 
art. 2 lid 1 Btw-richtlijn genoemde belastbare handelingen.119 Uit deze richtlijnbepaling 
volgt dat enkel activiteiten met een economisch karakter onder de werkingssfeer van de 
btw vallen.120 Hiermee doelt het Hof van Justitie op activiteiten die zijn verricht met het oog 
op het verkrijgen van een vergoeding.121 Een activiteit is daarom slechts een activiteit van 
een producent, handelaar of dienstverrichter indien zij gericht is op een vergoeding. In het 
Götz-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het criterium ‘om er opbrengst uit te 
verkrijgen’ niet alleen geldt voor de exploitatie van een zaak, maar ook voor de activiteiten 
van een producent, handelaar of dienstverrichter.122 In de literatuur wordt daarom ook wel 
gesproken van een ‘gerichtheid op opbrengst’123 of het ‘opbrengstcriterium’124.

Dat een activiteit van een producent, handelaar of dienstverrichter een gerichtheid op een 
vergoeding veronderstelt, brengt met zich dat degene die regelmatig, maar uitsluitend 
prestaties om niet verricht, zoals de terbeschikkingstelling van vastgoed om niet, geen 
economische activiteit verricht.125 Hieruit volgt niet dat het begrip ‘economische activiteit’ 
alleen leveringen van goederen of het verrichten van diensten onder bezwarende titel 
(uitgaande belastbare handelingen) omvat. Het begrip ‘economische activiteit’ omvat 
alle activiteiten van een producent, handelaar of dienstverlener. Ook ingaande belastbare 
handelingen, zoals het kopen van goederen of diensten, die zijn verricht ten behoeve van 
het verrichten van handelingen onder bezwarende titel hebben een economisch karakter. 
Dit geldt reeds vanaf de eerste investeringsuitgave ten behoeve en ter verwezenlijking van 
een onderneming, zoals de aanschaf van grond, ook indien de voorbereidende activiteiten 

119 HvJ EG 20 juni 1991, zaak C-60/90, FED 1991/633, m.nt. Bijl, r.o. 11 (Polysar).
120 HvJ EG 20 juni 1991, zaak C-60/90, FED 1991/633, m.nt. Bijl, r.o. 11 (Polysar). Hierbij past de 

kanttekening dat in art. 2 lid 1, onderdelen b (intracommunautaire verwervingen van goederen) 
en d (invoer van goederen) Btw-richtlijn ook belastbare handelingen door niet-belastingplichtigen 
worden opgesomd (G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 98).

121 HvJ EG 1 april 1982, nr. 89/81, BNB 1982/311, m.nt. Tuk, r.o. 11 (Hong Kong Trade Development 
Council) en HvJ EG 26 maart 1987, nr. 235/85, FED 1987/341, m.nt. Bijl, r.o. 9 (Commissie/Nederland).

122 HvJ EG 13 december 2007, zaak C-408/06, V-N 2008/3.21, r.o. 18 (Götz).
123 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 

p. 154.
124 W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters 

Kluwer 2016, p. 42.
125 HvJ EG 21 september 1988, nr. 50/87, BNB 1994/306, m.nt. Simons (Commissie/Frankrijk).
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uiteindelijk niet uitmonden in belastbare handelingen.126 Het begrip ‘economische activiteit’ 
omvat ook de handelingen ter beëindiging van de onderneming.127 Het begrip ‘alle activi-
teiten van een producent, handelaar of dienstverrichter’ omvat dus de gehele levensloop 
van een onderneming: de voorbereidende fase, de operationele fase en de liquidatiefase.128

Van een gerichtheid op vergoeding is geen sprake indien een publiekrechtelijk lichaam, 
zoals een gemeente, of een openbaar lichaam in het algemeen belang een bij wet opdragen 
activiteit verricht en het lichaam via bijdragen slechts een gering deel van de kosten 
terugkrijgt en het verschil uit de algemene middelen wordt gefinancierd.129 Er moet – wil 
het publiekrechtelijk of openbaar lichaam een economische activiteit verrichten – sprake 
zijn van een reëel verband tussen de ontvangen vergoeding en de gemaakte kosten. Wanneer 
hiervan (geen) sprake is, is nog niet uitgekristalliseerd. Van een reëel verband is in ieder 
geval geen sprake indien de bijdragen die het publiekrechtelijk of openbaar lichaam 
ontvangt slechts een gering deel (in de zaak Commissie Finland bijna 8% en in de zaak 

126 HvJ EG 14 februari 1985, nr. 268/83, BNB 1985/315, m.nt. Simons (Rompelman), HvJ EG 29 fe-
bruari 1996, zaak C-110/94, V-N 1996/1396, 27 (INZO), HvJ EG 21 maart 2000, gevoegde zaken 
C-110/98 t/m C-147/98, V-N 2000/22.12 (Gabalfrisa e.a), HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-400/98, 
V-N 2000/43.17 (Breitsohl) en HvJ EU 12 november 2020, zaak C-734/19, BNB 2021/31, m.nt. 
Merkx (ITH Commercial). De belastingdienst mag verlangen dat het voornemen met objectieve 
gegevens wordt ondersteund.

127 HvJ EG 3 maart 2005, zaak C-32/03, V-N 2005/15.8, r.o. 24 (Fini H).
128 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 

p. 153.
129 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-246/08, BNB 2010/94, m.nt. Swinkels (Commissie/Finland) en 

HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels (Gemeente Borsele).
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Gemeente Borsele 3%) van de kosten dekt.130 Het Hof van Justitie spreekt in dit verband 
van een asymmetrie tussen de ontvangen bedragen en de kosten voor een activiteit.131 
Volgens het Hof moet de betaalde bijdrage in die situatie eerder gelijkgesteld worden 
met een heffing, dan met een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.132 Naar mijn 
mening is de vraag of sprake is van een reëel verband tussen de ontvangen bijdrage en 
de gemaakte kosten niet los te zien van de bijzondere context van de zaken Commissie/
Finland en Gemeente Borsele: de activiteit van het openbaar of publiekrechtelijk lichaam 
bestaat in het in het algemeen belang verrichten van een bij wet opgedragen taak en wordt 
hoofdzakelijk uit de algemene middelen bekostigd.133 Die bijzondere context is naar mijn 
mening ook aan de orde bij Nederlandse gemeenten die op grond van de Wet op het primair 
onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs tot taak hebben zorg te dragen voor de 

130 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-246/08, BNB 2010/94, m.nt. Swinkels, r.o. 50 (Commissie/Finland) 
en HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels, r.o. 33 en 34 (Gemeente 
Borsele). Op dit punt valt een parallel te bespeuren met de uitleg van het begrip ‘economische 
activiteit’ in het kader van de staatssteunregels. Volgens die uitleg wordt aan het niet-economische 
karakter van openbaar onderwijs niet afgedaan doordat leerlingen of ouders soms financiële 
bijdragen betalen, omdat deze bijdragen vaak slechts een fractie van de kosten dekt van de reële 
kosten van de dienst en dus niet beschouwd kunnen worden als de vergoeding voor een dienst 
(mededeling van de Europese Commissie betreffende het begrip “staatssteun” in de zin van 
artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van 19 mei 2016, 
nr. 2016/C 262/01, PbEU 2016, C 262, punt 29). In deze mededeling verwijst de Europese Commissie 
naar EVA-Hof van Justitie 21 februari 2008, zaak E-5/07 (Private Barnehagers Landsforbund/
Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie). In dit arrest oordeelde 
het EVA-Hof van Justitie dat Noorse gemeentelijke ‘kindergartens’ geen economische activiteit 
verrichten, maar hun verplichtingen vervullen jegens de eigen bevolking in het sociale, culturele 
en onderwijsdomein. Hierbij achtte het Hof van belang dat de kosten van deze kindergartens voor 
80% uit overheidsmiddelen werden bekostigd en dat de ouderbijdrage geen verband hield met de 
daadwerkelijke kosten voor de verleende diensten. Ten aanzien van de ouderbijdrage overwoog 
het hof: “The parents’ fee which constitutes only a fraction of the true costs of the service cannot 
be qualified as a quid pro quo vis-à-vis the municipal kindergartens, but only as a contribution to 
a system which is predominantly funded by the public purse.” Het Hof van Justitie bedient zich in 
het Commissie/Finland-arrest - door verwijzing naar de conclusie van A-G Ruiz-Jarobo Colomer 
van 7 juli 2009, zaak C-246/08, ECLI:EU:C:2009:431, punten 50 en 51 (Commissie/Finland) - en 
het Gemeente Borsele-arrest dus van hetzelfde argument om het economische karakter van de 
activiteit te ontkennen: de bijdrage bedraagt slechts een fractie van de kosten en het verschil wordt 
uit overheidsmiddelen bekostigd. Ik acht het daarom niet uitgesloten dat ook een bijdrage die 
een aanzienlijk hoger percentage van de kosten van de activiteit dekt dan de 3% in het Gemeente 
Borsele-arrest of de circa 8% in het Commissie/Finland-arrest nog altijd onvoldoende kan zijn 
om een gerichtheid op een vergoeding aan te nemen.

131 HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels, r.o. 34 (Gemeente Borsele).
132 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-246/08, BNB 2010/94, m.nt. Swinkels, r.o. 50 (Commissie/Finland) 

en HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels, r.o. 33 (Gemeente Borsele).
133 Indien deze bijzondere context niet speelt, dan is het enkele feit dat een activiteit tegen een 

niet-kostendekkende vergoeding wordt verricht of dat degene die de activiteit verricht slechts 
een gering deel van de gemaakte kosten terugverdient onvoldoende om te concluderen dat geen 
sprake is van een economische activiteit (zie bijv. HvJ EU 2 juni 2016, zaak C-263/15, V-N 2016/31.18, 
r.o. 35 (Lajvér)). Dat is naar mijn mening in overeenstemming met art. 9 lid Btw-richtlijn op grond 
waarvan het resultaat van de activiteit niet beslissend is voor de belastingplicht.
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onderwijshuisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs.134 Bij de levering 
van nieuwe schoolgebouwen aan het bevoegd gezag worden door de gemeente bijdragen 
van de onderwijsinstellingen ontvangen, maar van een reëel verband tussen de ontvangen 
vergoedingen en de kosten voor deze onderwijshuisvestingsactiviteit is naar mijn mening 
geen sprake.135 Als de gemeente al een vergoeding ontvangt – dit is niet altijd het geval, dan 
is die namelijk altijd ver beneden de stichtingskosten van het betreffende schoolgebouw.

 3.4.1.2.2.2 Duurzaamheid

 In art. 4 Tweede Richtlijn en art. 4 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn was expliciet opge-
nomen dat alleen het regelmatig verrichten van handelingen die behoren tot de activiteiten 
van een producent, handelaar of dienstverrichter tot belastingplicht leidt. Hieruit was af te 
leiden dat een onderneming (het door objectieve gegevens gestaafde voornemen tot) het 
regelmatig verrichten van vastgoedtransacties vereist. In art. 4 lid 2 Zesde Richtlijn (thans: 
art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn) is deze regelmatigheidseis niet opgenomen. Toch 
volgt hieruit niet de conclusie dat de regelmatigheidseis niet meer geldt. In art. 4 lid 1 
Voorstel voor een zesde richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen de belastingplicht 
voor het regelmatig verrichten van handelingen die behoren tot de activiteiten van een 
producent, handelaar of dienstverrichter (de economische activiteit) en de belastingplicht 
voor bepaalde niet-regelmatig verrichte handelingen, zoals de exploitatie van een (on)-
lichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. De lidstaten hebben dit 
onderscheid in art. 4 lid 2 Zesde Richtlijn (thans: art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn) 
losgelaten en de exploitatie van een (on)lichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit 
te verkrijgen onder het begrip ‘economische activiteit’ gerangschikt. Hierdoor was het 
niet meer mogelijk om de regelmatigheidseis aan alle economische activiteiten te stellen.136

Uit de richtlijnhistorie en art. 12 lid 1 Btw-richtlijn zou afgeleid kunnen worden dat de 
regelmatigheidseis voor de activiteiten van de producent, handelaar of dienstverrichter 
nog steeds geldt.137 Het Hof van Justitie heeft echter geoordeeld dat voor economische 
activiteiten een duurzaamheidseis geldt.138 Dit roept de vraag op of verschil bestaat tussen 
de regelmatigheidseis en duurzaamheidseis en, zo ja, waarin dit verschil is gelegen. Zie ik 
het goed dan is in de eerste plaats sprake van een niveauverschil. Uit art. 4 Tweede Richtlijn 
en art. 4 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn leid ik af dat de regelmatigheidseis ziet op 
het niveau van de uitgaande handelingen onder bezwarende titel (het transactieniveau). 
De duurzaamheidseis ziet daarentegen op het abstractere niveau van de activiteit, het 

134 M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 6. Ook Swinkels, San-
ders en Redactie V-N wijzen daarop (Swinkels, noot bij HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, 
BNB 2016/186 (Gemeente Borsele), Sanders, commentaar bij HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, 
NTFR 2016/1399 (Gemeente Borsele) en Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 12 mei 2016, zaak 
C-520/14, V-N 2016/27.20 (Gemeente Borsele)).

135 M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 6. In gelijke zin: D.B. Bijl, 
‘Scholen en omzetbelasting: wat is de prijs van een schoolgebouw’ in: J. Bouwman, N. Groefsema 
& W. Grooten (red.), Ode aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 28.

136 Anders: G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 58.
137 Anders: J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke 

Vermande 2001, p. 161 die meent dat de regelmatigheidseis in het geheel niet meer geldt.
138 HvJ EG 13 december 2007, zaak C-408/06, V-N 2008/3.21, r.o. 18 (Götz).
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geheel van (in- en uitgaande) handelingen. Daarnaast is er ook een verschil in reikwijdte. 
Wanneer uitgaande handelingen regelmatig worden verricht dan is sprake van duurzaam-
heid, maar de duurzaamheid van een activiteit vereist niet dat er regelmatig uitgaande 
handelingen worden verricht. Dat de Hoge Raad de duurzaamheidseis in het ‘Eenmalige 
publieksavond-arrest’139 reduceert tot een regelmatigheidseis acht ik dan ook onjuist.140 Ook 
bij één uitgaande handeling, zoals een vastgoedtransactie, of een eenmalig (vastgoed)-
project kan een activiteit – het geheel van in- en uitgaande handelingen – naar mijn 
mening duurzaam zijn.141 Op de vraag wanneer dit het geval is, is in de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie geen duidelijk antwoord te vinden. Of een activiteit duurzaam wordt 
verricht, zal daarom van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Naar mijn mening is 
de duurzaamheidseis die het Hof van Justitie stelt wenselijker dan de regelmatigheidseis 
die voortvloeit uit de richtlijnhistorie. De duurzaamheidseis voorkomt dat een soortgelijke 
activiteit een verschillende btw-behandeling krijgt naargelang er door de verkoper in het 
kader van die activiteit één of meerdere uitgaande (vastgoed)transacties worden verricht, 
hetgeen naar mijn mening in strijd is met het beginsel van de concurrentieneutraliteit. De 
regelmatigheidseis is bovendien eenvoudig te misbruiken. Het oprichten van een nieuwe 
entiteit (die geen onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid) die één vastgoedtransactie 
verricht zou volstaan om belastingplicht (en dus eventuele btw-heffing) te voorkomen.142

3.4.1.2.2.3 Bedrijfsmatig of commercieel oogmerk

Activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter zijn activiteiten met een 
bedrijfsmatig of commercieel oogmerk. Blokland noemt dit het ‘professionaliteitscriterium’.143 
In zijn jurisprudentie maakt het Hof van Justitie een onderscheid tussen bedrijfsmatig 
en niet-bedrijfsmatig verrichte activiteiten. Zo overweegt het Hof van Justitie in het 
Wellcome Trust I-arrest dat onderscheid gemaakt moet worden tussen het bedrijfsmatig 

139 HR 14 mei 2004, nr. 39.324, BNB 2004/287, m.nt. Bijl.
140 Anders: M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW (diss.), Deventer: 

Kluwer 1992, p. 178, D.B. Bijl, M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse 
omzetbelasting, Deventer: Kluwer 2001, p. 26-27, G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), 
Deventer: Kluwer 2007, p. 100-101, A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden 
in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 155, W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van 
ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 42 en M.E. van Hilten en 
H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 76 die een regelmatigheidseis 
stellen of een gelijkteken plaatsen tussen duurzaamheid en regelmaat.

141 In gelijke zin: Hof ‘s Gravenhage 16 april 2004, nr. BK-03/00839, ECLI:NL:GHSGR:2004:AP0230 
(belastingplicht voor eenmalige levering bouwrijp gemaakt terrein) en Hof Arnhem-Leeuwar-
den 15 september 2020, nr. 19/01184, V-N 2020/60.1.3, r.o. 4.3 (belastingplicht voor levering 
twee percelen bouwterrein). Anders: besluit Staatssecretaris van Financiën 30 januari 2002, 
nr. CPP2002/290, V-N 2002/10.22, ingetrokken bij besluit Staatssecretaris van Financiën 
15 juni 2006, nr. CPP2005/3096M, V-N 2006/36.18 (geen belastingplicht voor verlenen recht tot 
ontgronden perceel die resulteert in eenmalige levering zand), Hof Leeuwarden 9 maart 2007, 
nr. BK 1142/04, V-N 2007/34.26 (geen belastingplicht voor eenmalige bouw en levering nieuwe 
casco bedrijfsloods met woning door samenwerkingsverband) en Hof ’s Hertogenbosch 24 ja-
nuari 2008, nr. 06/00225, V-N 2008/56.28 (geen belastingplicht voor eenmalig bouw en levering 
twee nieuwe woningen door samenwerkingsverband).

142 R.A. Wolf, ‘Projectontwikkeling zonder btw?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2007/5, p. 8.
143 W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters 

Kluwer 2016, p. 43.
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handelen in effecten (economische activiteit) en de verkoop van aandelen door een trust 
die zich beperkt tot het beheer van een beleggingsportefeuille op dezelfde wijze als een 
particulier investeerder (geen economische activiteit).144 Ook bij de verkoop en levering 
van grond maakt het Hof van Justitie onderscheid tussen de ‘loutere uitoefening door de 
eigenaar van zijn eigendomsrecht’ (geen economische activiteit) en het met het oog op 
de verkoop van privégrond actief stappen ondernemen door middelen in te zetten die 
vergelijkbaar zijn met die welke een producent, handelaar of dienstverrichter aanwendt 
(economische activiteit).145 Een activiteit is ook een activiteit van een producent, handelaar 
of dienstverrichter indien deze niet bedrijfsmatig, maar wel met een commercieel oogmerk
wordt verricht.146 Van een commercieel oogmerk is sprake indien met de activiteit wordt 
gestreefd naar een maximaal rendement van het geïnvesteerde kapitaal.147 Met andere 
woorden: de niet-ondernemer streeft naar winstmaximalisatie. Het is van belang erop te 
wijzen dat een commercieel oogmerk volstaat; een commercieel resultaat is niet vereist.148

In het kader van dit onderzoek is het een relevante vraag wanneer de levering van vastgoed 
een activiteit is die bedrijfsmatig wordt verricht. Naar het oordeel van het Hof van Justitie zijn 
het aantal en de omvang van de vastgoedtransacties hiervoor op zich niet van doorslaggevend 
belang.149 Datzelfde geldt voor de tijdspanne waarbinnen deze handelingen zijn verricht, de 
hoogte van de opbrengsten of de verkaveling van het terrein vóór de verkoop om daardoor 
een hogere grondprijs te ontvangen150.151 Dat voormelde omstandigheden op zich niet van 
doorslaggevend belang zijn laat onverlet dat deze omstandigheden wel meewegen bij de 
beoordeling of sprake is van een ondernemersactiviteit of niet.152 Worden door de verkoper 
(ook) actieve stappen ondernomen door middelen in te zetten die vergelijkbaar zijn met die 
welke een producent, handelaar of dienstverlener (bijv. een projectontwikkelaar, aannemer 
of vastgoedhandelaar) aanwendt, dan kwalificeert de verkoop van de grond in beginsel als 
een ondernemersactiviteit.153 Hierbij kan gedacht worden aan het bouwrijp maken van de 
grond, het saneren van de grond, het slopen van oude opstallen, het uitvoeren van bewezen 

144 HvJ EG 20 juni 1996, zaak C-155/94, V-N 1997/1034, 17 (Wellcome Trust I).
145 HvJ EU 15 september 2011, gevoegde zaken C-180 en C-181/10, V-N 2011/50.19 (Słaby/Kuć) en 

HvJ EU 9 juli 2015, zaak C-331/14, V-N 2015/34.22 (Kezić).
146 Vgl. HvJ EG 14 november 2000, zaak C-142/99, V-N 2000/53.17, r.o. 28 (Floridienne/Berginvest). In 

gelijke zin: M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, 
p. 5.

147 HvJ EG 14 november 2000, zaak C-142/99, V-N 2000/53.17, r.o. 28 (Floridienne/Berginvest).
148 M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 5.
149 HvJ EU 15 september 2011, gevoegde zaken C-180 en C-181/10, V-N 2011/50.19, r.o. 37 (Słaby/

Kuć).
150 In de Nederlandse inkomstenbelasting leidt dit zogenoemde ‘uitponden’ wel tot een werkzaamheid 

die het normaal vermogensbeheer te boven gaat (art. 3.91 lid 1, onderdeel c Wet IB 2001).
151 HvJ EU 15 september 2011, gevoegde zaken C-180 en C-181/10, V-N 2011/50.19, r.o. 38 (Słaby/

Kuć).
152 Zo wordt in HvJ EU 9 juli 2015, zaak C-331/14, V-N 2015/34.22 (Kezić) mede belang gehecht aan 

het in korte tijd aankopen van percelen die nodig waren voor het bouwen van een winkelcentrum 
(M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 5).

153 HvJ EU 15 september 2011, gevoegde zaken C-180 en C-181/10, V-N 2011/50.19, r.o. 39 en 40 
(Słaby/Kuć) en HvJ EU 9 juli 2015, zaak C-331/14, V-N 2015/34.22, r.o. 24 (Kezić)



81

Economische activiteit 3.4.1.2.2.4

verkoopmaatregelen154 en het opknappen van gebouwen alvorens deze te verkopen.155 Dat 
een ondernemersactiviteit actieve stappen van de verkoper vereist betekent niet dat de 
verkoper zelf (al) de ‘ondernemersmiddelen’ moet inzetten. In de Engelse taalversie van 
r.o. 39 van het Słaby/Kuć-arrest wordt gesproken van ‘mobilising resources similar to those 
deployed by a producer, trader or a person supplying services’, terwijl in het Kezić-arrest de 
omstandigheid dat de verkoper de grond bouwrijp heeft laten maken wordt meegewogen 
als een argument dat wijst op een ondernemersactiviteit.156 Naar mijn mening is het 
verkopen en leveren van vastgoed een bedrijfsmatige activiteit indien de verkoper zelf 
waardetoevoegende handelingen verricht of de regie voert over deze handelingen.157 Bij het 
sec aanvragen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of het inschakelen 
van een makelaar kan naar mijn mening niet gezegd worden dat de verkoper middelen 
inzet die vergelijkbaar zijn met die welke een vastgoedondernemer inzet.158

3.4.1.2.2.4 Deelneming aan een markt

Het begrip ‘belastingplichtige’, en dus ook het begrip ‘economische activiteit’, moet volgens 
het Hof van Justitie tegen de achtergrond van de interne markt worden uitgelegd.159 Dit 
decor brengt met zich dat een economische activiteit veronderstelt dat zij naar haar 
aard door een marktdeelnemer kan worden verricht. Kan een activiteit, ook al wordt zij 
tegen vergoeding verricht, naar haar aard alleen door de overheid worden verricht, dan 
is geen sprake van een economische activiteit.160 Dat een activiteit naar haar aard door 

154 In de Nederlandse vertaling wordt gesproken over ‘het gebruik maken van beproefde verkooptech-
nieken’. Uit een vergelijking met de Engelse (‘the deployment of proven marketing measures’) en 
Duitse vertaling (‘der Durchführung bewährter Vertriebsmaßnahmen’) is af te leiden dat het niet 
gaat om de beproefde verkooptechnieken, maar om het uitvoeren van bewezen verkoopmaatregelen.

155 Vgl. M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 5.
156 M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 5.
157 In gelijke zin: Hof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2020, nr. 19/01184, V-N 2020/60.1.3, 

r.o. 4.3 waarin het hof van belang acht dat de verkoper de kassen zelf heeft gesloopt, onderzoek 
heeft laten doen en inlichtingen ingewonnen om de bouw ook daadwerkelijk op korte termijn 
te kunnen laten plaatsvinden, zoals het voorbereiden van een planschaderisicoanalyse en 
een verkennend bodemonderzoek en hij na overleg met deskundigen heeft afgezien van het 
doen van archeologisch onderzoek. Anders: Hof ‘s Gravenhage 16 april 2004, nr. BK-03/00839, 
ECLI:NL:GHSGR:2004:AP0230 waarin is geoordeeld dat sprake is van een levering van grond 
door een belastingplichtige, omdat de verkoper de geleverde grond voor eigen rekening en risico 
bouwrijp heeft laten maken. Dat het bouwrijp maken van de grond heeft plaatsgevonden onder 
regie van de koper achtte het hof kennelijk niet van belang.

158 M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 5.
159 HvJ EG 5 juli 1988, zaak C-269/86, BNB 1988/303, m.nt. Ploeger (Happy Family). Zie ook: HvJ 

EG 1 april 1982, nr. 89/91, BNB 1982/311, m.nt. Tuk, r.o. 5 en 6 (Hong Kong Trade Development 
Council). Van Vliet lijkt dit over het hoofd te zien (D.G. van Vliet, ‘Geen marktdenken in de btw 
a.u.b.!’, in: J. Bouwman, N. Groefsema & W. Grooten (red.), Ode aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, 
Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 182).

160 HvJ EG 26 juni 2007, zaak C-284/04, zaak C-284/04, V-N 2007/32.21 (T Mobile Austria e.a.).
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marktdeelnemers kan worden verricht, is echter niet voldoende.161 Van een activiteit van een 
producent, handelaar of dienstverrichter is slechts sprake indien met de verrichte activiteit
– dus het geheel van in- en uitgaande handelingen – wordt deelgenomen aan een markt.162

In het Gemeente Borsele-arrest163 heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat de 
gelijknamige gemeente met het verzorgen van leerlingenvervoer op grond van de Wet op 
het primair onderwijs en de Verordening leerlingenvervoer gemeente Borsele 2008 niet 
aan het ‘deelneming-aan-de-marktcriterium’ voldoet. De omstandigheden waarin het 
leerlingenvervoer door de gemeente plaatsvindt verschillen naar het oordeel van het Hof 
van die waarin de activiteiten van personenvervoer in de regel worden verricht. Volgens 
het Hof biedt de gemeente Borsele geen vervoersdiensten aan op de algemene markt van 
personenvervoer, maar is zij veeleer de afnemer én eindverbruiker van vervoersdiensten 
die zij inkoopt bij de vervoersondernemingen waarmee zij onderhandelt en welke diensten 
zij aan de ouders van de leerlingen ter beschikking stelt in het kader van haar activiteit 
van openbare dienstverlening (lees: als overheid). In haar conclusie merkt A-G Kokott op 
dat dit met name blijkt uit het feit dat de gemeente Borsele slechts een klein percentage 
van de kosten van de door haar ontvangen diensten goedmaakt door bijdragen te heffen 
voor de prestaties die zij zelf verricht. Volgens de A-G is dergelijk gedrag atypisch voor 
een marktdeelnemer.164 Of, zoals Soltysik het verwoord, bedrijven die personen vervoeren 
zullen dit in de regel nooit doen onder de omstandigheden zoals aan de orde in de zaak 
Gemeente Borsele.165

In wezen draait het bij het ‘deelneming-aan-de-marktcriterium’ dus om de vraag of 
degene die de activiteit verricht een schakel is in de productie- en distributieketen, een 
marktdeelnemer, of een eindverbruiker.166 Die vraag kan ook spelen bij vastgoedtransacties. 
Hierbij kan gedacht worden aan Nederlandse gemeenten die op grond van de Wet op het 
primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs alsmede de lokale onderwijshuis-
vestingsverordening nieuwe schoolgebouwen tegen een (geringe) vergoeding leveren aan 

161 M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 6. Uit HR 18 april 2014, 
nr. 12/02210, BNB 2014/157, m.nt. Swinkels (Gemeente Hardinxveld-Giessendam I) en HR 19 okto-
ber 2018, nrs. 17/02608 en 17/02609, BNB 2019/78, m.nt. Swinkels, r.o. 2.5.4 (Gemeente Zwijndrecht) 
kan worden afgeleid dat de Hoge Raad een dergelijke, te strikte ‘deelneming-aan-de-markt-toets’ 
aanlegt (Redactie V-N, aantekeningen bij conclusie A-G Ettema 29 december 2015, nr. 15/00664, 
V-N 2016/11.18 en HR 23 juni 2017, nr. 13/02651, V-N 2017/32.14, M. van der Wulp, ‘Borsele als 
schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 6 en Swinkels, noot bij HR 19 oktober 2018, nrs. 17/02608 
en 17/02609, BNB 2019/78 (Gemeente Zwijndrecht)).

162 HvJ EG 6 oktober 2009, zaak C-267/08, V-N 2009/52.24, r.o. 24 (SPÖ Landesorganisation Kärnten) 
en HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels, r.o. 35 (Gemeente Borsele). 
Van een deelname aan de markt is geen sprake bij het verrichten van illegale activiteiten die op 
grond van hun aard in alle lidstaten verboden zijn (zie o.a. HvJ EG 5 juli 1988, zaak C-269/86, 
BNB 1988/303, m.nt. Ploeger (Happy Family). Omdat vastgoedtransacties naar hun aard niet in 
alle lidstaten verboden zijn, laat ik dit verder rusten.

163 HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels, (Gemeente Borsele).
164 Conclusie A-G Kokott 23 december 2015, zaak C-520/14, punt 65 (Gemeente Borsele).
165 M. Soltysik, ‘Het vaststellen van BTW-belastbare prestaties bij niet kostendekkende vergoedingen: 

Het wordt steeds moeilijker’, WFR 2016/147, p. 952.
166 F. Tromp, ‘Een bezwarende titel maakt nog geen economische activiteit’, WFR 2016/163, p. 1057 

en J. Sanders, ‘The hours of folly are measur’d by the clock; but of wisdom, no clock can measure’, 
BtwBrief 2016/75, p. 5.
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het bevoegd gezag van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Bij deze leveringen 
van nieuwe schoolgebouwen treedt de gemeente naar mijn overtuiging niet op als een 
marktdeelnemer – een aannemer, projectontwikkelaar of vastgoedhandelaar – maar als 
een afnemer en eindverbruiker van de door aannemers gebouwde schoolgebouwen die zij 
aan de scholen ter beschikking stelt in het kader van haar onderwijshuisvestingsactiviteit 
(lees: als overheid).167 Steun voor die opvatting is met name te vinden in het feit dat de 
gemeenten slechts een klein percentage van de stichtingskosten van deze schoolgebouwen 
terugkrijgt door de bijdragen die de scholen betalen voor de leveringen van de school-
gebouwen door de gemeente. Een aannemer, projectontwikkelaar of vastgoedhandelaar 
die nieuwe (school)gebouwen (op)levert, zal bij die activiteit (normaliter) nooit handelen 
onder de omstandigheden waaronder de gemeente dit doet.168

3.4.1.3 Conclusie

Het begrip ‘alle activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter’ is een 
synoniem voor het begrip ‘onderneming’. Wil sprake zijn van een onderneming, dan dient 
volgens het Hof van Justitie aan vier criteria te zijn voldaan: gerichtheid op een vergoeding, 
duurzaamheid, bedrijfsmatigheid of een commercieel oogmerk en deelname aan een 
markt. Voor de kwalificatie als ‘producent, handelaar of dienstverrichter’ volstaat het dat 
actief stappen ondernomen worden door middelen in te zetten die vergelijkbaar zijn met 
die welke een producent, handelaar of dienstverrichter aanwendt. Dit laat zien dat dat het 
begrip ‘alle activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter’ laagdrempelig is. 
Het begrip ‘alle’ maakt voorts duidelijk dat het begrip ziet op de gehele onderneming en 
niet op één of meerdere bepaalde (vastgoed)transacties. Bepaalde (vastgoed)transacties 
worden in de Btw-richtlijn aangeduid als een ‘(belastbare) handelingen’, maar het Hof van 
Justitie geeft niet altijd blijk zich van dit ‘niveauverschil’ bewust te zijn. Daarnaast maakt 
het begrip ‘alle’ duidelijk dat het begrip ‘alle activiteiten van een producent, handelaar of 
dienstverrichter’ alle economische fasen van een onderneming omvat.

3.4.2 Exploitatie (on)lichamelijke zaak

3.4.2.1 Richtlijn(historie)

3.4.2.1.1 Voorbeeld of uitbreiding?

Op grond van de tweede zin van art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn wordt als econo-
mische activiteit in het bijzonder beschouwd: de exploitatie van een (on)lichamelijke zaak 
om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. In het Voorstel voor een tweede richtlijn en 
de Tweede Richtlijn was een dergelijke bepaling niet opgenomen. De tekst van art. 9 lid 1, 
tweede alinea Btw-richtlijn wijkt af van de tekst van haar voorganger, art. 4 lid 2, tweede 

167 M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 6.
168 In gelijke zin: conclusies A-G Ettema van 29 december 2015, nr. 15/00664, V-N 2016/11.18, punt 5.9 

(Gemeente Hardinxveld-Giessendam) en 8 maart 2017, nr. 13/02651, V-N 2017/22.16, punt 6.13 
(Gemeente Woerden) en D.B. Bijl, ‘Scholen en omzetbelasting: wat is de prijs van een schoolgebouw’ 
in: J. Bouwman, N. Groefsema & W. Grooten (red.), Ode aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, Deventer: 
Wolters Kluwer 2017, p. 28.
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zin Zesde Richtlijn, op grond waarvan onder andere de exploitatie van een (on)lichamelijke 
zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen als een economische activiteit wordt 
beschouwd. Uit punt 3 van de considerans van de Btw-richtlijn is af te leiden dat met de 
tekstuele wijziging in de Btw-richtlijn geen inhoudelijke wijziging is beoogd ten opzichte 
van de Zesde Richtlijn. De woorden ‘in het bijzonder’ en ‘onder andere’ duiden op een 
(specifiek) voorbeeld van ‘economische activiteit’.169 De bewoordingen van art. 4 lid 2, 
tweede zin Zesde Richtlijn geven bij nader inzien echter geen antwoord op de vraag of 
de exploitatie van een (on)lichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen 
een voorbeeld of een uitbreiding van het begrip economische activiteit is. Een vergelijking 
van de Nederlandse taalversie met andere taalversies van art. 4 lid 2, tweede zin Zesde 
Richtlijn laat zien dat in de verschillende taalversies zowel steun te vinden is voor de 
‘voorbeeldopvatting’ als voor de ‘uitbreidingsopvatting’.170

3.4.2.1.2 Voorstel voor een zesde richtlijn: uitbreiding

In de richtlijnhistorie komt de ‘exploitatie van een (on)lichamelijke zaak’ voor het eerst voor 
in art. 4 Voorstel voor een zesde richtlijn. In het eerste lid van dit artikel werd voorgesteld 
om als belastingplichtige te beschouwen:

“ieder die, ongeacht op welke plaats, zelfstandig en regelmatig handelingen verricht welke 
behoren tot een economische bedrijvigheid [activiteit; MvdW) als omschreven in lid 2, of 
die slechts één van de in lid 3 vermelde handelingen niet regelmatig verricht, ongeacht het 
oogmerk of het resultaat van die bedrijvigheid of van die handeling.”

In dit artikellid wordt derhalve een onderscheid gemaakt tussen ‘degene die regelmatig 
handelingen verricht die behoren tot een economische activiteit’ en ‘degene die één van de 
in lid 3 genoemde handelingen niet regelmatig verricht’. Eén van de in art. 4 lid 3 Voorstel 
voor een zesde richtlijn vermelde incidentele handelingen is ‘de exploitatie van een 
lichamelijke of onlichamelijke zaak om er op min of meer duurzame wijze een opbrengst 
uit te verkrijgen’.171 De reden voor de belastingplicht voor deze incidentele handeling is 
gelegen in het ‘waarborgen van een betere fiscale neutraliteit’.172 In de toelichting op art. 4 
Voorstel voor een zesde richtlijn merkt de Europese Commissie hierover het volgende op:

169 J.F.M. Giele, De BTW op Europees Palet (Afscheidsrede Leiden), Deventer: Gouda Quint 1990, 
p. 10, B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), 
Deventer: FED 1992, p. 116, M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW
(diss.), Deventer: Kluwer 1992, p. 188, K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), 
Deventer: Kluwer 2002, p. 103, G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 
2007, p. 103, B.G. van Zadelhoff, Belastingplichtige in de BTW (FED Fiscale Brochures), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 16 en W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering
(diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 48.

170 In de Deense taalversie wordt het begrip ‘blandt andet’ gehanteerd, in de Duitse het begrip ‘auch’, 
in de Engelse taalversie het begrip ‘also’, in de Franse taalversie het begrip ‘notamment’ en de 
Italiaanse taalversie het begrip ‘in particolare’. In gelijke zin: A-G Cosmas 28 maart 1996, zaak 
C-230/94, ECLI:EU:C:1996:145, punten 13 en 14 (Enkler) en J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige 
en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke Vermande 2001, p. 144-145.

171 Art. 4 lid 3, onderdeel a Voorstel voor een zesde richtlijn.
172 Punt 7 van de considerans van het Voorstel voor een zesde richtlijn.
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“Deze nieuwe definitie van belastingplichtigen getuigt van het streven de werkingssfeer van 
de belasting over de toegevoegde waarde in overeenstemming met het karakter van een 
algemene verbruiksbelasting uit te breiden tot elke vorm van economische bedrijvigheid [alle 
economische activiteiten; MvdW], ongeacht de plaats waar deze wordt uitgeoefend, alsmede 
tot handelingen welke eveneens behoren tot een economische bedrijvigheid [economische 
activiteit; MvdW], doch die afzonderlijk of niet regelmatig kunnen worden verricht. De 
belastingheffing op dergelijke handelingen vloeit voort uit het streven naar neutraliteit van 
de belastingheffing, zulks met name op het gebied van de levering van onroerende goederen.”173

Uit deze toelichting is in de eerste plaats af te leiden dat de belastingplicht voor de 
exploitatie van een (on)lichamelijke zaak om er op min of meer duurzame wijze een 
opbrengst uit te verkrijgen een uitbreiding is van de werkingssfeer van de btw.174 Dit 
betekent dat deze activiteit op grond van art. 4 Tweede Richtlijn – en de daarin vervatte 
regelmatigheidseis – niet leidde tot belastingplicht.175 In de tweede plaats volgt uit deze 
toelichting dat de reden voor deze uitbreiding is gelegen in het voorkomen van het verstoren 
van de concurrentieneutraliteit. Bours heeft reeds opgemerkt dat het probleem van vast-
goedtransacties is dat belastingplichtigen – daaronder verstaat hij ondernemingen (lees: 
producenten, handelaars en dienstverrichters)176 – en particulieren elkaars concurrenten 
zijn.177 Dit probleem doet zich ook voor bij de exploitatie van vastgoed, zoals de verhuur 
van onroerend goed. De belastingplicht voor de exploitatie van vastgoed voorkomt dat 
de afnemer, afhankelijk van de vraag of en, zo ja, in welke mate hij recht op btw-aftrek 
heeft, een btw-voordeel zou kunnen behalen door zich tot een onderneming (heffing) of 
een particulier (geen heffing) te wenden.178

173 Toelichting op art. 4 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 751.
174 In gelijke zin: D.B. Bijl, ‘Het ontwerp zesde richtlijn inzake omzetbelasting (I)’, WFR 1974/305, 

D.B. Bijl, ‘Onroerend goed en omzetbelasting: enige aspecten van de regeling voor onroerende 
goederen in de zesde richtlijn omzetbelasting’, WFR 1977/1101, D.B. Bijl, ‘De ondernemer in de 
huidige omzetbelastingwetgeving en de belastingplichtige in de zesde richtlijn inzake omzet-
belasting’, WFR 1977/1205, MvT, Kamerstukken II, 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 18-19, C.P. Tuk, Wet 
op de omzetbelasting 1968, Deventer: Kluwer 1979, p. 90, A.H.R.M. Denie, ‘De quasi-ondernemer 
in de omzetbelasting’, WFR 1978/995, D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van 
onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 47-48 en C.L. van Lindonk, De onderneming en 
haar fiscale verschijningsvormen (diss.), Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 152.

175 Op grond van art. 4 Tweede Richtlijn was belastingplichtig: ieder die zelfstandig en regelmatig, 
met of zonder winstoogmerk, handelingen verricht welke tot de activiteiten van een producent, 
handelaar of dienstverrichter behoren. Lidstaten hadden echter op grond van de toelichting op 
dit artikel in Bijlage A, punt 2 bij de Tweede Richtlijn de bevoegdheid om ieder die de in art. 4 
Tweede Richtlijn vermelde handelingen niet regelmatig verricht, eveneens als belastingplichtige 
aan te merken.

176 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 45.

177 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 49.

178 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 49.
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3.4.2.1.3 Zesde richtlijn: een bijzondere economische activiteit

Geen van de lidstaten heeft bezwaren geuit tegen de belastingplicht voor de exploitatie 
van een (on)lichamelijke zaak om er op min of meer duurzame wijze een opbrengst uit 
te verkrijgen als zodanig. De meeste lidstaten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, waren echter wel van mening dat art. 4 
lid 3, onderdeel a Voorstel van een zesde richtlijn moest worden geschrapt en dat aan 
art. 4 lid 2 Voorstel van een zesde richtlijn de volgende zin moest worden toegevoegd:

“In particular, the exploitation of tangible or intangible property for the purpose of obtaining 
income therefrom on a continuous basis shall be considered an occupation.”179

Door deze verhuizing werd de exploitatie van een (on)lichamelijke zaak om er op min of meer 
duurzame wijze een opbrengst uit te verkrijgen gepromoveerd tot economische activiteit, 
zij het een bijzondere.180 Daarnaast is de lat voor het beschouwen van deze activiteit als 
een economische activiteit iets hoger gelegd door de ‘min-of-meer-duurzaamheidseis’ in 
te wisselen voor een duurzaamheidseis.

 3.4.2.2 Hof van Justitie

 Uit de richtlijnhistorie (zie paragraaf 3.4.2.1) is af te leiden dat de exploitatie van een zaak 
een vreemde eend is in de bijt van de economische activiteiten. In het Götz-arrest heeft 
het Hof van Justitie niettemin geoordeeld dat de criteria voor de exploitatie van een zaak, 
de duurzaamheid van de activiteit en de daaruit verkregen opbrengsten, gelden voor alle 
economische activiteiten (lees: ook voor de activiteiten van een producent, handelaar of 
dienstverrichter).181 Omdat het Hof van Justitie spreekt over criteria (meervoud) acht ik het 
niet zuiver om te spreken van het ‘duurzame-opbrengstcriterium’ (enkelvoud).182 Uit de 
verwijzing in het Götz-arrest naar het Commissie/Nederland-arrest blijkt dat het gaat om 
twee onderscheiden criteria. In de eerste plaats moet de activiteit (lees: de exploitatie van 
een zaak) duurzaam zijn en in de tweede plaats moet voor deze activiteit een vergoeding
worden betaald aan degene die deze activiteit verricht. Met de exploitatie van een zaak 
om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen moet ook worden deelgenomen aan een 

179 Werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 12 november 1974, nr. T/593/74 (FIN), 
p. 5.

180 In art. 7 lid 2, aanhef en onderdeel b Wet OB komt dit duidelijker naar voren dan in art. 9 lid 1, 
tweede alinea Btw-richtlijn: “Waar in deze wet wordt gesproken van een bedrijf, wordt daaronder 
mede verstaan: exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen”. 
In soortgelijke zin: W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), 
Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 41.

181 HvJ EG 13 december 2007, zaak C-408/06, V-N 2008/3.21, r.o. 18 (Götz).
182 Anders: conclusie A-G Ettema 8 maart 2017, nr. 13/02651, V-N 2017/22.16, punt 5.19.
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markt.183 In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de vraag wanneer volgens 
het Hof van Justitie sprake is van de (duurzame) exploitatie van vastgoed (3.4.2.2.1) en 
wanneer deze exploitatie naar zijn oordeel gericht is op het (duurzaam) verkrijgen van 
opbrengsten (3.4.2.2.2). Voor het deelname-aan-de-markt-criterium zij verwezen naar 
paragraaf 3.4.1.2.2.4.

3.4.2.2.1 Exploitatie van vastgoed

Het begrip ‘exploitatie’ wordt door het Hof van Justitie ruim uitgelegd. Op grond van het 
beginsel van de fiscale neutraliteit heeft de exploitatie van vastgoed betrekking op alle 
handelingen, ongeacht hun rechtsvorm, die bedoeld zijn om uit het vastgoed duurzaam 
opbrengst te verkrijgen. Deze uitleg strookt met het Nederlandse spraakgebruik.184 Van 
vastgoedexploitatie is sprake indien een (gebruiks)recht op (een gedeelte van) een onroerend 
goed wordt verleend tegen vergoeding185 en voor een bepaald tijdvak.186 Het Rompelman-ar-
rest187 laat zien dat de verhuur van een showroom kwalificeert als de exploitatie van een 
zaak.188 Ook de vestiging van een opstalrecht voor de duur van 18 jaar tegen betaling van 
een jaarlijkse retributie heeft het Hof van Justitie aangemerkt als de exploitatie van een 
zaak.189 Of deze vestiging van het opstalrecht op grond van het nationale recht als een 
(eenmalige) levering of een (doorlopende) dienst wordt beschouwd, acht het Hof van Justitie 
voor de beoordeling van de belastingplicht irrelevant. Naar mijn mening terecht. Zoals 
de figuur in paragraaf 3.1 laat zien, komt de vraag of de verrichte handeling een levering 
of een dienst is (de belastbaarheid) pas aan bod nadat vastgesteld is dat degene die een 
handeling verricht een belastingplichtige is (en dus een economische activiteit verricht). 
Naast de reeds genoemde verhuur van vastgoed en de vestiging van een beperkt recht, 
kan bij de exploitatie van vastgoed ook gedacht worden aan de verpachting, huurkoop of 
leasing van vastgoed. Omdat exploitatie veronderstelt dat een (gebruiks)recht voor een 
bepaald tijdvak wordt verleend, kwalificeert de loutere overdracht van het eigendomsrecht 
door de eigenaar niet als de exploitatie van een zaak.190

183 Uit HvJ EG 26 juni 2007, zaak C-284/04, V-N 2007/32.21, r.o. 42-44 (T-Mobile Austria e.a.) en 
HvJ EG 26 juni 2007, zaak C-369/04, V-N 2007/32.22, r.o. 36-38 (Hutchison 3G UK e.a) volgt dat 
het deelname-aan-een-markt-criterium geldt voor de exploitatie van een zaak om er duurzaam 
opbrengst te verkrijgen, terwijl uit HvJ EG 6 oktober 2009, zaak C-267/08, V-N 2009/52.24, r.o. 24 
en 25 (SPÖ Landesorganisation Kärnten) volgt dat het deelname-aan-een-markt-criterium geldt 
voor alle economische activiteiten (lees: zowel voor de activiteiten van een producent, handelaar of 
dienstverrichter als voor de exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen).

184 Het begrip ‘exploiteren’ kan met betrekking tot een bezit betekenen: gebruiken om er voordeel 
uit te trekken (Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd 
op 2 april 2021).

185 Wordt voor de duurzame terbeschikkingstelling van vastgoed geen (afzonderlijke) vergoeding 
ontvangen, dan is van exploitatie geen sprake (vgl. HR 26 maart 1997, nr. 31.344, BNB 1998/142, 
m.nt. Finkensieper en HR 25 juni 1997, nr. 32.437, BNB 1998/143, m.nt. Finkensieper).

186 HvJ EG 4 december 1990, zaak C-186/89, BNB 1991/352, m.nt. Ploeger, r.o. 19 (Van Tiem).
187 HvJ EG 14 februari 1985, zaak 268/83, BNB 1985/315, m.nt. Simons (Rompelman).
188 HvJ EG 26 september 1996, zaak. C-230/94, V-N 1997/653, 22, r.o. 21 (Enkler).
189 HvJ EG 4 december 1990, zaak C-186/89, BNB 1991/352, m.nt. Ploeger (Van Tiem).
190 HvJ EG 20 juni 1991, zaak C-60/90, FED 1991/633, r.o. 13 (Polysar), HvJ EG 20 juni 1996, zaak 

C-155/94, V-N 1997/1034, 17, r.o. 32 (Wellcome Trust I), HvJ EG 15 september 2011, gevoegde zaken 
C-180/10 en C-181/10, V-N 2011/50.19, r.o. 36 (Slaby/Kuć) en HvJ EU 9 juli 2015, zaak C-331/14, 
V-N 2015/34.22, r.o. 23 (Kezić).
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Gelet op het voorgaande is het opmerkelijk en naar mijn mening onjuist dat het Hof van 
Justitie in het arrest-Rēdlihs191 de (regelmatige) verkoop van hout door de eigenaar van een 
privébos aanmerkt als de exploitatie van dit bos. Van het tegen vergoeding verlenen van 
een recht om dit bos gedurende een bepaald tijdvak te gebruiken is immers geen sprake. 
Rēdlihs ontvangt een vergoeding voor het leveren van hout dat afkomstig is uit dit bos. 
Naar mijn mening had het Hof van Justitie moeten oordelen dat de verwijzende rechter 
dient na te gaan of Rēdlihs voor de regelmatige verkoop van het hout actief stappen heeft 
ondernomen door middelen in te zetten die vergelijkbaar zijn met die welke een producent 
van hout of een handelaar in hout aanwendt. In het arrest-Fuchs192 maakt het Hof van 
Justitie naar mijn mening dezelfde denkfout. In deze zaak betreft het een particuliere 
woningeigenaar die zonnepanelen op zijn woning heeft geïnstalleerd en de opgewekte 
elektriciteit op grond van een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen vergoeding van 
de marktprijs levert aan een energieleverancier. Het Hof van Justitie oordeelt dat sprake 
is van een economische activiteit, omdat de zonnepanelen worden geëxploiteerd om 
er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Naar mijn mening ten onrechte, omdat Fuchs 
van de energieleverancier geen vergoeding ontvangt voor het verlenen van het recht de 
zonnepanelen gedurende een bepaald tijdvak te gebruiken, maar voor de levering van de 
opgewerkte elektriciteit. Het Hof van Justitie had naar mijn mening moeten oordelen dat 
Fuchs voor de levering van de elektriciteit belastingplichtig is indien hij actief stappen 
heeft ondernomen door middelen in te zetten die vergelijkbaar zijn met die welke een 
energieproducent aanwendt. Het voorgaande betekent dat naar mijn mening in beide zaken 
een vergelijking van de betreffende natuurlijke persoon met ‘echte’ ondernemers (houtpro-
ducenten of -handelaren respectievelijk energieproducenten) had moeten plaatsvinden. 
Dit betekent dat de lat voor de belastingplicht voor deze activiteiten op grond van art. 9 
lid 1 Btw-richtlijn hoger ligt dan het Hof van Justitie oordeelt. Met de arresten Rēdlihs en 
Fuchs zet het Hof van Justitie de deur van de belastingplicht open voor niet-ondernemers 
die ook geen exploitant van een zaak zijn. Voor een dergelijke verruiming van de toch al 
ruime belastingplicht is in art. 9 Btw-richtlijn en haar historie geen steun te vinden. Het 
zou op grond van de rechtszekerheid en de doelmatigheid daarom wenselijk zijn indien 
het Hof van Justitie deze door hem geopende deur weer sluit.

3.4.2.2.2 Om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen

3.4.2.2.2.1 Duurzame opbrengst of duurzame exploitatie?

De exploitatie van vastgoed is alleen een economische activiteit indien zij gericht is op het 
duurzaam verkrijgen van opbrengst. Uit het Van Tiem-arrest193 volgt dat met het begrip 
‘opbrengst’ de vergoeding wordt bedoeld voor het verlenen van het gebruiksrecht op 
het vastgoed aan een derde. De tekst van art. 9 lid 1 Btw-richtlijn maakt duidelijk dat de 
duurzaamheidseis betrekking heeft op de opbrengst. In het Van Tiem-arrest lijkt het Hof van 
Justitie de duurzaamheidseis echter te stellen aan de activiteit (‘voor een bepaald tijdvak’). 
Ook uit het Enkler-arrest, waarin het Hof van Justitie overweegt dat art. 4 lid 2 (thans: 

191 HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-263/11, V-N 2012/51.19 (Rēdlihs).
192 HvJ EU 20 juni 2013, zaak C-219/12, BNB 2013/245, m.nt. Swinkels (Fuchs).
193 HvJ EG 4 december 1990, zaak C-186/89, BNB 1991/352, m.nt. Ploeger (Van Tiem).
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art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn) niet ziet op bij gelegenheid verricht activiteiten, 
is af te leiden dat de activiteit duurzaam moet worden verricht.194

Bij de activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter is de duurzaamheidseis 
verbonden aan de activiteit en het was logischer geweest dat hiervoor ook bij de exploitatie 
van een zaak was gekozen.195 Niettemin biedt de richtlijnhistorie wel een verklaring voor 
de koppeling van de duurzaamheidseis aan de opbrengst. In de richtlijnhistorie werd 
ervan uitgegaan dat de activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter 
moeten voldoen aan de regelmatigheidseis (zie paragraaf 3.4.2.1.2). Voor de exploitatie 
van een zaak gaat deze invulling van duurzaamheid niet op, aangezien deze activiteit een 
niet-regelmatig verrichte handeling veronderstelt. In dit licht is het te begrijpen dat bij 
de exploitatie van de zaak door de opstellers van de richtlijn de nadruk wordt gelegd op 
de duurzaamheid van de opbrengst.

Voorgaande richtlijnhistorische verklaring neemt niet weg dat ik het wenselijker acht om de 
duurzaamheidseis aan de activiteit te stellen en niet aan de opbrengst. Hoewel de exploitatie 
van vastgoed normaliter met zich brengt dat periodiek een vergoeding (huur, pacht, canon, 
retributie, leasetermijn etc) wordt ontvangen, is het niet uit te sluiten dat een eenmalige 
vergoeding wordt ontvangen voor een duurzame activiteit (bijv. een vooruitbetaling of een 
afkoopsom). In dat geval is discussie mogelijk over de vraag of sprake is van een duurzame 
opbrengst.196 Bij een vooruitbetaling of afkoop van de maandelijkse huur van een pand voor 
vijf jaar kan enerzijds gesteld worden dat eenmalig een bedrag aan huur ontvangen wordt, 
terwijl anderzijds gesteld kan worden dat de exploitant 60 maandelijkse huurtermijnen 
ontvangt. Door, zoals het Hof van Justitie doet, de duurzaamheidseis te verbinden aan de 
exploitatie en niet aan de opbrengst wordt deze discussie voorkomen.

3.4.2.2.2.2 Wanneer is de vastgoedexploitatie duurzaam?

Wanneer de exploitatie van vastgoed voldoet aan de duurzaamheidseis is niet in het alge-
meen aan te geven. Dit moet aan de hand van alle omstandigheden van het geval worden 
beoordeeld. Niettemin kan uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie wel iets worden 
afgeleid. Dat volgens het Fuchs-arrest197 voldaan is aan de duurzaamheidseis indien de 
exploitatie voor onbepaalde tijd plaatsvindt, zal niemand verbazen. Het Van Tiem-arrest198 
leert dat een exploitatieperiode van 18 jaar ook volstaat, terwijl uit het Lajvér-arrest199 blijkt 
dat de exploitatieduur van acht jaar ook duurzaam is. In de Nederlandse jurisprudentie 

194 HvJ EG 26 september 1996, zaak C-230/94, V-N 1996/653, 22 (Enkler).
195 Vgl. M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW (diss.), Deventer: Kluwer 

1992, p. 188.
196 Bijl werpt in zijn noot bij HvJ EG 4 december 1990, zaak C-186/89, FED 1991/71 (Van Tiem) de 

vraag op of bij een eenmalige vergoeding ook sprake kan zijn van een economische activiteit. Hij 
beantwoordt die vraag naar mijn mening terecht bevestigend onder verwijzing naar het beginsel 
van de fiscale neutraliteit.

197 HvJ EU 20 juni 2013, zaak C-219/12, BNB 2013/245, m.nt. Swinkels (Fuchs).
198 HvJ EG 4 december 1990, zaak C-186/89, BNB 1991/352, m.nt. Ploeger (Van Tiem).
199 HvJ EU 2 juni 2016, zaak C-263/15, V-N 2016/31.18 (Lajvér).
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heeft de Hoge Raad een exploitatieduur van vijf jaar als duurzaam aangemerkt.200 Uit de 
zaak Rēdlihs201 kan worden opgemaakt dat ook een exploitatie voor een periode van minder 
dan vijf jaar duurzaam kan zijn.202 In deze zaak sluit het Hof van Justitie niet op voorhand 
uit dat een exploitatieperiode van 20 maanden duurzaam kan zijn, maar oordeelt hij dat 
de verwijzende rechter dit aan de hand van alle omstandigheden moet beoordelen. Van 
Zadelhoff leidt uit het Van Tiem-arrest af dat zelfs de verhuur voor één dag kan volstaan, 
omdat ook in dat geval sprake is van het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een 
gebruiksrecht voor een bepaald tijdvak.203 Naar mijn mening moet de eis van een bepaald 
tijdvak in de context van het Van Tiem-arrest worden gelezen. Gelet op die context – de 
vestiging van een opstalrecht voor de duur van 18 jaar – ligt het naar mijn mening niet 
voor de hand om uit van Van Tiem-arrest af te leiden dat de verhuur voor één dag voldoet 
aan de duurzaamheidseis. Een termijn van één dag aanmerken als duurzaam zou de 
duurzaamheidseis immers tot een wassen neus maken. Steun voor die opvatting is naar 
mijn mening te vinden in het Enkler-arrest waarin het Hof van Justitie heeft geoordeeld 
dat de exploitatie van een lichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen 
niet op ‘slechts bij gelegenheid verrichte activiteiten ziet’.204 Deze uitleg strookt ook met 
het Nederlandse spraakgebruik op grond waarvan het begrip ‘duurzaam’ de betekenis heeft 
van gedurig: iets wat lang aanhoudt, voor een lange tijd plaatsvindt, terwijl de betekenis 
van het begrip ‘eendagsvlieg’ – iets dat slechts zeer kort duurt – laat zien dat een periode 
van één dag tekortschiet voor duurzaamheid.205 Dat de lat van de duurzaamheidseis naar 
mijn mening hoger ligt dan één dag, laat onverlet dat het vooralsnog onduidelijk is waar 
de ondergrens voor duurzaamheidseis wél ligt. Dit zal toekomstige jurisprudentie moeten 
uitwijzen.

 3.4.2.2.2.3 Regelmatige verhuur voor korte duur

 De exploitatie van vastgoed kan ook duurzaam zijn zonder dat sprake is van één belastbare 
vastgoedtransactie voor een lange duur. Het Enkler-arrest206 laat zien dat ook het regelmatig
voor een korte duur verhuren van een goed kan kwalificeren als de exploitatie van een zaak 
om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. In deze zaak oordeelde het Hof van Justitie 
dat de verwijzende rechter aan de hand van alle omstandigheden van het geval moest 
onderzoeken of het gedurende drie jaar twee keer verhuren van een kampeerwagen aan 
een derde voor in totaal 18 dagen gericht is op het duurzaam verkrijgen van opbrengst.

Op grond van de richtlijnhistorie zou het regelmatig verhuren voor een korte periode van 
vastgoed alleen belastingplichtig zijn indien sprake is van een activiteit van een producent, 

200 HR 5 februari 1992, nr. 27.413, BNB 1992/123, r.o. 3.3 en HR 6 juni 2014, nr. 13/00982, BNB 2014/208, 
m.nt. Hummel, r.o. 3.4.2.

201 HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-263/11, V-N 2012/51.19 (Rēdlihs)
202 Ook A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 

2009, p. 156 merkt op dat het allerminst zeker is dat een periode van vijf jaar de ondergrens 
vormt.

203 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 124.

204 HvJ EG 26 september 1996, zaak C-230/94, V-N 1997/653, 22, r.o. 20 (Enkler).
205 Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 28 mei 2021.
206 HvJ EG 26 september 1996, zaak C-230/94, V-N 1997/653, 22 (Enkler).



91

Economische activiteit 3.4.2.2.2.4

handelaar of dienstverrichter (zie paragraaf 3.4.2.1.2). Toch acht ik de uitleg door het Hof 
van Justitie wenselijker. Indien een eigenaar van een woning zijn privéwoning of een deel 
daarvan ieder jaar een aantal weken aan verschillende personen verhuurt via Airbnb207, 
dan is er naar mijn mening geen goede reden om in deze situatie een zwaardere toets voor 
de belastingplicht (is sprake van een activiteit van een producent, handelaar of dienstver-
richter?) aan te leggen dan voor de eenmalige verhuur voor een lange periode (exploitatie 
van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen?). In beide gevallen is immers 
sprake van een aanbod van verhuuractiviteiten op een markt waaraan zowel ondernemers 
(exploitant hotel, pension, vakantiepark, etc) als niet-ondernemers deelnemen. Gelet op 
de ratio van de belastingplicht voor de exploitanten van een zaak, het voorkomen van 
concurrentieverstoring, ben ik van mening dat ook het regelmatig verhuren van vastgoed 
door iemand die geen activiteit van een producent, handelaar of dienstverrichter verricht 
als een economische activiteit aangemerkt moet worden indien deze exploitatie gericht 
is op het duurzaam verkrijgen van opbrengst.

3.4.2.2.2.4 Gerichtheid op duurzaam verkrijgen van opbrengst

De exploitatie van vastgoed is een economische activiteit indien zij gericht is op het 
duurzaam verkrijgen van opbrengst. Zoals in paragraaf 3.4.2.2.2.1 aan bod is gekomen, 
wordt met het begrip ‘opbrengst’ de vergoeding voor de exploitatie bedoeld. De exploitatie 
van vastgoed is dus een economische activiteit indien zij gericht is op het duurzaam 
verkrijgen van een vergoeding. Of van die duurzame opbrengstgerichtheid sprake is, moet 
beoordeeld worden aan de hand van alle (exploitatie)omstandigheden van het geval. Een 
van de (exploitatie)omstandigheden is de aard van het vastgoed. Is het geëxploiteerde 
vastgoed naar zijn aard uitsluitend geschikt voor het gebruik voor bedrijfsdoeleinden, 
zoals een fabrieks- of kantoorgebouw, dan is het uitgangspunt dat de vastgoedexploitatie 
plaatsvindt met het oog op het duurzaam verkrijgen van opbrengst.208 Voor vastgoed dat 
naar zijn aard zowel voor bedrijfsdoeleinden als voor niet-bedrijfsdoeleinden te gebruiken 
is, zoals een vakantiewoning, is het lastiger om te bepalen of de exploitatie plaatsvindt 
om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Voor deze zaken kan een vergelijking van 
de omstandigheden van de betreffende vastgoedexploitatie met die waarin de vastgoed-
exploitatie normaliter wordt verricht een methode zijn om te toetsen of de exploitatie 
gericht is op het duurzaam verkrijgen van opbrengst.209 Bij deze vergelijking kan onder 
meer gelet worden op de daadwerkelijke duur van de handeling(en)210, het aantal cliënten 

207 In 2018 bedroeg de duur van de terbeschikkingstelling van woningen door particulieren in 
Nederland via Airbnb gemiddeld 33 dagen per jaar en was de gemiddelde duur van het verblijf per 
gast net iets meer dan 3 dagen (https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/4764721/
airbnb-kamer-huren-appartement-rent-amsterdam-rotterdam-den-haag, geraadpleegd op 
2 april 2021.

208 HvJ EG 26 september 1996, zaak C-230/94, V-N 1997/653, 22, r.o. 26 en 27 (Enkler).
209 HvJ EG 26 september 1996, zaak C-230/94, V-N 1997/653, 22, r.o. 28 (Enkler)
210 In Nederland werd in de resolutie van de Staatssecretaris van Financiën van 18 juli 1983, nr. 283-

9975, V-N 1983/1594, 26 de verhuur van een vakantiewoning in elk geval aangemerkt als de 
exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen bij een verhuur van 140 dagen 
per jaar. Deze resolutie is ingetrokken bij besluit Staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009, 
zaak CPP2008/137M, V-N 2009/39.23.
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en het bedrag van de opbrengsten211. Omdat het resultaat niet doorslaggevend is voor 
de vraag of de exploitatie gericht is op opbrengsten, kan het bedrag van de opbrengsten 
weliswaar van belang zijn, maar is het geen doorslaggevende factor bij de vergelijking van 
de exploitatie-omstandigheden.212

 3.4.2.2.2.5 Bedrijfsmatig of commercieel oogmerk?

 Het Floridienne/Berginvest-arrest213 roept de vraag op of de duurzame opbrengstgerichtheid 
betekent dat de exploitatie van vastgoed bedrijfsmatig of met commercieel oogmerk moet 
worden verricht. Ik meen van niet.214 De exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst 
uit te verkrijgen is blijkens de richtlijnhistorie aangemerkt als een economische activiteit om 
concurrentieverstoring tussen ondernemers (producenten, handelaars en dienstverrichters) 
en niet-ondernemers (exploitanten van een zaak) te voorkomen. Het is reeds daarom 
niet logisch om aan een niet-ondernemer de eis te stellen dat de exploitatie van een zaak 
bedrijfsmatig plaatsvindt. Een dergelijke eis zou de uitbreiding van de belastingplicht de 
facto ongedaan maken. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in het Fuchs-arrest215 in het 
geheel niet getoetst of de exploitatie van zonnepanelen plaatsvond met een bedrijfsmatig 
of commercieel oogmerk en heeft hij in het Lajvér-arrest216 geoordeeld dat het voor de 
vraag of de exploitatie van een zaak een economische activiteit is, het irrelevant is of met 
de exploitatie al dan niet winst wordt beoogd.217

Dat het Hof van Justitie in het Floridienne/Berginvest-arrest heeft geoordeeld dat het 
verstrekken van rentedragende leningen (de exploitatie van een zaak) door een (tussen)-
holding aan dochtervennootschappen alleen een economische activiteit is indien zij 
bedrijfsmatig of met commercieel oogmerk wordt verricht218, is naar mijn mening niet 
los te zien van de bijzondere omstandigheden in deze zaak. In deze zaak werd het door de 
dochtervennootschappen aan de (tussen)holding uitgekeerde dividend weer teruggegeven 
aan de dochtervennootschappen door het verstrekken rentedragende leningen. In het 
EDM-arrest219, waarin eveneens sprake was van het verstrekken van rentedragende leningen 
aan dochtervennootschappen, lijkt het Hof van Justitie zijn oordeel in het Floridienne/
Berginvest-arrest af te zwakken. Uit dit arrest is op te maken dat niet vereist is dat de 
exploitatie van een zaak bedrijfsmatig of met commercieel oogmerk, maar dat de exploitatie 
van een zaak met een bedrijfsmatig of commercieel oogmerk steeds gericht is op het 

211 In HR 22 juni 1994, nr. 29.870, BNB 1994/307, m.nt. Simons is bij de verliesgevende vastgoedex-
ploitatie van een zwembad van belang geacht of aan de feitelijk ontvangen huur maatschappelijke 
betekenis toekomt.

212 HvJ EG 26 september 1996, zaak. C-230/94, V-N 1997/653, 22, r.o. 29 (Enkler).
213 HvJ EG 14 november 2000, zaak C-142/99, V-N 2000/53.17 (Floridienne/Berginvest).
214 Anders: W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: 

Wolters Kluwer 2016, p. 44-45.
215 HvJ EU 20 juni 2013, zaak C-219/12, BNB 2013/245, m.nt. Swinkels (Fuchs).
216 HvJ EU 2 juni 2016, zaak C-263/15, V-N 2016/31.18, r.o. 35 (Lajvér).
217 W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters 

Kluwer 2016, p. 47 constateert dit ook, maar beschouwt deze arresten niet als de (bevestiging 
van de) regel, maar als een (onwenselijke) ontwikkeling.

218 R.o. 28.
219 HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten (EDM).
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duurzaam verkrijgen van opbrengst.220 Gelet op het voorgaande en op de omstandigheid 
dat het Hof van Justitie het criterium ‘bedrijfsmatig of met commercieel oogmerk’ tot 
op heden alleen gehanteerd heeft bij het verstrekken van rentedragende leningen aan 
dochtervennootschappen, ben ik van mening dat de duurzame opbrengstgerichtheid niet 
vereist dat de exploitatie van vastgoed bedrijfsmatig of met commercieel oogmerk moet 
worden verricht.

3.5 Activiteit als verlengstuk economische activiteit

Het uitgangspunt is dat per activiteit moet worden beoordeeld of sprake is van een 
economische activiteit. Verricht een persoon een activiteit die op zichzelf genomen geen 
economische activiteit is, dan ontbeert hij voor deze activiteit de hoedanigheid van be-
lastingplichtige. In het Régie Dauphinoise-arrest221 heeft het Hof van Justitie op deze regel 
een uitzondering geformuleerd. Een activiteit die op zichzelf genomen geen economische 
activiteit is, wordt meegetrokken in de belastingplicht indien zij het rechtstreekse, duurzame 
en noodzakelijke verlengstuk vormt van een economische activiteit (de ‘core business’222).223 
Naar mijn mening doet dit recht aan de economische realiteit, omdat de ene activiteit 
niet zonder de andere activiteit kan bestaan.224 Dit ‘verlengstukcriterium’ lijkt uitsluitend 
betrekking te hebben op een beleggersactiviteit die afzonderlijk bezien geen economische 
activiteit is.225 Hierbij kan gedacht worden aan het sec houden van aandelen, maar in het 
kader van dit onderzoek kan met name gedacht worden aan het leveren van vastgoed als 
particuliere belegger. Het oprekken van het begrip ‘economische activiteit’ op grond van 
het verlengstukcriterium heeft tot gevolg dat handelingen, zoals het verkopen en leveren 
van vastgoed, in het kader van deze verlengstukactiviteit per definitie als belastingplichtige 
– want in het kader van een economische activiteit – plaatsvinden (zie paragraaf 4.5).

220 R.o. 67.
221 HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, m.nt. Van Hilten, r.o. 18 (Régie Dauphinoise).
222 Deze term ontleen ik aan: W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering 

(diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 71.
223 Ook buiten de (Europese) btw komt dit voor. Zo worden in de Nederlandse vennootschapsbelasting 

(Vpb) activiteiten geclusterd die onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Ook de ruimtelijke 
vormgeving, de aard van de activiteiten en de organisatorische, economische en/of financiële 
verwevenheid zijn in de Vpb indicaties voor clustering van de activiteiten (‘Schema Afbakening’ 
van de SVLO van 2 juni 2015, p. 3, https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/2015100-_schema-af-
bakening.pdf, geraadpleegd op 2 april 2021). Zie hierover nader: N.M.A. van Kreveld en A.O. 
Lubbers, ‘De ondernemingstoets: de invulling van het begrip “activiteit”’, WFR 2018/68, p. 476-477. 
Dat Kreveld en Lubbers de criteria voor de (on)zelfstandigheid van activiteiten in de Vpb in dit 
artikel vergelijken met de ‘CPP-criteria’ in de Europese btw (zie paragraaf 4.4) acht ik overigens 
een vergelijking van appels met peren. Laatstgenoemde criteria hebben geen betrekking op de 
(on)zelfstandigheid van activiteiten, maar op de (on)zelfstandigheid van handelingen.

224 Vgl. W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 71.

225 HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, m.nt. Van Hilten, r.o. 18 (Régie Dauphinoise), HvJ 
EG 6 februari 1997, zaak C-80/95, V-N 1997/1031, 16, r.o. 16 (Harnas & Helm), HvJ EG 14 novem-
ber 2000, zaak C-142/99, V-N 2000/53.17 (Floridienne/Berginvest), r.o. 27, HvJ EG 26 juni 2003, 
zaak C-305/01, V-N 2003/34.13, r.o. 46 (MKG-Kraftfahrzeuge-Factory), HvJ EG 29 april 2004, 
zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten, r.o. 66 (EDM), HvJ EG 29 oktober 2009, zaak 
C-29/08, BNB 2010/251, m.nt. Swinkels, r.o. 31 (AB SKF) en HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, 
V-N 2009/56.14, r.o. 33 en 34 (NCC Construction Danmark).
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Een beleggersactiviteit die afzonderlijk bezien geen economische activiteit is, wordt 
meegetrokken in de belastingplicht indien deze activiteit het rechtstreekse, duurzame 
en noodzakelijke verlengstuk is van een economische activiteit. Van een rechtstreeks
verlengstuk van een economische activiteit is sprake indien de activiteit voortvloeit uit 
de economische activiteit (de core business) van de belastingplichtige.226 Dit rechtstreekse 
verband veronderstelt dat de activiteit zonder de economische activiteit niet zou zijn 
verricht.227 Met andere woorden: de economische activiteit is een conditio sine qua non 
voor de beleggersactiviteit. Hierbij kan gedacht worden aan een aannemer die een klein 
aantal gebouwen voor eigen rekening bouwt met het voornemen om deze later te verko-
pen.228 Zonder de bouwactiviteit van de aannemer zou de verkoop van vastgoed niet zijn 
verricht. De activiteit is een duurzaam verlengstuk van de economische activiteit indien zij 
niet incidenteel plaatsvindt (zie paragrafen 3.4.1.2.2.2 en 3.4.2.2.2.1).229 De activiteit vormt 
het noodzakelijke verlengstuk van een economische activiteit indien zij bijdraagt aan de 
doelstelling van de onderneming.230 Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een aannemer 
bewust ernaar streeft om in het kader van zijn core business (de economische activiteit) 
ook vastgoed te verkopen.231

3.6 Incidentele vastgoedactiviteit

3.6.1 Richtlijn(historie)

Onder vigeur van de Tweede Richtlijn hadden de lidstaten de bevoegdheid om ieder die 
een in art. 4 Tweede Richtlijn bedoelde handeling (lees: een handeling die behoort tot 
de activiteit van een producent, handelaar of dienstverrichter) niet-regelmatig verricht 
eveneens als belastingplichtige aan te merken.232 Met art. 4 lid 3 Zesde Richtlijn en art. 12 
lid 1 Btw-richtlijn is op dit punt niets veranderd.233 Op grond van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn 
kunnen lidstaten als belastingplichtige aanmerken eenieder die incidenteel een handeling 
verricht die behoort tot de in art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn bedoelde activiteiten. 
Wat opvalt is dat vervolgens twee vastgoedhandelingen met name – het is derhalve geen 
limitatieve lijst – worden genoemd: de levering van een (gedeelte van een) gebouw en het 

226 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 33 (NCC Construction Danmark).
227 Conclusie A-G Lenz 15 februari 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, punten 20 en 21 (Régie 

Dauphinoise).
228 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 33 (NCC Construction Danmark).
229 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 33 (NCC Construction Danmark).
230 Dat het Hof van Justitie van oordeel lijkt te zijn dat ook voldaan is aan de noodzakelijke verbonden-

heid indien de activiteit met een commercieel oogmerk wordt verricht (HvJ EG 29 oktober 2009, 
zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 33 (NCC Construction Danmark)), is naar mijn mening een ‘slip 
of the pen’. Een activiteit die met commercieel oogmerk wordt verricht kwalificeert immers niet als 
een beleggersactiviteit (zie paragraaf 3.4.1.2.2.3). Steun voor deze ‘slip-of-the-pen-opvatting’ vind 
ik in de verwijzing van het Hof van Justitie naar HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, 
m.nt. Van Hilten, r.o. 67 ((EDM) waaruit volgt dat a fortiori sprake is van het handelen als een 
belastingplichtige indien de activiteit met een bedrijfsmatig of met commercieel oogmerk wordt 
verricht.

231 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 33 (NCC Construction Danmark).
232 Bijlage A, punt 2 bij de Tweede Richtlijn.
233 B.G. van Zadelhoff, Belastingplichtige in de BTW (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 

2016, p. 31.
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bijbehorend terrein voor eerste ingebruikneming (art. 12 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn) 
en de levering van een bouwterrein (art. 12 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn).

3.6.1.1 Voorstel voor een zesde richtlijn

Dat (alleen) deze vastgoedleveringen met name worden genoemd, is richtlijnhistorisch 
gezien te verklaren.234 Op verzoek van de Europese Commissie heeft Bours onderzoek 
gedaan naar de specifieke problemen van het betrekken van vastgoedtransacties in de btw. 
Bours meende dat de levering van een nieuw gebouw te allen tijde, dus ook indien zij door 
een particulier wordt verricht, belast moest zijn.235 Daarnaast meende Bours dat er geen 
bevredigende oplossing is voor het in de heffing betrekken van grond, maar het belasten 
van de levering van bouwterreinen acht hij een in overweging te nemen ‘oplossing’.236 
Hoewel hij dit in zijn eindconclusie niet expliciet noemt, lijkt Bours van mening te zijn 
dat het beginsel van de fiscale neutraliteit eist dat ook een particulier voor de levering 
van een bouwterrein belastingplichtig is.237 Uit het Voorstel voor een zesde richtlijn blijkt 
dat de Europese Commissie voormeld advies van Bours heeft opgevolgd. In art. 4 lid 1 
Voorstel voor een zesde richtlijn wordt namelijk voorgesteld om ook als belastingplichtige 
te beschouwen ‘ieder die slechts één van de in art. 4 lid 3 Voorstel voor een zesde richtlijn 
genoemde handelingen niet-regelmatig verricht’. In laatstgenoemde bepaling worden in 
onderdeel b en c de volgende leveringen genoemd:
1. de levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het erbij behorend 

terrein, voordat het voor het eerst in gebruik is genomen (hierna ook: een nieuw gebouw);
2. de levering van een bouwterrein.

Zowel in de considerans238 als in de toelichting op art. 4 Voorstel voor een zesde richt-
lijn239 wordt het streven naar (een betere) fiscale neutraliteit als de reden genoemd voor 
de belastingplicht voor deze niet-regelmatig verrichte handelingen. Met deze ‘betere 
fiscale neutraliteit’ wordt bedoeld dat de levering van nieuwe gebouwen en de levering 
van bouwterreinen zowel door ondernemers als particulieren plaatsvindt en dat de 

234 In gelijke zin: B.G. van Zadelhoff, Belastingplichtige in de BTW (FED Fiscale Brochures), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 29-30.

235 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 67-68.

236 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 100.

237 Vgl. E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen 
binnen de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 95.

238 De zevende overweging in de considerans van het Voorstel voor een zesde richtlijn luidt: “Over-
wegende dat het begrip belastingplichtige nader moet worden omschreven door hierin met name 
bepaalde niet regelmatig verrichte handelingen op te nemen, ten einde een betere belastingneutraliteit 
te waarborgen;”.

239 Toelichting op art. 4 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 751: “Deze nieuwe definitie 
van belastingplichtigen getuigt van het streven de werkingssfeer van de belasting onder de toegevoegde 
waarde in overeenstemming met [het; MvdW] karakter van een algemene verbruiksbelasting uit te 
breiden tot elke vorm van economische bedrijvigheid, ongeacht de plaats waar deze wordt uitgeoe-
fend, alsmede tot andere handelingen welke eveneens behoren tot een economische bedrijvigheid, 
maar die afzonderlijk of niet regelmatig kunnen worden verricht. De belastingheffing op dergelijke 
handelingen vloeit voort uit het streven naar neutraliteit van de belastingheffing, zulks met name 
op het gebied van de levering van onroerende goederen.”
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belastingplicht voor de incidentele leveringen van nieuwe gebouwen en bouwterreinen 
ertoe leidt dat btw-behandeling van deze leveringen niet verschilt naargelang de leverancier 
een ondernemer of een particulier is.

 3.6.1.2 De keuze van de lidstaten

 Het voorstel om de belastingplicht uit te breiden tot de levering van nieuwe gebouwen en 
bouwterreinen door particulieren stuitte op verzet van met name Duitsland en Luxemburg. 
Deze lidstaten meenden dat deze wijziging ten opzichte van de Tweede Richtlijn ‘ernstige 
problemen doet rijzen op politiek gebied’.240 Hoewel de bezwaren van deze lidstaten zich 
met name richten op het belasten van de levering van nieuwe gebouwen en bouwterrei-
nen, hebben deze lidstaten ook bezwaren geuit tegen de voorgestelde uitbreiding van 
de belastingplicht. Zo was de belastingplicht voor niet-ondernemers volgens Duitsland 
een ‘heterogeen element’ in het btw-stelsel, terwijl Luxemburg ‘grote administratieve 
moeilijkheden voorzag vanwege het ‘zeer aanzienlijke aantal ter zake niet-ingewijde 
incidentele belastingplichtigen’. Beide lidstaten meenden dat niet of nauwelijks sprake is 
van een verstoring van de fiscale neutraliteit.241 Frankrijk achtte het daarentegen wenselijk 
dat ‘ook andere handelingen met een toevallig karakter dan de in art. 4 lid 3 Voorstel zesde 
richtlijn genoemde belast kunnen worden als een lidstaat dit nuttig acht’.242

Een compromis waarin alle lidstaten zich konden vinden is dat de levering van nieuwe 
gebouwen of bouwterreinen door een niet-belastingplichtige buiten de reikwijdte van de 
btw plaatsvindt, maar dat de lidstaten de bevoegdheid hebben deze levering te belasten 
door de verkoper als een belastingplichtige te beschouwen.243 Dit compromis heeft ertoe 
geleid dat art. 4 lid 3 Zesde Richtlijn een kan-bepaling is geworden.244 Op de valreep 
kwamen de lidstaten ook aan de wens van Frankrijk tegemoet door in art. 4 lid 3 Zesde 
Richtlijn op te nemen dat de bevoegdheid om de belastingplicht te verruimen tot incidenteel 
verrichte handelingen met name, en dus niet uitsluitend, geldt voor de levering van nieuwe 
gebouwen en bouwterreinen.245 Dit verklaart waarom art. 12 lid 1 Btw-richtlijn, de opvolger 
van art. 4 lid 3 Zesde Richtlijn, alleen de incidentele leveringen van nieuwe gebouwen en 

240 Nota van de Groep financiële vraagstukken van 7 januari 1974, nr. R/2/74 (FIN 2), p. 2.
241 Werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van14 maart 1974, nr. T/88/74 (FIN), p. 15-16.  
242 Nota van de Groep financiële vraagstukken van 7 januari 1974, nr. R/2/74 (FIN 2), p. 7.
243 Bijlage II bij de nota van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 (FIN).
244 Het aantal lidstaten dat gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn 

is overigens klein. In Hongarije, Ierland, Spanje wordt een niet-belastingplichtige die incidenteel 
een nieuw gebouw of bouwterrein levert (onder voorwaarden) aangemerkt als belastingplichtige, 
terwijl Roemenië een particulier die in het tijdsbestek van een jaar meer dan eens een gebouw 
of grond levert aanmerkt als een belastingplichtige. België en Griekenland kennen (onder 
voorwaarden) een optieregeling voor de belastingplicht voor de levering van een nieuw gebouw 
(F. Annacondia, EU VAT Compass 2020/2021, Amsterdam: IBFD 2020, p. 749).

245 Herziene tekst van het ontwerp van de Zesde BTW-richtlijn van 24 maart 1977, nr. R/715/77 (FIN 
150), p. 8. In het herziene ontwerp van de zesde BTW-richtlijn van de voorzitter van - naar ik 
uit de chronologie van de stukken afleid - het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van 
21 februari 1977, nr. R/434/77 (FIN 90), p. 4 was deze bevoegdheid nog beperkt tot de levering 
van een nieuw gebouw en de levering van een bouwterrein. Waarom aanvankelijk niet, maar 
later alsnog tegemoetgekomen is aan de Franse wens heb ik uit de (vergader)stukken niet kunnen 
afleiden.
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bouwterreinen met name noemt, maar de optionele belastingplicht voor de incidentele 
handelingen hiertoe niet is beperkt.

3.6.2 Hof van Justitie

Naar het oordeel van het Hof van Justitie ziet het begrip ‘incidenteel verrichte handeling’ 
in art. 12 lid 1 Btw-richtlijn op ‘bij gelegenheid verrichte activiteiten’.246 Een vergelijking 
met andere taalversies laat zien dat het Hof van Justitie hiermee een occasioneel verrichte 
activiteit bedoelt.247 Volgens de Dikke Van Dale moet hieronder worden verstaan dat het 
een activiteit is die nu en dan voorkomt of toevallig is.248 Ook het Hof van Justitie gaat van 
die betekenis uit, aangezien hij overweegt dat art. 12 lid 1 Btw-richtlijn betrekking heeft op 
‘niet-duurzame handelingen’.249 Volgens het Hof van Justitie is art. 12 lid 1 Btw-richtlijn niet 
van toepassing op alle incidenteel verrichte activiteiten. Een incidentele vastgoedactiviteit 
kan alleen onder de reikwijdte van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn vallen indien zij wordt verricht 
door een niet-belastingplichtige.250

Daarnaast blijkt uit het arrest Słaby/Kuć dat art. 12 lid 1 Btw-richtlijn betrekking heeft op 
de incidentele levering van een bouwterrein voor zover deze handeling niet bestaat in de 
loutere uitoefening door de eigenaar van zijn eigendomsrecht.251 Uit het Słaby/Kuć-arrest 
valt voorts op te maken dat art. 12 lid 1 Btw-richtlijn betrekking heeft op een activiteit 
die, afgezien van het ontbreken van duurzaamheid, kwalificeert als een activiteit van een 
producent, handelaar of dienstverrichter.252 Dit betekent dat een incidentele vastgoedacti-
viteit alleen kan leiden tot belastingplicht indien zij door een niet-belastingplichtige wordt 
verricht én de activiteit van deze niet-belastingplichtige is gericht op het verkrijgen van een 
vergoeding (zie paragraaf 3.4.1.2.2.1), de activiteit wordt verricht met een bedrijfsmatig of 
commercieel oogmerk (zie paragraaf 3.4.1.2.2.3) en met deze activiteit wordt deelgenomen 
aan een markt (zie paragraaf 3.4.1.2.2.4). Met andere woorden: er moet sprake zijn van een 
incidentele economische activiteit. Is degene die een incidentele vastgoedactiviteit verricht 
reeds voor een andere activiteit een belastingplichtige, dan strekt die belastingplicht zich 
ook uit tot deze incidentele activiteit.253

Uit de richtlijnhistorie volgt niet dat lidstaten beoogd hebben de reikwijdte van art. 12 
lid 1 Btw-richtlijn te beperken tot incidentele economische activiteiten. Integendeel, 
met deze bepaling is beoogd lidstaten de bevoegdheid te geven om te voorkomen dat 

246 HvJ EG 26 september 1996, zaak C-230/94, V-N 1997/653, 22, r.o. 20 (Enkler).
247 In de Engelse taalversie van het Enkler-arrest wordt het woord ‘occasional’ gebruikt, in de Franse 

taalversie het woord ‘occasionnel’ en in de Italiaanse taalversie het woord ‘occasionalmente’.
248 Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 2 april 2021.
249 HvJ EG 15 september 2011, gevoegde zaken C-180/10 en C-181/10, V-N 2011/20.19, r.o. 35 (Słaby/

Kuć).
250 HvJ EU 13 juni 2013, zaak C-62/12, FED 2014/4, m.nt. Blokland, r.o. 30 (Kostov).
251 HvJ EG 15 september 2011, gevoegde zaken C-180/10 en C-181/10, V-N 2011/20.19, r.o. 35 (Słaby/

Kuć).
252 HvJ EG 15 september 2011, gevoegde zaken C-180/10 en C-181/10, V-N 2011/20.19, r.o. 35 (Słaby/

Kuć).
253 HvJ EU 13 juni 2013, zaak C-62/12, FED 2014/4, m.nt. Blokland, r.o. 30 (Kostov), HvJ EU 17 okto-

ber 2019, zaak C-692/17, V-N 2019/51.21, r.o. 24 (Paulo Nascimento Consulting) en V-N 2021/6.12HvJ 
EU 17 december 2020, zaak C-801/19, r.o. 20 (FRANCK).
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de btw-behandeling van met name de levering van een nieuw gebouw of een bouwter-
rein verschilt naar gelang de leverancier een belastingplichtige is of niet. Ook indien de 
niet-belastingplichtige met de verkoop louter zijn eigendomsrecht uitoefent. Dit blijkt 
ook uit de keuze voor het begrip ‘handeling’ in art. 12 lid 1 Btw-richtlijn in plaats het 
meeromvattende begrip ‘activiteit’ (zie paragraaf 3.4.1.2). Daarmee is niet gezegd dat de 
uitleg van het Hof van Justitie zonder enige grond is. Hoewel het Hof van Justitie daarnaar 
niet verwijst, kan de beperking van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn tot incidentele economische 
activiteiten gebaseerd worden op een grammaticale uitleg van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn. 
Hierin wordt namelijk gesproken van een incidenteel verrichte handeling ‘in verband met 
de in art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn bedoelde activiteiten’ (lees: de activiteiten van 
een producent, handelaar of dienstverrichter). Op grond van de concurrentieneutraliteit 
acht ik het ook wenselijk dat het Hof niet alle incidentele leveringen van vastgoed over 
één kam scheert, maar deze optionele verruiming van de belastingplicht beperkt tot een 
incidentele vastgoedactiviteit die soortgelijk is aan een (duurzame) vastgoedactiviteit van 
een producent, handelaar of dienstverrichter. De uitleg van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn door 
het Hof van Justitie doet voorts recht aan het uitgangspunt dat een uitzondering op de 
regel strikt moeten worden uitgelegd.

De uitleg van het Hof van Justitie betekent dat niet alleen gekeken wordt naar het object
van de incidentele handeling – bijv. een nieuw gebouw of bouwterrein – maar ook naar de 
wijze waarop deze handeling wordt verricht (geen normaal vermogensbeheer). Hierdoor 
ontstaat er bij de levering van vastgoed door een niet-belastingplichtige een tweedeling: 
enerzijds de levering van vastgoed door een niet-belastingplichtige die actief stappen 
onderneemt door middelen in te zetten die vergelijkbaar zijn met die welke een producent, 
handelaar of dienstverrichter inzet (de actieve niet-belastingplichtige) en anderzijds de 
levering van vastgoed door een niet-belastingplichtige die louter zijn eigendomsrecht 
uitoefent (de passieve niet-belastingplichtige). In onderstaande figuur is weergegeven hoe 
de belastingplicht voor economische activiteiten op grond van art. 9 lid 1 Btw-richtlijn zich 
verhoudt tot de belastingplicht voor activiteiten op grond van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn. 
Deze figuur laat zien dat het Hof van Justitie de reikwijdte van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn 
beperkt tot de derde ring, terwijl art. 12 lid 1 Btw-richtlijn volgens de richtlijnhistorie ook 
betrekking heeft op de vierde ring.
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3.7 Conclusie

In dit hoofdstuk is de toegangspoort van de btw behandeld: het begrip belastingplichtige. 
Dit begrip is in art. 9 lid 1, eerste alinea Btw-richtlijn gedefinieerd als: eenieder die zelf-
standig een economische activiteit verricht. Het begrip ‘eenieder’ is zeer ruim en omvat 
niet alleen natuurlijke personen en (publiekrechtelijke en privaatrechtelijke) rechtsper-
sonen, maar ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke en/of rechtspersonen zonder 
rechtspersoonlijkheid die feitelijk een entiteit zijn. Het realiseren van een vastgoedproject 
of de exploitatie van vastgoed middels een samenwerkingsverband, zoals een maatschap, 
V.O.F., C.V. of een fonds voor gemene rekening, dat naar buiten toe als een eenheid optreedt 
brengt daarom met zich dat dit samenwerkingsverband als de eenieder is aan te merken. 
De beperking van de belastingplicht tot zelfstandig verrichtte economische activiteiten in 
art. 10 Btw-richtlijn beoogt natuurlijke personen die juridisch en/of feitelijk werknemer 
zijn van de belastingplicht uit te sluiten voor hun activiteiten of handelingen als zodanig. 
Deze inbreuk op het beginsel van algemene heffing acht ik gerechtvaardigd op grond 
van het doelmatigheidsbeginsel. Werknemers vormen immers voor hun activiteiten 
als zodanig geen zelfstandige schakel in de productie- en distributieketen en het is ook 
praktisch ondoenlijk om alle werknemers aan te merken als belastingplichtige. Het Hof van 
Justitie hanteert naast de negatieve zelfstandigheidstoets van art. 10 Btw-richtlijn ook een 
positieve zelfstandigheidstoets. Op grond van die positieve zelfstandigheidstoets wordt pas 
aan de zelfstandigheidseis voldaan indien de persoon die een vastgoedtransactie verricht 
een economische activiteit verricht op eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen 
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verantwoordelijkheid en hij het aan die activiteit verbonden economische risico draagt. 
Zoals het Hof van Justitie zelf aangeeft, gaat het bij de positieve zelfstandigheidstoets om 
de vraag aan welke concrete persoon de activiteit moet worden toegerekend. Omdat deze 
vraag reeds moet worden beantwoord in het kader van het begrip ‘eenieder’ is de positieve 
zelfstandigheidstoets naar mijn mening een jas aan de verkeerde kapstok. Het Hof doet er 
naar mijn mening daarom wijs aan om aan de verwarring van de begrippen ‘eenieder’ en 
‘zelfstandig’ een einde te maken en voor de beoordeling van het zelfstandig verrichten van 
economische activiteiten terug te keren naar zijn aanvankelijke opvatting. Die opvatting 
houdt in dat voor de vraag of een (natuurlijk) persoon de economische activiteit zelfstandig 
verricht de negatieve zelfstandigheidstoets van art. 10 Btw-richtlijn beslissend is en dat 
aan de zelfstandigheidseis in ieder geval is voldaan indien een persoon de economische 
activiteit voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid verricht.

De kern van de definitie van het begrip ‘belastingplichtige’ wordt gevormd door het begrip 
‘economische activiteit’. Dit begrip is in art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn voorzien 
van een definitie. Uit die definitie volgt dat economische activiteiten te onderscheiden zijn 
in activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter enerzijds en de exploitatie 
van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen anderzijds. Een activiteit is een 
activiteit van een producent, handelaar of dienstverrichter indien zij gericht is op een 
vergoeding, duurzaam wordt verricht, bedrijfsmatig of met een commercieel oogmerk 
wordt verricht en met deze vastgoedactiviteit wordt deelgenomen aan een markt. Op 
grond van art. 9 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn wordt ook de exploitatie van vastgoed 
om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen beschouwd als een economische activiteit. 
Dit is een uitbreiding van het begrip economische activiteit, omdat voor deze activiteit 
– anders dan voor de activiteit als producent, handelaar of dienstverrichter – niet de 
voorwaarde geldt dat zij bedrijfsmatig of met een commercieel oogmerk wordt verricht. 
Deze uitbreiding van de belastingplicht is ingegeven door de concurrentieneutraliteit en 
voorkomt dat de exploitatie van vastgoed verschillend wordt behandeld naargelang de 
exploitant een ondernemer is of niet. Op grond van de richtlijnhistorie is de belastingplicht 
voor de exploitatie van zaken, zoals vastgoed, een uitzondering op de regelmatigheidseis. 
Hierbij ligt de nadruk op de incidentele uitgaande vastgoedtransactie, zoals de vestiging 
van een beperkt recht of de verhuur van vastgoed. Het Hof van Justitie stelt echter geen 
regelmatigheidseis, maar een duurzaamheidseis. Met deze eis wordt voorkomen dat het 
regelmatig als particulier tegen vergoeding ter beschikking stellen van vastgoed voor korte 
duur (bijv. via Airbnb) buiten de boot van de belastingplicht valt, terwijl het incidenteel als 
particulier ter beschikking stellen van (hetzelfde of soortgelijk) vastgoed voor een lange(re) 
duur wel leidt tot belastingplicht. Vanuit het oogpunt van de concurrentieneutraliteit acht 
ik dit wenselijk.

Het is mogelijk dat een belastingplichtige verschillende activiteiten verricht. Als uitgangspunt 
geldt dat voor iedere activiteit afzonderlijk moet worden beoordeeld of sprake is van een 
economische activiteit. Het door het Hof van Justitie ontwikkelde verlengstukcriterium maakt 
op deze regel een uitzondering door een beleggersactiviteit die op zichzelf genomen geen 
economische activiteit is mee te trekken in de belastingplicht indien zij het rechtstreekse, 
duurzame en noodzakelijke verlengstuk vormt van een economische activiteit. Naar mijn 
mening doet dat recht aan de economische realiteit, omdat de ene activiteit niet zonder 
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de andere activiteit kan bestaan. Op grond van het verlengstukcriterium kan een activiteit 
die weliswaar duurzaam wordt verricht, maar op zichzelf genomen niet voldoet aan (al) 
de andere criteria voor een economische activiteit, zoals het als belegger aan- en verkopen 
van vastgoed, toch worden meegetrokken in de belastingplicht. Het Hof van Justitie heeft 
voorts geoordeeld dat de belastingplicht van een belastingplichtige zich ook uitstrekt tot 
een incidenteel verrichte economische activiteit, d.w.z.: een activiteit die, behoudens het 
duurzaamheidscriterium, aan alle criteria van een activiteit van een producent, handelaar 
of dienstverrichter voldoet

Een lidstaat heeft op grond van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn de mogelijkheid de belastingplicht 
uit te breiden tot particulieren die incidenteel een (bepaalde) vastgoedtransactie – een 
uitgaande handeling – verrichten. Dat deze bepaling een kan-bepaling is, acht ik op grond van 
de interneutraliteit onwenselijk, aangezien hierdoor de belastingplicht voor de incidentele 
levering van vastgoed van lidstaat tot lidstaat kan verschillen. De richtlijnhistorie laat zien 
dat ook deze bepaling is ingegeven door de concurrentieneutraliteit en de mogelijkheid 
biedt te voorkomen dat de levering van een nieuw gebouw of een bouwterrein door een 
particulier onbelast blijft, terwijl dezelfde levering door een belastingplichtige belast 
is. Mij is niet gebleken dat onderzoek is gedaan naar de omvang van deze (vermeende) 
neutraliteitsverstoring die inherent is aan de indirecte belasting die de Europese btw is. 
Het is daarom onduidelijk of sprake is van een probleem waarvoor art. 12 lid 1 Btw-richt-
lijn nodig is. Dat lidstaten maar in beperkte mate gebruikmaken van hun bevoegdheid 
op grond van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn vormt een aanwijzing dat de verstoring van de 
interne neutraliteit niet dusdanig is dat hiervoor een uitzondering op art. 9 Btw-richtlijn 
moet worden getroffen. Hoe dan ook, door de jurisprudentie van het Hof van Justitie is 
de reikwijdte van deze bepaling beperkt tot activiteiten van niet-belastingplichtigen, die 
behoudens de duurzaamheidseis aan alle voorwaarden van een activiteit van een producent, 
handelaar of dienstverrichter voldoen. Op grond van de concurrentieneutraliteit acht 
ik het wenselijk dat het Hof niet alle incidentele leveringen van vastgoed over één kam 
scheert, maar deze optionele verruiming van de belastingplicht beperkt tot incidentele 
economische activiteiten door niet-belastingplichtigen die soortgelijk zijn aan (duurzame) 
activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter.

In onderstaande tabel is weergegeven aan welk criteria een activiteit moet voldoen wil 
zij kwalificeren of – in het geval van een incidentele economische activiteit door een 
niet-belastingplichtige – kunnen kwalificeren als een economische activiteit.
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Gerichtheid 
op vergoeding

Duurzaamheid Bedrijfs-
matig of 
commercieel 
oogmerk

Deelneming 
aan de markt

Activiteit 
producent, 
handelaar 
of dienst-
verrichter

x x x x

Exploitatie 
zaak om er 
duurzaam 
opbrengst uit 
te verkrijgen 

x x x

Incidentele 
economische 
activiteit

x x x

Verlengstuk 
economische 
activiteit

x



103

Inleiding 4.1

HOOFDSTUK 4  

Belastbaarheid vastgoedtransacties

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is besproken wanneer sprake is van belastingplicht. Verricht degene 
die een vastgoedtransactie verricht zelfstandig een economische (vastgoed)activiteit, en is 
hij aldus de poort van de Europese btw gepasseerd, dan is de vervolgvraag of de verrichte 
vastgoedtransactie van deze belastingplichtige belastbaar is. Op grond van art. 2 lid 1, 
onderdelen a en d Btw-richtlijn is een vastgoedtransactie belastbaar indien deze levering 
of dienst – meer smaken zijn er niet – binnen het grondgebied van een lidstaat1 door een 
als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht. Het 
belang van de belastbaarheid van een vastgoedtransactie is groot. De vrijstellingen voor 
vastgoedtransacties en de uitzonderingen daarop zijn slechts van toepassing indien de 
vastgoedtransactie belastbaar is.2 Bovendien is de kwalificatie van een vastgoedtransactie als 
een belastbare levering of dienst van belang voor de vraag welke vrijstelling of uitzondering 
daarop van toepassing kan zijn. Ook een recht op btw-aftrek voor de belastingplichtige 
die de vastgoedtransactie verricht of afneemt kan in beginsel slechts aan de orde zijn 
indien de vastgoedtransactie belastbaar is.3 Herziening van de btw-aftrek is daarentegen 
ook mogelijk indien een vastgoedtransactie onbelastbaar is.4 In onderstaande figuur is 
het verband tussen de belastbaarheid van een vastgoedtransactie, de vrijstellingen voor 
vastgoedtransactie en het recht op aftrek en de herziening daarvan weergegeven.

1 Zowel bij de kwalificatie als levering als bij de kwalificatie als dienst vindt een vastgoedtransactie 
plaats waar het betreffende vastgoed is gelegen (art. 31 en art. 47 Btw-richtlijn). Aan de voorwaarde 
dat de vastgoedtransactie binnen het grondgebied van de lidstaat moet plaatsvinden zal in dit 
hoofdstuk verder geen aandacht worden besteed.

2 Art. 135 lid 1, leden j en k, art. 135 lid 2 en art. 137 lid 1, onderdelen b, c en d Btw-richtlijn.
3 Art. 168 Btw-richtlijn.
4 Art. 184 Btw-richtlijn.
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De belastbaarheid van vastgoedtransacties is geregeld in art. 2 lid 1, onderdelen a en d 
Btw-richtlijn. In de artikelen 14 en 15 Btw-richtlijn is te vinden wanneer een vastgoed-
transactie aangemerkt moet of kan worden als een levering. Is een vastgoedtransactie geen 
levering, dan kwalificeert zij op grond van art. 24 lid 1 Btw-richtlijn als een dienst. In dit 
hoofdstuk komt daarom eerst het onderscheid van vastgoedtransacties tussen leveringen 
van goederen (paragaaf 4.2) en het verrichten van diensten (paragraaf 4.3) aan bod. Daarna 
wordt op hoofdlijnen ingegaan op de kwalificatie van een ‘samengestelde vastgoedtransactie’, 
d.w.z: een vastgoedtransactie die bestaat uit meerdere elementen of gepaard gaat met één 
of meerdere andere handelingen (paragraaf 4.4). Vervolgens wordt behandeld wanneer een 
belastingplichtige een vastgoedtransactie onder bezwarende titel verricht (paragraaf 4.5) en 
wanneer hij als belastingplichtige handelt (paragraaf 4.6). In paragraaf 4.7 wordt ingegaan 
op een vreemde eend in de bijt van de belastbaarheid. Lidstaten hebben op grond van 
art. 19 Btw-richtlijn de mogelijkheid een overgang van het geheel of een gedeelte van een 
algemeenheid van goederen niet als een levering aan te merken.5 In deze paragraaf komt 
aan bod of en, zo ja, wanneer een vastgoedtransactie onder deze niet-leveringsregel valt. 
In paragraaf 4.8 wordt dit hoofdstuk afgesloten met een conclusie.

4.2 Levering vastgoed

4.2.1 Inleiding

Op grond van art. 2 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn is de levering van een onroerend 
goed die door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel 
wordt verricht een belastbaar feit. Wanneer sprake is van een levering van een goed, is 
uitgewerkt in art. 14 Btw-richtlijn. Deze bepaling is opgebouwd uit drie leden. Het eerste 

5 Uit art. 29 Btw-richtlijn volgt dat art. 19 Btw-richtlijn van overeenkomstige toepassing is op diensten. 
Omdat een vastgoedtransactie niet zal kwalificeren als een overgang van een algemeenheid van 
diensten beperk ik mij tot art. 19 Btw-richtlijn.
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lid definieert de levering van een goed: de overdracht6 van de macht om als een eigenaar 
over een lichamelijke zaak te beschikken. Het tweede lid beschrijft drie handelingen die 
niet kwalificeren als de overdracht van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke 
zaak te beschikken7, maar toch als een levering moeten worden beschouwd, namelijk:
1. de eigendomsovergang van een goed tegen betaling van een vergoeding, ingevolge een 

vordering door of namens de overheid dan wel krachtens de wet;
2. de afgifte van een goed ingevolge een overeenkomst volgens welke een goed gedurende 

een bepaalde periode in huur wordt gegeven of ingevolge een overeenkomst tot koop 
en verkoop op afbetaling, in beide gevallen onder het beding dat normaal het goed 
uiterlijk bij de betaling van de laatste termijn in eigendom wordt verkregen;

3. de overdracht van een goed ingevolge een overeenkomst tot koop of verkoop in com-
missie.8

Deze handelingen betreffen verplichte gelijkstellingen met de overdracht van de macht 
om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken. Het derde en laatste lid van 
art. 14 Btw-richtlijn beschrijft een handeling die niet valt onder de eerste twee leden, maar 
die door de lidstaten als een levering kan worden aangemerkt: de oplevering van bepaalde 
werken in onroerende staat. Dit betreft een optionele gelijkstelling met de in art. 14 lid 1 
Btw-richtlijn bedoelde levering van een goed.

Uit de bewoordingen en de opzet van art. 14 Btw-richtlijn volgt dus dat de in het tweede en 
derde lid genoemde handelingen niet kwalificeren als ‘de overdracht van de macht om als 
eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken’, maar hiermee worden gelijkgesteld.9 
Hierdoor is respectievelijk kan worden voorkomen dat deze handelingen op grond van 
art. 24 lid 1 Btw-richtlijn als diensten kwalificeren. Het bepaalde in art. 14 leden 2 en 3 
Btw-richtlijn vormt dan ook een lex specialis ten opzichte van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn.10 
Dat geldt ook voor art. 15 lid 2 Btw-richtlijn. Uit art. 14 lid 1 Btw-richtlijn volgt dat het 
begrip ‘goed’ moet worden uitgelegd als lichamelijke zaak. Op grond van art. 15 lid 2 

6 In de Nederlandse taalversie van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn wordt niet alleen de overdracht, maar 
ook de overgang van de macht om als een eigenaar over een goed te beschikken als een levering 
van een goed aanmerkt. Andere taalversies van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn gebruiken echter maar 
één woord dat een equivalent vormt van het Nederlandse woord overdracht: ‘Übertragung’ (Duitse 
taalversie), ‘transfer’ (Engelse taalversie), ‘transfert’ (Franse taalversie) en ‘trasferimento’ (Italiaanse 
taalversie). Ook in de Nederlandse taalversie van de voorloper van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn, art. 5 
lid 1 Tweede Richtlijn, en de Nederlandse taalversie van art. 5 lid 1 van het Voorstel voor een 
Zesde Richtlijn ontbreekt het woord ‘overgang’. Omdat uit de totstandkomingsgeschiedenis van 
de Zesde Richtlijn niet blijkt dat met de toevoeging van het woord ‘overgang’ in de Nederlandse 
taalversie van art. 5 lid 1 Zesde Richtlijn (thans: art. 14 lid 1 Btw-richtlijn) een materiële wijziging 
van de leveringsdefinitie is beoogd, komt aan het gebruik van de term ‘overgang’ in de Nederlandse 
taalversie naar mijn mening geen betekenis toe (in gelijke zin: G.J. van Norden, Het concern in de 
BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 265-266).

7 Dit is af te leiden uit het gebruik van het woord ‘naast’ (Nederlandse taalversie), ‘neben’ (Duitse 
taalversie), ‘in addition’ (Engelse taalversie) respectievelijk ‘outre l’opération (Franse taalversie) 
respectievelijk ‘oltre’ (Italiaanse taalversie).

8 HvJ EU 13 juni 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/35.20, r.o. 35 en 36 (Gmina Wrocław II).
9 HvJ EU 13 juni 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/35.20, r.o. 36 (Gmina Wrocław II).
10 HvJ EU 13 juni 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/35.20, r.o. 36 (Gmina Wrocław II).
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Btw-richtlijn mogen lidstaten – het betreffen optionele gelijkstellingen – ook als (onroerende) 
lichamelijke zaken beschouwen:
1. bepaalde rechten op onroerende goederen;
2. de zakelijke rechten die de rechthebbende de bevoegdheid verschaffen een onroerend 

goed te gebruiken;
3. 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.

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 4.2.2 wordt ingegaan op de 
inhoud van het (unie)begrip ‘onroerend goed’. Vervolgens komt in paragraaf 4.2.3 aan bod 
wanneer een vastgoedtransactie op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn kwalificeert als 
een levering. In paragrafen 4.2.4 en 4.2.5 wordt ingegaan op de vastgoedtransacties die op 
grond van art. 14 leden 2 en 3 gelijkgesteld moeten respectievelijk kunnen worden met 
een levering. Omdat lidstaten bij de implementatie van de optionele gelijkstelling van de 
oplevering van bepaalde werken in onroerende staat met een levering beschikken over 
beoordelingsruimte, wordt in paragraaf 4.2.5 ook aandacht besteed aan de Nederlandse 
implementatie.11 In paragraaf 4.2.6 wordt ten slotte aandacht besteed aan de in art. 15 
lid 2 Btw-richtlijn genoemde rechten, deelbewijzen en aandelen die met (onroerende) 
lichamelijke zaken kunnen worden gelijkgesteld. In deze paragraaf zal ook worden ingegaan 
op de Nederlandse implementatie van deze bepaling.

 4.2.2 Het (unie)begrip onroerend goed

 In de Btw-richtlijn komt het begrip ‘onroerend goed’ in diverse bepalingen voor12, maar 
in de Btw-richtlijn wordt dit begrip niet voorzien van een definitie. Niettemin kan uit de 
Btw-richtlijn wel worden afgeleid dat (bouwrijp gemaakte) terreinen13, (gedeelten van) 
gebouwen14, bouwwerken15, (verhuur)accommodatie in hotels en vakantiekampen en op 
kampeerterreinen16, parkeerruimte voor voertuigen17, blijvend geïnstalleerde werktuigen 
en machines18 en safeloketten19 (delen van) onroerende goederen zijn. Omdat uit de 
Btw-richtlijn niet volgt dat de definiëring van het begrip ‘onroerend goed’ aan de lidstaten is 

11 Hoewel de oplevering van bepaalde werken in onroerende staat geen vastgoedtransactie is, acht 
ik het wel wenselijk om aan deze optionele leveringsgelijkstelling en de implementatie daarvan 
in Nederland aandacht te besteden. In de eerste plaats, omdat de behandeling van deze optionele 
leveringsgelijkstelling licht werpt op de structuur van het leveringsbegrip in de Europese btw. En 
in de tweede plaats, omdat de behandeling van deze leveringsgelijkstelling van belang is voor 
het antwoord op de vraag wanneer de levering van vastgoed door de verkoper op grond van een 
koop-/aannemingsovereenkomst plaatsvindt (zie paragraaf 5.7).

12 Art. 15 lid 2, art. 47, art. 117, art. 135 lid 1, onderdelen k en l, art. 137 lid 1, onderdelen c en d, 
art. 174 lid 2, onderdeel b, art. 199 lid 1, onderdelen a, c en g en art. 288 Btw-richtlijn.

13 Art. 135 lid 1, onderdeel k jo. art. 12 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn.
14 Art. 135 lid 1, onderdeel j jo. art. 12 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn.
15 Art. 47 Btw-richtlijn.
16 Art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn.
17 Art. 135 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn.
18 Art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn.
19 Art. 135 lid 2, onderdeel d Btw-richtlijn.
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overgelaten20, kwalificeert dit begrip als een uniebegrip.21 Met ingang van 1 januari 2017 is de 
volgende definitie van dit uniebegrip opgenomen in art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening:

“a) ieder welbepaald boven- of ondergronds gedeelte van de aarde waaraan eigendoms- en 
bezitsrechten kunnen worden verbonden;
b) ieder gebouw of iedere constructie dat of die vast met de grond verbonden is onder of boven 
zeeniveau en dat niet gemakkelijk te demonteren of te verplaatsen is;
c) ieder element dat is geïnstalleerd en een integrerend deel uitmaakt van een gebouw of 
constructie zonder welk het gebouw of de constructie onvolledig is, zoals deuren, ramen, 
daken, trappen en liften;
d) ieder element of werktuig dat of iedere machine die blijvend geïnstalleerd is en niet zonder 
vernietiging of wijziging van het gebouw of de constructie kan worden verplaatst.”22

Deze definitie is een codificatie van het eerste richtsnoer van de 93e vergadering van het 
Btw-comité.23 De vier categorieën van art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening zijn een 
uitputtende opsomming van (delen van) onroerende goederen, maar het is volgens de 
Europese Commissie niet uitgesloten dat een goed in meerdere categorieën in te delen is.24 
In het voorstel dat ten grondslag lag aan art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening merkte de 
Europese Commissie op dat deze definitie grotendeels ontleend is aan de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie.25 Hieruit is af te leiden dat de definitie niet beperkt is gebleven tot een 
codificatie van de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Dit roept de vraag of in art. 13ter 
Btw-uitvoeringsverordening (tertiair unierecht) ook is afgeweken van de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie en, zo ja, of deze definitie in zoverre ongeldig – want in strijd met 
de Btw-richtlijn (subsidiair unierecht) – is (zie paragraaf 2.3.3).

In deze paragraaf wordt ingegaan op de eerste twee onderdelen van de definitie van het 
uniebegrip onroerend goed in art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening. Hierbij zal onderzocht 
worden of en, zo ja, in hoeverre deze twee onderdelen in overeenstemming zijn met de 
Btw-richtlijn en de uitleg daarvan door het Hof van Justitie. De laatste twee onderdelen 
van art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening blijven onbesproken, omdat dit onderzoek 
beperkt is tot transacties die inhouden dat tegen vergoeding een exclusief gebruiksrecht 
wordt overgedragen of overgaat op een zelfstandig onroerend goed, d.w.z.: een (gedeelte 
van een) gebouw of een onbebouwd terrein (zie paragraaf 1.4).

20 Conclusie A-G Jacobs 6 juni 2002, zaak C-315/00, ECLI:EU:C:2002:344, punt 34 (Maierhofer).
21 HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren, r.o. 26 (Maierhofer).
22 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1042/2013 van de Raad van 7 oktober 2013 tot wijziging van 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wat betreft de plaats van een dienst, PbEU 2013, L 
284/1.

23 Guidelines resulting from the 93rd meeting of 1 July 2011, document A – taxud.c.1(2012)400557-707.
24 Toelichting van de Europese Commissie van 26 oktober 2015 op de EU-btw-regels betreffende de 

plaats van een dienst voor diensten met betrekking tot onroerend goed die in 2017 in werking 
treden, p. 17.

25 Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 282/2011 wat betreft de plaats van een dienst van 18 december 2012, nr. COM(2012) 763 final, 
p. 7.
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4.2.2.1 Ieder welbepaald boven- of ondergronds gedeelte van de aarde waaraan 
eigendoms- en bezitsrechten kunnen worden verbonden

4.2.2.1.1 Grond is onroerend goed

Uit art. 135 lid 1, onderdeel k jo. art. 12 lid 3 Btw-richtlijn volgt dat terreinen onroerende 
goederen zijn. Het begrip ‘terrein’ betekent volgens de Dikke van Dale: een stuk grond.26 Uit 
een vergelijking met andere taalversies van de Btw-richtlijn volgt dat het begrip ‘terrein’ 
ook moet worden uitgelegd als (een stuk) grond.27 Het is daarom geheel in overeenstem-
ming met de Btw-richtlijn dat onderdeel a van art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening 
duidelijk maakt dat het aardoppervlak of de grond28 onroerend is. Hoewel het Hof van 
Justitie zich nooit expliciet heeft moeten uitlaten over de vraag of (een stuk) grond een 
onroerend goed is – de vraag stellen is hem beantwoorden – volgt uit zijn jurisprudentie 
dat een stuk grond boven en onder water onroerend is.29 Dat op grond van art. 13ter, 
onderdeel a btw-uitvoeringsverordening zowel het boven- als ondergrondse gedeelte van 
het aardoppervlak onroerend is, lijkt dan ook ontleend aan de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie. Het is niet verbazingwekkend dat de definitie van het uniebegrip ‘onroerend 
goed’ aanvangt met de grond.30 Grond is in alle rechtstelsels die het onderscheid tussen 
onroerende en roerende goederen kennen het onroerend goed bij uitstek31 en het enige 
goed dat intrinsiek32 of ‘van nature’33 onroerend is. Dit laatste onderscheidt grond van de in 
andere in art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening genoemde goederen die slechts vanwege 
de (in)directe vereniging met de grond onroerend zijn.

26 Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 2 april 2021.
27 De Deense taalversie gebruikt het begrip ‘jord’, de Duitse taalversie het begrip ‘Grundstücke’, de 

Engelse taalversie het begrip ‘land’ en de Zweedse taalversie het begrip ‘mark’.
28 De keuze voor het begrip ‘aarde’ in onder meer de Nederlandse, Engelse en Franse taalversie van 

art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening acht ik ongelukkig. Dit begrip kan immers ook verwijzen 
naar de planeet aarde. Uit een vergelijking met andere taalversies dan de Nederlandse blijkt dat een 
specifieke betekenis van het begrip ‘aarde’ is beoogd, te weten: het aardoppervlak of de grond. Zo 
wordt in de Duitse taalversie het begrip ‘Erdoberfläche’ gehanteerd, terwijl in de Deense (‘jorden’) 
en Italiaanse (‘suolo’) taalversie equivalenten van het begrip ‘grond’ staan. De terminologie in 
deze taalversies is in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie waarvan 
art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening een codificatie is (HvJ EG 7 december 2006, zaak C-166/05, 
V-N 2006/47.14, r.o. 20 (Heger) en HvJ EG 6 december 2007, zaak C-451/06, V-N 2008/3.22, r.o. 19 
(Walderdorff)).

29 HvJ EG 3 maart 2005, zaak C-428/02, FED 2005/118, m.nt. Swinkels, r.o. 33-35 (FML), HvJ EG 
7 december 2006, zaak C-166/05, V-N 2006/47.14, r.o. 20 (Heger), HvJ EG 6 december 2007, zaak 
C-451/06, V-N 2008/3.22, r.o. 19 (Walderdorff) en HvJ EU 15 november 2012, zaak C-532/11, r.o. 21 
V-N 2012/61.16 (Leichenich).

30 Ook de Nederlandse definitie van het begrip ‘onroerende zaak’ art. 3:3 lid 1 BW vangt aan met 
het noemen van de grond.

31 H.W. Heyman en S.E. Bartels, Vastgoedtransacties. Koop, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 
2012, p. 24.

32 Conclusie A-G Jacobs 6 juni 2002, zaak C-315/00, ECLI:EU:C:2002:344, punt 32 (Maierhofer). Ook 
in het Nederlandse civiele recht (art. 3:3 lid 1 BW) vormt de grond de basis voor de kwalificatie 
van een zaak als onroerend (A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars 
Notariatus nr. 120), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 60 en P.J. van der Plank, Natrekking door 
onroerende zaken (Serie Onderneming en Recht nr. 94), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 14).

33 H.W. Heyman en S.E. Bartels, Vastgoedtransacties. Koop, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 
2012, p. 24.
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4.2.2.1.2 Welbepaald gedeelte

Uit paragraaf 4.2.2.1.1 volgt dat het aanmerken van (boven- en ondergrondse gedeelten) 
van het aardoppervlak als onroerend goed in overeenstemming is met de Btw-richtlijn 
en de uitleg daarvan door het Hof van Justitie. In onderdeel a van art. 13ter Btw-uitvoe-
ringsverordening wordt echter een aanvullende eis gesteld aan de kwalificatie van het 
aardoppervlak als onroerend goed: het moet gaan om een welbepaald gedeelte van de 
grond. Deze ‘welbepaaldheidseis’ komt uit de koker van A-G Kokott. In de zaak Fonden 
Marselisborg Lystbådehavn (FML) adviseerde zij het Hof van Justitie het begrip ‘onroerend 
goed’ als volgt te definiëren:

“een bepaald gedeelte van het aardoppervlak met inbegrip van de daarop vast opgerichte 
gebouwen, waaraan eigendoms- en bezitsrechten kunnen worden verbonden.”34

Steun voor de welbepaaldheidseis is te vinden in het begrip ‘terrein’ dat in sommige 
taalversies van de Btw-richtlijn gehanteerd wordt en duidt op een afgebakend gedeelte van 
het aardoppervlak (zie paragraaf 4.2.2.1.1). Het Hof van Justitie heeft de door de A-G Kokott 
voorgestelde (wel)bepaaldheidseis ook overgenomen. Volgens het Hof is het één van de 
wezenlijke kenmerken van een onroerend goed dat het vast verbonden is aan een blijvend 
afgebakend dan wel welbepaald deel van het aardoppervlak.35 Een duidelijk afgebakend deel 
van een haventerrein op de wal dat verhuurd wordt als winsterstalling voor vaartuigen is 
daarom een onroerend goed.36 Dit geldt eveneens voor blijvend afgebakende terreinen die 
geheel of deels onder water zijn gelegen, zoals ligplaatsen in een havenbekken37 of een 
bepaald gedeelte van een rivier waarvoor een visvergunning geldt38. Hieruit volgt dat het 
Hof van Justitie welbepaalde gedeelten van het aardoppervlak aanmerkt als een onroerend 
goed. De welbepaaldheidseis in art. 13ter, onderdeel a Btw-uitvoeringsverordening is 
daarom in overeenstemming met de uitleg van de Btw-richtlijn door het Hof van Justitie.

Op de welbepaaldheidseis in de jurisprudentie van het Hof van Justitie en art. 13ter, 
onderdeel a Btw-uitvoeringsverordening is evenwel kritiek mogelijk. Het is juist dat in de 
praktijk alleen afgebakende of welbepaalde delen van het aardoppervlak (terreinen) het 
object (kunnen) zijn van een vastgoedtransactie. Echter, het aardoppervlak is naar mijn 
mening onroerend en wordt dit niet pas door (nationale en/of internationale) afbakening. 
Ook in het Nederlandse civiele recht wordt in de definitie van het begrip ‘onroerende zaak’ 
art. 3:3 lid 1 BW geen welbepaaldheidseis gesteld. De welbepaaldheidseis heeft naar mijn 
mening uitsluitend betrekking op de vraag welk goed onroerend is en niet op de vraag of 
een goed onroerend is. Naar mijn mening is de welbepaaldheidseis in art. 13ter, onderdeel a 
Btw-uitvoeringsverordening dan ook overbodig.

34 Conclusie A-G Kokott 14 oktober 2004, zaak C-428/02, ECLI:EU:C:2004:626, punt 30 (FML).
35 HvJ EU 27 juni 2013, zaak C-155/12, V-N 2013/34.22, r.o. 33 (RR Donelly Global Turnkey Solutions 

Polans). Hierbij past de kanttekening dat deze omschrijving onzuiver is, omdat de vaste verbon-
denheid aan een blijvend afgebakend dan wel welbepaald deel van het aardoppervlak alleen van 
toepassing is op gebouwen (zie paragraaf 4.2.2.2) en niet op de grond.

36 HvJ EG 3 maart 2005, zaak C-428/02, FED 2005/118, m.nt. Swinkels (FML).
37 HvJ EG 3 maart 2005, zaak C-428/02, FED 2005/118, m.nt. Swinkels (FML).
38 HvJ EG 7 december 2006, zaak C-166/05, V-N 2006/47.14 (Heger).
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 4.2.2.1.3 Waaraan eigendoms- en bezitsrechten kunnen worden verbonden

 De in art. 13ter, onderdeel a Btw-uitvoeringsverordening gestelde eis dat aan het (bepaalde 
gedeelte van het) aardoppervlak eigendoms- of bezitsrechten verbonden moeten kunnen 
worden is net als de welbepaaldheidseis (zie paragraaf 4.2.2.1.2) ontleend aan de conclusie 
van A-G Kokott in de zaak FML.39 En net als de welbepaaldheidseis acht ik ook deze eis 
overbodig. Het is juist dat een vastgoedtransactie veronderstelt dat aan het object van de 
transactie eigendoms- of bezitsrechten verbonden kunnen worden. Maar dit betekent 
niet dat (een afgebakend gedeelte van) het aardoppervlak pas onroerend wordt indien 
hieraan op grond van het (inter)nationale recht eigendoms- of bezitsrechten verbonden 
kunnen worden. Ik zie niet in waarom het aardoppervlak onder de internationale wateren 
– waaraan op grond van het internationale recht geen eigendomsrechten of bezitsrechten 
verbonden kunnen worden – niet onroerend zou zijn en het aardoppervlak onder de 
territoriale wateren wel.40

Naar mijn mening is het zuiverder om net als in de Nederlandse definitie van het begrip 
‘onroerende zaak’ in art. 3:3 lid 1 BW (een bepaald gedeelte van) het aardoppervlak 
zonder meer als onroerend aan te merken, ongeacht of hieraan (nationale) eigendoms- of 
bezitsrechten verbonden kunnen worden. Omdat het Hof van Justitie de door A-G Kokott 
voorgestelde aanvullende eis (tot op heden) niet heeft overgenomen, is in zoverre geen 
sprake van codificatie van de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Toch drijft deze 
aanvullende eis geen wig tussen de Btw-uitvoeringsverordening en de (uitleg van de) 
Btw-richtlijn (door het Hof van Justitie). Zoals hiervoor is opgemerkt, veronderstelt een 
vastgoedtransactie dat aan het (bepaald gedeelte van het) aardoppervlak eigendoms- of 
bezitsrechten verbonden kunnen worden. Om die reden zal deze aanvullende eis in 
art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening niet tot een verschillende uitkomst (en dus tot 
strijd met de Btw-richtlijn) leiden.

4.2.2.2 Ieder gebouw dat of iedere constructie die vast met de grond verbonden is on-
der of boven zeeniveau en dat niet gemakkelijk te demonteren of te verplaatsen 
is

4.2.2.2.1 Gebouw: een vast met de grond verbonden constructie

Het begrip ‘gebouw’ is één van de weinige begrippen in de Btw-richtlijn die voorzien is van 
een definitie. Het lijdt daarom geen twijfel dat dit begrip een uniebegrip is. In art. 4 lid 3, 
onderdeel b Voorstel voor een zesde richtlijn werd het begrip ‘gebouw’ als volgt gedefinieerd: 
“ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden”. Deze definitie is ongewijzigd in art. 4 

39 Conclusie A-G Kokott 14 oktober 2004, zaak C-428/02, ECLI:EU:C:2004:626, punt 30 (FML).
40 Anders: conclusie A-G Kokott 14 oktober 2004, zaak C-428/02, ECLI:EU:C:2004:626, punt 30 

(FML). De Europese Commissie erkent dat het aardoppervlak onder de internationale wateren een 
twijfelgeval zou kunnen zijn, maar neemt het standpunt in dat dit aardoppervlak onroerend is. 
Volgens haar kan een staat weliswaar niet op een geldige manier een deel van de volle zee onder 
zijn soevereiniteit nemen, maar kan een staat of zijn onderdaan er wel activiteiten uitoefenen, 
zoals boren, baggeren en het uitgraven van de zeebodem (toelichting van de Europese Commissie 
van 26 oktober 2015 op de EU-btw-regels betreffende de plaats van een dienst voor diensten met 
betrekking tot onroerend goed die in 2017 in werking treden, p. 19).
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lid 3, onderdeel a Zesde Richtlijn overgenomen en thans te vinden in art. 12 lid 2, eerste 
volzin Btw-richtlijn. Het begrip ‘bouwwerk’, dat zoals in paragraaf 4.2.2.2.2 zal worden 
betoogd moet worden uitgelegd als constructie, is derhalve ruimer dan het begrip ‘gebouw’: 
ieder gebouw is een constructie, maar niet iedere constructie is een gebouw.41 Hoewel 
art. 12 lid 2, eerste volzin Btw-richtlijn betrekking heeft op de levering van gebouwen 
is er geen reden om in het kader van de verhuur van onroerend goed een afwijkende 
definitie van het begrip ‘gebouw’ te hanteren.42 Uit de definitie van het begrip ‘gebouw’ 
in art. 12 lid 2, eerste volzin Btw-richtlijn volgt derhalve dat een gebouw en een vast met 
de grond verbonden constructie geen verschillende onroerende goederen zijn, zoals het 
nevenschikkende voegwoord ‘of’ in art. 13ter, onderdeel b Btw-uitvoeringsverordening 
suggereert, maar dat een gebouw een vast met de grond verbonden constructie is.43 Dat 
het gebouw onder of boven het zeeniveau kan zijn gelegen is een verduidelijking waarvoor 
steun te vinden is in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (zie paragraaf 4.2.2.1.2); 
onontbeerlijk voor de definitie van het Uniebegrip gebouw is zij naar mijn mening niet. 
Als iedere vast met de grond verbonden constructie een gebouw is, dan ligt hierin reeds 
besloten dat dit zowel geldt voor de vast met de grond verbonden constructie boven als 
onder het zeeniveau.

4.2.2.2.2 Constructie

Zoals in paragraaf 4.2.2.2.1 is opgemerkt, dient de term ‘bouwwerk’ in de Nederlandse 
taalversie van art. 12 lid 2, eerste volzin Btw-richtlijn te worden gelezen als constructie. 
In de Engelse taalversie van art. 12 lid 2, eerste volzin Btw-richtlijn luidt de definitie: “any 
structure fixed to the ground”. Het woord ‘structure’ kan in het Nederlands zowel vertaald 
worden met ‘bouwwerk’ als ‘constructie’. Het begrip ‘constructie’ heeft in het spraakgebruik 
een ruimere betekenis dan de term bouwwerk, omdat een constructie niet het resultaat 
hoeft te zijn van het bouwen. Het Verenigd Koninkrijk hanteerde in ieder geval tot en met 
de overgangsperiode van de Brexit (lees: tot 1 januari 2021) de onderverdeling van vast 
met de grond verbonden objecten in ‘structures fixed to the ground’, zoals gebouwen, muren 
en omheiningen, en ‘natural object fixed to the ground’, zoals bomen, heggen en planten.44 

41 In gelijke zin: B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde 
(diss.), Deventer: FED 1992, p. 24.

42 HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren, r.o. 34 (Maierhofer).
43 Anders: toelichting van de Europese Commissie van 26 oktober 2015 op de EU-btw-regels 

betreffende de plaats van een dienst voor diensten met betrekking tot onroerend goed die in 2017 
in werking treden, p. 20 waarin het begrip ‘gebouw’ wordt omschreven als een (door de mens 
opgetrokken) structuur met een dak en muren, zoals een huis of fabriek, en het begrip ‘constructie’ 
wordt gedefinieerd als andere (door de mens) opgetrokken structuren die doorgaans niet worden 
aangemerkt als een gebouw. Bij constructies gaat het volgens de Europese Commissie zowel om 
civieltechnische werken, zoals wegen, bruggen, luchthavens, havens, dijken, gaspijpleidingen 
en water- en rioolstelsels, als industriële installaties, zoals energiecentrales, windturbines en 
raffinaderijen. Voor dit onderscheidt biedt art. 12 lid 2, eerste volzin Btw-richtlijn naar mijn 
mening geen steun. Al deze door de mens opgetrokken structuren zijn constructies die (voor de 
btw) kwalificeren als een gebouw als ze vast met de grond verbonden zijn.

44 HMRC internal manual, VAT Land and Property, nr. VATLP05400 - Exemption: what constitutes 
land? van 10 april 2016, laatstelijk geupdatet op 7 juli 2017. Beschikbaar op: http://www.hmrc.
gov.uk/manuals/vatlpmanual/VATLP05400.htm, geraadpleegd op 2 april 2021.
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Het Engelse woord ‘structure’ duidt derhalve op een (door de mens) geconstrueerd object 
van levenloze grondstoffen en/of materialen, zoals steen, metaal en/of hout.

Een vergelijking met andere taalversies van de Zesde Richtlijn en de Btw-richtlijn laat 
zien dat de Deense, Franse en Italiaanse taalversie equivalenten hanteren van het begrip 
‘constructie’ (‘konstruktion’, ‘construction’ respectievelijk ‘construzione’), terwijl de 
Duitse taalversie het begrip ‘Bauwerk’ hanteert. In het Maierhofer-arrest heeft het Hof 
van Justitie geoordeeld dat uit vast met de grond verbonden constructies45 samengestelde 
gebouwen onroerend zijn. Hieruit volgt dat het pleit beslecht is ten faveure van de ruimere 
term constructie. Dat in de Engelse taalversie van art. 13ter, onderdeel b Btw-uitvoerings-
verordening niet de term ‘structure’ gebruikt, maar de term ‘construction’ is hiermee in 
overeenstemming. Dit roept overigens wel de vraag op in hoeverre voormelde uitleg van 
het uniebegrip ‘gebouw’ te rijmen is met de uitleg van het uniebegrip ‘werk in onroerende 
staat’ in art. 14 lid 3 Btw-richtlijn op grond waarvan (vast met de grond verbonden) 
infrastructurele constructies, zoals havens, wegen en bruggen, niet aangemerkt worden 
als gebouwen (zie paragraaf 4.2.5).

In het ‘Dijkverzwarings-arrest’ heeft de Hoge Raad onder verwijzing naar het Maierhofer-ar-
rest beslist dat het een acte clair is dat een ophoging van opgeworpen (natuurlijke) mate-
rialen als veen, zand of klei geen met de grond verbonden constructie is.46 In het Golfbaan 
I-arrest heeft de Hoge Raad daarop voortbordurend duidelijk gemaakt dat hetzelfde geldt 
voor met natuurlijke materialen (zand, klei en veen) aangebrachte glooiingen, grasvelden, 
perken met bomen en struiken, alsmede vijvers en sloten op een terrein dat bestemd is als 
golfbaan.47 Uit deze arresten is af te leiden dat (door de mens gerealiseerde) objecten van 
natuurlijke materialen niet als een constructie worden gezien. Dit is in overeenstemming 
met voormelde uitleg van het begrip ‘structure’ in het Verenigd Koninkrijk en is ook in 
overeenstemming met de uitleg van het begrip ‘bouwwerk’ in België dat uitsluitend objecten 
omvat die gemaakt zijn van grondstoffen, zoals beton en asfalt, of van materialen, zoals 
buizen, palen en vloerstenen48.49

Naar mijn mening is voormelde uitleg van het begrip ‘constructie’ richtlijnconform. 
Voor een constructie is – de naam zegt het al – een (door de mens) geconstrueerd object 
nodig van levenloze grondstoffen en/of materialen, zoals steen, metaal en/of hout. Het 
begrip ‘constructie’ omvat een grote verscheidenheid aan objecten. Hierbij kan gedacht 
worden aan (vakantie)woningen, omheiningsmuren, schuren, garages, bedrijfsgebouwen, 
kerkgebouwen, moskeeën, infrastructurele werken (bijv. wegen, rails, pleinen, bruggen, 
tunnels, viaducten, aquaducten, stuwdammen, sluizen, (lucht)havens, geasfalteerde 

45 In de procestaal, het Duits, gebruikt het Hof van Justitie niet het woord ‘Bauwerk’ maar het woord 
‘Konstruktion’.

46 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.5.
47 HR 12 december 2014, nr. 13/01646, BNB 2015/49, m.nt. Bijl, r.o. 3.4.5.
48 Circulaire nr. AFZ/2001-1292-N (AFZ 24/2002-E.T. 103.009) dd. 06.12.2002, hoofdstuk 1, afdeling 2.
49 Het begrip ‘(bouw)werk’ in het Nederlandse civiele recht is ruimer en kan ook objecten van 

natuurlijke materialen omvatten, zoals een dijk, die (mede) door menselijk ingrijpen tot stand is 
gekomen (HR 17 december 2010, nr. 09/03735, NJ 2012/155, m.nt. Hartlief). Zie ook: P. Berkhuizen 
en J.C. van Straaten, ‘Wanneer onroerend voor de overdrachtsbelasting en wanneer voor de 
omzetbelasting?’, FBN 2019/19, p. 8.
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parkeerterreinen en -plaatsen en windmolens), culturele werken (bijv. monumentale 
erebogen en standbeelden), stadions, atletiekbanen en kunstgrasvelden.50

4.2.2.2.3 Verbondenheid met de grond

Alvorens wordt toegekomen aan de vraag of de constructie vast met de grond verbonden 
is, dient eerst te worden nagegaan of de constructie met de grond verbonden is. In de zaak 
Maierhofer was niet in geschil dat hiervan sprake was. De prefabgebouwen in deze zaak 
rustten op betonsokkels die waren geplaatst op een in de grond verzonken fundering en 
waren in die grond verankerd met in de fundering aangebrachte schroefbouten. Uit de 
conclusie voor de zaak Maierhofer is af te leiden dat A-G Jacobs het standpunt huldigt dat 
ook tenten, caravans en stacaravans met de grond verbonden zijn.51 Blijkens het Maierho-
fer-arrest zit het Hof van Justitie op dezelfde lijn.52 Het beschouwt op de grond geplaatste 
tenten, caravans en stacaravans niet als roerend omdat de verbondenheid met de grond 
ontbreekt, maar omdat geen sprake is van een vaste verbondenheid met de grond. Hieruit 
valt op te maken dat een constructie die op of in de grond staat verbonden is met de grond.

Drijvende constructies, zoals woonboten of waterwoningen, staan niet op of in de grond, 
maar kunnen wel met de grond verbonden zijn. Uit het Leichenich-arrest is op te maken 
dat sprake is van verbondenheid met de grond indien de drijvende constructie met ankers 
aan een afgebakend gedeelte van de bodem is vastgemaakt en met kettingen en touwen 
aan de oever is bevestigd.53 Door de nadruk te leggen op deze voorzieningen waarmee 
de drijvende constructie aan de bodem én de oever is vastgemaakt (ankers, kettingen en 
touwen), komt het mij voor dat net als in het Nederlandse civiele recht de enkele verbinding 
van een drijvende constructie met de oever door middel van kabels en de aansluiting op 
nutsleidingen en riolering onvoldoende zijn om een vereniging met de oever aan te nemen.54

4.2.2.2.4 Vaste verbondenheid met de grond: niet gemakkelijk te demonteren of gemak-
kelijk te verplaatsen

4.2.2.2.4.1 Een slordige Raad

Zoals in paragraaf 4.2.2.2.1 is toegelicht wordt het begrip ‘gebouw’ en de definitie daarvan 
(iedere constructie die vast met de grond verbonden is) in art. 13ter, onderdeel b Btw-uit-
voeringsverordening ten onrechte nevenschikkend genoemd. Dat is niet de enige misser 
in dit artikelonderdeel. Ook het criterium ‘vaste verbondenheid met de grond’ en de uitleg 
daarvan in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (‘niet gemakkelijk te demonteren 

50 Vgl. MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, p. 4 en circulaire nr. AFZ/2001-1292-N (AFZ 
24/2002-E.T. 103.009) dd. 06.12.2002, hoofdstuk 1, afdeling 2.

51 Conclusie A-G Jacobs 6 juni 2002, zaak C-315/00, ECLI:EU:C:2002:344, punt 42 (Maierhofer).
52 HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren, r.o. 31 (Maierhofer).
53 HvJ EU 15 november 2012, zaak C-532/11, V-N 2012/61.16 (Leichenich).
54 HR 22 juli 1988, nr. 25.546, BNB 1988/282, r.o. 4.3 en HR 15 januari 2010, nr. 07/13305, FED 

2010/23, m.nt. Snoijink, r.o. 4.3.
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of te verplaatsen’) worden hierin ten onrechte nevenschikkend genoemd.55 Het Hof van 
Justitie heeft ten aanzien van het criterium vaste verbondenheid met de grond in het 
Maierhofer-arrest immers geoordeeld dat gebouwen niet gemakkelijk demonteerbare of56

verplaatsbare constructies zijn. Een constructie is dus vast met de grond verbonden indien 
zij niet gemakkelijk te demonteren of gemakkelijk te verplaatsen is.57

 4.2.2.2.4.2 Een objectief criterium

 Dat het niet gemakkelijk kunnen demonteren of verplaatsen volstaat om een met de grond 
verbonden constructie als onroerend aan te merken, betekent dat een onlosmakelijke
verbondenheid met de grond niet nodig is.58 Constructies waarvan op voorhand vaststaat 
dat ze te demonteren of te verplaatsen zijn, zoals demontabele huisvesting, kunnen daarom 
onroerend zijn. Ik acht dat ook wenselijk. Zoals A-G Jacobs terecht betoogt zou de eis van 
een onlosmakelijke verbondenheid ertoe leiden dat nagenoeg alle met de grond verbonden 
constructies roerend zouden zijn, terwijl de praktijk ook zou worden opgezadeld met de 
(voor juristen) complexe beoordeling of een met de grond verbonden constructie (technisch 
gezien) al dan niet kan worden gedemonteerd of verplaatst.59 Daarnaast, en dat is naar 
mijn mening een zwaarwegender argument, eist het beginsel van de fiscale neutraliteit dat 
soortgelijke goederen, die dus met elkaar concurreren, geen verschillende btw-behandeling 
krijgen. De unit- of modulaire bouw was oorspronkelijk hooguit goed genoeg voor echte 
noodhuisvesting, maar die tijd is voorbij. De kwaliteit van demontabele huisvesting doet 
inmiddels nauwelijks meer onder voor traditioneel gebouwde permanente huisvesting en 
het is aan de buitenkant ook niet altijd meer zichtbaar dat een gebouw uit units bestaat.60

Dat het modulair bouwen inmiddels niet meer alleen wordt toegepast bij het realiseren van 
tijdelijke huisvesting, maar ook bij de bouw van permanente huisvesting onderstreept dit.

Voor de vraag of demontabele constructies vast met de grond verbonden zijn, is de beoogde 
duur van de verbinding met de grond niet van doorslaggevende betekenis. Het Hof van 
Justitie heeft dit subjectieve criterium, conform de conclusie van A-G Jacobs61, nadrukkelijk 
afgewezen.62 Of een met de grond verbonden constructie gemakkelijk te demonteren of te 
verplaatsen is moet objectief worden beoordeeld.63 Aan de duur van de huurovereenkomst 

55 Anders: toelichting van de Europese Commissie van 26 oktober 2015 op de EU-btw-regels 
betreffende de plaats van een dienst voor diensten met betrekking tot onroerend goed die in 
2017 in werking treden, p. 21.

56 Swinkels wijst er terecht op dat in r.o. 33 van de Nederlandse vertaling van het Maierhofer-arrest 
ten onrechte het woord ‘en’ in plaats van ‘of’ wordt gebruikt (Swinkels, noot bij HvJ EG 16 janu-
ari 2003, zaak C-315/00, FED 2003/153 (Maierhofer)).

57 In gelijke zin: P. Berkhuizen en J.C. van Straaten, ‘Wanneer onroerend voor de overdrachtsbelasting 
en wanneer voor de omzetbelasting?’, FBN 2019/19, p. 12.

58 HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren, r.o. 33 (Maierhofer).
59 Conclusie A-G Jacobs 6 juni 2002, zaak C-315/00, ECLI:EU:C:2002:344, punt 40 (Maierhofer).
60 Zie bijv. http://bouwwereld.nl/wp-content/uploads/2012/11/artikel-Modulair-bouwen.pdf, 

geraadpleegd op 2 april 2021.
61 Conclusie A-G Jacobs 6 juni 2002, zaak C-315/00, ECLI:EU:C:2002:344, punten 37 en 38 (Maierhofer).
62 HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren, r.o. 33 (Maierhofer).
63 Berkhuizen spreekt van een ‘hypothetische toets’ (P. Berkhuizen, ‘Voor de kwalificatie van opstallen 

als onroerend bestaat in de btw (te) weinig houvast’, WFR 2019/220, p. 1338).
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kent het Hof daarom geen doorslaggevende betekenis toe.64 Op dit punt wijkt de uitleg 
van het uniebegrip gebouw in het Maierhofer-arrest af van het Nederlandse civiele recht 
op grond waarvan gebouwen en werken reeds duurzaam met de grond verenigd (en dus 
onroerend) zijn indien zij naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse 
te blijven (het zogenoemde ‘bestemmingscriterium’).65 Het Leichenich-arrest roept de 
vraag op of het Hof van Justitie niet langer een volledig objectief criterium hanteert, 
aangezien het hierin ook de duur van de huurovereenkomst alsmede het beschikken over 
een postadres, een telefoonaansluiting en een aansluiting op de nutsvoorzieningen van 
belang lijkt te achten voor de kwalificatie van een woonboot als een onroerend goed.66 Ik 
meen dat dit niet het geval is.67 Steun voor die opvatting is te vinden in r.o. 23 waarin het 
Hof van Justitie – onder verwijzing naar het objectieve ‘Maierhofer-criterium’ overweegt 
dat de woonboot vast met de rivierbodem en de oever is verbonden.68 Hieruit volgt dat 
aan de in r.o. 24 aan de orde komende (beoogde) duur van de huurovereenkomst alsmede 
het beschikken over een postadres, een telefoonaansluiting en een aansluiting op de 
nutsvoorzieningen geen doorslaggevende betekenis toekomt. Deze lezing ligt ook voor 
de hand, omdat het Hof van Justitie de zaak zonder conclusie van de A-G heeft berecht. 
Dit betekent dat (volgens het Hof van Justitie) geen nieuwe rechtsvraag aan de orde is 
(zie paragraaf 2.3.5.1). Van een afzwakking van het objectieve Maierhofer-criterium is 
naar mijn mening dan ook geen sprake. Die conclusie betekent niet dat de duur van een 
huurovereenkomst en het beschikken over een postadres, een telefoonaansluiting en een 
aansluiting op de nutsvoorzieningen in het geheel niet relevant zijn voor de kwalificatie 
van een goed als (on)roerend. Uit het Leichenich-arrest is naar mijn mening af te leiden 
dat het aanwijzingen zijn dat een constructie vast met de grond verbonden is.69

64 In HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren, r.o. 33 (Maierhofer). 
Zoals Van Dongen terecht opmerkt lijkt de duur van de huurovereenkomst dus wel een rol te 
spelen, maar is uit dit arrest niet af te leiden welke (A. van Dongen, ‘Maierhofer: vast en zeker of 
twee keer mis?’, BtwBrief 2003/10). Anders: P. Berkhuizen, ‘Voor de kwalificatie van opstallen als 
onroerend bestaat in de btw (te) weinig houvast’, WFR 2019/220, p. 1338 die meent dat de duur 
van de huur niet relevant is voor de vraag of een constructie vast met de grond verbonden is.

65 HR 31 oktober 1997, nr. 16.404, NJ 1998, 97 (Portacabin). Het is naar mijn mening onzuiver om te 
stellen dat de ‘Portacabin-criteria’ bepalend zijn voor de vraag of een zaak onroerend is of niet. 
Voor die - naar mijn mening onzuivere - opvatting zie: A.W. Kuijpers, De definitie van de onroerende 
zaak. Van bestemmingscriterium naar verplaatsbaarheidscriterium in het burgerlijke en fiscale recht, 
Tilburg: Celsus juridische uitgeverij 2012, p. 26 en J.Th. Sanders, Le droit de rêver (diss.), Den Haag: 
Sdu Uitgevers 2011, p. 30. De in het Portacabin-arrest beschreven beoordelingsrichtlijnen hebben 
enkel betrekking op de vraag of gebouwen of werken al dan niet onroerend zijn.

66 HvJ EU 15 november 2012, zaak C-532/11, V-N 2012/61.16 (Leichenich).
67 In gelijke zin: P. Berkhuizen en J.C. van Straaten, ‘Wanneer onroerend voor de overdrachtsbelasting 

en wanneer voor de omzetbelasting?’, FBN 2019/19, p. 11-12 en P. Berkhuizen, ‘Voor de kwalificatie 
van opstallen als onroerend bestaat in de btw (te) weinig houvast’, WFR 2019/220, p. 1333.

68 In soortgelijke zin: toelichting van de Europese Commissie van 26 oktober 2015 op de EU-
btw-regels betreffende de plaats van een dienst voor diensten met betrekking tot onroerend 
goed die in 2017 in werking treden, p. 21 waarin de Europese Commissie opmerkt dat voor de 
kwalificatie als onroerend goed beslissend is of het gebouw of de constructie gemakkelijk kan 
worden gedemonteerd of verplaatst.

69 Vgl. de toelichting van de Europese Commissie van 26 oktober 2015 op de EU-btw-regels betref-
fende de plaats van een dienst voor diensten met betrekking tot onroerend goed die in 2017 in 
werking treden, p. 22 waarin wordt opgemerkt dat het beoogde gebruik van een goed (wel/geen 
permanente locatie) kan wijzen op zijn onroerende aard, maar niet volstaat om als criterium om 
te bepalen of een structuur een onroerend goed is.
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 4.2.2.2.4.3 Wanneer niet gemakkelijk te demonteren of te verplaatsen?

 Van een vaste verbondenheid met de grond is sprake indien de met de grond verbonden 
constructie niet gemakkelijk te demonteren of gemakkelijk te verplaatsen is. Mobiele 
constructies, zoals (sta)caravans en sommige woonwagens, en gemakkelijk te demon-
teren of gemakkelijk te verplaatsen constructies, zoals tenten en chalets70, zijn naar het 
oordeel van het Hof van Justitie daarom roerend.71 Wanneer (immobiele) constructies 
gemakkelijk te demonteren of te verplaatsen zijn heeft het Hof van Justitie niet in het 
algemeen aangegeven. Dit zal de nationale rechter aan de hand van alle relevante feiten 
per geval moeten beoordelen. Wat het Hof van Justitie wel duidelijk heeft gemaakt, is dat 
van gemakkelijke demonteerbaarheid of verplaatsbaarheid geen sprake is indien er 80 
mandagen nodig zijn om een (één of twee verdiepingen tellend) prefabgebouw, rustend 
op betonsokkels die zijn geplaatst op een in de grond aangebrachte betonnen fundering, 
te demonteren voor hergebruik.72 Hieruit volgt naar mijn mening niet dat van een vast met 
de grond verbonden constructie pas sprake is indien het demonteren en verplaatsen ten 
minste 80 mandagen in beslag neemt, maar dat van vaste verbondenheid met de grond 
in ieder geval sprake is indien het demonteren en het verplaatsen van het desbetreffende 
gebouw 80 mandagen in beslag neemt.73

In het Leichenich-arrest74 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat uit de verwijzingsbeslissing 
blijkt dat de voorzieningen om de woonboot op zijn plaats te houden niet gemakkelijk, te 
weten niet zonder inspanningen en zonder aanzienlijke kosten kunnen worden verwijderd. 
De Europese Commissie leest hierin een nadere invulling van het Maierhofer-criterium 
die inhoudt dat een constructie vast met de grond verbonden is indien zij niet zonder 
inspanningen (het fysieke criterium) en aanzienlijke kosten (het economische criterium) 
te verwijderen is.75 Anders gezegd: het demonteren of verplaatsen van de constructie 

70 Zie voor een bijzondere situatie waarin een chalet niet gemakkelijk te verplaatsen was: Hof ’s 
Hertogenbosch 9 november 2018, nr. 17/00647, V-N 2019/8.1.2 en de toelichting op de intrekking 
van het beroep in cassatie van 7 februari 2019, nr. 2019-0000016727. In deze zaak was het chalet 
geplaatst op een fundering van houten balken. Aan de onderrand van het chalet was een houten 
bekisting geplaatst, die aan het chalet en de houten fundering was vastgemaakt. Tegen die houten 
bekisting was rondom ongeveer 30 m3 grond gestort. Daarnaast was de ruimte rondom het 
chalet bestraat. Om het chalet te kunnen verplaatsen zou de bestrating verwijderd en de grond 
afgegraven moeten worden. Daarnaast stond in deze zaak vast dat hij het verplaatsen van deze 
zaak het risico bestond dat het chalet uiteen zou vallen.

71 HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren, r.o. 31 en 32 (Maierhofer). 
Deze voorbeelden komen niet uit de lucht vallen. In HvJ EG 3 juli 1997, zaak C-60/96, V-N 1997/3632, 
46 (Commissie/Frankrijk) was niet in geschil dat (sta)caravans en tenten roerende goederen zijn 
(zie r.o. 12). Uit deze inbreukprocedure valt niet af te leiden of de Europese Commissie de visie 
van Frankrijk deelde dat chalets die ‘werkelijk vaste installaties zijn en ingericht en bestemd zijn 
voor bewoning’ onroerende goederen zijn. In het Maierhofer-arrest bevestigt het Hof van Justitie 
niet alleen dat (sta)caravans en tenten roerende goederen zijn, maar oordeelt het ook dat chalets 
vanwege hun gemakkelijke verplaatsbaarheid roerende goederen zijn.

72 HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren, r.o. 32 (Maierhofer).
73 In gelijke zin: P. Berkhuizen en J.C. van Straaten, ‘Wanneer onroerend voor de overdrachtsbelasting 

en wanneer voor de omzetbelasting?’, FBN 2019/19, p. 11.
74 HvJ EU 15 november 2012, zaak C-532/11, V-N 2012/61.16, r.o. 23 (Leichenich).
75 Toelichting van de Europese Commissie van 26 oktober 2015 op de EU-btw-regels betreffende de 

plaats van een dienst voor diensten met betrekking tot onroerend goed die in 2017 in werking 
treden, p. 22.
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gaat niet gemakkelijk indien het moeite en veel geld kost. Naar mijn mening is echter 
geen sprake van een rechtsopvatting van het Hof van Justitie, maar van een feit. Het Hof 
verwijst voor de aanzienlijke kosten en inspanningen die nodig zijn voor het verplaatsen 
van de woonboot naar de feitenvaststelling in de verwijzingsbeslissing.76 De lezing die 
de Europese Commissie voorstaat zou naar mijn mening ook niet logisch zijn. Uit het 
Maierhofer-arrest volgt dat een constructie vast met de grond verbonden is indien er 80 
mandagen nodig zijn voor de demontage van constructies voor hergebruik. Dit laat zien 
dat het Hof van Justitie van doorslaggevend belang heeft geacht dat de verplaatsings- of 
verwijderingsinspanning aanzienlijk is. Omdat uit r.o. 23 van het Leichenich-arrest blijkt 
dat het Hof van Justitie niet afwijkt maar verwijst naar het Maierhofer-arrest, ligt het naar 
mijn mening niet voor de hand om in het Leichenich-arrest te lezen dat inspanningen – het 
bijvoeglijk naamwoord aanzienlijke ontbreekt – en aanzienlijke kosten volstaan. Ook uit 
het Sequeira Mesquita-arrest, dat is gewezen ná het Leichenich-arrest, is af te leiden dat 
in het Leichenich-arrest geen nadere invulling van het Maierhofer-criterium gelezen moet 
worden.77 In dit arrest refereert het Hof van Justitie uitsluitend aan het Maierhofer-criterium.

4.2.2.2.4.3.1 Voorbeelden (niet) vast met de grond verbonden constructies

De beoordeling of een constructie vast met de grond verbonden is, is een feitelijke. Het 
is daarom aan de nationale rechters om aan de hand van het Maierhofer-criterium vast 
te stellen of een constructie vast met de grond verbonden is of niet. In deze paragraaf wil 
ik daarom aan de hand van nationale recht in de lidstaten een aantal voorbeelden geven 
van constructies die op grond van het Maierhofer-criterium (niet) aangemerkt zijn als een 
vast met de grond verbonden constructie.

In het ‘Zeecontainer-arrest’ heeft de Hoge Raad het Nederlandse civiele recht beslissend 
voor de vraag of als loodsen verhuurde zeecontainers voor de btw onroerend zijn.78 Na 
het Maierhofer-arrest is naar mijn mening duidelijk dat deze op het terrein geplaatste 
zeecontainers ten onrechte zijn aangemerkt als onroerende goederen, omdat een vaste 
verbondenheid met de grond ontbrak.79 Hoewel de Hoge Raad niet expliciet op het Zeecon-
tainer-arrest is teruggekomen, volgt uit het ‘Dijkverzwarings-arrest’80 dat de Hoge Raad 
de aansluiting bij het civiele recht heeft ingewisseld voor het ‘Maierhofer-criterium’. Op 
grond van dit criterium hebben Nederlandse ‘lagere’ rechters een nog niet gesloopte kelder 
van 600 tot 800 m2 en een kunstgrasveld aangemerkt als vast met de grond verbonden 

76 P. Berkhuizen, ‘Voor de kwalificatie van opstallen als onroerend bestaat in de btw (te) weinig 
houvast’, WFR 2019/220, p. 1341.

77 HvJ EU 28 februari 2019, zaak C-278/18, V-N 2019/17.11, r.o. 23 (Sequeira Mesquita). In gelijke zin: 
P. Berkhuizen, ‘Voor de kwalificatie van opstallen als onroerend bestaat in de btw (te) weinig 
houvast’, WFR 2019/220, p. 1340.

78 HR 5 januari 2000, nr. 34.974, BNB 2000/83.
79 In gelijke zin: Van Kesteren, noot bij HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123 

(Maierhofer), Swinkels, noot bij HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, FED 2003/153 (Maierhofer) 
en Nieuwenhuizen, commentaar bij HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, NTFR 2003/177 
(Maierhofer).

80 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.5.
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constructies.81 Anders dan Bijl82 en Van Zadelhoff83, meen ik dat uit het Gemeente Vlaar-
dingen-arrest84 niet is af te leiden dat het Hof van Justitie betwijfelt of kunstgrasvelden 
een vast met de grond verbonden constructie zijn. In zijn prejudiciële vragen in deze zaak 
omschrijft de Hoge Raad de kunstgrasvelden namelijk als ‘(bouw)werk’. Omdat volgens de 
Nederlandse taalversie van art. 12 lid 2, eerste volzin Btw-richtlijn alleen een vast met de 
grond verbonden bouwwerk een gebouw is, acht ik die omschrijving van de Hoge Raad de 
logische verklaring voor het feit dat het Hof van Justitie in zijn arrest ambtshalve opmerkt 
dat de Hoge Raad moet nagaan of de kunstgrasvelden een bouwwerk zijn.

In de zaak The University of Kent85 is door het London Tribunal beslist dat portocabins 
voor tijdelijke studentenhuisvesting geen onroerende goederen zijn. De los op de grond 
geplaatste portocabins die aangesloten waren op water en elektriciteit zijn volgens het 
London Tribunal niet vast (genoeg) met de grond verbonden, omdat de portocabins binnen 
een halve dag verplaatst en weggebracht konden worden. In de zaak Argents Nurseries 
Ltd86 oordeelde The Tribunal dat twee zogenoemde ‘poly tunnels’ wel vast met de grond 
verbonden waren. De poly tunnels betroffen grote structuren met een gewelfd stalen 
frame waaraan mechanisch te bewegen polythyleen werd bevestigd. Per tunnel werden 
84 rechtopstaande stangen vastgeschroefd op in de grond verzonken betonblokken. De 
poly tunnels konden worden verplaatst, maar dit zou volgens het Upper Tribunal een 
aanzienlijke operatie zijn. In de zaak UK Storage Company (SW) Ltd heeft het Upper 
Tribunal geoordeeld dat self storage units op een omheind terrein die rusten op hun eigen 
gewicht en binnen twee dagen te ontmantelen zijn niet vast met de grond verbonden (en 
dus roerende goederen) zijn. Hierbij werd geen doorslaggevend gewicht toegekend aan 
de tweedagentermijn, maar aan het ontbreken van een vaste verbondenheid van de self 
storage met de grond.87

Van Zadelhoff sluit niet uit dat het Hof van Justitie het bestrate parkeerterrein in de zaak 
Woningstichting Maasdriel niet als een vast met de grond verbonden constructie heeft 
aangemerkt.88 Hoewel ik meen dat dit arrest, waarin vaststond dat sprake was van de 
levering van een onbebouwd terrein, geen grond biedt voor dit standpunt, kan ik Van 
Zadelhoff wel volgen in zijn twijfel over het aanmerken van een met rode klinkers bestraat 
parkeerterrein89 als een vast met de grond verbonden constructie. Dergelijke klinkers zijn 
immers gemakkelijk te verwijderen.90 Dit geldt overigens niet alleen voor met klinkers 
bestrate (parkeer)terreinen, maar voor alle terreinen waarop slechts een steenlaag is 

81 Hof ’s Hertogenbosch 22 april 2003, nr. 99/01246, ECLI:NL:GHSHE:2003:AH9192, r.o. 4.1 en Hof 
Arnhem 6 mei 2008, nr. 07/00067, ECLI:NL:GHARN:2008:BD2386, r.o. 4.9.

82 Bijl, noot bij HvJ EU 8 november 2012, zaak C-299/11, BNB 2013/9 (Gemeente Vlaardingen).
83 Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85 (Woningstichting 

Maasdriel).
84 HvJ EU 8 november 2012, zaak C-299/11, BNB 2013/9, m.nt. Bijl, r.o. 34-37 (Gemeente Vlaardingen).
85 London Tribunal Center 24 mei 2004, nr. VTD 18625.
86 London Tribunal Center 10 maart 2007, nr. VTD 20045.
87 Upper Tribunal 17 oktober 2012, nr. [2012] UKUT 359 (TCC).
88 Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85 (Woningstichting 

Maasdriel).
89 Hof Arnhem 8 juni 2010, 09/00361, ECLI:NL:GHARN:2010:BM9840, r.o. 2.10.
90 Anders: Rb Gelderland 23 december 2019, nr. AWB 18/4529, ECLI:NL:RBGEL:2019:601, r.o. 12.
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aangebracht, zoals stoeptegels op trottoirs en pleinen, of waarop slechts stelconplaten91 
liggen. Ook in België volstaat het ‘simpel aanbrengen van een steenlaag’ op de grond niet om 
een vaste verbondenheid van de constructie met de grond aan te nemen. Uit het Belgische 
beleid blijkt dat een gebouw veronderstelt ‘het onroerend uit hun aard maken (lees: vast 
met de grond verbinden) van grondstoffen (beton, asfalt etc) of van materialen (buizen, 
palen, vloerstenen etc)’ en dat een vaste verbondenheid met de grond een inlijving van 
grondstoffen of materialen in de grond vereist.92 Anders dan Van Zadelhoff stelt, blijkt uit 
de parlementaire geschiedenis niet (expliciet) dat de Nederlandse wetgever de opvatting is 
toegedaan dat een met klinkers bestraat parkeerterrein een gebouw is. In de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis93 en het daarop gebaseerde beleid94 is onder meer opgemerkt 
dat het begrip ‘gebouw’ ook betrekking heeft op wegen. Hieruit zou indirect afgeleid 
kunnen worden dat als een met klinkers bestrate weg als een gebouw wordt aangemerkt 
het voor de hand ligt dat ook een met klinkers bestraat (parkeer)terrein kwalificeert als 
een gebouw. Naar mijn mening miskent een dergelijke inductieve redenering echter dat 
de context van het aanmerken van wegen als een gebouw in de Nederlandse parlementaire 
geschiedenis duidelijk maakt dat de wetgever slechts heeft willen aangeven dat wegen 
een constructie zijn en niet dat deze wegen gebouwen (lees: vast met de grond verbonden 
constructies) zijn.

4.2.3 Het begrip ‘levering’

4.2.3.1 Inleiding

In dit onderdeel komt aan bod wanneer een vastgoedtransactie kwalificeert als een levering. 
Op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn en art. 3 lid 1, onderdeel a Wet OB is sprake van 
een levering van vastgoed indien de macht wordt overgedragen om als een eigenaar over 
het vastgoed te beschikken. De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 4.2.3.2 
komt de richtlijnhistorie van deze leveringsdefinitie aan bod. Vervolgens wordt ingegaan 
op de uitleg van deze leveringsdefinitie door het Hof van Justitie (paragraaf 4.2.3.3) en 
de invulling daarvan door de Hoge Raad (paragraaf 4.2.3.4). In paragraaf 4.2.3.5 wordt 
ingegaan op het Centralan-arrest. Dit arrest vraagt om een afzonderlijke behandeling, 
omdat hieruit afgeleid zou kunnen worden dat het mogelijk is dat met betrekking tot 
hetzelfde vastgoed de macht om als een eigenaar over het goed te beschikken tweemaal 
kan worden overgedragen. In paragraaf 4.2.3.6 wordt ingegaan op de sale-and-leaseback 
van vastgoed. Ten slotte wordt in paragraaf 4.2.3.7 de balans wordt opgemaakt en de vraag 
beantwoord of de inhoud van het leveringsbegrip wenselijk is.

91 Een stelconplaat is een vloerplaat van beton met gestandaardiseerde afmetingen. De meeste 
stelconplaten zijn voorzien van twee hijsgaten waardoor ze gemakkelijk te verwijderen zijn. 
Stelconplaten die niet zijn voorzien van hijsgaten kunnen overigens ook gemakkelijk worden 
verwijderd, maar dan met een vacuüm hefsysteem. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stelcon_plaat, 
geraadpleegd op 2 april 2021.

92 Circulaire nr. AFZ/2001-1292-N (AFZ 24/2002-E.T. 103.009) dd. 06.12.2002, hoofdstuk 1, afdeling 2.
93 MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, p. 4.
94 Besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 

paragraaf 3.1.3.
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 4.2.3.2 Richtlijn(historie)

 Het is zowel in het spraakgebruik als het Nederlandse civiele recht niet ongebruikelijk om 
de eigendom van een lichamelijke zaak te vereenzelvigen met de onderliggende lichamelijke 
zaak.95 Mollema wijst erop dat de eigendom van een zaak en de lichamelijke zaak zelf twee 
zijden zijn van dezelfde medaille. Deze medaille heeft een juridische zijde (de eigendom 
van de zaak) en een feitelijke zijde (de lichamelijke zaak).96 Bours heeft met iets andere 
woorden hetzelfde betoogd met betrekking tot het begrip ‘goed’ in de btw:

“In art. 5, lid 1 van de tweede richtlijn wordt “goed” gedefinieerd als een lichamelijk goed, 
dat wil zeggen, zoals van oudsher in het recht van de westelijke landen, het eigendomsrecht 
op een zaak.”97

Dat de overdracht van de eigendom van vastgoed op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn 
kwalificeert als een levering lijkt evident.98 Eigendom is immers het meest omvattende 
recht dat een persoon op vastgoed kan hebben.99 Ook de definitie van het begrip ‘levering’ 
in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn wijst hierop. Op grond van deze bepaling wordt immers de 
overdracht van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken 
aangemerkt als een levering.100 Daarnaast wijst ook de structuur van art. 14 en 15 Btw-richt-
lijn hierop. De leveringsgelijkstellingen in art. 14 leden 2 en 3 Btw-richtlijn hebben als 
gemene deler dat geen sprake is van een eigendomsoverdracht (paragrafen 4.2.4 en 4.2.5), 
terwijl de gelijkstellingen met een lichamelijke zaak in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn zien op 
de situatie waarin geen sprake is van de eigendom van vastgoed (zie paragraaf 4.2.6). Toch 
is in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn (en haar voorgangers) niet gekozen om de overdracht van 
de eigendom van een lichamelijke zaak als levering te beschouwen. Dit roept de vraag op 
waarom gekozen is voor de ‘overdracht van de macht om als een eigenaar over het goed 
te beschikken’ als leveringsdefinitie. In de richtlijnhistorie zijn hiervoor twee verklaringen 
te vinden: de eigendomsoverdracht tot zekerheid en de vereenzelviging van de in art. 15 
lid 2 Btw-richtlijn bedoelde rechten, deelbewijzen en aandelen met het vastgoed waarop 
zij betrekking hebben. Deze verklaringen komen hierna achtereenvolgens aan bod.

95 Zie bijv. A.F. Mollema, ‘Drie stellingen over beperkte rechten’, WPNR 2013/7000, p. 1155 en S.E. 
Bartels, V. Sagaert, V. Tweehuysen en F.J. Vonck, If it ain't broke, don't fix it, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 313.

96 A.F. Mollema, Het beperkte recht: een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het 
systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud (diss.), Utrecht: Uitgeverij BOXPress 
2013, p. 142-143.

97 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 165.

98 In het ABC-rapport, p. 28 werd met betrekking tot het begrip ‘levering’ reeds opgemerkt: “Een 
levering kan voortvloeien uit verschillende rechtshandelingen: verkoop, verkoop onder opschortende 
of ontbindende voorwaarde, ruil, huurkoop, schenking, vordering door de overheid, enz. Er dient te 
worden uitgemaakt of uitsluitend rechtshandelingen waarbij de eigendomsoverdracht plaatsvindt 
belastbaar is, dan wel of elke afgifte van een voorwerp of goed een belastbaar feit vormt.”

99 Art. 5:1 lid 1 BW.
100 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 

de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 66.
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4.2.3.2.1 Eigendomsoverdracht tot zekerheid

Voor de eerste en oudste verklaring moeten we naar de vergaderstukken inzake de totstand-
koming van de Tweede Richtlijn. Hieruit blijkt dat de lidstaten eensluidend van mening 
waren dat de overdracht van een goed (lees: de eigendomsoverdracht) als onderpand, de 
zogenoemde ‘Sicherungsübereignung’, ‘fiduciaire eigendomsoverdracht’ of ‘eigendoms-
overdracht tot zekerheid’101, niet moet worden beschouwd als een levering in de zin van 
art. 5 lid 1 Tweede Richtlijn.102 Van Velten wijst erop dat de eigendomsoverdracht tot 
zekerheid aan de wieg heeft gestaan van het onderscheid tussen de juridische en econo-
mische eigendom. Het Duitse Reichsgericht heeft in 1899 namelijk geoordeeld dat een 
zaak ‘dem Fiduciair zwar formell und juristisch, aber nicht materiell und wirtschaftlich’ 
toebehoort.103 Met de keuze voor een materieel leveringsbegrip, de overdracht van de 
beschikkingsmacht over een goed, is beoogd te voorkomen dat een eigendomsoverdracht 
tot zekerheid kwalificeert als een levering voor de btw.

4.2.3.2.2 Vereenzelviging in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde rechten, deelbewijzen en 
aandelen met onderliggende vastgoed

Voor de tweede verklaring voor de leveringsdefinitie van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn moeten 
we terug naar de voorbereiding van het ontwerp van het Voorstel voor een zesde richtlijn. 
In het kader van die voorbereiding heeft Bours op verzoek van de Europese Commissie 
onderzoek gedaan naar de (wenselijke) toepassing van de btw op vastgoedtransacties. In 
zijn studierapport merkt Bours op dat sommige zakelijke rechten, zoals de rechten van 
erfpacht, opstal en vruchtgebruik, de ‘juridische begeleiding zijn van een zekere economische 
gebruiksmacht over de zaak waarop zij betrekking hebben’. Naar zijn mening is met de 
definitie van het begrip ‘goed’ in art. 5 lid 1 Tweede Richtlijn als lichamelijke zaak gedoeld 
op de eigendom van de zaak. Daarvan uitgaande zouden alle zakelijke gebruiksrechten die 
geen eigendomsrecht zijn geen goederen zijn waardoor de leveringspoort voor transacties 
met deze rechten gesloten blijft.104

Naar de mening van Bours is dit slechts anders indien ervoor gekozen wordt om art. 5 
lid 1 Tweede Richtlijn zo te interpreteren dat het ook beperkte zakelijke rechten omvat 

101 Onder het oud-BW heeft de Hoge Raad de overdracht van een goed door een debiteur tot zekerheid 
voor de betaling van zijn schuld aan zijn crediteur (de zogenoemde ‘fiducia cum creditore’) 
aanvaard als een geldige titel voor de eigendomsoverdracht (zie o.a. HR 25 januari 1929, NJ 1929, 
616, m.nt. Scholten (Bos/Heineken Bierbrouwerij)). Tot 1 januari 1992 was in art. 3 lid 6 Wet OB 
uitdrukkelijk opgenomen dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid en de terugoverdracht geen 
leveringen zijn voor de btw. Sinds de inwerkingtreding van het huidige BW op 1 januari 1992 
wordt een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid in Nederland 
niet meer erkend als een geldige titel voor overdracht (art. 3:84 lid 3 BW). Om die reden is art. 3 
lid 6 Wet OB met ingang van 1 januari 1992 geschrapt (artikel XXIII van de Invoeringswet Boeken 
3, 5 en 6 nieuw B.W. (negende gedeelte), Stb. 1992, 286).

102 Bijlage III bij de nota van de Groep financiële vraagstukken van 18 januari 1967, nr. R/32/67 (ECO 
1).

103 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 435.

104 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 165.
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die op grond van hun voorwaarden beschouwd kunnen worden als een overdracht van 
de macht om als een eigenaar over de onderliggende zaak te beschikken. Naar de mening 
van Bours hebben de opstellers van de Tweede Richtlijn geen rekening gehouden met 
het ‘probleem van de zakelijke rechten’.105 Om die reden meent Bours dat alle zakelijke 
rechten die hun houder een gebruiksrecht over onroerende goederen verlenen gelijkgesteld
moeten worden met de onroerende goederen waarop zij betrekking hebben om transacties 
met deze rechten aan te kunnen merken als een levering. Hij merkt op dat het vastgoed 
voor de btw eventueel in twee componenten kan worden gesplitst: de blote eigendom 
enerzijds en het beperkte zakelijke recht anderzijds. Ook aandelen en deelbewijzen in 
onroerend goedmaatschappijen waarvan het bezit in rechte of in feite de eigendom of het 
genot verleent van een (deel van een) onroerend goed dienen volgens Bours op grond van 
het beginsel van de fiscale neutraliteit gelijkgesteld te worden met het vastgoed waarop 
zij betrekking hebben.106

De Europese Commissie heeft in lijn met het advies van Bours voorgesteld om deze beperkte 
zakelijke gebruiksrechten, deelbewijzen en aandelen gelijk te stellen met de onroerende 
goederen waarop zij betrekking hebben.107 De voorgestelde verplichte gelijkstelling van 
deze rechten, deelbewijzen en aandelen heeft het niet gehaald. In plaats daarvan hebben 
lidstaten de mogelijkheid gekregen om bepaalde rechten op onroerend goed en de voormelde 
zakelijke gebruiksrechten, deelbewijzen en aandelen gelijk te stellen met een lichamelijke 
zaak.108 In art. 15 lid 2 Btw-richtlijn staat niet dat deze rechten, deelbewijzen en aandelen 
gelijkgesteld worden met de onderliggende lichamelijke zaak. Is met deze tekstuele wijziging 
een wijziging beoogd ten opzichte van art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn? Naar 
mijn mening niet.109 In de gepubliceerde richtlijnhistorie alsmede de vergaderstukken inzake 
de totstandkoming van de Zesde Richtlijn heb ik niets gevonden dat daarop wijst.110 Ook 
uit de Btw-richtlijn is af te leiden dat een vereenzelviging met het onderliggende vastgoed 
beoogd is. Indien de gelijkstellingen in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn zouden betekenen dat 
de bedoelde rechten, deelbewijzen en aandelen als goederen beschouwd kunnen worden 
dan is immers nog een gelijkstelling met onroerende goederen nodig om de overdracht 
van deze rechten, deelbewijzen en aandelen op grond van de Btw-richtlijn als de levering 
van vastgoed te behandelen. In de Btw-richtlijn zijn echter geen regels te vinden om te 
bewerkstelligen dat het btw-regime voor de levering van vastgoed ook geldt voor deze 
met goederen gelijkgestelde rechten, deelbewijzen en aandelen.111

105 Bours duidt dit probleem aan als ‘een in het economisch leven marginaal probleem’. Daarmee 
lijkt hij (de potentie van) dit probleem in het economisch leven te hebben onderschat.

106 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 165.

107 Art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn.
108 Art. 15 lid 2 Btw-richtlijn (voorheen: art. 5 lid 3 Zesde Richtlijn).
109 Anders: H.W.M. van Kesteren, ‘Het begrip “levering”’, WFR 2009/1332 die stelt dat art. 15 lid 2 

Btw-richtlijn met zich brengt dat niet het onderliggende vastgoed wordt geleverd, maar de 
‘lichtere’ rechten als bedoeld in art. 15 lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn.

110 De door Van Kesteren geopperde mogelijkheid dat de opstellers op dit punt van art. 5 lid 1 
Voorstel voor een zesde richtlijn zijn afgeweken (H.W.M. van Kesteren, ‘Het begrip “levering”’, 
WFR 2009/1332), kan naar mijn mening dan ook worden uitgesloten.

111 H.W.M. van Kesteren, ‘Het begrip “levering”’, WFR 2009/1332.
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Ook het doel van de gelijkstellingen in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn pleit voor vereenzelviging 
met het onderliggende vastgoed. Deze gelijkstellingen beogen uit ‘vanzelfsprekende over-
wegingen van fiscale neutraliteit’ handelingen die in economisch opzicht gelijkwaardig zijn 
aan de overdracht van de eigendom van onroerend goed voor de btw gelijk te behandelen.112 
Die doelstelling zou gemakkelijk gevaar kunnen lopen indien de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn 
bedoelde rechten, deelbewijzen en aandelen zonder meer als een levering als bedoeld in 
art. 14 lid 1 Btw-richtlijn beschouwd kunnen worden zonder dat getoetst wordt of door 
de overdracht van deze rechten, deelbewijzen en aandelen de macht om als een eigenaar 
over het onderliggende vastgoed te beschikken overgaat. Een met een goed gelijkgesteld 
(zakelijk gebruiks)recht, deelbewijs of aandeel als bedoeld in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn 
niet zijnde het onderliggende vastgoed laat zich ook moeilijk indenken, omdat een relatie 
met een lichamelijke zaak wordt gemist. Zoals we hebben gezien zijn de eigendom van 
de lichamelijke zaak en de lichamelijke zaak zelf de juridische en feitelijke zijde van één 
medaille. Indien de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde rechten, deelbewijzen en aandelen 
worden aangemerkt als een zaak die niet het onderliggende vastgoed is, dan ontbreekt 
de feitelijke zijde van de medaille. Wil de gelijkstelling met de eigendom van vastgoed 
hout snijden, dan moet de feitelijk zijde van de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde 
rechten, deelbewijzen en aandelen dus (net als de eigendom) betrekking hebben op 
het onderliggende vastgoed. De overdracht van de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde 
rechten, deelbewijzen en aandelen houdt immers in dat economisch gezien de eigendom 
van het onderliggende vastgoed overgedragen wordt.113 Dit verklaart waarom art. 14 lid 1 
Btw-richtlijn niet eist dat de eigendom van het goed overgaat, maar de macht om als 
een eigenaar over het (onderliggende) goed te beschikken. Door deze formulering is het 
mogelijk dat de leveringspoort zich ook opent bij de overdracht van in de in art. 15 lid 2 
Btw-richtlijn genoemde rechten, deelbewijzen en aandelen.

4.2.3.3 Hof van Justitie

4.2.3.3.1 Safe-arrest

Het begrip ‘levering’ in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn is één van de weinige begrippen die in 
de Btw-richtlijn wordt gedefinieerd. Het is daarom evident dat dit begrip een uniebegrip 
is. De Hoge Raad gaat dan ook terecht uit van de plicht om het begrip ‘levering’ in art. 3 
lid 1, onderdeel a Wet OB conform art. 14 lid 1 Btw-richtlijn uit te leggen.114 In het Safe- 
arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het begrip ‘levering’ niet verwijst naar 
de (juridische) eigendomsoverdracht, maar ‘zich uitstrekt tot elke overdrachtshandeling 
van een lichamelijke zaak door een partij die de andere partij in staat stelt daadwerkelijk 

112 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753.
113 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753.
114 Zie o.a. HR 19 oktober 1988, nr. 24.942, BNB 1988/335, r.o. 4.6 en HR 4 juli 1990, nr. 27.942, 

BNB 1990/272, m.nt. Reugenbrink, r.o. 2.2.
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daarover te beschikken als ware zij de eigenaar van die zaak’.115 Ook zonder de overdracht 
van de (juridische) eigendom kan sprake zijn van de overdracht van de macht om als een 
eigenaar over vastgoed te beschikken.116 Door deze uitleg heeft het begrip ‘levering’ een 
meer economische betekenis gekregen.117 Of sprake is van een overdracht van de macht 
om als een eigenaar over een goed te beschikken dient de nationale rechter van geval tot 
geval te beoordelen aan de hand van de feitelijke omstandigheden.118 In de nadien gewezen 
jurisprudentie heeft het Hof van Justitie deze uitleg van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn steeds als 
uitgangspunt genomen.119 Het Safe-arrest kan daarom beschouwd worden als de ‘founding 
stone’ van het leveringsbegrip.

Het Hof baseert zijn oordeel in het Safe-arrest op de definitie van het begrip ‘levering’ alsmede 
de doelstelling van de (destijds geldende) Zesde Richtlijn om het begrip ‘belastbaar feit’, 
het begrip ‘levering’ daaronder begrepen, te harmoniseren.120 Die doelstelling zou volgens 
het Hof in gevaar kunnen komen indien de vaststelling of sprake is van een levering zou 
afhangen van voorwaarden die van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen, zoals het geval 
is met de civielrechtelijke voorwaarden voor de eigendomsoverdracht. Het is de vraag of 
dit laatste argument overtuigt. Immers, indien iedere lidstaat de eigendomsoverdracht 
beschouwt als een levering dan is sprake van harmonisatie. Deze harmonisatie gaat alleen 
minder ver dan de unificatie waarvoor het Hof van Justitie in het Safe-arrest kiest. De 
verwijzing naar de leveringsdefinitie is naar mijn mening een sterker argument. Bours 
heeft er reeds op gewezen dat de definitie van het leveringsbegrip een dergelijke uitleg 
niet uitsluit, terwijl uit (de richtlijnhistorie van) art. 15 lid 2 Btw-richtlijn volgt dat in 
bepaalde gevallen ook zonder een eigendomsoverdracht sprake kan zijn van een levering 
als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn (zie paragraaf 4.2.3.2).

115 HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/271, m.nt. Reugebrink, r.o. 7 (Safe). In de na 
het Safe-arrest gewezen jurisprudentie spreekt het Hof van Justitie ook wel van een over-
drachtshandeling van de ene partij die de andere partij machtigt (in het Engels: ‘empowers’) 
om over het vastgoed te beschikken als ware zij eigenaar (HvJ EG 14 juli 2005, zaak C- 435/03, 
V-N 2005/37.21, r.o. 35 (British American Tobacco International), HvJ EU 3 juni 2010, zaak C-237/09, 
V-N 2010/30.13, r.o. 24 (Nathalie de Fruytier), HvJ EU 7 oktober 2010, gevoegde zaken C-53/09 
en 55/09, V-N 2010/55.21, r.o. 45 (Loyalty Management UK/Baxi Group), HvJ EU 16 februari 2012, 
zaak C-118/11, V-N 2012/17.18, r.o. 39 (Eon Aset Menidjmunt) en HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-78/12, 
V-N 2013/49.16, r.o. 33(Evita-K)). De termen ‘overdrachtshandeling’ en ‘in staat stellen’ of ‘mach-
tigen’ sluiten uit dat diefstal van vastgoed, zoals het zogenoemde ‘landjepik’ van gemeentegrond, 
op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn kwalificeert als een levering door de eigenaar aan de dief 
(HvJ EG 14 juli 2005, zaak C- 435/03 (British American Tobacco International), V-N 2005/37.21). 
Het is overigens opmerkelijk, zo niet onlogisch, dat het Hof van Justitie hiervoor in laatstgenoemd 
arrest beslissend acht dat de pleger van de diefstal enkel houder (dit is een civielrechtelijk begrip) 
wordt van het gestolen goed en niet de macht krijgt om op dezelfde wijze over de goederen te 
beschikken als de eigenaar van het gestolen goed. Het Hof had naar mening moeten volstaan met 
de constatering dat geen overdrachtshandeling door de eigenaar aan de dief plaatsvindt (G.J. van 
Norden, ‘Verschuldigdheid van BTW bij diefstal tabaksproducten’, BtwBrief 2005/27 en G.J. van 
Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 266-267).

116 R.o. 9.
117 Reugebrink, noot bij HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/272 (Safe) en conclusie 

A-G Léger 19 september 2002, zaak C-185/01, ECLI:EU:C:2002:515, punt 26 (Auto Lease Holland).
118 HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/271, m.nt. Reugebrink, r.o. 13 (Safe).
119 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 267.
120 R.o. 7 en 8.
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Bezien we de uitleg tegen het decor van het Safe-arrest, dan doet het openhouden van de 
leveringspoort in deze zaak recht aan het beginsel van de fiscale neutraliteit, aangezien de 
koper de eigendom op elk door hem gewenst moment kon verkrijgen of (doen) overdragen. 
Hiermee had de koper feitelijk dezelfde beschikkingsmacht als een juridisch eigenaar. Uit het 
Safe-arrest blijkt evenwel niet of dit vereist is om vóór of zonder de eigendomsoverdracht 
een levering aan te nemen.121 En daar ligt naar mijn mening de zwakte van het Safe-arrest. 
Het Hof van Justitie verwijst namelijk in het geheel niet naar de opzet van (thans) art. 14 
en 15 lid 2 Btw-richtlijn. Indien deze opzet in ogenschouw wordt genomen, dan blijkt dat 
zowel art. 14 leden 2 en 3 als art. 15 lid 2 Btw-richtlijn betrekking hebben op situaties 
waarbij de eigendom niet overgaat en er een gelijkstelling nodig wordt geacht om in die 
situaties een levering aan te (kunnen) nemen. De redactie van V-N wijst er dan ook terecht 
op dat als het Safe-arrest zo moet worden uitgelegd dat het er niet meer toe doet of men op 
enigerlei wijze de juridische eigendom kan verkrijgen of (doen) overdragen dit moeilijk te 
rijmen is met de richtlijnhistorie en het (huidige) art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn.122 
Omdat het Safe-arrest hierover onduidelijkheid laat bestaan, heeft Reugebrink dit arrest 
niet zonder reden getypeerd als een ‘verbouwing van het leveringsbegrip zonder dat kan 
worden nagegaan of het fundament daarop is berekend’.123

4.2.3.3.2 Overdracht eigenaarsbevoegdheden

Het Hof van Justitie heeft in het Safe-arrest geoordeeld dat het aan de nationale rechter 
is om te beoordelen of de macht om als een eigenaar over een goed te beschikken is 
overdragen.124 Reugebrink meent dat het Hof van Justitie hiermee de deur weer openzet 
voor een uiteenlopende uitleg van de woorden ‘als een eigenaar’.125 Of het indammen van 
dit gevaar de reden is geweest is onduidelijk, maar zeker is dat het Hof zich toch heeft 
uitgelaten over de uitleg van de woorden ‘als een eigenaar’. Naar het oordeel van het Hof 
veronderstelt de macht om daadwerkelijk, dat wil zeggen: feitelijk126, als een eigenaar over 
het goed te beschikken de overdracht van ‘eigenaarsbevoegdheden’ met betrekking tot het 
goed.127 Hiervan is sprake indien iemand het recht heeft om te beslissen (in het Engels: ‘the 
right to decide’128) hoe en waarvoor het goed wordt gebruikt.129 Het gaat derhalve om het 

121 Redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88 V-N 1990/2127, 24 (Safe).
122 Redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88 V-N 1990/2127, 24 (Safe).
123 Reugebrink, noot bij HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/272 (Safe).
124 HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/271, m.nt. Reugebrink, r.o. 13 (Safe).
125 Reugebrink, noot bij HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/272 (Safe).
126 HvJ EG 14 juli 2005, zaak C- 435/03, V-N 2005/37.21, r.o. 35 (British American Tobacco Interna-

tional), HvJ EU 3 juni 2010, zaak C-237/09, V-N 2010/30.13, r.o. 24 (Nathalie de Fruytier), HvJ EU 
7 oktober 2010, gevoegde zaken C-53/09 en 55/09, V-N 2010/55.21, r.o. 45 (Loyalty Management 
UK/Baxi Group) en HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-78/12, V-N 2013/49.16, r.o. 33 (Evita-K).

127 HvJ EG 6 februari 2003, zaak C-185/01, BNB 2003/171, m.nt. Swinkels, r.o. 33 (Auto Lease Holland).
128 In gelijke zin: G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 270.
129 HvJ EG 6 februari 2003, zaak C-185/01, BNB 2003/171, m.nt. Swinkels, r.o. 34 (Auto Lease Holland), 

HvJ EU 3 september 2015, zaak C-526/13, V-N 2015/45.14, r.o. 50 en 51 (Fast Bunkering), HvJ EU 
15 mei 2019, zaak C-235/18, V-N 2019/26.14, r.o. 36 (Vega International) en HvJ EU 23 april 2020, 
zaak C-401/18, V-N 2020/24.13, r.o. 40 (Herst).
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recht om met het goed te mogen te doen wat men wil (uiteraard binnen de grenzen van het 
recht), hetgeen met name tot uitdrukking komt in het recht om het goed te vervreemden.130

Het voorgaande betekent niet dat de toets of de eigenaarsbevoegdheden daadwerkelijk zijn 
overgedragen steeds om de hoek komt kijken. In het Posnania-arrest neemt het Hof van 
Justitie een levering aan als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn op basis van uitsluitend 
de eigendomsoverdracht van het vastgoed.131 En in de arresten Arex en Herst heeft het 
Hof geoordeeld dat de voorwaarde van de overdracht van de macht om als een eigenaar 
over een goed te beschikken niet beperkt is tot de eigendomsoverdracht in de door het 
toepasselijke nationale recht voorgeschreven vormen’.132 Hieruit leid ik af dat het Hof van 
Justitie, conform de opvatting van A-G Kokott133, de eigendomsoverdracht van vastgoed in 
beginsel aanmerkt als de overdracht van de macht om als een eigenaar over een goed te 
beschikken. Uit het Centralan-arrest is af te leiden dat voor de overdracht van een aandeel
in de eigendom van vastgoed, zoals een appartementsrecht of een procentueel aandeel 
in een eigendomsrecht bij gezamenlijke eigendom van vastgoed, hetzelfde geldt als voor 
de overdracht van 100% van de eigendom van het vastgoed. Ook de overdracht van een 
aandeel in de eigendom van vastgoed is derhalve in beginsel een levering als bedoeld in 
art. 14 lid 1 Btw-richtlijn.134 Dat de Hoge Raad en de Staatssecretaris van Financiën de 
overdracht van appartementsrechten (in beginsel) beschouwen als een reguliere levering 
acht ik daarom richtlijnconform.135 Het uitgangspunt dat de overdracht van de eigendom 
of een aandeel daarin een levering is, sluit naar mijn mening aan bij de richtlijnhistorie 
alsmede de opzet van art. 14 en art. 15 lid 2 Btw-richtlijn (zie paragraaf 4.2.3.2). Daarnaast 
doet deze uitleg recht aan de maatschappelijke en economische betekenis die aan de 
eigendom van vastgoed toekomt.136 Zie ik het goed, dan speelt de toets of de eigenaarsbe-
voegdheden feitelijk zijn overgedragen met name een rol bij vastgoedtransacties in situaties 
waarin (nog) geen sprake is van een overdracht van (een aandeel in) de eigendom, zoals 

130 HvJ EU 23 april 2020, zaak C-401/18, V-N 2020/24.13, r.o. 40 (Herst). Zie ook: conclusie A-G Kokott 
10 november 2005, zaak C-245/04, ECLI:EU:C:2005:675, punt 58 (EMAG).

131 HvJ EU 11 mei 2015, zaak C-36/16, V-N 2017/26.13, r.o. 28 en 29 (Posnania).
132 HvJ EU 19 december 2018, zaak C-414/17, FED 2019/40, m.nt. Van den Eijnde, r.o. 75 (Arex) en 

HvJ EU 23 april 2020, zaak C-401/18, V-N 2020/24.13, r.o. 36 (Herst).
133 Conclusie A-G Kokott 17 maart 2005, zaak C-63/04, ECLI:EU:C:2005:185, punt 40 (Centralan). 

Zie ook: conclusie A-G Kokott 3 oktober 2019, zaak C-401/18, V-N 2020/9.12, punt 43 (Herst).
134 HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19, r.o. 66 (Centralan). Overigens kan dit ook 

in HvJ EG 21 april 2005, zaak C-25/03, BNB 2005/229, m.nt. Van Hilten, r.o. 56 (HE) worden gelezen 
waarin twee echtgenoten ieder voor hun aandeel in de eigendom van een nieuwbouwwoning 
als de afnemer worden beschouwd.

135 HR 29 mei 2015, nr. 13/02651, BNB 2015/219, m.nt. Swinkels, r.o. 3.1 (Gemeente Woerden), HR 
19 oktober 2018, nrs. 17/02606 en 17/02609, BNB 2019/78, m.nt. Swinkels, r.o. 2.3.2 (Gemeente 
Zwijndrecht) en besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, 
V-N 2013/54.15, paragraaf 4.1.

136 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 161.
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in de zaak Safe en bij zogenoemde ‘ABC-leveringen’137, en in situaties waarin ondanks de 
eigendomsoverdracht twijfel mogelijk is of er sprake is van het daadwerkelijk overdragen 
van eigenaarsbevoegdheden, zoals bij een sale-and-financial-leasebacktransacties het 
geval kan zijn (zie paragraaf 4.2.3.6). Spelen die bijzondere omstandigheden niet, en dat 
zal in het gros van de gevallen zo zijn, dan kan een toets of de eigenaarsbevoegdheden 
daadwerkelijk zijn overgedragen naar mijn mening achterwege blijven.

Anders dan Van Norden zie ik in de jurisprudentie van het Hof van Justitie geen grond om 
(ook) bij de levering van vastgoed te stellen dat het begrip ‘levering’ zowel een feitelijk (de 
feitelijke, fysieke macht) als een juridisch element (de beschikkingsmacht) heeft en dat op 
beide niveaus moet worden getoetst of de ‘eigenaarsbevoegdheden’ zijn overgedragen.138 
Het is juist, en in zoverre volg ik Van Norden, dat voor de levering van vastgoed vóór of 
zonder de eigendomsoverdracht, zoals in de zaak Safe, volgens het Hof van Justitie meer 
nodig is dan de overdracht van de feitelijke macht over het vastgoed.139 Ware dit anders 
dan zou ook de verhuur van onroerend goed kwalificeren als een levering, hetgeen niet het 
geval is.140 Hieruit volgt naar mijn mening echter niet dat de overdracht van de feitelijke 
macht een constitutief vereiste is voor een levering van vastgoed als bedoeld in art. 14 
lid 1 Btw-richtlijn. In het Centralan-arrest laat het Hof van Justitie immers ruimte voor de 
kwalificatie van de 999-jarige lease van het universiteitsgebouw als een levering, hoewel 
de lessee, Inhoco, niet de feitelijke macht over het universiteitsgebouw verkreeg van de 
eigenaar.141 Het feitelijk element van het leveringsbegrip kan naar mijn mening ook niet 
worden gebaseerd op r.o. 12 van het Safe-arrest. Hierin overweegt het Hof van Justitie dat 
in deze zaak ‘enerzijds sprake is van een verplichting tot civielrechtelijke eigendomsover-
dracht wat niet steeds de overdracht van de feitelijke macht zoals bedoeld in art. 5 lid 1 
Zesde Richtlijn lijkt in te houden, maar anderzijds van het feitelijk ter beschikking stellen 
van het goed, wat normaal gesproken zou moeten leiden tot de vaststelling dat van zulk een 
overdracht van de feitelijke macht sprake is’. Het Hof van Justitie verwijst in deze overweging 
nadrukkelijk naar de ‘in de tweede vraag genoemde omstandigheden’.142 Uit deze overweging 
is geen algemene regel af te leiden die inhoudt dat de overdracht van de feitelijke macht 
een constitutief vereiste is voor een levering van vastgoed. Integendeel, naar het oordeel 
van het Hof van Justitie is voor de overdracht van de macht om als een eigenaar over een 
lichamelijke zaak te beschikken niet vereist dat de partij aan wie de lichamelijke zaak wordt 
overgedragen die zaak fysiek in haar bezit neemt, noch dat die zaak fysiek aan haar wordt 

137 Bij ABC-transacties verkoopt A vastgoed aan B en B verkoopt dit vastgoed aan C en draagt A ter 
uitvoering van beide koopovereenkomsten de eigendom van het vastgoed rechtstreeks over aan 
C. Hoewel A de eigendom niet aan B overdraagt en B niet aan C kunnen beide vastgoedtransactie 
op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn een levering zijn indien A de macht om feitelijk als een 
eigenaar over het vastgoed te beschikken overdraagt aan B en B aan C (vgl. HvJ EG 6 april 2006, 
zaak C-245/04, V-N 2006/21.18 (EMAG) en HvJ EU 16 december 2010, zaak C-430/09, V-N 2010/66.18 
(Euro Tyre)). Dat in Nederland bij ABC-transacties op voorhand wordt aangenomen dat in iedere 
schakel een levering plaatsvindt (art. 3 lid 4 Wet OB) acht ik dan ook niet richtlijnconform. In 
gelijke zin: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, 
p. 138.

138 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 275.
139 Vgl. HR 30 november 2007, nr. 37.641, V-N 2007/57.21, r.o. 3.3.2.
140 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 270.
141 HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19, r.o. 64 (Centralan).
142 HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/271, m.nt. Reugebrink, r.o. 12 (Safe).
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overgedragen en/of fysiek door haar in ontvangst wordt genomen.143 Naar mijn mening is 
het feitelijke element van het leveringsbegrip in de Europese btw daarin gelegen dat ook 
vóór of zonder eigendomsoverdracht sprake kan zijn van een levering en dat ondanks de 
eigendomsoverdracht geen sprake kan zijn van een levering.144

 4.2.3.4 Hoge Raad

 In de vorige paragraaf is geconstateerd dat het Hof van Justitie de overdracht van de eigendom 
van vastgoed (of een aandeel daarin) in beginsel als een levering beschouwd. Ook de Hoge 
Raad gaat hiervan uit.145 De levering vóór of zonder de eigendomsoverdracht vereist naar 
het oordeel van de Hoge Raad de overdracht van eigenaarsbevoegdheden.146 Wanneer dit 
het geval is, zal van geval tot geval beoordeeld worden op basis van de rechtsbetrekking
tussen de betrokken partijen die verband houdt met het desbetreffende goed.147 Net als 
het Hof van Justitie houdt de Hoge Raad de mogelijkheid open dat geen sprake is van een 
levering van vastgoed ondanks de eigendomsoverdracht. In de zaak Gemeente Gemert-Brakel 
heeft de Hoge Raad namelijk expliciet getoetst of – gelet op de (wettelijke) beperkingen 
van de eigenaarsbevoegdheden – bij de eigendomsoverdracht van schoolgebouwen door 
een gemeente aan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs feitelijk 
sprake is van een overdracht van eigenaarsbevoegdheden.148 In deze paragraaf wordt – bij 
wijze van illustratie – ingegaan op de vraag of en, zo ja, wanneer naar het oordeel van 
de Hoge Raad sprake is van de overdracht van eigenaarsbevoegdheden vóór of zonder de 
eigendomsoverdracht (paragraaf 4.2.3.4.1) of geen sprake is van de overdracht van eige-
naarsbevoegdheden ondanks de eigendomsoverdracht van het vastgoed (paragraaf 4.2.3.4.2).

 4.2.3.4.1 Levering vastgoed vóór of zonder eigendomsoverdracht

De beoordeling of vóór of zonder de eigendomsoverdracht van het vastgoed sprake is van 
een levering dient, zoals hiervoor is opgemerkt, van geval tot geval beoordeeld te worden 
op basis van de rechtsbetrekking tussen de betrokken partijen die verband houdt met het 
desbetreffende goed. Dit neemt niet weg dat er op basis van de jurisprudentie van de Hoge 
Raad wel wat in algemene zin over die beoordeling te zeggen valt. De eis dat sprake moet zijn 
van eigenaarsbevoegdheden betekent naar het oordeel van de Hoge Raad dat bevoegdheden 
van een huurder of bruiklener niet volstaan.149 Ook het verlenen van een recht tot aankoop 
van vastgoed tegen een vastgestelde prijs is volgens de Hoge Raad geen levering (en dus een 
dienst). Dat oordeel is naar mijn mening ook logisch, omdat van een overdracht van een 

143 HvJ EU 19 december 2018, zaak C-414/17, FED 2019/40, m.nt. Van den Eijnde, r.o. 75 (Arex) en 
HvJ EU 23 april 2020, zaak C-401/18, V-N 2020/24.13, r.o. 38 (Herst).

144 Vgl. conclusie A-G Kokott 10 november 2005, zaak C-245/04, punten 57 en 58 (EMAG).
145 HR 21 maart 1997, nr. 16.208, BNB 1997/158, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.
146 HR 23 november 2007, nr. 38.126, BNB 2008/54, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.3.
147 HR 24 november 1999, nr. 34.585, BNB 2000/35. Het begrip ‘rechtsbetrekking’ omvat niet alleen 

de vastgoedtransactie die partijen zijn overeengekomen, maar de gehele rechtsverhouding tussen 
partijen (HR 14 oktober 2016, nr. 15/00664, BNB 2017/31, m.nt. Swinkels, r.o. 3.3 (Gemeente 
Hardinxveld-Giessendam II)).

148 HR 17 februari 2012, nr. 09/04280, BNB 2012/117, m.nt. Swinkels, r.o. 3.3.2 (Gemeente Gemert- 
Brakel).

149 HR 17 februari 2012, nr. 09/04280, BNB 2012/117, m.nt. Swinkels, r.o. 3.3.2 (Gemeente Gemert- 
Brakel).
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eigenaarsbevoegdheid in dat geval (nog) geen sprake is.150 De overdracht van de feitelijke 
macht en/of het (volledige) economisch belang (lees: het risico van waardeveranderingen 
en tenietgaan) van het vastgoed acht de Hoge Raad evenmin voldoende.151 Naar mijn mening 
terecht, omdat voor de overdracht van eigenaarsbevoegdheden ‘beslissingsmacht’ nodig is 
(zie paragraaf 4.2.3.3.2). Naar het oordeel van de Hoge Raad kan van die beslissingsmacht 
bij een vastgoedtransactie vóór of zonder de eigendomsoverdracht sprake zijn wanneer:

 ● de juridische eigenaar tevens een onherroepelijke volmacht heeft gegeven tot het 
vervreemden of bezwaren van het vastgoed152;

 ● de juridische eigenaar zich jegens de economische eigenaar heeft verplicht om op verzoek 
mee te werken aan de overdracht van de eigendom van het vastgoed aan een derde153;

 ● de juridische eigenaar gedoogt dat de koper voorafgaand aan de eigendomsoverdracht 
handelt alsof hij (reeds) de eigenaar van het vastgoed is, hetgeen tot uitdrukking kan 
komen in het recht van de koper om het goed voor eigen rekening te verhuren154.

In de zaak Safe (zie paragraaf 4.2.3.3.1) waren al voormelde eigenaarsbevoegdheden 
overgedragen waardoor het niet verwonderlijk is dat de Hoge Raad in die zaak heeft 
geoordeeld dat ook zonder de eigendomsoverdracht sprake was van een levering van 
het vastgoed.155 Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt niet dat dit noodzakelijk 
is om een levering van vastgoed vóór of zonder de eigendomsoverdracht aan te nemen. 
Daarnaast sluit de Hoge Raad niet uit dat ook andere overgedragen bevoegdheden erop 
kunnen wijzen dat sprake is van een levering van het vastgoed voorafgaand aan of zon-
der de eigendomsoverdracht. De drie ‘Safe-criteria’ vormen derhalve geen cumulatieve 
voorwaarden en evenmin een uitputtende lijst van criteria die (kunnen) wijzen op een 
feitelijke overdracht van eigenaarsbevoegdheden.

De verplichting van de eigenaar om te eniger tijd de (juridische) eigendom van het verkochte 
over te dragen heeft de Hoge Raad irrelevant geacht voor de vraag of de economische 
eigendomsoverdracht als een levering kwalificeert.156 Steun voor deze opvatting is te 
vinden in de conclusie van A-G Van Gerven in de zaak Safe.157 Ook het Hof van Justitie laat 
in het Safe-arrest doorschemeren dat de verplichting tot overdracht van de eigendom niet 

150 HR 23 juni 1999, nr. 34.536, BNB 1999/293.
151 HR 23 november 2007, nr. 38.126, BNB 2008/54, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.3, HR 23 novem-

ber 2007, nr. 40.142, V-N 2007/57.20, r.o. 3.3.3 en HR 30 november 2007, nr. 37.641, V-N 2007/57.21, 
r.o. 3.3.2. Zie ook: D.B. Bijl, ‘De overdracht van de economische eigendom van een goed in de 
omzetbelasting’, WFR 1990/1315 en G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: 
Kluwer 2007, p. 275-276 die erop wijzen dat de overdracht van het economisch belang niet nodig 
is.

152 HR 23 november 2007, nr. 38.126, BNB 2008/54, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.3, HR 23 novem-
ber 2007, nr. 40.142, V-N 2007/57.20, r.o. 3.3.3 en HR 30 november 2007, nr. 37.641, V-N 2007/57.21, 
r.o. 3.3.2.

153 HR 23 november 2007, nr. 38.126, BNB 2008/54, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.3, HR 23 novem-
ber 2007, nr. 40.142, V-N 2007/57.20, r.o. 3.3.3 en HR 30 november 2007, nr. 37.641, V-N 2007/57.21, 
r.o. 3.3.2.

154 HR 21 november 1990, nr. 25.864, BNB 1992/215, r.o 4.4.
155 HR 4 juli 1990, nr. 24.942, BNB 1990/272, m.nt. Reugebrink.
156 HR 4 juli 1990, nr. 24.942, BNB 1990/272, m.nt. Reugebrink, r.o. 2.3 en HR 21 november 1990, 

nr. 25.864, BNB 1992/215, r.o. 4.3 en 4.4.
157 Conclusie A-G Van Gerven 9 november 1989, zaak C-320/88, ECLI:EU:C:1989:413, punt 18 (Safe).
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steeds de overdracht van de macht om als een eigenaar over het goed te beschikken lijkt 
in te houden.158 Naar mijn mening is de opvatting van de Hoge Raad ook juist. Dat op een 
toekomstig moment de eigendom moet worden overgedragen zegt immers niets over de 
eventuele daaraan voorafgaande overdracht van eigenaarsbevoegdheden. Dit neemt niet 
weg dat een verplichting om te eniger tijd de (juridische) eigendom over te dragen wel 
een aanwijzing kan zijn dat de overdracht van eigenaarsbevoegdheden voorafgaand aan 
de eigendomsoverdracht is beoogd. Bij de overdracht van de economische eigendom, 
zoals in de zaak Safe, zullen in de koopovereenkomst immers bijzondere bepalingen zijn 
opgenomen die verband houden met de eigenaarsbevoegdheden in de tijd die ligt tussen 
het sluiten van de koopovereenkomst en de eigendomsoverdracht.159

 4.2.3.4.2 Geen levering ondanks eigendomsoverdracht

 Voor een vastgoedtransactie waarbij sprake is van een eigendomsoverdracht geldt als 
uitgangspunt dat sprake is van een levering. Indien de eigenaarsbevoegdheden, en met 
name de bevoegdheid om het vastgoed over te dragen, aanzienlijk zijn beperkt, dan komt 
de vraag op of deze vastgoedtransactie feitelijk de overdracht van eigenaarsbevoegdheden 
inhoudt. In de arresten Gemeente Gemert-Brakel160 en Gemeente Albrandswaard161 heeft de 
Hoge Raad duidelijk gemaakt dat de overdracht van de eigendom van een schoolgebouw, 
waarbij de eigenaarsbevoegdheden van het bevoegd gezag op grond van de Wet op het 
voortgezet onderwijs (WVO) aanzienlijk zijn beperkt, toch kwalificeert als een levering. 
Op grond van de WVO is het vervreemden, bezwaren of verhuren van het schoolgebouw 
zonder toestemming van de gemeente nietig en moet het schoolgebouw door het bevoegd 
gezag aangewend moet worden voor het voortgezet onderwijs om de eigendom van het 
schoolgebouw niet te verliezen. Naar mijn mening kan vanwege die beperkingen van 
de eigenaarsbevoegdheden niet gezegd worden dat het bevoegd gezag met de eigen-
domsoverdracht feitelijk het recht heeft verkregen om te beslissen hoe en waarvoor het 
schoolgebouw wordt gebruikt.162

Dat de Hoge Raad aan zijn oordeel ten grondslag legt dat aan het bevoegd gezag meer 
rechten toekomen dan de algemene bepalingen van het BW aan een huurder of bruiklener 
toekent, acht ik geen sterk argument. Het is juist dat het overdragen van eigenaarsbevoegd-
heden veronderstelt dat die bevoegdheden die van een huurder of bruiklener te boven 
gaan (zie paragraaf 4.2.3.4.1). Maar uit de omstandigheid dat het bevoegd gezag meer 

158 HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/271, m.nt. Reugebrink, r.o. 12 (Safe).
159 Vgl. A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), 

Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 439.
160 HR 17 februari 2012, nr. 09/04280, BNB 2012/117, m.nt. Swinkels, r.o. 3.3.2 (Gemeente Gemert- 

Brakel).
161 HR 29 juni 2012, nr. 10/00786, BNB 2013/35, m.nt. Swinkels, r.o. 4 Gemeente Albrandswaard).
162 In gelijke zin: conclusie A-G Van Hilten 30 juni 2011, nr. 09/04280, V-N 2011/53.20, punt 6.4.2, 

Swinkels, noot bij HR 17 februari 2012, nr. 09/04280, BNB 2012/117, Sanders, commentaar bij HR 
17 februari 2012, nr. 09/04280, NTFR 2012/501 en Redactie V-N, aantekening bij HR 17 februa-
ri 2012, nr. 09/04280, V-N 2012/15.24 en conclusie A-G Ettema 29 december 2015, nr. 15/00664, 
V-N 2016/11.18. Anders: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Gronin-
gen: Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 59-60 die beslissend acht dat het bevoegd gezag het 
schoolgebouw met toestemming van de gemeente kan vervreemden.
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bevoegdheden verkrijgt dan een huurder of bruiklener normaal gesproken heeft, volgt 
niet – want een a-contrario-redenering – dat het bevoegd gezag daadwerkelijk beschikt 
over eigenaarsbevoegdheden.163 Bovendien brengt het uniebegrip levering met zich dat 
voor de vraag wat onder eigenaarsbevoegdheden moet worden verstaan het nationale 
civiele recht niet het laatste woord heeft. Of de eigenaar meer bevoegdheden heeft dan 
een huurder of bruiklener normaliter op grond van het Nederlandse civiele recht heeft, is 
dus geen juiste toets. Ook het argument dat het bevoegd gezag geen ‘last’ heeft van die 
beperkingen zolang het schoolgebouw voor het voorgezet onderwijs wordt gebruikt, acht 
ik niet overtuigend. Het feit dat de school binnen die wettelijke ‘lijntjes’ moet blijven om 
de eigendom van het schoolgebouw niet te verliezen, pleit naar mijn mening juist voor 
de opvatting dat het bevoegd gezag niet het recht verkrijgt om (binnen de gebruikelijke 
grenzen van het eigendomsrecht) met het schoolgebouw te doen wat het wil.164 Het 
bevoegd gezag heeft van de gemeente de facto enkel het recht verkregen om het gebouw 
voor het door haar aangeboden voorgezet onderwijs te gebruiken.165 Dat lijkt mij te mager 
om een daadwerkelijke overdracht van eigenaarsbevoegdheden met betrekking tot het 
schoolgebouw aan te nemen. Omdat hierover in ieder geval redelijke twijfel mogelijk is, 
heeft de Hoge Raad naar mijn mening ten onrechte nagelaten om hierover een prejudiciële 
vraag te stellen aan het Hof van Justitie en is hij gehouden om dit in een voorkomend 
geval alsnog te doen.166

4.2.3.5 Centralan-arrest

In het Centralan-arrest borduurt het Hof van Justitie voort op het Safe-arrest en lijkt het 
aan de uitleg van het leveringsbegrip een nieuwe ‘steen’ toe te voegen. Deze ‘bouwsteen’ 
verdient bijzondere aandacht, omdat het Hof van Justitie in dit arrest de mogelijkheid 
lijkt te erkennen dat ten aanzien van hetzelfde vastgoed tweemaal de macht om als een 
eigenaar over het goed te beschikken kan worden overgedragen. De opbouw van deze 
paragraaf is als volgt. In paragraaf 4.2.3.5.1 wordt eerst ingegaan op het (bijzondere) 
feitencomplex in de zaak Centralan. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2.3.5.2 ingegaan op 
de verwijzingsuitspraak. In paragraaf 4.2.3.5.3 komt de conclusie van A-G Kokott aan bod, 
omdat het Hof van Justitie in het Centralan-arrest hierop in sterke mate leunt. Daarna 
wordt ingegaan op het arrest van het Hof van Justitie (paragraaf 4.2.3.5.4) en de betekenis 
van dit arrest (paragraaf 4.2.3.5.5).

4.2.3.5.1 Feitelijke situatie

In de zaak Centralan gaat het om het Harrington Building dat in opdracht van Universiteit 
Central Lancashire Higher Education Corporation (hierna: Universiteit) is gebouwd. Met 

163 In soortgelijke zin: Swinkels, noot bij HR 17 februari 2012, nr. 09/04280, BNB 2012/117 (Gemeente 
Gemert-Brakel) en Redactie V-N, aantekening bij HR 17 februari 2012, nr. 09/04280, V-N 2012/15.24 
(Gemeente Gemert-Brakel).

164 In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij conclusie A-G Ettema 29 december 2015, nr. 15/00664, 
V-N 2016/11.18.

165 In soortgelijke zin: Swinkels, noot bij HR 17 februari 2012, nr. 09/04280, BNB 2012/117 (Gemeente 
Gemert-Brakel).

166 In soortgelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij conclusie A-G Ettema 29 december 2015, 
nr. 15/00664, V-N 2016/11.18.
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betrekking tot dit gebouw zijn in 1994 en 1996 diverse transacties verricht tussen aan Uni-
versiteit verbonden vennootschappen. De structuur van Universiteit en haar deelnemingen 
is als volgt. Universiteit houdt alle aandelen in Centralan Holding Ltd (hierna: Centralan 
Holding) en Centralan Holding houdt alle aandelen in Centralan Properties Ltd (hierna: 
Centralan) en Inhoco 546 Ltd (hierna: Inhoco). De zaak Centralan spitst zich toe op twee 
(samenhangende) transacties die door Centralan in 1996 zijn verricht, maar hieraan zijn 
in 1994 twee (samenhangende) transacties voorafgegaan. Omdat die naar mijn mening 
relevant zijn voor de duiding van dit arrest, is in onderstaande figuur eerst de relevante 
feitelijke situatie in 1994 geschetst.

Bovenstaande figuur laat zien dat Universiteit op 14 september 1994 (de eigendom van) 
het Harrington Building voor £ 6.500.000 excl. btw heeft verkocht en geleverd aan Cen-
tralan. Ter zake van deze levering was Universiteit btw verschuldigd, omdat sprake was 
van een nieuw gebouw. Centralan heeft het Harrington Building direct weer voor 20 jaar 
(terug)geleaset aan Universiteit voor een jaarlijks bedrag van £ 300.000 excl. btw. Deze 
lease(dienst) was eveneens aan btw-heffing onderworpen. Het voorgaande betekent dat 
Centralan recht had op volledige aftrek van de door Universiteit in rekening gebrachte 
btw. Omdat Universiteit overwegend vrijgestelde prestaties verricht was de btw op de 
jaarlijkse leasetermijn voor haar slechts in beperkte mate aftrekbaar.

Op 22 november 1996 leasete Centralan het Harrington Building voor de duur van 999 jaar 
aan Inhoco voor een bedrag (ineens) van £ 6.370.000 (de ‘premium’) en een symbolische 
leasetermijn (‘rent’) die enkel op verzoek hoeft te worden betaald (de zogenoemde ‘pep-
percorn rent’). Deze 999-jarige lease liet de 20-jarige lease aan Universiteit in stand (een 
‘reversionary lease’). Inhoco verkreeg hierdoor het recht op inning van de door Universiteit 
verschuldigde leasetermijnen alsmede het recht op het gebruik van het Harrington Building 
na afloop van de 20-jarige lease. Deze 999-jarige lease was vrijgesteld van btw-heffing. Drie 
dagen na de vestiging van de 999-jarige lease draagt Centralan het residuele eigendomsrecht 
(de ‘freehold reversion’) over aan Universiteit voor £ 1.000. Dit eigendomsrecht geeft 
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Universiteit het recht om na afloop van de 999-jarige lease weer volledig te beschikken 
over het gebouw, terwijl het ook recht geeft op de eventuele leasetermijnen. Deze eigen-
domsoverdracht was een belaste levering, omdat het Harrington Building volgens het recht 
van het Verenigd Koninkrijk nog steeds nieuw is. In onderstaande figuur is de situatie in 
november 1996 weergegeven die het uitgangspunt vormt voor de zaak Centralan.

4.2.3.5.2 Verwijzingsuitspraak

In de zaak Centralan was aanvankelijk in geschil of uitsluitend de vrijgestelde 999-jarige 
lease (primair standpunt fiscus), uitsluitend de belaste levering van de residuele eigendom 
(standpunt Centralan) of beide transacties relevant zijn (subsidiair standpunt fiscus) voor de 
herziening (ineens) van de door Centralan genoten volledige btw-aftrek met betrekking tot 
het Harrington Building.167 In eerste aanleg is het primaire standpunt van de fiscus alsmede 
het standpunt van Centralan verworpen. In hoger beroep heeft de fiscus de verwerping van 
het primaire standpunt in eerste aanleg niet aangevochten. Dit betekent dat in hoger beroep 
het geschil beperkt was tot de vraag of uitsluitend de belaste levering van de residuele 
eigendom (standpunt Centralan) of beide transacties relevant zijn (standpunt fiscus) voor 
de herziening van de door Centralan genoten btw-aftrek. In hoger beroep was dus niet 
(meer) in geschil dat de overdracht van het residuele eigendomsrecht voor de herziening 
van de btw-aftrek niet genegeerd kan worden vanwege haar ‘de-minimiskarakter’.

Zowel in eerste als tweede aanleg is aan de rechter de vraag voorgelegd hoe Regulation 
115(3) van de VAT Regulations 1995 moet worden uitgelegd. Op grond van deze bepaling 
diende (ineens) herzien te worden ‘where the whole of the owners interest in a capital 
item is supplied by him’ binnen de voor dit goed geldende herzieningstermijn. Het is van 
belang om op te merken dat het Engelse begrip ‘supply’ zowel op een levering als een 

167 Voor de herzieningsregels zij verwezen naar paragraaf 8.5.
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dienst kan slaan. De bewoordingen ‘the supply of the whole interest in a capital item’ 
hoeven daarom niet noodzakelijkerwijs uitgelegd te worden als de levering van een goed. 
Er wordt immers niet gesproken over de ‘supply of goods’ of ‘the transfer of the right to 
dispose … as a owner’. Hierbij dient tevens in aanmerking te worden genomen dat op 
grond van het recht van het Verenigd Koninkrijk zowel eigendomsrechten (‘freehold’) als 
leases kwalificeren als een ‘(legal) interest in land’. De relevante vraag is dus of ook de 
vestiging van een 999-jarige lease door Centralan, de eigenaar, kwalificeert als de ‘supply 
of the owners interest in a capital item’.

De rechter in deze zaak was bewust van zijn plicht om 115(3) van de VAT Regulations 
1995 conform art. 20 lid 2 Zesde Richtlijn (thans: art. 188 Btw-richtlijn) uit te leggen.168

De Engelse taalversie van deze richtlijnbepaling luidde als volgt:

“In the case of supply during the period of adjustment capital goods shall be regarded as if 
they had still been applied for business use by the taxable person until expiry of the period 
of adjustment. Such business activities are presumed to be fully taxed in cases where the 
delivery of the said goods is taxed; they are presumed to be fully exempt where the delivery 
is exempt. The adjustment shall be made only once for the whole period of adjustment still 
to be covered.(…)”

De verwijzende rechter constateerde dat er geen jurisprudentie voorhanden was die licht 
werpt op de interpretatie van deze richtlijnbepaling.169 Om de volgende reden achtte de 
verwijzende rechter het noodzakelijk (ambtshalve) een prejudiciële vraag te stellen:

“18. Article 20(3) is couched in terms appropriate to a supply of goods susceptible of delivery. 
Evidently it is not intended to be so confined because, by Article 5, "supply of goods" includes 
the transfer of the right to dispose of tangible property as owner and member states are 
entitled to treat immovable property as tangible goods. The article contemplates a supply of 
the capital asset such that it ceases to be applied for the business use of the former owner. 
The purpose of the article is to attribute a use for the remainder of the adjustment period by 
reference to whether or not the supply by virtue of which it ceased to be applied in the former 
owner's business is or is not taxable. In this context it is necessary to consider what is meant 
by "the delivery of the said goods”.
19. The proper interpretation and application of Article 20(3) in relation to immovable property 
must accommodate the various and varied systems of land law applicable in individual Member 
States. Not all of them differentiate between immovable property and estates or interests in it. 
And even if they do should the retention of a reversion on a 999 year lease affect the taxable 
status of immovable property based on its current use? This is essentially a question for the 
European Court of Justice.”

Uit voormelde overwegingen blijkt dat de verwijzende rechter twijfelde aan de vraag 
of art. 20 lid 3 Zesde Richtlijn beperkt was tot leveringen als bedoeld in (thans) art. 14 
Btw-richtlijn. Naar zijn mening was het mogelijk om deze bepaling zo te lezen dat ook 

168 High Court of Justice (England and Wales), Chancery Divisions 23 januari 2003, nr. [2003] EWHC 
44 (Ch), r.o. 17.

169 R.o. 17.
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sprake is van een ‘supply of the capital good’ indien door de ‘supply’ het investeringsgoed 
niet langer voor de economische activiteiten van de voormalige eigenaar wordt gebruikt. 
Daarnaast blijkt uit de verwijzingsuitspraak dat de verwijzende rechter oog had voor het 
feit dat niet alle lidstaten bekend zijn met de figuur ‘interest in’ vastgoed dat zowel de 
eigendom als leasing omvat. Uit de overwegingen van de verwijzende rechter om een 
prejudiciële vraag te stellen is reeds af te leiden dat de vestiging van de 999-jarige lease 
op grond van het (destijds geldende) recht in het Verenigd Koninkrijk niet als een levering 
kwalificeerde Uit de formulering van de prejudiciële vraag in de verwijzingsuitspraak 
blijkt dit expliciet. Hierin is te lezen dat de 999-jarige lease volgens de verwijzende rechter 
vrijgesteld is op basis van art. 13, B, onderdeel b Zesde Richtlijn (thans: art. 135 lid 1, on-
derdeel l Btw-richtlijn).170 Deze vrijstelling betreft de verhuur van onroerend goed, hetgeen 
veronderstelt dat de 999-jarige lease volgens de verwijzende rechter een verhuurdienst is.

4.2.3.5.3 Conclusie A-G Kokott

In de zaak Centralan is door A-G Kokott een conclusie genomen.171 Het is voor de ver-
wijzende rechter zuur dat deze A-G hem niet lijkt te verstaan. De A-G poneert slechts 
haar opvatting dat het begrip ‘supply’ in (thans) art. 188 Btw-richtlijn beperkt is tot een 
levering als bedoeld in (thans) art. 14 lid 1 Btw-richtlijn.172 Deze opvatting is overigens te 
kort door de bocht, omdat het begrip ‘levering’ in (thans) art. 14 Btw-richtlijn zich ook 
uitstrekt tot de in andere leden van deze richtlijnbepaling genoemde transacties. Hoewel 
ik onderschrijf dat het begrip ‘supply’ in (thans) art. 188 Btw-richtlijn ziet op een levering 
als bedoeld in (thans) art. 14 Btw-richtlijn is het onbevredigend dat in de conclusie van de 
A-G geen motivering voor deze opvatting wordt gegeven. De verwijzende rechter twijfelde 
immers op grond van de bewoordingen van (de Engelse taalversie van) (thans) art. 188 
Btw-richtlijn of deze bepaling tot die (strikte) uitleg van het begrip ‘supply’ noopt. Onder 
verwijzing naar de verschillende taalversies van (thans) art. 188 Btw-richtlijn had de A-G 
op eenvoudige wijze duidelijk kunnen maken dat het begrip ‘supply’ betrekking heeft 
op een levering.173 Daarnaast had de A-G erop kunnen wijzen dat uit niets blijkt dat de 
opstellers aan het begrip ‘levering’ in (thans) art. 188 Btw-richtlijn een andere betekenis 
hebben willen geven dan aan het begrip ‘levering’ in (thans) art. 14 Btw-richtlijn.

De A-G ‘vliegt’ na deze aanname direct door naar het standpunt van de Europese Commissie. 
De Europese Commissie heeft in deze zaak het standpunt ingenomen dat de 999-jarrige 
lease niet als een levering kan worden gezien en dat naar Engels recht alleen de overdracht 
van het residuele eigendomsrecht de verkrijger het recht verleent om als eigenaar over het 
goed te beschikken. Dit standpunt doet volledig recht aan hetgeen in deze zaak vaststaat: 
de 999-jarige lease is een (verhuur)dienst en de overdracht van de residuele eigendom is 
een levering. De A-G vat dit standpunt van de Europese Commissie echter verkeerd op en 
meent dat de Europese Commissie bedoelt dat op grond van het Engelse recht alleen de 

170 R.o. 24.
171 Conclusie A-G Kokott 17 maart 2005, zaak C-63/04, ECLI:EU:C:2005:185 (Centralan).
172 Punt 35.
173 In de Deense taalversie wordt het begrip ‘levering’ gebruikt, in de Duitse taalversie het begrip 

‘Lieferung’, in de Franse taalversie het begrip ‘livraison’, in de Italiaanse taalversie het begrip 
‘cessione’ en in de Nederlandse taalversie het begrip ‘levering’.
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overdracht van de residuele eigendom leidt tot een (civielrechtelijke) eigendomsoverdracht.174

Toegegeven, het standpunt van de Europese Commissie had duidelijker verwoord kunnen 
worden, maar een lezing van dit standpunt tegen de achtergrond van de verwijzingsuit-
spraak had dit misverstand kunnen voorkomen. In dat geval had de A-G kunnen volstaan 
met de constatering dat in deze zaak vaststaat dat de 999-jarige lease niet kwalificeert 
als een levering als bedoeld in (thans) art. 14 lid 1 Zesde Richtlijn waardoor uitsluitend 
de overdracht van de residuele eigendom aanleiding kan geven tot een herziening ineens 
als bedoeld in (thans) art. 188 Btw-richtlijn.

Omdat de A-G uitgaat van de veronderstelling dat de Europese Commissie meent dat op 
grond van het Engelse (civiele) recht alleen de overdracht van de residuele eigendom leidt 
tot een civielrechtelijke eigendomsoverdracht, komt zij met het Safe-arrest op de proppen 
waaruit het tegendeel blijkt.175 Sterker nog, de A-G ziet in de economische eigendoms-
overdracht in de zaak Safe een sterke overeenkomst met de vestiging van de 999-jarige 
lease in de zaak Centralan.176 De A-G leidt uit het Safe-arrest af dat ook de 999-jarige lease 
een levering kan zijn als bedoeld in art. 5 lid 1 Zesde Richtlijn wanneer Inhoco daardoor 
de macht verkrijgt om als een eigenaar over het universiteitsgebouw te beschikken. 
Daarvoor pleit volgens de A-G dat Inhoco tegen een eenmalige betaling voor een zeer lange 
periode het gebruiksrecht krijgt, alsmede het recht op de leasetermijnen op grond van de 
leasingovereenkomst die door Centralan voor een periode van 20 jaar met de universiteit 
is gesloten.177 Ironisch genoeg merkt de A-G op dat die vaststelling voorbehouden is aan de 
nationale rechter.178 Had de A-G de verwijzingsuitspraak goed gelezen, dan had zij daaruit 
kunnen opmaken dat de verwijzende rechter op grond van de aan hem voorbehouden 
vaststelling reeds tot een tegenovergestelde conclusie was gekomen. Afgezien daarvan, is 
de gelijkenis met het Safe-arrest naar mijn mening ook helemaal niet zo sterk als de A-G 
meent. In de zaak Safe kon de economisch eigenaar op ieder door hem gewenst moment 
de eigendom van het vastgoed verkrijgen of doen overdragen aan een derde. In dat geval 
ligt het voor de hand dat de economisch eigenaar de macht heeft om als een eigenaar over 
het vastgoed te beschikken. In de zaak Centralan verkrijgt Inhoco tegen een eenmalige 
betaling een gebruiksrecht voor een zeer lange periode. Maar pleit dat voor de overdracht 
van eigenaarsbevoegdheden? Naar mijn mening niet. Een eenmalige betaling en/of het 
verkrijgen van een gebruiksrecht voor een zeer lange duur kan ook plaatsvinden zonder 
dat er eigenaarsbevoegdheden overgedragen worden. Ook de opzet van art. 14 lid 1 en 
art. 15 lid 2 Btw-richtlijn pleiten tegen de kwalificatie van een 999-jarige lease als een 
levering op grond van een analogische toepassing van het Safe-arrest. Uit art. 15 lid 2, 
onderdeel a Btw-richtlijn volgt dat het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid heeft om een 
999-jarige lease gelijk te stellen met een lichamelijke zaak (zie paragraaf 4.2.6.3). Pas als 
het Verenigd Koninkrijk dit heeft gedaan, hetgeen zoals in de verwijzingsuitspraak besloten 
ligt niet het geval is, kan de 999-jarige lease op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn als een 
levering worden aangemerkt. Zou, zoals de A-G kennelijk meent, de 999-jarige lease enkel 
op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn kwalificeren als een levering dan wordt de vrijheid 

174 Punt 37.
175 Punt 37.
176 Punt 38.
177 Punt 39.
178 Punt 39.
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die art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn aan het Verenigd Koninkrijk geeft door art. 14 
lid 1 Btw-richtlijn ontnomen. En hetzelfde heeft dan te gelden voor de vrijheid die art. 15 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn aan lidstaten geeft om zakelijke gebruiksrechten op een 
onroerend goed gelijk te stellen met een lichamelijke zaak. De opzet van art. 14 lid 1 en 
art. 15 lid 2 Btw-richtlijn is dan ook niet berekend op de door de A-G voorgestane uitleg.

De constatering van A-G Kokott dat de 999-jarige lease een levering zou kunnen zijn, roept 
direct de (vervolg)vraag op wat een dergelijke kwalificatie betekent voor de kwalificatie 
van de overdracht van de residuele eigendom. Met betrekking tot de overdracht van de 
residuele eigendom werpt de A-G de vraag op of deze handeling wel een levering is, omdat 
het recht dermate uitgehold is dat niet meer van een echt eigendomsrecht kan worden 
gesproken. Het is naar de mening van de A-G echter lastig om te bepalen waar de grens 
ligt tussen de eigendom die zo ver is uitgehold dat de overdracht van dit recht niet meer 
kwalificeert als een levering en de gevallen waarin de eigendom voldoende substantieel 
is. Het trekken van een grens bij een leasetermijn van 99, 199 of 999 jaar houdt altijd iets 
willekeurigs. Om die willekeur te voorkomen zou volgens de A-G ook in een geval als het 
onderhavige de overdracht van het residuele eigendomsrecht in beginsel als een levering 
moeten worden aangemerkt.179 Hieruit (en met name het woord ‘ook’) zou afgeleid kunnen 
worden dat de A-G van mening is dat iedere levering van de residuele eigendom (of in 
Nederland: de blote eigendom) in beginsel kwalificeert als een levering. Dit veronderstelt 
dat met betrekking tot hetzelfde vastgoed tweemaal de macht overgedragen kan worden 
om als een eigenaar over dit goed te beschikken. Naar mijn mening biedt de Btw-richtlijn 
voor deze opvatting slechts in beperkte mate steun.

Dat in de visie van A-G Kokott zowel de 999-jarige lease als de overdracht van de residuele 
eigendom van hetzelfde vastgoed een levering kan zijn, betekent dat meerdere personen 
de macht kunnen hebben om als eigenaar over een goed te beschikken. Anders dan de 
Europese Commissie ziet de A-G hierin geen bezwaar. Zij wijst erop dat een zaak heel goed 
aan meerdere personen in mede-eigendom kan worden overgedragen. De A-G heeft hierbij 
het oog op de eigenaren van een appartement die in de regel aandelen verwerven in de 
gemeenschappelijk gebruikte ruimten.180 Die vergelijking gaat naar mijn mening mank. In 
de zaak Centralan is geen sprake van mede-eigendom. Integendeel, de conclusie dat zowel 
Inhoco als Universiteit de macht hebben om als eigenaar over het Harrington Building te 
beschikken betekent dat zowel Inhoco als Universiteit tegelijkertijd de macht hebben om 
als een eigenaar over het volledige gebouw te beschikken. Bij appartementsrechten ligt 
dat wezenlijk anders. In dat geval is een eigendomsrecht gesplitst in appartementsrechten 
waarbij ieder appartementsrecht de eigenaar het recht geeft op het exclusieve gebruik van 
een appartement en het (niet-exclusieve) gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. In 
dat geval is het eigendomsrecht als een taart in stukken gesneden en heeft iedere apparte-
mentseigenaar één stuk van die taart. Dit geldt op dezelfde wijze indien meerdere personen 
de eigendom van één onroerende zaak hebben. Ook dan heeft ieder van die persoon een 
aandeel in de ‘eigendomstaart’. Van het tegelijkertijd hebben van de volledige eigendom van 
hetzelfde goed is bij mede- of gezamenlijke eigendom derhalve geen sprake. De conclusie 

179 Punt 40.
180 Punt 41.
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dat in de zaak Centralan sprake is van twee leveringen betekent echter – de metafoor 
van de taart vasthoudend – dat zowel Inhoco als Universiteit de gehele taart hebben. Een 
dergelijke gevolgtrekking roept onvermijdelijk de vraag hoe één taart, twee taarten kan 
worden. Of anders gezegd: hoe kan één onroerend goed, twee onroerende goederen worden? 
In de conclusie geeft de A-G geen antwoord op deze vraag, maar laat zij de lezer achter 
met de verbazing over dit ‘wonder van de vastgoedvermenigvuldiging’. En dat is onnodig. 
Indien de A-G oog had gehad voor de opzet van art. 14 lid 1 en art. 15 lid 2 Btw-richtlijn, 
dan had zij hieruit kunnen begrijpen dat een dergelijke ‘vastgoedvermenigvuldiging’ in 
de btw weliswaar mogelijk is, maar dat uit art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn en de 
richtlijnhistorie is af te leiden dat hiervoor vereist is dat de 999-jarige lease van vastgoed 
gelijkgesteld – dit maakt dat de ‘vastgoedvermenigvuldiging’ een juridische fictie is en 
geen wonder – is met dit vastgoed.

 4.2.3.5.4 Hof van Justitie

 In het Centralan-arrest leunt het Hof van Justitie sterk op de conclusie van A-G Kokott.181

Net als de A-G vertrekt het Hof bij (thans) art. 14 lid 1 Btw-richtlijn, maar laat het na om in 
te gaan op de twijfel van de verwijzende rechter die de aanleiding was voor de prejudiciële 
vraag.182 Het Hof is wel terughoudender dan de A-G met de afwijzing van het standpunt 
van de Europese Commissie. Het Hof acht zich niet bevoegd om zich uit te laten over de 
gegrondheid van de bewering van de Europese Commissie dat naar Engels recht alleen de 
overdracht van de residuele eigendom kwalificeert als een levering.183 In navolging van de 
A-G merkt het Hof evenwel op dat uit het Safe-arrest volgt dat ook zonder de overdracht van 
de eigendom sprake kan zijn van een levering. Of de vastgoedtransacties kwalificeren als 
een levering is echter aan de verwijzende rechter om te beoordelen.184 Komt de verwijzende 
rechter in het hoofdgeding tot de conclusie dat in de specifieke omstandigheden van het 
hoofdgeding zowel de 999-jarige lease als de daarmee nauw verbonden overdracht van 
de residuele eigendom kwalificeert als de overdracht van de macht om als een eigenaar 
over het goed te beschikken, dan zouden volgens het Hof beide handelingen bijgevolg 
beschouwd kunnen worden als een levering als bedoeld in (thans) art. 14 lid 1 Btw-richtlijn.185

Het Hof gaat er net als de A-G aan voorbij dat die beoordeling in deze zaak een gepasseerd 
station is. In ieder geval heeft het Hof blijkens het vervolg van dit arrest over het hoofd 
te zien dat de kwalificatie van de 999-jarige lease als levering betekent dat sprake is van 
de belaste levering van een nieuw gebouw waardoor deze transactie geen aanleiding kan 
geven tot een herziening van de genoten btw-aftrek. In dat geval zou Centralan overigens 
wel btw verschuldigd zijn over de vestiging van de 999-jarige lease, maar dat komt in het 
arrest niet aan bod.

181 HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19 (Centralan).
182 R.o. 62.
183 R.o. 62.
184 R.o. 63.
185 R.o. 64. In de Nederlandse vertaling van het Central-arrest lijkt het Hof van Justitie in r.o. 61 als 

vertrekpunt te nemen dat de verkoop van het Harrington Building volgens de verwijzende rechter 
is geschiedt door twee leveringen. In de procestaal, het Engels, wordt echter het woord ‘supply’ 
gebruikt dat hier beter vertaald had kunnen worden met ‘handeling’.
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Hoe dan ook, het Hof wuift in navolging van de A-G het bezwaar van de Europese Com-
missie weg dat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat twee verschillende personen die 
verschillende rechten hebben op een goed beide het recht hebben om als een eigenaar over 
dit goed te beschikken.186 Uit de verschillende wijzen waarop de gezamenlijke eigendom 
in de rechtsordes van de lidstaten is ingevuld, leidt het Hof af dat het mogelijk is dat 
meer dan één persoon het recht heeft om als eigenaar over een goed te beschikken.187 Dit 
argument ontleent het Hof aan de conclusie van de A-G, maar zoals in paragraaf 4.2.3.5.3 
is opgemerkt gaat die vergelijking mank. Daarnaast acht ik het inconsistent dat het Hof 
in het Safe-arrest kiest voor een unierechtelijke uitleg van het leveringsbegrip die losstaat 
van de uiteenlopende civiele voorwaarden voor de eigendomsoverdracht, maar in het 
Centralan-arrest op de proppen komt met de uiteenlopende wijze waarop de gezamenlijke 
eigendom in het civiele recht van lidstaten is geregeld als hét argument voor de unierech-
telijke mogelijkheid dat meer dan één persoon het recht heeft om over hetzelfde goed 
als een eigenaar te beschikken. Feit is evenwel dat het Hof deze beslissing heeft genomen 
waardoor de vraag op tafel ligt wat de betekenis is van dit arrest voor de (rechts)praktijk. 
Die vraag komt in de volgende paragraaf aan bod.

4.2.3.5.5 Betekenis Centralan-arrest

Indien uit het Centralan-arrest de regel volgt dat de macht om als een eigenaar over vast-
goed te beschikken tweemaal kan worden overgedragen188, dan is dat naar mijn mening 
problematisch. Het fundament van art. 14 en art. 15 lid 2 Btw-richtlijn is op een dergelijke 
regel niet berekend. Immers, indien een 999-jarige lease reeds op grond van (uitsluitend) 
art. 14 lid 1 Btw-richtlijn een levering is, dan valt niet in te zien waarom de opstellers art. 15 
lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn nodig hebben geacht om de overdracht van (zakelijke) 
gebruiksrechten op onroerend goed, zoals een 999-jarige lease of een erfpachtrecht voor 
onbepaalde tijd, middels een optionele gelijkstelling met een lichamelijke zaak toegang 
te verschaffen tot de leveringspoort. Naar mijn mening is het niet alleen wenselijk, maar 
ook mogelijk om het Centralan-arrest een beperktere betekenis toe te dichten.

In de eerste plaats is het van belang dat het Hof van Justitie de mogelijkheid dat de macht 
over hetzelfde goed tweemaal wordt overgedragen plaatst tegen de achtergrond van 
de specifieke omstandigheden van deze zaak waarbij de vastgoedtransacties nauw met 
elkaar verbonden waren.189 De Europese Commissie heeft deze situatie dermate bijzonder 
geacht dat zij heeft geopperd om in deze zaak het verbod op misbruik van recht in de 
btw te introduceren teneinde de verwijzende rechter de mogelijkheid te bieden aan de 
transacties het beoogde btw-voordeel te ontnemen.190 Ook in de conclusie van A-G Kokott 

186 R.o. 65.
187 R.o. 66.
188 Zie voor die opvatting bijv.: H.W.M. van Hesteren, ‘Het begrip "levering"’, WFR 2009/1332, 

M.M.J. Stok, N. Tetteroo en J.M.B. Boender, ‘Fast Bunkering Klaipėda: (brand)stof tot nadenken?’, 
BtwBrief 2015/80, M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 73-74, M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 
Kluwer: Deventer 2020, p. 123 en Sparidis, noot bij conclusie A-G Kokott 3 september 2020, zaak 
C-604/19, NLF 2020/2026 (Gemeente Wrocław III).

189 R.o. 64 en 67.
190 Punt 46.
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wordt opgemerkt dat ‘de transacties artificieel overkomen en uitsluitend beogen om de 
universiteit in staat te stellen om de btw op de aankoop van het gebouw af te trekken, 
hoewel de universiteit overwegend vrijgestelde prestaties verricht’.191 Het is daarom niet 
ondenkbaar dat het Hof van Justitie met zijn uitleg slechts een ‘oplossing’192 heeft willen 
geven om het door Universiteit gewenste btw-voordeel te verijdelen.193 Hierbij dient in 
ogenschouw te worden genomen dat Hof het verbod van misbruik van recht pas later 
heeft geïntroduceerd in de btw en bij onderzoek naar de toepassing van dit verbod in de 
btw in deze zaak aanleiding bestond om de schriftelijke procedure te heropenen194. Een 
‘bokkesprong’ om een ‘misbruik-van-recht-achtige’ uitkomst te voorkomen is het Hof van 
Justitie ook niet vreemd. In het DFDS-arrest195 heeft het Hof al eerder gekozen voor een 
dergelijke pragmatische ‘oplossing’. Het Hof van Justitie heeft na het Centralan-arrest nimmer 
herhaald dat de macht om als een eigenaar over een goed te beschikken tweemaal kan 
worden overgedragen. Dat vormt een aanwijzing dat het Centralan-arrest de uitzondering 
is die de regel bevestigt dat op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn de macht om als een 
eigenaar over een onroerend goed te beschikken slechts eenmaal kan worden overgedragen.

Daarnaast geeft ook de formulering van de mogelijkheid dat de macht om als een eigenaar 
over het(zelfde) goed te beschikken tweemaal wordt overgedragen in het Centralan-arrest 
aanleiding tot terughoudendheid. Indien zowel de overdracht van de residuele eigendom 
als de 999-jarige lease enkel op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn een levering kan zijn 
had het Hof van Justitie moeten oordelen dat als de verwijzende rechter vaststelt dat Cen-
tralan zowel aan Inhoco als Universiteit de macht om als een eigenaar over het Harrington 
Building te beschikken heeft overgedragen, beide handelingen op grond van (thans) 14 
lid 1 Btw-richtlijn beschouwd moeten worden als een levering. Het Hof van Justitie heeft 
echter geoordeeld dat in dat geval beide handelingen beschouwd zouden kunnen worden 
als een levering als bedoeld (thans) 14 lid 1 Btw-richtlijn. Dit is geen vertaalfout. In de 
procestaal, het Engels, wordt een vergelijkbare uitdrukking gebruikt ‘could be regarded’. 
Het Hof van Justitie houdt dus een slag om de arm. Naar mijn mening geeft die slag om 
de arm de nationale rechter de ruimte om enerzijds de mogelijkheid te erkennen dat 
tweemaal de macht om als een eigenaar over hetzelfde goed te beschikken kan worden 
overgedragen, maar anderzijds recht te doen aan de opzet van art. 14 lid 1 en art. 15 
lid 2 Btw-richtlijn door die mogelijkheid te beperken tot die gevallen waarin een lidstaat 
gebruik heeft gemaakt van de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde optie om de (zakelijke) 
gebruiksrechten op vastgoed gelijk te stellen met een lichamelijke zaak. Dat in de zaak 
Centralan in het door de rechter-rapporteur Caoimh opgestelde rapport ter terechtzitting, 

191 Conclusie A-G Kokott 17 maart 2005, zaak C-63/04, ECLI:EU:C:2005:185, punt 60 (Centralan 
Property).

192 Zie voor deze term: conclusie A-G Kokott 17 maart 2005, zaak C-63/04, ECLI:EU:C:2005:185, 
punt 60 (Centralan Property). Hierbij ziet het Hof van Justitie overigens over het hoofd dat als 
de 999-jarige lease een levering is, sprake is van de belaste levering van een nieuw gebouw (zie 
paragraaf 4.2.3.5.4).

193 Vgl. conclusie A-G Van Hilten 17 juni 2010, nr. 08/02606, BNB 2012/141, voetnoot 15 en M.E. van 
Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 123.

194 Conclusie A-G Kokott 17 maart 2005, zaak C-63/04, ECLI:EU:C:2005:185, punt 60 (Centralan 
Property).

195 HvJ EG 20 februari 1997, zaak C-260/95, V-N 1997/1662, 17 (DFDS).
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en derhalve ook in de conclusie en het arrest, (thans) art. 15 lid 2 Btw-richtlijn onder de 
toepasselijke bepalingen van het unierecht wordt genoemd, biedt steun voor deze uitleg.

4.2.3.6 Sale-and-leaseback

In het Gemeente Middelharnis-arrest heeft de Hoge Raad het oordeel van Hof Den Haag 
in stand gelaten dat de eigendomsoverdracht van vastgoed in het kader van een sale- and-
operational-leaseback een levering is als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn en art. 3 
lid 1 Wet OB.196 Naar mijn mening is dat juist. De operational lease(back) van vastgoed 
kwalificeert als een doorlopende (verhuur)dienst. Het verlenen van dit gebruiksrecht door 
de lessor aan de lessee gelijktijdig met de eigendomsverkrijging door de lessor ontneemt 
de lessor niet de macht om als een eigenaar over het vastgoed te beschikken.197 De vraag 
of een sale-and-financial-leaseback van vastgoed als een levering kwalificeert is lastiger 
te beantwoorden. Zoals uit paragraaf 4.2.4.4 volgt, kan financial leasing een levering 
zijn als bedoeld in art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn. Indien zowel de ‘sale’ als de 
‘financial-leaseback’ op zichzelf genomen een levering zijn, rijst de vraag of de lessor 
op enig moment de macht verkrijgt om als een eigenaar over het goed te beschikken. In 
Nederland is de prealabele vraag of een sale-and-financial-leaseback überhaupt tot een 
eigendomsoverdracht van het vastgoed kan leiden vanwege het civielrechtelijke verbod 
van een eigendomsoverdracht tot zekerheid. Op die prealabele vraag zal daarom eerst 
worden ingegaan.

4.2.3.6.1 Eigendomsoverdracht tot zekerheid?

Een eigendomsoverdracht van vastgoed tot zekerheid is in Nederland op grond van art. 3:84 
lid 3 BW verboden (het zogenoemde ‘fiduciaverbod’). Een rechtshandeling die als doel 
heeft om vastgoed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de 
overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is op grond van deze bepaling 
geen geldige titel van overdracht van dat vastgoed. Dit betekent dat de civielrechtelijke 
levering er niet toe leidt dat de eigendom op de verkrijger overgaat.198 Uit het Keereweer 
q.q./Sogelease-arrest199 volgt dat Hoge Raad het fiduciaverbod heel beperkt uitlegt. De 
Hoge Raad maakt in dit arrest een onderscheid tussen een werkelijke overdracht en een 
nietige, fiduciaire overdracht.200 Van een fiduciaire eigendomsoverdracht is sprake indien de 
bevoegdheid van de eigenaar beperkt is tot verhaalsmogelijkheden. Zolang een werkelijke 
overdracht is beoogd en deze rechtshandeling de strekking heeft de verkrijger meer te 
verschaffen dan enkel een recht op het vastgoed dat hem in zijn belang als schuldeiser 
beschermt blijft de ‘sale’ uit de gevarenzone. Van een werkelijke overdracht is volgens 
de Hoge Raad reeds sprake indien de lessor in geval van wanprestatie van de lessee de 
leasingovereenkomst slechts behoeft te ontbinden ten einde weer vrijelijk en volledig 

196 HR 30 maart 2012, nr. 09/03079, BNB 2012/202, m.nt. Swinkels (Gemeente Middelharnis).
197 In gelijke zin: W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: 

Wolters Kluwer 2016, p. 181.
198 J.J. van Hees, Leasing (diss.), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 63.
199 HR 19 mei 1995, nr. 15.806, NJ 1996/119, m.nt. Kleijn (Keereweer q.q./Sogelease).
200 L.P.W. van Vliet, ‘Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?’, NTBR 

2008/43.
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over het vastgoed te kunnen beschikken. Een beding in de financial leasingovereenkomst 
op grond waarvan het onderhoud en risico van het vastgoed voor rekening van de lessee 
blijft, acht de Hoge Raad niet relevant om de strekking van de ‘sale’ te duiden. Datzelfde 
geldt voor de omstandigheid of de sale-and-financial-leaseback betrekking heeft op 
vastgoed dat de vervreemder reeds in eigendom heeft of op nog aan te schaffen vastgoed 
alsmede het doel waarvoor de lessee het verkoopbedrag van de ‘sale’ wenst aan te wenden. 
De Hoge Raad heeft echter een slag om de arm gehouden. Ook een overdracht waarbij 
de bevoegdheden van de eigenaar niet beperkt zijn tot verhaalsmogelijkheden kan in 
bijzondere omstandigheden een fiduciaire overdracht zijn. Een wanverhouding tussen 
de waarde van het overgedragen vastgoed en de hoogte van de vordering op de lessee is 
een indicatie dat partijen geen werkelijke overdracht van het vastgoed hebben beoogd.201

Voor een rechtsgeldige sale-and-financial-leaseback van vastgoed is het in Nederland 
daarom van belang dat de koopprijs (nagenoeg) overeenkomt met de werkelijke waarde 
van het vastgoed.

 4.2.3.6.2 Mydibel-arrest

 Door voormelde strikte uitleg van het fiduciaverbod zal bij een sale-and-financial-leaseback 
in Nederland normaliter sprake zijn van een (civielrechtelijke) overdracht van de eigendom 
van het vastgoed aan de lessor. Staat in de financial leasingovereenkomst een uitdrukkelijk 
beding inzake de overdracht van de eigendom van dat vastgoed door de lessor aan de lessee 
en verkrijgt de lessee de eigendom aan het einde van de looptijd van de overeenkomst 
automatisch – de situatie waarin sprake is van een urgerende koopoptie incluis – wanneer de 
overeenkomst op de normale wijze wordt uitgeoefend, dan kwalificeert de ‘financial-lease-
back’ afzonderlijk bezien als een levering (zie paragraaf 4.2.4.4). Als zowel de ‘sale’ als de 
‘financial-leaseback’ afzonderlijk bezien kwalificeren als een levering, dan roept dit zowel 
in Nederland als andere lidstaten de vraag op of daadwerkelijk sprake is van een levering 
van het vastgoed door de verkoper/lessee aan de koper/lessor. Uit het Mydibel-arrest202

volgt naar mijn mening dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord.203

In de zaak Mydibel gaat het om de gelijknamige onderneming die eigenaar is van twee 
percelen waarop meerdere bedrijfsgebouwen staan. Om haar liquiditeit te verhogen 
heeft Mydibel ten behoeve van twee financiële instellingen, ING Asset Finance NV en 
KBC Bank NV, een 99-jarig recht van erfpacht gevestigd tegen een vergoeding ineens van 
€ 9.630.000 voor het eerste perceel en € 2.700.000 voor het tweede perceel alsmede een 
jaarlijkse canon van € 25.204 Mydibel heeft gelijktijdig met die financiële instellingen een 
leaseovereenkomst gesloten op grond waarvan de financiële instellingen Mydibel voor een 
niet-opzegbare periode van 15 jaar het recht verlenen om dit vastgoed te gebruiken tegen 

201 HR 18 november 2005, nr. C04/176HR, NJ 2006/151, r.o. 3.5.2 (BTL Lease/Van Summeren).
202 HvJ EU 27 maart 2019, zaak C-201/18, V-N 2019/23.16 (Mydibel).
203 Door Blokland is die opvatting reeds voor het Mydibel-arrest verdedigd (W.J. Blokland, Omzetbe-

lastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 216-217).
204 Dat in deze zaak gekozen is voor de vestiging van een tijdelijk recht van erfpacht in plaats van 

de eigendomsoverdracht hield verband met een besparing van registratierechten. Omdat geen 
sprake is van de vestiging van erfpachtrechten voor onbepaalde tijd, acht ik het onjuist dat Toet 
stelt dat de banken een eeuwigdurend recht van erfpacht hebben verkregen (Toet, commentaar 
bij HvJ EU 27 maart 2019, zaak C-201/18, NTFR 2019/1290 (Mydibel)).
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een betaling van een driemaandelijkse huur die overeenkomt met de investeringswaarde 
van € 9.630.000 respectievelijk € 2.700.000 vermeerderd met rente. Op grond van de 
leaseovereenkomst heeft Mydibel na afloop van de leaseovereenkomst een aankoopoptie 
voor een prijs van 10% van de investeringswaarde voor het eerste perceel en 3% van de 
investeringswaarde voor het tweede perceel. De Belgische fiscus meende dat de vestiging 
van de erfpachtrechten voor de btw kwalificeerde als vrijgestelde leveringen van oude 
gebouwen die aanleiding gaven tot herziening van de btw-aftrek.205 Hieruit blijkt dat de 
Belgische fiscus in de sale-and-financial-leasebacktransacties voor de btw twee relevante 
transacties onderkende. Mydibel meende echter dat die knip niet kon worden gemaakt 
en dat er sprake was van één enkele zuivere financiële transactie. Blijkens de verwijzings-
beslissing heeft Mydibel er in dit verband op gewezen dat de macht om als een eigenaar 
over een goed te beschikken bij Mydibel is gebleven en dat het goed, gelet op het arrest 
EON Aset Menidjmunt206, beschouwd moet worden als een bedrijfsmiddel van Mydibel.

In eerste aanleg is de Belgische fiscus in het gelijkgesteld, maar in hoger beroep zijn er 
twijfels gerezen en is besloten om het Hof van Justitie om uitleg te vragen. Het Hof van 
Justitie heeft de zaak zonder conclusie van een A-G berecht. Dit betekent dat er volgens 
het Hof geen sprake is van een nieuwe rechtsvraag. Uit het feit dat de zaak door drie 
rechters is berecht is af te leiden dat het Hof dit geen al te moeilijke zaak vond. Het Hof 
heeft conform de opvatting van Mydibel beslist dat, onder voorbehoud van verificatie 
door de verwijzende rechter, de twee sale-and-financial-leasebacktransacties vanwege 
de onlosmakelijke verbondenheid ieder als één enkele transactie gezien moeten worden. 
In deze zaak acht ik dat juist, omdat gelet op de feiten de financial leasing afzonderlijk 
bezien een levering zou zijn als bedoeld in art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn. Het Hof 
had er wijs aan gedaan om dit voorbehoud expliciet te maken, omdat financial leasing 
voor de btw niet per definitie als een levering kwalificeert (zie paragraaf 4.2.4.4). Het Hof 
maakt zich er vervolgens wat makkelijk vanaf door slechts te oordelen dat die transactie 
geen levering is als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn, omdat de lessor niet de macht 
verkrijgt om als een eigenaar over de gebouwen te beschikken. Dat is na de kwalificatie 
van de sale-and-financial-leasebacktransactie als één enkele transactie een open deur. 
Niettemin doet dit oordeel in de zaak Mydibel wel recht aan de economische realiteit die 
inhoudt dat het vastgoed het bedrijfsvermogen van Mydibel niet heeft verlaten. Bovendien 
acht ik deze beslissing ook in lijn met de opvatting van de lidstaten dat een overdracht 
van een eigendomsrecht tot zekerheid niet kwalificeert als de overdracht van de macht om 

205 Dit blijkt uit de Nederlandse vertaling van de verwijzingsbeslissing (https://ecer.minbuza.nl/
documents/20142/1387588/C+201+18+verwijzingsbeschikking.pdf/2fc9ccf8-0f08-fc58-b836-8df-
7f3ca58b0?t=1564049778229, geraadpleegd op 2 april 2021) duidelijker dan uit de eerste 
prejudiciële vraag zoals die in het arrest van het Hof van Justitie wordt weergegeven, aangezien 
daarin slechts wordt vermeld dat ‘de sale-and-lease-backtransactie niet aan btw onderworpen 
was’. Zie ook: H.G.J. Teeuwsen, ‘Btw-behandeling van een sale-and-leasebacktransactie’, BtwBrief 
2019/44, p. 13 en R.D. Dirks en M.D.C. Gomes Vale Viga, ‘Erfpacht-en-leaseback’ is geen ‘sale-en-
lease-back’, MBB 2019/41, p. 450. Anders: Nellen, noot bij HvJ EU 27 maart 2019, zaak C-201/18, 
FED 2019/79 (Mydibel) die er vanuit gaat dat de vestiging van de erfpachtrechten in de zaak 
Mydibel (afzonderlijk bezien) niet als een levering kwalificeerden en Redactie V-N, aantekening 
bij HvJ EU 27 maart 2019, zaak C-201/18, V-N 2019/23.16 (Mydibel) die concludeert dat het Hof 
van Justitie de vestiging van de 99-jarige erfpachtrechten als een dienst beschouwd en dat de 
uitkomst anders is indien deze vestiging (afzonderlijk bezien) als een levering kwalificeert.

206 HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-118/11, V-N 2012/17.18 (Eon Aset Menidjmunt).
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als een eigenaar over het vastgoed te beschikken.207 Wat de transactie wel is, laat het Hof 
in het midden. Gelet op de gestelde prejudiciële vraag kon het Hof dit ook doen. Hoewel 
het prettig was geweest als het Hof hierover direct duidelijk was geweest, meen ik dat die 
ene prestatie, gelet op de economische realiteit, bezwaarlijk anders gekwalificeerd kan 
worden dan een dienst door de lessor aan de lessee bestaande in het verlenen van krediet.208

 4.2.3.6.3 Betekenis Mydibel-arrest

 In de literatuur wordt verschillend gedacht over de vraag of de betekenis van het Mydi-
bel-arrest beperkt is tot de (herzieningsgevolgen van) erfpacht-and-leasebacktransacties.209

Er zijn auteurs die menen dat de omstandigheid dat bij erfpacht-and-leasebacktransacties 
de eigendom niet wordt overgedragen een wezenlijk verschil oplevert met ‘echte’ sale- 
and-leasebacktransacties.210 Zoals uit de vorige paragraaf is op te maken, onderschrijf ik die 
opvatting niet. Indien, zoals in de zaak Mydibel het geval was, zowel de vestiging van het 

207 Het begrip ‘levering’ is een uniebegrip. Dat een sale-and-financial-lease-back niet onder het 
Nederlandse fiduciaverbod valt, laat daarom onverlet dat unierechtelijk gezien wel sprake kan 
zijn van een eigendomsoverdracht tot zekerheid (lees: geen overdracht van de macht om als een 
eigenaar over het vastgoed te beschikken). Bovendien wordt een sale-and-financial-lease-back 
in de civielrechtelijke literatuur ook wel aangemerkt als een eigendomsoverdracht tot zekerheid 
die niet onder het fiduciaverbod valt (L.P.W. van Vliet, ‘Eigendom als zekerheidsmiddel: moet 
overwaarde verrekend worden?’, NTBR 2008/43). Verder dient erop te worden gewezen dat 
Nederland pas in 1992 - dus ruim na de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn - een fiduciaverbod 
heeft gekregen. Het is niet ondenkbaar dat andere lidstaten een fiduciaverbod niet kennen of, 
indien zij wel een fiduciaverbod kennen, hieraan een andere invulling geven. Het ligt daarom 
voor de hand dat een eigendomsoverdracht aan de koper/lessor er niet aan in de weg hoeft te 
staan dat de ‘sale’ van een sale-and-financial-lease-back geen levering is als bedoeld in art. 14 
lid 1 Btw-richtlijn, omdat slechts sprake is van een eigendomsoverdracht tot zekerheid.

208 W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 181, H.G.J. Teeuwsen, ‘Btw-behandeling van een sale-and-leasebacktransactie’, 
BtwBrief 2019/44, p. 13 en K.F.H. van Lierop en M.M.A. Verscheijden, ‘Btw en sale-and-lease-
back; extra relevant tijdens de coronacrisis’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2020/12, p. 9. Ook in 
de civielrechtelijke literatuur is erop gewezen dat bij een fiduciaire eigendomsoverdracht de 
koopprijs fungeert als een geldlening die in termijnen moet worden terugbetaald (L.P.W. van Vliet, 
‘Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?’, NTBR 2008/43). Voors 
heeft het Hof van Justitie in het Mercedes-Benz Financial Services UK-arrest met betrekking tot 
een financial leaseovereenkomst geoordeeld dat het daarin gehanteerde begrip ‘termijn’ gangbaar 
is voor kredietovereenkomsten (HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/55.12, r.o. 32 
(Mercedes-Benz Financial Services UK)).

209 W. Panis en Ch. A. Herbain, ‘Do Sale and Lease Back Tranactions Require a VAT Adjustment? 
Towards a Pragmatic Look Trough Approach’, Intertax 2019, Volume 47, Issue 8/9, p. 784-788, 
S. Wijsman en W. Kolkman, ‘Btw-behandeling bij ‘zuivere financiële’ sale and lease back, VGR
2019/4, H.G.A. van Assen, ‘Btw herzien of niet herzien, dat is de vraag’, BTW-bulletin 2019/39, 
R.D. Dirks en M.D.C. Gomes Vale Viga, ‘Erfpacht-en-leaseback’ is geen ‘sale-en-lease-back’, MBB
2019/41, conclusie A-G Ettema 30 april 2020, nr. 19/00699, V-N 2020/28.12, punt 2.18, Soltysik, 
commentaar bij conclusie A-G Ettema 30 april 2020, nr. 19/00699, NTFR 2020/1660, Redactie 
V-N, aantekening bij conclusie A-G Ettema 30 april 2020, nr. 19/00699, V-N 2020/28.12, Gruson, 
noot bij conclusie A-G Ettema 30 april 2020, nr. 19/00699, NLF 2020/1331, E.W.E.M. Cox en S.C.M. 
van Heugten, ‘Jaaroverzicht btw en overdrachtsbelasting 2019’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2020/2, 
p. 12-13 en K.F.H. van Lierop en M.M.A. Verscheijden’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2020/12.

210 R.D. Dirks en M.D.C. Gomes Vale Viga, ‘Erfpacht-en-leaseback’ is geen ‘sale-en-lease-back’, 
MBB 2019/41, Soltysik, commentaar bij conclusie A-G Ettema 30 april 2020, nr. 19/00699, NTFR
2020/1660, Redactie V-N, aantekening bij conclusie A-G Ettema 30 april 2020, nr. 19/00699, 
V-N 2020/28.12, Gruson, noot bij conclusie A-G Ettema 30 april 2020, nr. 19/00699, NLF 2020/1331.
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recht van erfpacht als de financial leaseback afzonderlijk bezien als een levering kwalificeert, 
dan is het springende punt naar mijn mening dat door die levering en teruglevering de 
facto geen sprake is van de overdracht van de macht om als een eigenaar over het onder-
liggende vastgoed te beschikken aan de lessor. Dat is echter wel vereist om de vestiging 
van het erfpachtrecht als een levering te kunnen aanmerken. Bij deze erfpacht-and-finan-
cial-leasebacktransacties vormt het erfpachtrecht primair de zekerheid tot nakoming van 
de verplichtingen die de lessee heeft uit hoofde van de leaseovereenkomst.211 Voor een 
sale-and-financial-leaseback waarbij de eigendomsoverdracht en de financial-leaseback 
afzonderlijk bezien zouden kwalificeren als een levering, geldt naar mijn mening hetzelfde. 
Ook dan is vanwege de levering en teruglevering de facto geen sprake van een overdracht 
van de macht om als een eigenaar over het vastgoed te beschikken aan de lessor.212

Om die reden meen ik dat er geen reden is om een onderscheid te maken tussen sale- and-
leasebacktransacties waarbij de eigendom overgaat en erfpacht-and-leasebacktransacties 
waarbij dat niet het geval is, indien de vestiging van het erfpachtrecht, zoals in de zaak 
Mydibel het geval was, afzonderlijk bezien kwalificeert als een levering. Immers, op grond 
van art. 15 lid 2, onderdeel b jo. art. 14 lid 1 Btw-richtlijn is de vestiging van een recht 
van erfpacht slechts een levering indien daardoor de macht om als een eigenaar over 
het onderliggende vastgoed te beschikken wordt overgedragen (zie paragraaf 4.2.3.2.2).213 
Met andere woorden: het beschouwen van de vestiging van het recht van erfpacht als een 
levering impliceert dat dit recht economisch gezien vergelijkbaar is met een eigendoms-
overdracht (zie paragraaf 4.2.6.4). Zoals hiervoor is aangegeven, kon het Hof van Justitie 
in het Mydibel-arrest beslissen dat er de facto geen sprake was van een levering, omdat 
zowel de vestiging van de erfpachtrechten door Mydibel als de financial leasingback door 
de financiële instellingen afzonderlijk bezien kwalificeerden als leveringen. Hierdoor bleef 
de macht om als een eigenaar over het vastgoed te beschikken bij Mydibel. De betekenis 
van het Mydibel-arrest acht ik daarom beperkt tot sale-and-financial-leasebacktransacties, 
erfpacht-and-financial-leasebacktransacties daaronder begrepen, waarbij zowel de ‘sale’ 
als de financial leaseback afzonderlijk bezien kwalificeren als een levering.214

4.2.3.7 Conclusie

Uit de richtlijnhistorie en de opzet van art. 14 lid 1 en art. 15 lid 2 Btw-richtlijn volgt dat 
de eigendomsoverdracht van vastgoed, behoudens de eigendomsoverdracht tot zekerheid, 
kwalificeert als een levering. Dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid op grond van 
art. 14 lid 1 Btw-richtlijn geen levering is doet recht aan de economische realiteit. In het 

211 J.J. van Hees, Leasing (diss.), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 19-20 en T.H.D. Struycken 
en M.A. Heilbron, GS Vermogensrecht, art. 3:84 BW, aantekening 3.4.7.1. Bij een erfpacht- of 
opstal-and-operational-leaseback is dat niet het geval (J.J. van Hees, Leasing (diss.), Deventer: 
W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 21).

212 In gelijke zin: W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 216-217.

213 In Nederland wordt dit overigens miskend (zie paragraaf 4.2.6.4.3.1).
214 Zie ook: conclusie A-G Ettema 30 april 2020, nr. 19/00699, V-N 2020/28.12, punt 2.29 die het 

denkbaar acht dat een sale-and-financial-leasebacktransactie niet als een levering kwalificeert 
indien zowel de eigendomsoverdracht als de financial leaseback afzonderlijk bezien als een 
levering kwalificeren.
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Safe-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat ook zonder eigendomsoverdracht 
sprake kan zijn van een levering als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. Naar mijn mening 
is voor dit oordeel steun te vinden in de bewoordingen van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn en (de 
richtlijnhistorie van) art. 15 lid 2 Btw-richtlijn. In de context van het Safe-arrest doet deze 
uitleg van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn ook recht aan het beginsel van de fiscale neutraliteit, 
omdat de economisch eigenaar in deze zaak op elk door hem gewenst moment de eigendom 
kon verkrijgen of (doen) overdragen aan een derde.

Wordt de beslissing in de zaak Safe geabstraheerd van haar context, dan ontstaan er 
gemakkelijk scheuren in het leveringsbegrip van art. 14 Btw-richtlijn. Uit de leverings-
gelijkstellingen in art. 14 leden en 3 alsmede de gelijkstellingen met lichamelijke zaken 
in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn (zie paragrafen 4.2.4 tot en met 4.2.6) blijkt immers dat de 
eigendomsoverdracht het uitgangspunt vormt van het leveringsbegrip. Om die reden is 
het terecht dat zowel het Hof van Justitie als de Hoge Raad ook na het Safe-arrest als 
uitgangspunt hanteren dat de levering van vastgoed plaatsvindt door de overdracht van 
de eigendom. De toets of eigenaarsbevoegdheden feitelijk zijn overgedragen is met name 
van belang in de (bijzondere) situaties waarin de eigendom van het vastgoed (nog) niet aan 
de koper wordt overgedragen, zoals bij de economische eigendomsoverdracht in de zaak 
Safe en de verkoop van vastgoed in het kader van een ABC-levering, of indien de eigendom 
van het vastgoed wel wordt overgedragen maar de eigenaarsbevoegdheden, zoals de 
vervreemding, bezwaring en het gebruik, aanzienlijk zijn beperkt. Het Centralan-arrest, 
waarin het Hof van Justitie de mogelijkheid openlaat dat de macht om als een eigenaar 
over vastgoed tweemaal kan worden overgedragen, betekent niet dat het uitgangspunt 
dat de levering plaatsvindt door de eigendomsoverdracht is losgelaten. Het is naar mijn 
mening mogelijk en wenselijk om dit arrest zo uit te leggen dat recht wordt gedaan aan de 
beslissing van het Hof én de opzet van art. 14 lid 1 en art. 15 lid 2 Btw-richtlijn. Die uitleg 
houdt in dat de macht om als een eigenaar over een onroerend goed slechts tweemaal 
kan worden overgedragen indien een lidstaat gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid 
om de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde rechten, deelbewijzen en aandelen gelijk te 
stellen met het onderliggende vastgoed (zie paragraaf 4.2.6).

Uit het Mydibel-arrest is ten slotte af te leiden dat een sale-and-financial-leaseback van 
vastgoed waarbij zowel de ‘sale’ als de financial leasing afzonderlijk bezien zou kwalifi-
ceren als een levering op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn respectievelijk art. 14 lid 2, 
onderdeel b Btw-richtlijn sprake is van één prestatie door de lessor aan de lessee die 
bestaat in het verlenen van krediet. Dat de eigendomsoverdracht van het vastgoed door 
de verkoper/lessee aan de koper/lessor in deze situatie niet kwalificeert als een levering is 
naar mijn mening in overeenstemming met de economische realiteit en in lijn met de uit 
de richtlijnhistorie blijkende opvatting van de lidstaten dat de eigendomsoverdracht tot 
zekerheid (op grond van de definitie van het begrip ‘levering’) moet worden uitgesloten 
van het leveringsbegrip.
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4.2.4 Verplichte gelijkstellingen met levering

4.2.4.1 Inleiding

Op grond van art. 14 lid 2 Btw-richtlijn zijn een drietal handelingen verplicht gelijkgesteld 
met een levering als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. In deze paragraaf komen deze ver-
plichte leveringsgelijkstellingen achtereenvolgens aan bod. De opbouw van deze paragraaf is 
als volgt. In paragraaf 4.2.4.2 wordt eerst ingegaan op de gelijkstelling van de onteigening 
van vastgoed met een levering (art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn). Vervolgens komt in 
paragraaf 4.2.4.3 de huurkoop van vastgoed aan bod (art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn). 
Hoewel in art. 14 lid 2 Btw-richtlijn geen aparte leveringsgelijkstelling is opgenomen voor 
financial leasing kan deze handeling op grond van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn 
wel gelijkgesteld zijn met een levering. De richtlijnhistorie alsmede de ommezwaai in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie rechtvaardigen evenwel dat aan financial leasing een 
afzonderlijke paragraaf wordt gewijd (paragraaf 4.2.4.4). Daarna komt in paragraaf 4.2.4.5 de 
leveringsgelijkstelling aan bod voor de aankoop en verkoop van vastgoed door tussenkomst 
van een commissionair (art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn). In paragraaf 4.2.4.6 wordt 
de balans opgemaakt en de vraag beantwoord of deze leveringsgelijkstellingen op grond 
van de wezenlijke kenmerken van de btw wenselijk zijn.

4.2.4.2 Onteigening vastgoed

4.2.4.2.1 Richtlijn(historie)

De Tweede Richtlijn kende in art. 5 lid 2, onderdeel b reeds een leveringsgelijkstelling voor 
‘de eigendomsovergang van een goed tegen betaling van een vergoeding, ingevolge een 
vordering door of namens de overheid’. Uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming 
van de Tweede Richtlijn is af te leiden dat de lidstaten zich afgevraagd hebben of deze 
leveringsgelijkstelling beperkt zou moeten worden tot de onteigening van roerende 
goederen215, maar voor deze beperking is uiteindelijk niet gekozen. Het Economisch 
en Sociaal Comité had geen bezwaar tegen de leveringsgelijkstelling als zodanig, maar 
was van mening dat ‘over de vergoeding geen btw verschuldigd zou moeten zijn, omdat 
het abnormaal zou zijn om de eigenaar van een goed dat zonder zijn toestemming van 
overheidswege wordt onteigend fiscaal te treffen’.216 Aanvankelijk vond deze opvatting 

215 Entwurf eines Bericht der fachlichen Gruppe für Wirtschaftslagen über den Vorschlag für eine 
zweite Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
betreffend die Umsatzsteuern; hier: Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystems van 3 december 1965, nr. CES 250/65 D/re, p. 17 en Bericht der fachli-
chen Gruppe für Wirtschaftslagen über den Vorschlag für eine zweite Richtlinie des Rates zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Umsatzsteuern; 
hier: Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems van 
7 januari 1966, nr. CES 250/65 fin D/kb, p. 17.

216 Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 27 januari 1965 inzake het Voorstel voor een 
tweede richtlijn van de Raad inzake harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten met 
betrekking tot de omzetbelastingen, houdende structuur en de toepassingsmodaliteiten van het 
gemeenschappelijk systeem van de belasting over de toegevoegde waarde, p. 6.
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weerklank217, maar later is het inzicht gekomen dat btw-heffing bij onteigening ook in het 
voordeel van een belastingplichtige kan zijn in verband met het recht op btw-aftrek218. 
Er moest daarom met verschillende overwegingen rekening worden gehouden om te 
voorkomen dat de onteigening fiscaal benadeeld zou worden.219

In art. 5 lid 4, onderdeel a Zesde Richtlijn (thans: art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn) is 
de leveringsgelijkstelling van art. 5 lid 2, onderdeel b Tweede Richtlijn overgenomen en is 
hieraan toegevoegd dat ook de eigendomsovergang krachtens de wet onder de reikwijdte 
van deze bepaling valt. Deze toevoeging is op verzoek van de vertegenwoordigers van de 
Duitse regering opgenomen.220 Deze toevoeging houdt mogelijk verband met het feit dat 
voor private projecten ten behoeve van de economische ontwikkeling in Duitsland een 
projectspecifieke wet in formele zin vereist is die gecontroleerd is door de rechter.221

Uit de richtlijnhistorie is niet af te leiden waarom de eigendomsovergang ‘tegen betaling 
van een vergoeding’ – of beter gezegd: schadevergoeding222 – moet plaatsvinden. Op het 
eerste gezicht hoort deze ‘vergoedingsvoorwaarde’ niet thuis in een bepaling die slechts 
aanmerkt wat als een levering (en niet: levering onder bezwarende titel) moet worden 
beschouwd.223 Van Hilten en Van Kesteren wijzen erop dat een schadevergoeding in 
beginsel niet beschouwd wordt als de vergoeding voor een prestatie en dat de lidstaten 
dat uitgangspunt kennelijk niet voor onteigeningsgevallen hebben willen laten gelden.224

Rookmaaker-Penners acht het mogelijk dat de richtlijngever met deze toevoeging heeft 
willen ondervangen dat heffing achterwege blijft als dergelijke eigendomsovergangen niet 
vergezeld gaan van een bezwarende titel.225 De Nederlandse wetgever meent dat met de 

217 Entwurf eines Bericht der fachlichen Gruppe für Wirtschaftslagen über den Vorschlag für eine 
zweite Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
betreffend die Umsatzsteuern; hier: Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystems van 3 december 1965, nr. CES 250/65 D/re, p. 17 en Stellungnahme 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem Vorschlag für eine Zweite Richtlinie des Rates 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaten betreffend die Umsatzsteuern; 
hier: Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems, van 
20 december 1965, nr. CES 310/65 fin Z/iz, p. 6 en van 27 januari 1966, nr. CES 26/66 I kb, p. 6.

218 Bericht der fachlichen Gruppe für Wirtschaftslagen über den Vorschlag für eine zweite Richtlinie 
des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Umsatz-
steuern; hier: Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems 
van 7 januari 1966, nr. CES 250/65 fin D/kb, p. 17.

219 Bericht der fachlichen Gruppe für Wirtschaftslagen über den Vorschlag für eine zweite Richtlinie 
des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Umsatz-
steuern; hier: Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems 
van 7 januari 1966, nr. CES 250/65 fin D/kb, p. 17.

220 Nota van het verslag van 20 maart 1975, nr. T/196/75 (FIN) van de vergadering van de Groep 
financiële vraagstukken van 6 en 7 maart 1975.

221 J.W. van Zundert, ‘Onteigening internationaal vergeleken’, BR 2018/10, p. 81.
222 Dit is af te leiden uit andere taalversies: ‘Zahlung einer Entschädigung’(Duits), ‘payment of com-

pensation’ (Engels), paiement d'une indemnité (Frans) en ‘pagamento di un'indennità’ (Italiaans). 
In gelijke zin: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, 
p. 131-132.

223 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 132.
224 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 132.
225 T.K.M. Rookmaaker-Penners, Cursus Belastingrecht OB.2.1.2.D.b (online, bijgewerkt t/m 17 febru-

ari 2021).
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vergoedingsvoorwaarde wordt bewerkstelligd dat deze eigendomsovergangen kwalificeren 
als een levering onder bezwarende titel.226 Voor deze verklaringen heb ik geen steun kunnen 
vinden in de richtlijnhistorie. Uit de richtlijnhistorie is weliswaar af te leiden dat er twijfels 
waren over het in de btw-heffing betrekken van de (schade) vergoeding voor het onteigende 
goed, maar die twijfels hielden geen verband met de vraag of deze (schade) vergoeding als 
de vergoeding voor de levering van het onteigende goed kon worden aangemerkt. Bovendien 
miskennen deze verklaringen dat als er twijfels zijn omtrent de vraag of de schadevergoeding 
bij onteigening de vergoeding is voor de eigendomsoverdracht van het onteigende goed, 
het niet in de rede ligt om deze vergoedingsvoorwaarde in de leveringsgelijkstelling op 
te nemen. In art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn wordt immers uitsluitend opgesomd 
wat kwalificeert als een levering van een goed en niet wat kwalificeert als een levering 
van een goed onder bezwarende titel als bedoeld in art. 2 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn.

Naar mijn mening ligt het meer voor de hand dat de vergoedingsvoorwaarde verband houdt 
met het doel van art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn. Het begrip ‘(eigendoms)overgang’ in 
deze bepaling duidt erop dat geen sprake is van een overeengekomen, vrijwillige overdracht 
van een goed, maar van een door de overheid afgedwongen, onvrijwillig eigendomsverlies. 
In art. 5 lid 2, onderdeel f Voorstel voor een zesde richtlijn was dit expliciet(er) verwoord:

“de eigendomsovergang van een goed tegen betaling van een vergoeding, ingevolge een vordering 
door of namens de overheid, indien de vrijwillige overdracht van dit goed belastbaar zou zijn”.

De leveringsgelijkstelling van art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn heeft derhalve als 
doel om de vrijwillige eigendomsoverdracht van een goed en de onvrijwillige eigendoms-
overgang van een goed ingevolge een vordering door of namens de overheid of krachtens 
de wet voor de btw-heffing gelijk te behandelen. In het licht van het beginsel van de 
fiscale neutraliteit is het wenselijk dat art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn voorkomt 
dat de overheid btw-heffing kan ontlopen door te kiezen voor onteigening in plaats dat 
zij probeert om met de eigenaar overeenstemming te bereiken over een vrijwillige eigen-
domsoverdracht als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn.227 Bij onteigening van een goed 
waarbij geen aanspraak bestaat op een (schade)vergoeding, zoals in Nederland het geval is 
bij de eigendomsovergang wegens een verbeurdverklaring op grond van art. 33 en art. 34 
Wetboek van Strafrecht, kan de overheid uitsluitend de ‘onteigeningsweg’ bewandelen en 
is van een dergelijke keuze geen sprake.

4.2.4.2.2 Hof van Justitie

Het Hof van Justitie beschouwt art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn op grond van de 
bewoordingen en de opzet van art. 14 Btw-richtlijn als een lex specialis ten opzichte van 
art. 14 lid 1 Btw-richtlijn.228 Wil deze bepaling van toepassing zijn, dan dient aan drie 

226 MvT, Kamerstukken II 2006/07, 30 804, nr. 3, p. 58.
227 Conclusie A-G Bobek 22 februari 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/11.20.19, punt 38 (Gmina Wrocław 

II) en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 132.
228 HvJ EU 13 juni 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/35.20, r.o. 35 en 36 (Gmina Wrocław II) en HvJ EU 

25 februari 2021, zaak C-604/19, V-N 2021/12.12, r.o. 55 (Gmina Wrocław III).
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cumulatieve voorwaarden te worden voldaan.229 In de eerste plaats moet de (juridische) 
eigendom van het vastgoed overgaan. Of de macht om als een eigenaar over het vastgoed 
te beschikken als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn ook feitelijk overgaat is irrelevant. 
De formele overgang van de eigendom volstaat.230

In de tweede plaats moet die eigendomsovergang van het vastgoed plaatsvinden ingevolge 
een vordering door of namens de overheid dan wel krachtens de wet. In het Gmina Wrocław 
II-arrest heeft het Hof van Justitie een besluit van de president van het woiwodeschap 
Neder-Silezië in Polen tot overgang van de eigendom van gemeentelijk onroerend goed door 
Gmina Wrocław aan de fiscus als zodanig aangemerkt.231 En in het Gmina Wrocław III-arrest 
heeft het Hof van Justitie de omzetting van een recht van eeuwigdurend vruchtgebruik op 
bebouwde percelen met woonbestemming die in eigendom zijn van de gemeente Wrocław 
in een ‘vol’ eigendomsrecht van de vruchtgebruiker op grond van nationale wetgeving 
aangemerkt als een eigendomsovergang krachtens de wet.232 Uit deze arresten is naar mijn 
mening af te leiden dat de overheidsinstantie die het onteigeningsbesluit heeft genomen, 
namens wie het onteigeningsbesluit is genomen of die de onteigeningswetgeving heeft 
vastgesteld een ander kan zijn dan degene die de eigendom van het vastgoed verkrijgt. In 
Nederland is de vraag opgeworpen of het feit dat de eigendom op grond van de Onteige-
ningswet overgaat op de onteigenende partij door inschrijving van het rechterlijk vonnis
waarin de onteigening wordt uitgesproken in de openbare registers, in de weg staat aan 
de toepassing van de nationale evenknie van art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn. Naar 
mijn mening is het antwoord op die vraag ontkennend. Ook in die situatie is sprake van een 
eigendomsovergang ingevolge een vordering door of namens de overheid.233 De vordering 
van de overheid tot onteigening, het onteigeningsbesluit, vormt immers de aanleiding tot het 
rechterlijk vonnis waarin de gevorderde onteigening van het vastgoed wordt uitgesproken.234

Naar mijn mening heeft hetzelfde te gelden voor de onteigening door de inschrijving van 

229 HvJ EU 13 juni 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/35.20, r.o. 37 (Gmina Wrocław II) en HvJ EU 
25 februari 2021, zaak C-604/19, V-N 2021/12.12, r.o. 56 (Gmina Wrocław III).

230 HvJ EU 13 juni 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/35.20, r.o. 38-41 (Gmina Wrocław II) en HvJ EU 
25 februari 2021, zaak C-604/19, V-N 2021/12.12, r.o. 54-57 (Gmina Wrocław III).

231 De bestuurlijke indeling van Polen kent naast de rijksoverheid drie bestuurslagen: de gmina 
(gemeente), de powiat (district) en de województwo (woiwodeschap). Een miasto na prawach 
(districtsstad) is een gemeente die de taken van een district uitoefent. In districtsteden is de 
burgemeester niet alleen het uitvoerend orgaan van de gemeente, maar heeft hij ook alle be-
voegdheden die door de wet worden toegekend aan het uitvoerend orgaan van een district (bijv. 
de bevoegdheid vastgoed te beheren). In de zaak Gmina Wrocław II gaat het om de onteigening 
van gemeentelijk vastgoed waarbij de burgemeester van deze districtsstad in twee verschillende 
hoedanigheden betrokken is.

232 HvJ EU 25 februari 2021, zaak C-604/19 V-N 2021/12.12, r.o. 57 (Gmina Wrocław III).
233 In HR 1 april 2016, nr. 14/04619, BNB 2016/155, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 5.4 (Van der Wijk/Staat 

der Nederlanden) zijn partijen van dit standpunt uitgegaan. Uit dit arrest kan niet worden afgeleid 
of de Hoge Raad het standpunt van partijen onderschrijft.

234 In gelijke zin: B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde
(diss.), Deventer: FED 1992, p. 163, D.B. Bijl, M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Europese BTW en 
Nederlandse omzetbelasting, Deventer: Kluwer 2001, p. 65-66 en R.A. Wolf, Omzetbelasting en 
onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 20. Anders: MvT, 
Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 1-3, p. 16, MvA, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 5, p. 14, 
D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 124 en A. van Dongen e.a., Omzetbelasting (Fiscaal commentaar), Deventer: Kluwer 2003, 
p. 57.
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de onteigeningsakte in de openbare registers na de onherroepelijke bekrachtiging van de 
onteigeningsbeschikking van de onteigenende partij door de (bestuurs)rechter.235 Deze 
uitleg strookt naar mijn mening met het doel van art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn: 
het voorkomen van een verschillende behandeling van een vrijwillige eigendomsoverdracht 
en een gedwongen onteigening tegen vergoeding.

De derde en laatste voorwaarde voor de toepassing van art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn 
is dat de eigendomsovergang tegen betaling van een vergoeding plaatsvindt. Hiervoor is 
volgens het Hof van Justitie niet beslissend of sprake is van een eigendomsovergang onder 
bezwarende titel, aangezien de eis van een bezwarende titel en de jurisprudentie inzake 
leveringen van goederen onder bezwarende titel geen betrekking heeft op art. 14 lid 2, 
onderdeel a Btw-richtlijn, maar op art. 2 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn.236 Niettemin is er 
volgens het Hof wel een element van wederkerigheid vereist in de zin van een rechtstreeks 
verband tussen de eigendomsovergang en de vergoeding.237 Dit verband houdt in dat 
als er geen eigendomsovergang plaatsvindt, er geen vergoeding wordt betaald en vice 
versa. De vergoeding moet dus betaald worden, omdat het vastgoed is onteigend.238 Bij 
een onteigening van vastgoed waarbij aanspraak bestaat op een vergoeding zal aan de 
derde voorwaarde daarom steeds worden voldaan. Het lijkt erop dat het Hof van Justitie 
de ‘vergoedingsvoorwaarde’ in art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn uitlegt als een lex 
specialis van de eis van een bezwarende titel in art. 2 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn. 
Naar mijn mening is hiervoor geen steun te vinden in de richtlijnhistorie, het doel en de 
bewoordingen van art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn (zie paragraaf 4.2.4.2.1). Omdat 
het Hof van Justitie wederkerigheid eist in die zin dat de (schade)vergoeding rechtstreeks 
verband houdt met de eigendomsoverdracht van het onteigende goed lijkt het resultaat 
echter niet te ‘bijten’ met de eis van een bezwarende titel in art. 2 lid 1, onderdeel a 
Btw-richtlijn (zie paragraaf 4.5).

235 In Nederland zal de eigendom na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel Aanvullingswet grondei-
gendom Omgevingswet overgaan op de onteigenende partij door inschrijving van de notariële 
onteigeningsakte in de openbare registers. Die akte wordt opgesteld nadat de onteigeningsbe-
schikking van de onteigenende partij definitief is geworden door de onherroepelijke bekrachtiging 
van deze beschikking door de (bestuurs)rechter, het bestuursbesluit dat ten grondslag ligt aan 
de onteigening (bijv. het bestemmingsplan) onherroepelijk is en de volledige voorlopige schade-
loosstelling is betaald. Zie over deze nieuwe regels voor onteigening in Nederland: J. Sluysmans, 
‘Nieuwe regels rond onteigening’, NJB 2019/580, J.W. van Zundert, ‘Een nieuwe rol voor de notaris: 
de onteigeningsakte’, WPNR 2019/7247, p. 538-540 en J.W. van Zundert, ‘Wegwijs in het nieuwe 
omgevingsrecht’, BR 2020/22, p. 153-154.

236 HvJ EU 13 juni 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/35.20, r.o. 44 (Gmina Wrocław II) en HvJ EU 
25 februari 2021, zaak C-604/19, V-N 2021/12.12, r.o. 59 (Gmina Wrocław III).

237 HvJ EU 13 juni 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/35.20, r.o. 45 (Gmina Wrocław II) en HvJ EU 
25 februari 2021, zaak C-604/19, V-N 2021/12.12, r.o. 61 (Gmina Wrocław III).

238 Conclusie A-G Bobek 22 februari 2018, zaak C-665/16, V-N 2018/11.20.19, punt 68 (Gmina Wrocław 
II).
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4.2.4.3 Huurkoop vastgoed

4.2.4.3.1 Richtlijn(historie)

Op grond van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn wordt met een levering gelijkgesteld: 
de afgifte van een goed ingevolge een overeenkomst volgens welke een goed gedurende een 
bepaalde periode in huur wordt gegeven of ingevolge een overeenkomst tot koop en verkoop 
op afbetaling, in beide gevallen onder het beding dat normaal (in art. 5 lid 4, onderdeel b 
Zesde Richtlijn: normaliter) het goed uiterlijk bij de betaling van de laatste termijn in 
eigendom wordt verkregen. Deze leveringsgelijkstelling was reeds te vinden in art. 5 lid 2, 
onderdeel a Tweede Richtlijn en is in art. 5 lid 4, onderdeel b Zesde Richtlijn gehandhaafd 
met dien verstande dat in art. 5 lid 2, onderdeel a Tweede Richtlijn het woord normaal of 
normaliter ontbrak. In de richtlijnhistorie, de vergaderstukken inzake de totstandkoming 
van de Zesde Richtlijn daaronder begrepen, is niets te vinden dat erop wijst dat met de 
toevoeging van het woord ‘normaal’ of ‘normaliter’ een materiële wijziging is beoogd.239 Uit 
een vergelijking met art. 3 lid 2, onderdeel a Voorstel voor een tweede richtlijn blijkt dat 
de leveringsgelijkstelling aanvankelijk was beperkt tot huurkoop, maar door de lidstaten 
is uitgebreid tot de koop op afbetaling wanneer dit onder het beding plaatsvindt dat de 
eigendom uiterlijk bij de betaling van de laatste termijn in eigendom wordt verkregen.

Uit de toelichting op art. 5 lid 2, onderdeel a Tweede Richtlijn in bijlage A van de Tweede 
Richtlijn blijkt dat deze leveringsgelijkstelling voorkomt dat deze overeenkomsten worden 
gesplitst in een huurovereenkomst en een koopovereenkomst door deze overeenkomst vanaf 
haar totstandkoming te beschouwen als een overeenkomst ter zake van een levering. Door 
deze leveringsgelijkstelling is niet pas bij de eigendomsoverdracht van het goed – uiterlijk 
bij betaling van de laatste termijn – sprake van een levering van een goed, maar reeds op 
het tijdstip van de afgifte van het goed. Anders gezegd: door de leveringsgelijkstelling vindt 
de levering van het goed bij huurkoop niet plaats op het moment van de juridische, maar 
op het moment van de economische eigendomsoverdracht240. Hieruit is af te leiden dat de 
ratio van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn is gelegen in de concurrentieneutraliteit op 
grond waarvan handelingen die economisch gezien gelijkwaardig zijn aan de overdracht 
van de eigendom hetzelfde moeten worden behandeld.241

Uit art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn kan niet worden afgeleid wat de btw-consequen-
ties zijn van de eigendomsoverdracht aan het einde van de looptijd.242 In de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis is aangegeven dat deze juridische eigendomsoverdracht 
aan het einde van de ‘rit’ niet als een levering kwalificeert.243 Dit komt mij juist voor, 

239 Ook Van Zadelhoff meent dat de toevoeging van dit woord geen verruiming betekent, maar 
baseert dat op het ongewijzigde uitganspunt van de leveringsgelijkstelling dat de eigendom 
uiteindelijk overgaat (B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde 
waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 164).

240 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 437 duidt huurkoop als een vorm van economische eigendom.

241 Vgl. Toelichting op art. 5 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753. In gelijke 
zin: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 123.

242 A. van Dongen e.a., Omzetbelasting (Fiscaal commentaar), Deventer: Kluwer 2003, p. 42.
243 MvA, Kamerstukken II, 9324, 9410, nr. 6, p. 61.
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aangezien de afgifte van het goed aan de (huur)koper op basis van de overeenkomst tot 
koop op afbetaling of huurkoop reeds als een levering aan de (huur)koper is aangemerkt. 
Het nogmaals leveren van hetzelfde goed aan dezelfde persoon op basis van dezelfde 
overeenkomst zou naar mijn mening iedere logica ontberen.244 Uit de richtlijnhistorie en 
de strekking van deze leveringsgelijkstelling volgt immers dat de leveringsgelijkstelling 
in art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn ervoor zorgt dat het leveringsmoment naar voren 
wordt gehaald en niet dat een extra levering wordt gecreëerd.

4.2.4.3.2 Hof van Justitie

In zijn conclusie in de zaak Mercedes-Benz Financial Services UK heeft A-G Bobek erop 
gewezen dat art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn blijkens haar bewoordingen ziet op 
overeenkomsten die ertoe strekken de macht om als een eigenaar over een goed te beschikken 
over te dragen, maar waarbij de overgang van het eigendomsrecht wordt uitgesteld totdat 
de termijnen zijn betaald.245 Voor de toepassing van de leveringsgelijkstelling van art. 14 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn eist het Hof van Justitie daarom dat in de overeenkomst 
een uitdrukkelijk beding is opgenomen inzake de verkrijging van de eigendom van het 
goed door de wederpartij.246 Dat art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn niet het begrip 
‘huurprijs’, maar ‘termijn’ gebruikt wijst erop dat deze bepaling geen betrekking heeft 
op zuivere huurovereenkomsten, omdat het begrip ‘termijn’ gangbaar is voor krediet-
overeenkomsten.247 A-G Bobek is van mening dat art. 14 lid 2, onderdeel btw-richtlijn 
ook van toepassing is indien voor de eigendomsovergang de eenzijdige verklaring van de 
koper nodig is dat hij de koopoptie wenst uit te oefenen.248 Het Hof van Justitie heeft die 
opvatting onderschreven, aangezien het een koopoptie als een uitdrukkelijk beding van 
eigendomsoverdracht heeft aangemerkt.249

Voor de toepassing van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn is een uitdrukkelijk beding 
van eigendomsoverdracht niet voldoende. Op het moment van ondertekening moet uit 
de overeenkomst objectief gezien (lees: redelijkerwijs) ook duidelijk zijn dat een normale 
uitvoering van de overeenkomst tot automatisch gevolg heeft dat de eigendom van het 
goed overgaat.250 Uit de omstandigheid dat in art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn staat 
dat normaal het goed uiterlijk bij de betaling van de laatste termijn in eigendom wordt 
verkregen, kan slechts worden afgeleid dat betaling van het laatste bedrag van rechtswege 

244 In soortgelijke zin: P. Berkhuizen en J.C. van Straaten, ‘Huurkoop van onroerende zaken - Over-
drachtsbelasting - Omzetbelasting', FBN 2017/12-49.

245 Conclusie A-G Bobek 31 mei 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/30.16, punt 17 (Mercedes-Benz 
Financial Services UK).

246 HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/55.12, r.o. 30 en 31 (Mercedes-Benz Financial 
Services UK).

247 R.o. 32.
248 Conclusie A-G Bobek 31 mei 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/30.16, punt 20 (Mercedes-Benz 

Financial Services UK).
249 HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/55.12, r.o. 33 (Mercedes-Benz Financial Services 

UK).
250 HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/55.12, r.o. 34 (Mercedes-Benz Financial Services 

UK).
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de overdracht van het goed inhoudt.251 Het woord ‘normaal’ in art. 14 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn ziet op het voorzienbare verloop tot aan het einde van de looptijd van de 
overeenkomst indien partijen handelen zoals is overeengekomen.252 De mogelijkheid dat 
de eigendom bij buitengewone gebeurtenissen, zoals de beëindiging van de overeenkomst, 
niet overgaat staat derhalve niet aan toepassing van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn 
in de weg.253 Het is duidelijk dat aan deze voorwaarde wordt voldaan bij overeenkomsten 
van het type huurkoop, waarbij de som van de termijnen die de huurkoper op grond van 
de overeenkomst moet betalen de gehele prijs dekt van het goed en de huurkoper op 
grond van de overeenkomst uiterlijk bij de betaling van de laatste termijn de eigendom 
automatisch verkrijgt.254 Echter, aan deze voorwaarde wordt volgens het Hof van Justitie 
ook voldaan indien slechts een koopoptie is opgenomen, maar deze optie reeds bij het 
aangaan van de overeenkomst in werkelijkheid de enige economische rationele keuze is.255

Door deze uitleg kan ook huurkoop of financial leasing met een koopoptie onder art. 14 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn vallen (zie paragraaf 4.2.4.4).

Het Mercedes-Benz Financial Services UK-arrest van het Hof van Justitie heeft de vraag 
opgeroepen of de Nederlandse leveringsgelijkstelling in art. 3 lid 1, onderdeel b Wet OB 
voor de afgifte van goederen ingevolge een overeenkomst van huurkoop richtlijnconform 
is.256 Berkhout is van mening dat in art. 3 lid 1, onderdeel b Wet OB duidelijk is afgeweken 
van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn en dat die afwijking niet lijkt te kunnen worden 

251 HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/55.12, r.o. 35 (Mercedes-Benz Financial Services 
UK).

252 HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/55.12, r.o. 36 (Mercedes-Benz Financial Services 
UK).

253 Conclusie A-G Bobek 31 mei 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/30.16, punt 19 (Mercedes-Benz 
Financial Services UK).

254 Conclusie A-G Bobek 31 mei 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/30.16, punt 43 (Mercedes-Benz 
Financial Services UK).

255 HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/55.12, r.o. 37 en 38 (Mercedes-Benz Financial 
Services UK).

256 In Nederland is geen leveringsgelijkstelling opgenomen voor de koop op afbetaling. De reden 
daarvoor is gelegen in het civiele recht. Huurkoop is in Nederland een species van de koop op 
afbetaling: een koop op afbetaling met een eigendomsvoorbehoud (art. 7:84 lid 3, onderdelen a 
en b BW). De eigendom van het verkochte goed gaat pas over door vervulling van de opschortende 
voorwaarde van (algehele) betaling van wat de koper uit hoofde van de koopovereenkomst 
verschuldigd is. Bij de koop op afbetaling die niet als huurkoop kwalificeert gaat (vanwege het 
ontbreken van een eigendomsvoorbehoud) de eigendom van het goed reeds bij afgifte van het goed 
over op de koper (art. 7:84 lid 3, onderdelen a en b BW ) waardoor deze transactie een reguliere 
levering is als bedoeld in onder art. 14 lid 1 Btw-richtlijn (D.B. Bijl, M.E. van Hilten en D.G. van 
Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, Deventer: Kluwer 2001, p.66, A. van Dongen 
e.a., Omzetbelasting (Fiscaal commentaar), Deventer: Kluwer 2003, p. 42 en M.E. van Hilten en 
H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 124). Wolf meent daarentegen 
dat uit art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn volgt dat de koop op afbetaling op grond van art. 14 
lid 1 Btw-richtlijn niet kwalificeert als een levering (R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed 
(FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 13). Naar mijn mening miskent hij 
dat art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn voorziet in een leveringsgelijkstelling indien de koop 
op afbetaling pas ná de afgifte leidt tot verkrijging van de eigendom door de koper. Indien de 
koper, zoals in Nederland het geval is, reeds bij de afgifte van het goed de eigendom verkrijgt, is 
het naar mijn mening niet in strijd met art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn om deze levering 
te scharen onder art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. In Nederland is koop op afbetaling van vastgoed 
overigens slechts mogelijk voor zover sprake is van huurkoop (art. 7:84 lid 3, onderdeel a BW).
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gladgestreken met een richtlijnconforme interpretatie.257 Ook Wolf meent dat financiële 
leasing met een urgerende koopoptie in Nederland niet onder art. 3 lid 1, onderdeel b Wet 
OB valt.258 Ik deel de opvattingen van Berkhout en Wolf niet. Op grond van het Nederlandse 
civiele recht is de strekking om een eigendomsoverdracht te bewerkstelligen een belangrijk 
criterium voor de kwalificatie van een overeenkomst als huurkoop.259 Een dergelijke 
strekking wordt niet alleen aangenomen indien in de overeenkomst een verplichting tot 
koop is opgenomen, maar ook indien sprake is van een zogenoemde ‘urgerende’ koopoptie.260 
Een urgerende koopoptie houdt in dat er in feite geen reëel alternatief bestaat voor het 
kopen. Hierbij kan met name gedacht worden aan de situatie waarin de koopsom zo laag 
is dat degene die de koopoptie heeft zichzelf zou benadelen indien deze optie niet wordt 
uitgeoefend.261 Bij een koopsom die in absolute zin verwaarloosbaar laag is, zoals een 
symbolisch bedrag, is het evident dat sprake is van een urgerende koopoptie.262 Echter, ook 
bij een koopsom die in absolute zin niet maar in relatieve zin (lees: in relatie tot de waarde 
van het goed) wel verwaarloosbaar laag is, kan sprake zijn van een urgerende koopoptie.263 
Deze ruimere uitleg van het ‘strekkingscriterium’ van huurkoop maakt het mogelijk dat ook 
financial leasing met een urgerende koopoptie civielrechtelijk als huurkoop kwalificeert.264 
Omdat op grond van het Nederlandse civiele recht ook bij een urgerende koopoptie, bijv. in 
een financial leasingovereenkomst, sprake kan zijn van huurkoop, acht ik de kans klein dat 
een vastgoedtransactie die op grond van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn gelijkgesteld 
moet worden met een levering in Nederland niet als huurkoop wordt aangemerkt. Maar 
zelfs indien deze situatie zich zou voordoen, dan kan deze plooi naar mijn mening worden 
gladgestreken. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat art. 3 lid 1, onderdeel b Wet 
OB in overeenstemming is met art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn.265 Dit betekent dat 
art. 3 lid 1, onderdeel b Wet OB naar het oordeel van de Hoge Raad richtlijnconform kan 
en dus ook moet worden uitgelegd.

4.2.4.4 Financial leasing vastgoed

4.2.4.4.1 Inleiding

In deze paragraaf komt aan bod of en, zo ja, wanneer financial leasing van vastgoed als 
een levering kwalificeert. Uit de richtlijnhistorie, die in paragraaf 4.2.4.4.2 zal worden 
behandeld, blijkt dat de Europese Commissie heeft voorgesteld om bepaalde financial 
leasing van vastgoed gelijk te stellen met een levering. De lidstaten hebben dit voorstel 
niet overgenomen. Het Safe-arrest, op grond waarvan ook vóór of zonder de overdracht van 
de juridische eigendom van het vastgoed sprake kan zijn van een levering, heeft de vraag 

257 T.M. Berkhout, ‘Vastgoedcontracten met koopopties: rationeel-economisch kiezen in het btw-do-
mein’, NTFR 2018/1091.

258 Wolf, commentaar bij HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C-164/16, NTFR 2017/2565.
259 I.S.J. Houben, Asser/Houben 7-X 2019/53 (online, bijgewerkt op 14 juni 2019).
260 I.S.J. Houben, Asser/Houben 7-X 2019/53 (online, bijgewerkt op 14 juni 2019).
261 I.S.J. Houben, Asser/Houben 7-X 2019/53 (online, bijgewerkt op 14 juni 2019).
262 Rb ’s Hertogenbosch 13 juni 1997, nr. H96/1640, NJ 1998, 432, r.o. 3.4.
263 Rb ’s Hertogenbosch 13 juni 1997, nr. H96/1640, NJ 1998, 432, r.o. 3.4 en I.S.J. Houben, Asser/

Houben 7-X 2019/53 (online, bijgewerkt op 14 juni 2019).
264 Zie bijv. Rb Rotterdam 15 februari 2001, nr. 138310/HAZA00-1138, Prg. 2001, 5757, m.nt. Abas.
265 HR 12 juli 2002, nr. 37.426, V-N 2002/36.25.
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opgeroepen of het Hof van Justitie hiermee de leveringspoort van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn 
heeft geopend voor financial leasing (zie paragraaf 4.2.3.3.1). Financial leasing is immers 
een vorm van economische eigendom.266 Aanvankelijk leek het Hof van Justitie die vraag 
bevestigend te beantwoorden, maar inmiddels lijkt het Hof van Justitie die leveringspoort 
te hebben gesloten. Dit betekent niet dat financial leasing steeds als een dienst moet 
worden aangemerkt. Uit paragraaf 4.2.4.3.2 volgt dat financial leasing met een urgerende 
koopoptie op grond van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn (en art. 3 lid 1, onderdeel b 
Wet OB) een levering kan zijn. Op deze beweging in de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie zal in paragraaf 4.2.4.4.3 worden ingaan.

4.2.4.4.2 Richtlijn(historie)

4.2.4.4.2.1 Advies van Bours

In het kader van de voorbereiding van het ontwerp van het Voorstel voor een zesde richtlijn 
heeft Bours op verzoek van de Europese Commissie onderzoek gedaan naar de (wenselijke) 
toepassing van de btw op vastgoedtransacties. In zijn studierapport is Bours ook uitgebreid 
ingegaan op financial leasing van vastgoed. Naar de mening van Bours diende de financial 
leasing van vastgoed als een levering te worden beschouwd indien de eigendom na afloop 
van het contract van rechtswege overgaat op de lessee of de lessee aan het einde van het 
contract beschikt over een optierecht tot koop van het vastgoed wanneer de optieprijs 
slechts een symbolisch bedrag vormt of overeenkomt met de waarde van de grond ten 
tijde van het afsluiten van het contract en met de restwaarde van de gebouwen ten tijde 
van het uitoefenen van het optierecht.267 Heeft de lessee op grond van het contract geen 
mogelijkheid tot het kopen van het vastgoed of is de optieprijs in het contract vastgesteld 
op de reële waarde van het vastgoed ten tijde van het uitoefenen van het optierecht, dan 
diende deze leasing naar de mening van Bours als een dienst te worden aangemerkt.268

4.2.4.4.2.2 Voorstel voor een zesde richtlijn

In art. 5 lid 2, onderdeel b, tweede streepje Voorstel voor een zesde richtlijn is de hand 
van Bours duidelijk te zien, maar er zijn twee verschillen aan te wijzen. Het eerste verschil 
is dat de leasing van vastgoed waarbij de eigendom aan het einde van het contract van 
rechtswege overgaat op de lessee niet wordt genoemd. Dit betekent niet een dergelijke 
vastgoedtransactie volgens de Europese Commissie geen levering is. Deze vastgoedleasing-
transactie kwalificeerde namelijk reeds als een levering op grond van art. 5 lid 2, onderdeel a 
Voorstel voor een zesde richtlijn (huurkoop). Het tweede verschil met het advies van Bours 
is wel een materieel verschil. In art. 5 lid 2, onderdeel b, tweede streepje Voorstel voor 
een zesde richtlijn is namelijk voorgesteld om de financial leasing van vastgoed ook aan 

266 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 437.

267 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 157.

268 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 157.
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te merken als een levering indien de optieprijs in het contract is vastgesteld op de reële 
waarde van het vastgoed ten tijde van het uitoefenen van het optierecht:

“de afgifte:
(…)
-van een onroerend 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 gebruiker en met name binnen het kader van elke overeenkomst waarin het beding 
voorkomt inhoudende dat de gebruiker aan het einde van de overeenkomst beschikt over een 
optierecht tot koop van het terrein en/of gebouw, een en ander mits de voor het uitoefenen 
van het optierecht te betalen prijs:
-slechts een symbolisch bedrag vormt hetwelk met de economische waarde 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 en/of met de restwaarde van de gebouwen ten tijde van het 
uitoefenen van het optierecht, of
-wordt bepaald aan de hand van de reële waarde van het goed ten tijde van het uitoefenen 
van het optierecht.”

In de toelichting op deze bepaling vermeldt de Europese Commissie:

“(…) Daar deze overeenkomsten bij afloop in het algemeen, zulks naar aanleiding van het 
uitoefenen van het optierecht tot koop door de gebruiker, tot eigendomsoverdracht leiden, 
is het om redenen van belastingneutraliteit noodzakelijk het de gebruiker ter beschikking 
stellen van het goed aan te merken als belastbare levering in de zin van deze richtlijn, daar 
welbeschouwd dergelijke overeenkomsten in feite tot hetzelfde resultaat voeren als de verkoop 
op afbetaling.”269

Uit deze toelichting volgt dat het oogmerk was om de huurkoop als bedoeld in art. 5 lid 2, 
onderdeel a Voorstel voor een zesde richtlijn en de financial leasing van vastgoed voor de 
btw gelijk te behandelen, omdat bij financial leasing in het algemeen de optie tot koop 
van het vastgoed wordt uitgeoefend waardoor de financial leasing net als huurkoop leidt 
tot een eigendomsoverdracht van het vastgoed aan het eind van de ‘rit’.

Het voorgestelde art. 5 lid 2, onderdeel b Voorstel voor een zesde richtlijn heeft het niet 
gehaald. In het amendement met nummer 24 van de Europese Parlementsleden van de heren 
Couste en Lenihan (beiden van de fractie van de Europese democraten voor de vooruitgang), 
is voorgesteld om deze leveringsgelijkstelling te schrappen.270 Dit amendement is vervallen, 
omdat de Raad in het verslag van de commissie voor de begrotingen van het Europees 

269 Toelichting op art. 5 lid 2, onderdeel a Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753.
270 Europees Parlement, maart 1974, nr. 360/24 (niet gepubliceerd).
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Parlement271 reeds was geadviseerd om de leveringsgelijkstelling voor financial leasing te 
schrappen.272 Ook het Economisch en Sociaal Comité was tegen de leveringsgelijkstelling 
van art. 5 lid 2, onderdeel b Voorstel voor een zesde richtlijn, maar zij richtte haar pijlen 
op het imperatieve karakter van leveringsgelijkstelling:

“2. Het Comité kant zich tegen de gelijkstelling van de leasing met een levering van goederen 
(lid 2, sub b)); het zou gaarne zien dat het de Lid-Staten vrij staat, leasing te beschouwen als 
een verhuring gevolgd door overdracht van een gebruikt goed, dan wel als een overeenkomst 
die bij het afsluiten ervan reeds een belastbare levering inhoudt. Deze tweede mogelijkheid, 
die in de richtlijn wordt voorgesteld, heeft tot gevolg dat de B.T.W. bij de levering moet worden 
betaald, en niet kan worden gespreid over de gehele duur van de overeenkomst.
Het Comité vraagt zich af, of men de Lid-Staten niet beter zelf kan laten kiezen, aangezien de 
weerslag van beide mogelijkheden op de geharmoniseerde grondslag als geheel beperkt zou 
zijn en op middellange termijn gelijkheid zou moeten ontstaan.”273

De Europese Commissie heeft de kritiek op art. 5 lid 2, onderdeel b Voorstel voor een 
Zesde Richtlijn ter harte genomen en voorgesteld om deze leveringsgelijkstelling volledig 
te schrappen.274 Uit de toelichting van de Europese Commissie blijkt dat de voorgestelde 
leveringsgelijkstelling voor leasing op het praktische bezwaar stuit dat geen rekening 
wordt gehouden met de mogelijkheid dat de lessee besluit om de optie tot koop van het 
(vast) goed niet uit te oefenen en dat voor deze situatie een regeling moet worden getroffen. 
Om die reden acht de Europese Commissie het praktischer om de financial leasing met een 
koopoptie als dienst te beschouwen en pas de eventuele uitoefening van het optierecht als 
een levering te behandelen.275 Aldus worden volgens de Europese Commissie ‘bepaalde 
technische moeilijkheden vermeden zonder dat de fiscus er enig nadeel van ondervindt, 
aangezien de leasingtransactie wordt gesplitst in een verhuurverrichting en een verkoop-
verrichting’.276 Uit deze toelichting in combinatie met het feit dat art. 5 lid 2, onderdeel b 
Voorstel voor een zesde richtlijn niet is omgezet in een facultatieve leveringsgelijkstelling 
is af te leiden dat niet beoogd is om de lidstaten de vrijheid te geven om financial leasing 
(van vastgoed) als een levering te beschouwen.277

271 Verslag van de heer H. Notenboom namens de Commissie voor de begrotingen van het Europees 
Parlement van 14 februari 1974 nopens het voorstel van de Commissie aan de Raad (doc. 144/73) 
voor een zesde richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van wetgeving der lid-staten betreffende 
de omzetbelasting - gemeenschappelijk stelsel voor de belasting over de toevoegde waarde: 
gelijke grondslag, nr. 360/73, p. 12.

272 Notulen van de vergadering van het Europees Parlement van donderdag 14 maart 1974, PbEG 
1974, C 40/32.

273 Raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité inzake het voorstel van de Raad betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk 
stelsel van belastingen over de toegevoegde waarde: Uniforme belastinggrondslag, PbEG 1974, C 
139/17.

274 Wijzigingen in het Voorstel voor een zesde richtlijn, PbEG 1974, C 121/35.
275 Toelichting Europese Commissie op de wijzigingen in het voorstel voor een Zesde Richtlijn, COM 

(74) 795 def, p. 3.
276 Toelichting Europese Commissie op de wijzigingen in het voorstel voor een Zesde Richtlijn, COM 

(74) 795 def, p. 7.
277 Anders: B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), 

Deventer: FED 1992, p. 165-166 en M.E. van Hilten, ‘Het wel en wee van leasing’, in: De Ware 
koningin der belastingen. Reugebrink-bundel, Deventer: Kluwer 1990, p. 79.
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4.2.4.4.3 Hof van Justitie

Het Hof van Justitie maakt, onder verwijzing naar de tot 1 januari 2019 geldende International 
Accounting Standard (IAS) 17, een onderscheid tussen operational en financial leasing. 
Naar het oordeel van het Hof volgt uit IAS 17 dat financial leasing zich kenmerkt doordat 
de aan de eigendom verbonden voordelen en risico’s voor het merendeel (‘substantially’) 
worden overgedragen op de lessee.278 Zoals in paragraaf 4.2.3.3 is aangegeven, heeft het 
Hof van Justitie in het Safe-arrest geoordeeld dat ook vóór of zonder de overdracht van de 
eigendom sprake kan zijn van een levering. De omstandigheid dat de lessee ten tijde van het 
aangaan van de overeenkomst tot financial leasing de eigendom van het vastgoed (nog) niet 
verkrijgt staat daarom niet aan kwalificatie als levering in de weg. Ook de omstandigheid 
dat de eigendom na afloop van het financial leasingcontract niet van rechtswege overgaat 
op de lessee leidt volgens het Safe-arrest niet automatisch tot een verwijzing naar de 
‘dienstpoort’. Op basis van het Safe-arrest valt derhalve niet uit te sluiten dat financial 
leasing van vastgoed waarbij de eigendom na afloop niet van rechtswege overgaat op de 
lessee als een levering kwalificeert.279 In het Eon Aset Menidjmunt-arrest heeft het Hof van 
Justitie, onder verwijzing naar het Safe-arrest, geoordeeld dat financial leasing van vastgoed 
(ook) als een levering kwalificeert indien de lessee aan het einde van het contract beschikt 
over de wezenlijke attributen van de eigendom van het vastgoed, met name omdat het 
merendeel van de aan de eigendom verbonden voordelen en risico’s op hem overgaat én 
de geactualiseerde optelsom (lees: de contante waarde) van de leasetermijnen praktisch 

278 HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-118/11, V-N 2012/17.18, r.o. 38 (Eon Aset Menidjmunt) en HvJ EU 
2 juli 2015, zaak C-209/14, V-N 2015/34.21, r.o. 28 (NLB Leasing).

279 De Staatssecretaris van Financiën is op basis van het Safe-arrest een stap verder gegaan, aangezien 
hij sinds eind ’90 van de vorige eeuw het beleid hanteert dat bij financial leasing sprake is van 
een levering als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn indien aan de volgende vijf voorwaarden is 
voldaan:
1. de lessee beschikt feitelijk over het vastgoed. De lessor heeft op grond van het leasecontract 

het gebruik van het vastgoed door de lessee slechts beperkt om de zekerheidsfunctie van 
het leaseobject veilig te stellen;

2. de lessee neemt de kosten van gebruik, onderhoud en verzekering van het goed voor zijn 
rekening vanaf het moment dat het goed aan hem ter beschikking is gesteld. Ook het risico van 
waardeveranderingen of het eventuele tenietgaan van het goed en het risico van terugname 
komen vanaf dat moment voor rekening van de lessee (lees: het economisch belang van het 
vastgoed berust bij de lessee);

3. de lessee heeft de optie om het goed aan het eind van de leaseperiode te kopen voor een 
zodanig lage prijs, dat mag worden aangenomen dat hij deze optie zal uitoefenen. Een 
optieprijs acht de Staatssecretaris economisch ‘dwingend’ wanneer deze prijs niet meer 
bedraagt dan 10% van de waarde van het goed in het economische verkeer aan het eind 
van de leaseperiode De optieprijs is bij het aangaan van de leaseovereenkomst vastgesteld;

4. de lessee heeft het recht op elk door hem gewenst moment de juridische eigendom van het 
goed te verkrijgen door de resterende leasetermijnen (excl. het rentebestanddeel) ineens af 
te lossen en de onder 3 bedoelde optieprijs te voldoen; en

5. met uitzondering van de situatie beschreven bij punt 4, kan de leaseovereenkomst ge-
durende de looptijd niet eenzijdig worden beëindigd (besluit van 3 november 1998, 
nr. VB98/2276, V-N 1998/54.21, gewijzigd bij besluit van besluit van 9 maart 2000, VB 
2000/400, V-N 2000/15.25 en vervangen door besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, 
V-N 2007/11.13).
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gelijk is aan de verkoopwaarde (lees: de marktwaarde) van het vastgoed.280 In het NLB 
Leasing-arrest281 heeft het Hof van Justitie dit oordeel bevestigd.

Deze uitleg is niet alleen in strijd met de richtlijnhistorie, maar wringt ook met de syste-
matiek van art. 14 Btw-richtlijn. Het is immers niet logisch dat financial leasing waarbij de 
eigendom aan het einde van het contract van rechtswege overgaat op de lessee op grond 
van art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn gelijkgesteld wordt met een levering (en dus 
geen levering is als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn)282 als een ‘lichtere’ variant reeds 
op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn een levering kan zijn. A-G Szpunar heeft onder 
verwijzing naar de systematiek van art. 14 (en 15) Btw-richtlijn dan ook terecht gesteld dat 
de beslissing in de zaak EON Aset Menidjmunt nadere precisering behoeft.283 Hierbij lijkt 
‘nadere precisering’ overigens een vriendelijk woord voor omgaan, maar dat terzijde. In de 
visie van de A-G kan bij leasing van vastgoed waarbij de gebruiker, de lessee, na verloop 
van de gebruiksperiode in beginsel gehouden is om het vastgoed terug te geven niet gezegd 
worden dat de lessor aan de lessee de macht om als een eigenaar over het vastgoed te 
beschikken heeft overgedragen.284 Daarmee sluit hij uit dat financial leasing van vastgoed 
een reguliere levering is als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. Op grond van art. 14 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn is financial leasing slechts een levering indien het zeker 
is dat de lessee normaliter na de looptijd van het contract de eigendom van het geleasete 
vastgoed verkrijgt of indien de eigendom van het vastgoed met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid overgaat. Dit laatste is naar de mening van de A-G het geval indien de 
lessee na het betalen van alle termijnen op grond van het contract de mogelijkheid heeft 
om de eigendom van het geleasete vastgoed te verkrijgen zonder aanvullende betalingen 
of voor een louter symbolisch bedrag.285

Het Hof van Justitie heeft het ‘preciseringsadvies’ van A-G Szpunar opgevolgd. Volgens het 
Hof volstaat de kwalificatie van een overeenkomst als een financial leasingovereenkomst 
niet om de materiële afgifte van het goed te kwalificeren als een levering in de zin van de 
Btw-richtlijn. Deze afgifte is slechts als een levering aan te merken indien een dergelijke 
overeenkomst ‘een overeenkomst is volgens welke een goed in huur wordt gegeven onder 
het beding dat normaal het goed uiterlijk bij de betaling van de laatste termijn in eigendom 

280 HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-118/11, V-N 2012/17.18 (Eon Aset Menidjmunt). Dat deze zaak 
zonder conclusie van de A-G is berecht, betekent dat volgens het Hof van Justitie geen nieuwe 
rechtsvraag aan de orde was.

281 HvJ EU 2 juli 2015, zaak C-209/14, V-N 2015/34.21, r.o. 30 (NLB Leasing).
282 HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-118/11, V-N 2012/17.18, r.o. 36 en 37 (Eon Aset Menidjmunt OOD).
283 Conclusie A-G Szpunar 31 mei 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/30.16, punt 36 (Mercedes-Benz 

Financial Services UK).
284 Conclusie A-G Szpunar 31 mei 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/30.16, punt 40 (Mercedes-Benz 

Financial Services UK).
285 Conclusie A-G Szpunar 31 mei 2017, zaak C-164/16, V-N 2017/30.16, punt 42-46 (Mercedes-Benz 

Financial Services UK). Anders dan Van Haaren stelt, heeft A-G Szpunar niet geconcludeerd dat 
bij een koopoptie geen sprake is van een levering (M.I. van Haaren, ‘Btw, de huurkooplevering 
en economische dwang’, WFR 2018/30, p. 188).
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wordt verkregen’ als bedoeld in art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn.286 Hiervoor is in 
de eerste plaats vereist dat in de financial leasingovereenkomst een uitdrukkelijk beding 
staat inzake de overdracht van de eigendom van dat goed door de lessor aan de lessee.287 
Hiervan is volgens het Hof ook sprake indien de overeenkomst een koopoptie bevat.288 In 
de tweede plaats is vereist dat de lessee de eigendom aan het einde van de looptijd van de 
overeenkomst automatisch verkrijgt wanneer de overeenkomst op de normale wijze wordt 
uitgeoefend.289 Hieronder dient ook de situatie te worden begrepen dat de uitoefening van 
de koopoptie voor de lessee weliswaar juridisch gezien facultatief is, maar in werkelijkheid, 
gelet op de financiële voorwaarden, de enige economisch rationele keuze blijkt te zijn. Dit 
is met name het geval indien de som van de bij overeenkomst bepaalde leasetermijnen 
overeenstemt met de marktwaarde van het goed inclusief financieringskosten en de 
lessee bij de uitoefening van de koopoptie geen aanzienlijk hoger bedrag moet betalen 
(lees: de som van de leasetermijnen plus de optieprijs is niet aanzienlijk hoger dan de 
marktprijs290).291 Een dergelijke uitleg vindt volgens het Hof van Justitie steun in de opzet 
van de Btw-richtlijn met betrekking tot de kwalificatie van de belastbare handelingen en 
de rechtszekerheid. Uit dit arrest volgt dat de leveringspoort van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn 
voor financial leasing van goederen is gesloten.292

286 HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C- 164/16, V-N 2017/55.12, r.o. 28 (Mercedes-Benz Financial Ser-
vices UK). In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C- 164/16, 
V-N 2017/55.12 (Mercedes-Benz Financial Services UK). Anders: T.M Berkhout, ‘Vastgoedcontracten 
met koopopties: rationeel-economisch kiezen in het btw-domein’, NTFR 2018/1091 die stelt dat 
door het Hof van Justitie niet is getoetst of sprake was van een reguliere levering, maar enkel of 
zich een levering heeft voorgedaan als bedoeld in art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn. Naar 
mijn mening blijkt uit r.o. 28 uit het Mercedes-Benz Financial Services UK-arrest, gelezen in 
samenhang met de door het Hof van Justitie gevolgde conclusie van A-G Spzunar, het tegendeel.

287 R.o. 30.
288 R.o. 33.
289 R.o. 34.
290 In de procestaal, het Engels, luidt deze zinsnede als volgt: “(…) That may in particular be the case 

where it is evident from the agreement that, when the possibility of exercising the option arises, the 
aggregate of the contractual instalments will correspond to the market value of the goods, including 
the cost of financing, and that the lessee will not be required, as a result of exercising the option, to 
pay a substantial additional sum.” De lezing dat de koopoptie urgerend is indien de optieprijs niet 
aanzienlijk hoger is dan de marktprijs (M.I. van Haaren, ‘Btw, de huurkooplevering en economische 
dwang’, WFR 2018/30, p. 188), acht ik op basis van de procestaal niet houdbaar.

291 R.o. 38. Volgens de Staatssecretaris van Financiën is een koopoptie economisch dwingend bij 
een optieprijs die maximaal 10% van de waarde van het vastgoed in het economische verkeer 
bedraagt aan het einde van de leaseperiode (besluit Staatssecretaris van Financiën 25 januari 2007, 
nr. CPP2006/2847M, V-N 2007/11.13, paragraaf 3.2.1). Een dergelijke grens komt mij arbitrair voor. 
Voor die grens is naar mijn mening ook geen steun te vinden in de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie. Het is echter de vraag of deze 10%-norm bedoeld is als een harde grens. In het besluit 
van 3 november 1998, nr. VB98/2276, V-N 1998/54.21, paragraaf 2.2 merkte de Staatssecretaris 
van Financiën een dergelijke optieprijs in elk geval als economisch dwingend aan. Uit het thans 
geldende leasebesluit blijkt niet dat de Staatssecretaris van Financiën met de tekstuele aanpassing 
een wijziging heeft beoogd.

292 In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 4 oktober 2017, zaak C- 164/16, V-N 2017/55.12 
(Mercedes-Benz Financial Services UK) en Wolf, commentaar bij HvJ EU 4 oktober 2017, zaak 
C-164/16, NTFR 2017/2565. De andersluidende opvatting van de Staatssecretaris van Financiën in 
het ‘leasingbesluit’ acht ik dan ook achterhaald (Staatssecretaris van Financiën 25 januari 2007, 
nr. CPP2006/2847M, V-N 2007/11.13, paragraaf 3.2.1).
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Zoals uit het voorgaande volgt, acht ik het in overeenstemming met de opzet van art. 14 
Btw-richtlijn dat financial leasing met een koopoptie geen levering kan zijn als bedoeld 
in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. Hoewel de kwalificatie van de financial leasing van vastgoed 
met een urgerende koopoptie als een levering als bedoeld in art. 14 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn niet in overeenstemming is met de richtlijnhistorie (zie paragraaf 4.2.4.3.1) 
en het bestempelen van een optieprijs als de laatste termijn niet in overeenstemming is 
met de gebruikelijke betekenis van het begrip ‘termijn’, acht ik deze uitleg wel wenselijk. 
Deze uitleg is namelijk in overeenstemming met de ratio van art. 14 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn, de concurrentieneutraliteit, op grond waarvan een handeling waarvan het 
resultaat economisch gezien overeenkomt met de eigendomsoverdracht van een goed 
als een levering moet worden aangemerkt. Dat financial leasing van vastgoed met een 
urgerende koopoptie op grond van het Nederlandse civiele recht als huurkoop wordt 
aangemerkt (zie 4.2.4.3.2) onderstreept dat het op grond van de concurrentieneutraliteit 
wenselijk is om financial leasing met een urgerende koopoptie dezelfde btw-behandeling 
te geven als huurkoop of financial leasing waarbij de eigendom na betaling van de laatste 
leasetermijn van rechtswege overgaat op de huurkoper respectievelijk lessee.

4.2.4.5 Aan- en verkoop van vastgoed in commissie

4.2.4.5.1 Inleiding

De overdracht van een goed ingevolge een overeenkomst tot koop of verkoop in commissie 
is op grond van art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn met een levering gelijkgesteld. In 
deze paragraaf wordt ingegaan op de (beperkte) betekenis van deze leveringsgelijkstelling 
voor vastgoedtransacties. De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Eerst wordt ingegaan 
op de bewoordingen van deze bepaling en haar historie (paragraaf 4.2.4.5.2). Vervolgens 
komt de uitleg van deze bepaling door het Hof van Justitie aan bod (paragraaf 4.2.4.5.3). 
In paragraaf 4.2.4.5.4 wordt ingegaan op de vraag of Nederland bij de veiling van vastgoed 
steeds een levering aan en door de veilinghouder mag aannemen. Ten slotte wordt duidelijk 
gemaakt dat en waarom de verkoop van vastgoed aan een nader te noemen meester niet 
valt onder art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn (paragraaf 4.2.4.5.5).

 4.2.4.5.2 Richtlijn(historie)

 Op grond van art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn is de overdracht van een goed ingevolge 
een overeenkomst tot koop of verkoop in commissie met een levering gelijkgesteld. Deze 
leveringsgelijkstelling was reeds opgenomen in art. 5 lid 2, onderdeel c Tweede Richtlijn, 
is in art. 5 lid 4, onderdeel c Zesde Richtlijn gehandhaafd en ongewijzigd overgenomen in 
art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn. De tekst van art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn 
voorziet uitsluitend in een leveringsgelijkstelling voor de transactie tussen de principaal 
en de commissionair.293 Uit de toelichting op (het nagenoeg gelijkluidende) art. 3 lid 2, 
onderdeel e Voorstel voor een tweede richtlijn blijkt echter dat door deze leveringsge-
lijkstelling twee leveringen plaatsvinden:

293 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 177.
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“Uit deze bepaling volgt, dat ingeval van verkoop of aankoop door tussenkomst van een 
commissionair of van een andere tussenpersoon, die op eigen naam of firmanaam handelt, 
steeds twee belastbare leveringen plaatsvinden, ook al wordt het verhandelde goed rechtstreeks 
door de eerste verkoper aan de laatste afnemer afgeleverd. In het geval van een "verkoopcom-
missie" verricht de commissiegever derhalve een belastbare levering aan de commissionair, 
terwijl de laatste eveneens een belastbare levering aan de derde (de afnemer) uitvoert. Bij 
een "inkoop-commissie" verricht de derde (de verkoper) een belastbare levering aan de 
commissionair en deze voert eveneens een belastbare levering aan zijn commissiegever uit.”294

Dat er twee leveringen worden geacht plaats te vinden, wil overigens niet zeggen dat beide 
leveringen belastbaar zijn. In voormelde toelichting op art. 3 lid 2, onderdeel e Voorstel 
voor een tweede richtlijn wordt daar ten onrechte zonder meer van uitgegaan. Ook bij 
toepassing van art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn zijn de levering aan en door de 
commissionair slechts belastbaar indien zij onder bezwarende titel worden verricht door 
een als zodanig handelende belastingplichtige (zie paragrafen 4.5 en 4.6).

De achtergrond van deze leveringsgelijkstelling is gelegen in het civiele recht (van de 
civil law lidstaten).295 Op grond van het Nederlandse civiele recht is de overeenkomst tot 
aan- of verkoop in commissie een (species van een) lastgevingsovereenkomst, waarbij de 
commissionair kwalificeert als lasthebber en de principaal als lastgever.296 De commis-
sionair handelt bij de uitvoering van de commissieovereenkomst in eigen naam, maar in 
opdracht en voor rekening van de principaal.297 In het civiele recht wordt in dat geval ook 
wel gesproken van ‘middellijke vertegenwoordiging’.298 Een commissionair bindt bij de 
aan- of verkoop van een goed als zodanig uitsluitend zichzelf en niet de principaal.299 De 
principaal is weliswaar economisch gezien de wederpartij van de derde, maar juridisch 
gezien is hij geen partij bij de aan- of verkoopkoopovereenkomst tussen de derde en de 
commissionair.300 Niettemin is het in Nederland mogelijk dat de eigendom van het ge- of 
verkochte goed direct overgaat van de principaal naar de derde of vice versa zonder het 

294 Toelichting op het voorstel voor een Tweede Richtlijn, V-N 1965, p. 460. In gelijke zin: G.J. van 
Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 475. Anders: B.G. van Zadelhoff, 
Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 177. 
Dat bij tussenkomst van een commissionair twee leveringen worden geacht plaats te vinden, komt 
in de tekst van art. 3 lid 6 Wet OB beter uit de verf dan in art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn: 
“Indien door meer dan één persoon overeenkomsten worden gesloten met een verplichting tot levering 
van een zelfde goed dat vervolgens door de eerste persoon rechtstreeks aan de laatste afnemer wordt 
afgeleverd, wordt dat goed geacht door ieder van die personen te zijn geleverd.”

295 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 473.
296 Art. 7:714 BW. Zie ook: G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, 

p. 463-464 en S.C.J.J. Kortmann, m.m.v. J.S. Kortmann, Asser/Kortmann 3-III 2017/102 (online, 
bijgewerkt op 1 oktober 2017).

297 Bij de levering van vastgoed door tussenkomst van een makelaar kan niet gezegd worden dat 
sprake is van een aan- of verkoop in commissie, omdat de makelaar niet in eigen naam handelt 
(MvA, Kamerstukken II 1967/68, 9324, 9410, nr. 6, p. 61). De prestatie van de makelaar aan de 
verkoper of koper van vastgoed kwalificeert daarom als een dienst.

298 T.F.E. Tjong Tjin Tai, Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/244 (online, bijgewerkt op 1 juni 2018).
299 T.F.E. Tjong Tjin Tai, Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/244 (online, bijgewerkt op 1 juni 2018).
300 T.F.E. Tjong Tjin Tai, Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/246 (online, bijgewerkt op 1 juni 2018).
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vermogen van de aankoop- of verkoopcommissionair te passeren.301 Ook in het civiele 
recht van andere lidstaten lijkt die mogelijkheid te bestaan.302 De leveringsgelijkstelling van 
art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn bewerkstelligt in dat geval een levering van goed aan 
en door de commissionair. Hierdoor wordt voorkomen dat er een aftrekprobleem ontstaat 
indien de derde en de principaal elkaar niet kennen.303 Voor het recht op btw-aftrek is 
immers vereist dat de afnemer beschikt over een factuur van de leverancier.304 Bovendien 
zorgt de leveringsgelijkstelling van art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn ervoor dat de 
commissionair niet genoodzaakt is om de hoogte van de commissie bekend te maken.305

 4.2.4.5.3 Hof van Justitie

Naar het oordeel van het Hof van Justitie creëert art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn 
‘een juridische fictie waarbij twee, binnen de werkingssfeer van de btw vallende, identieke 
goederenleveringen achtereenvolgens worden verricht’.306 Net als de Europese Commissie 
in de toelichting op de Tweede Richtlijn (zie paragraaf 4.2.4.5.1), miskent het Hof met dit 
oordeel dat de juridische fictie van art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn bewerkstelligt 
dat twee identieke goederenleveringen achtereenvolgens worden verricht en dat het 
blijkens de bewoordingen van deze bepaling niet vereist is dat die leveringen belastbaar 
zijn. De soep wordt echter niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Het Hof heeft 
namelijk geoordeeld dat de ‘commissionairsbepaling’ van toepassing is indien aan twee 
voorwaarden wordt voldaan:
1.  er bestaat een lastgeving ter uitvoering waarvan de commissionair voor rekening van 

de principaal optreedt bij de levering van het goed; en
2. de door de commissionair afgenomen goederenlevering is identiek aan die welke wordt 

verricht aan de principaal.307

Uit deze voorwaarden blijkt niet dat art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn slechts van 
toepassing is indien de levering aan en door de commissionair belastbaar zijn. Wat deze 
voorwaarden wel laten zien is dat het Hof deze heeft toegespitst op de aankoopcom-
missionair die op eigen naam, maar voor rekening van de principaal een goed verwerft. 
Een commissionair kan echter ook op eigen naam, maar voor rekening van de principaal 
handelen bij de verkoop van een goed.308 In dat geval bewerkstelligt art. 14 lid 2, onderdeel c 
Btw-richtlijn dat een goed door de principaal wordt geleverd aan de verkoopcommissio-

301 In art. 3:110 BW is alleen de mogelijkheid van de directe verkrijging geregeld. Hoewel de mo-
gelijkheid van een directe vervreemding van de eigendom niet expliciet in het BW is geregeld, 
wordt aangenomen dat een verkoopcommissionair dit kan bewerkstelligen (G.J. van Norden, Het 
concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 468).

302 Zie bijv. voor België: I. Samoy, Middellijke vertegenwoordiging (diss.), Leuven: Katholieke Universiteit 
Leuven 2005, p. 58, 254 en 255.

303 In gelijke zin: G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 474 en 
M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 139.

304 Art. 168, onderdeel a btw-richtlijn.
305 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 

p. 279.
306 HvJ EU 4 mei 2017, zaak C-274/15, BNB 2018/111, m.nt. Swinkels, r.o. 88 (Commissie/Luxemburg) 

en HvJ EU 12 november 2020, zaak C-734/19, V-N 2020/63.16, r.o. 49 (ITH).
307 HvJ EU 12 november 2020, zaak C-734/19, V-N 2020/63.16, r.o. 51 (ITH).
308 HvJ EU 16 september 2020, zaak C-312/19, V-N 2020/45.16, r.o. 50 (XT).
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nair en door laatstgenoemde aan een derde. In die situatie dient de tweede voorwaarde 
naar mijn mening daarom zo te worden gelezen dat de door de commissionair verrichte 
goederenlevering identiek is aan de goederenlevering door de principaal.

In het ITH-arrest heeft het Hof geoordeeld dat de tweede voorwaarde niet alleen betekent 
dat de betrokken handeling identiek moeten zijn, maar dat in voorkomend geval het 
daaraan verbonden eigendomsrecht moet worden overgedragen. Dit oordeel roept de 
vraag op wat dan nog de toegevoegde waarde is van art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn. 
Bij een eigendomsoverdracht van het vastgoed aan en door de commissionair zullen beide 
eigendomsoverdrachten immers reeds op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn kwalificeren 
als een levering. Zoals in paragraaf 4.2.4.5.1 is aangegeven, lijkt art. 14 lid 2, onderdeel c 
Btw-richtlijn juist te zijn bedoeld voor de situatie waarin juist geen sprake is van een 
eigendomsoverdracht aan en door de commissionair. Dat ligt gelet op de structuur van 
art. 14 Btw-richtlijn naar mijn mening ook voor de hand, omdat de gemeenschappelijke 
deler van de leveringsgelijkstellingen in art. 14 leden 2 en 3 Btw-richtlijn is dat er geen 
sprake is van een eigendomsoverdracht. Wordt daarvan uitgegaan, dan heeft deze leve-
ringsgelijkstelling voor vastgoedtransacties slechts toegevoegde waarde in die lidstaten 
waarin de eigendom van het vastgoed het vermogen van de commissionair niet passeert, 
hetgeen (volgens de heersende leer in de Belgische literatuur) in België het geval is309.

In Nederland lijkt art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn geen toegevoegde waarde te 
hebben voor vastgoedtransacties. Op grond van het Nederlandse civiele recht bestaat 
de mogelijkheid van de directe verkrijging of vervreemding van de eigendom namelijk 
uitsluitend voor roerende, niet-registergoederen.310 Bij de aan- of verkoop van vastgoed 
door tussenkomst van een commissionair zal civielrechtelijk daarom sprake zijn van een 
doorlevering van het vastgoed.311 De leveringsgelijkstelling van art. 14 lid 2, onderdeel c 
Btw-richtlijn is in Nederland dus niet nodig om een levering van vastgoed aan en door de 
commissionair te bewerkstelligen.312 Bij een eigendomsoverdracht van het vastgoed aan en 
door de commissionair zullen beide eigendomsoverdrachten reeds op grond van art. 14 
lid 1 Btw-richtlijn kwalificeren als een levering. Is geen sprake van een eigendomsover-
dracht aan en door de commissionair, maar een zogenoemde ‘ABC-levering’, dan wordt 
de eigendom door de derde direct overgedragen aan de principaal of vice versa.313 Ook in 
die situatie is naar mijn mening reeds op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn sprake van 
een levering aan en door de commissionair, omdat de derde of de principaal de macht om 
feitelijk als een eigenaar over het vastgoed te beschikken overdraagt aan de commissionair 

309 I. Samoy, Middellijke vertegenwoordiging (diss.), Leuven: Katholieke Universiteit Leuven 2005, 
p. 58, 254 en 255.

310 In art. 3:110 BW is overigens alleen de mogelijkheid van de directe verkrijging expliciet geregeld. 
Hoewel de mogelijkheid van een directe vervreemding van de eigendom niet expliciet in het BW 
is geregeld, wordt aangenomen dat een verkoopcommissionair dit kan bewerkstelligen (G.J. van 
Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 468).

311 S.C.J.J. Kortmann, m.m.v. J.S. Kortmann, Asser/Kortmann 3-III 2017/128 (online, bijgewerkt op 
1 oktober 2017).

312 G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 477.
313 S.C.J.J. Kortmann, m.m.v. J.S. Kortmann, Asser/Kortmann 3-III 2017/129 (online, bijgewerkt op 

1 oktober 2017).
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en de commissionair die beschikkingsmacht vervolgens overdraagt aan de principaal of 
de derde (paragraaf 4.2.3.3).

 4.2.4.5.4 Veiling van vastgoed

 In Nederland wordt vastgoed dat via de veiling wordt verhandeld geacht aan en door de 
veilinghouder te zijn geleverd (art. 3 lid 5 Wet OB). Op grond van art. 14 lid 2, onderdeel c 
Btw-richtlijn is deze leveringsgelijkstelling toegestaan indien de veilinghouder het vastgoed 
overdraagt ingevolge een tussen hem en de verkoper of koper gesloten overeenkomst 
tot aan- of verkoop in commissie.314 Een richtlijnconforme uitleg van art. 3 lid 5 Wet OB 
betekent derhalve dat deze bepaling niets toevoegt aan de leveringsgelijkstelling in art. 3 
lid 6 Wet OB. De relevante vraag is of de veiling van vastgoed onder de reikwijdte van deze 
leveringsgelijkstelling kan vallen. Naar mijn mening is dat niet het geval.

In Nederland handelt de notaris bij de (executie)veiling van vastgoed gewoonlijk niet in 
eigen naam, maar in naam en voor rekening van de verkoper. In de Algemene Voorwaarden 
Voor Executieverkopen (AVVE) 2017 van de KNB wordt de opdrachtgever tot de execu-
tieverkoop als de verkoper van het geveilde vastgoed genoemd. In de praktijk maakt de 
notaris in de Bijzondere Veilingvoorwaarden gewoonlijk bekend wie de opdrachtgever 
tot de executieverkoop is.315 Veelal is dit de hypotheekhouder die, vanwege het feit dat 
de hypotheekgever nalaat zijn (betalings)verplichtingen (volledig) na te komen, gebruik-
maakt van zijn bevoegdheid tot parate executie.316 Bij de (executie)veiling van vastgoed is 
daarom normaliter geen sprake van een verkoop in commissie als bedoeld in art. 14 lid 2, 
onderdeel c Btw-richtlijn. Maar zelfs indien de veilinghouder in een uitzonderlijk geval 
als commissionair kwalificeert dan wordt, zoals uit paragraaf 4.2.4.5.3 volgt, bij de veiling 
van vastgoed in Nederland niet aan deze leveringsgelijkstelling toegekomen.

Op grond van het voorgaande kan de veilingregeling slechts van toepassing zijn op de 
veiling van vastgoed indien zij kwalificeert als een vereenvoudigingsmaatregel als bedoeld 
in art. 394 Btw-richtlijn. Aan de voorwaarde dat Nederland de veilingregeling reeds voor 
1 januari 1977 toepaste is voldaan. Dit geldt echter niet voor de voorwaarde dat Nederland 
de Europese Commissie vóór 1 januari 1978 van deze maatregel in kennis heeft gesteld. 
Nederland heeft dit pas op 12 juni 1979 (en dus te laat) gedaan.317 Bovendien voldoet de 
veilingregeling naar mijn mening ook niet aan de voorwaarde dat zij geen noemenswaardige 
invloed heeft op de belastingopbrengst van een lidstaat in het stadium van het eindverbruik.318

314 HvJ 9 februari 2006, zaak C-305/03 (Commissie/Verenigd Koninkrijk), V-N 2006/11.24.In gelijke 
zin: R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 
2015, p. 26-27 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 
2020, p. 139.

315 J.P. van Zanten, ‘De veilingregeling afgehamerd?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2014/3, p. 2.
316 J.P. van Zanten, ‘De veilingregeling afgehamerd?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2014/3, p. 2.
317 Bijlage 1 bij het Eerste verslag van de Commissie aan de Raad over de werking van het gemeen-

schappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, ingediend op grond van artikel 34 
van de Zesde Richtlijn (77/388/EEG) van 17 mei 1977, p. 87.

318 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 178-179 en J.P. van Zanten, ‘De veilingregeling afgehamerd?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel
2014/3, p. 1.
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Zijn de veilingverkoper en de veilingkoper particulieren, dan creëert de toepassing van de 
veilingregeling een belastbare levering in de schakel veilinghouder-veilingkoper. Indien 
deze levering belast is dan heeft deze regeling een noemenswaardige invloed op de 
belastingopbrengst van de lidstaat in het stadium van eindverbruik. In deze situatie wordt 
immers een btw-druk gecreëerd die er op grond van de Btw-richtlijn niet hoort te zijn.319

Dat op grond van het beleid bij de veiling van vastgoed (onder voorwaarden) afgezien mag 
worden van het toepassen van de veilingregeling320, heft de onverenigbaarheid van art. 3 
lid 5 Wet OB met de Btw-richtlijn niet op.321 Het voorgaande betekent dat belastingplichtigen 
bij de veiling van vastgoed met een rechtstreeks beroep op Btw-richtlijn de toepassing van 
art. 3 lid 5 Wet OB terzijde kunnen schuiven, ongeacht of aan alle beleidsvoorwaarden is 
voldaan om af te mogen zien van de veilingregeling.322

4.2.4.5.5 Verkoop vastgoed aan een nader te noemen meester

In Nederland is het mogelijk dat een persoon vastgoed koopt voor ‘(zich of) een nader te 
noemen meester’. Zo wordt in art. 5 van de Algemene Voorwaarden Voor Executieverkopen 
2017 van de KNB de bieder (onder voorwaarden) de mogelijkheid geboden om te verklaren 
dat het bod op het geveilde vastgoed is uitgebracht ten behoeve van een nader te noemen 
meester. Het ‘handelen voor een nader te noemen meester’ moet worden onderscheiden 
worden van het handelen door de commissionair. Iemand die vastgoed koopt voor zich of 
een nader te noemen meester, behoudt zich de bevoegdheid voor nader te bepalen wie de 
contractspartij (lees: koper) zal zijn (art. 3:67 lid 1 BW).323 Noemt de handelende persoon 
de naam van de ‘meester’ tijdig, dan komt een koopovereenkomst tot stand tussen de 
verkoper en de meester, de volmachtgever. De handelende persoon heeft de bevoegdheid 
zichzelf als meester aan te wijzen, tenzij anders is overeengekomen.324 Omdat de meester 
in de plaats treedt van de koper kan de handelende persoon niet als een commissionair 
worden beschouwd.325 Bij de levering van vastgoed aan de nader genoemde meester vindt 
er op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn een (rechtstreekse) levering van het vastgoed 
plaats door de verkoper aan de nader genoemde meester.326 Wordt de naam van de meester 
door de handelende persoon niet tijdig genoemd, dan is de handelende persoon, tenzij 

319 Vgl. B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), 
Deventer: FED 1992, p. 178.

320 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 5.4.

321 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 178.

322 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 179-180.

323 S.C.J.J. Kortmann, m.m.v. J.S. Kortmann, Asser/Kortmann 3-III 2017/78 (online, bijgewerkt op 
1 oktober 2017).

324 S.C.J.J. Kortmann, m.m.v. J.S. Kortmann, Asser/Kortmann 3-III 2017/78 (online, bijgewerkt op 
1 oktober 2017).

325 H.W.M. van Kesteren, ‘Indeplaatsstelling en BTW’, WFR 2014/284. Anders: D.B. Bijl, De heffing 
van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 144 en D.B. 
Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 28.

326 HR 29 juni 1983, nr. 21.850, BNB 1983/272, m.nt. Ploeger en Hof Amsterdam 17 juli 2008, 
nr. P07/00118, V-N 2008/54.24.
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anders is overeengekomen, zelf contractspartij (art. 3:67 lid 2 BW) en vindt de levering 
als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn aan hem plaats.

4.2.4.6 Conclusie

De vastgoedtransacties die op grond van art. 14 lid 2 Btw-richtlijn verplicht gelijkgesteld 
zijn met een levering lijken als gemene deler te hebben dat (nog) geen eigendomsover-
dracht van het vastgoed plaatsvindt. Niettemin hebben de richtlijnopstellers het wenselijk 
geacht om deze handelingen gelijk te stellen met een levering als bedoeld in art. 14 lid 1 
Btw-richtlijn. Het is daarom opmerkelijk dat het Hof van Justitie bij de aan- en verkoop van 
vastgoed in commissie een overdracht van de eigendom aan en door de commissionair lijkt 
te eisen, aangezien dat zou betekenen dat art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn niet nodig 
is om een levering aan en door de commissionair te bewerkstelligen. Het komt mij voor 
dat deze leveringsgelijkstelling juist bedoeld is voor de situatie waarbij sprake is van een 
aan- of verkoop van vastgoed op naam van de commissionair, maar voor rekening van de 
principaal en de eigendom van het (vast)goed direct wordt overgedragen van de derde aan 
de principaal of vice versa. In die gevallen bewerkstelligt de fictie van een levering aan en 
door de commissionair dat geen aftrekprobleem ontstaat indien de derde en de principaal 
elkaar niet kennen, hetgeen in het licht van de inwendige fiscale neutraliteit wenselijk is 
te noemen. Daarnaast zorgt deze leveringsgelijkstelling ervoor dat de commissionair niet 
genoodzaakt is om de hoogte van de commissie bekend te maken, maar dat is meer een 
praktisch dan een principieel punt.

De leveringsgelijkstelling in art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn is van toepassing op de 
eigendomsovergang van het vastgoed tegen vergoeding ingevolge een vordering door of 
namens de overheid dan wel krachtens de wet. Deze leveringsgelijkstelling zorgt ervoor dat 
als de overheid de keuze heeft tussen een vrijwillige eigendomsoverdracht en een gedwongen 
onteigening, beide routes tot hetzelfde btw-resultaat leiden, hetgeen in overeenstemming 
is met de concurrentieneutraliteit. Daarnaast voorkomt deze leveringsgelijkstelling – mits 
sprake is van de onteigening van een nieuw gebouw of een bouwterrein dan wel indien 
partijen (kunnen) opteren voor btw-heffing – dat de btw op de kosten in het kader van de 
onteigening van vastgoed voor de belastingplichtige eigenaar niet aftrekbaar is en de ontei-
gening van het vastgoed binnen de herzieningstermijn aanleiding geeft tot herziening van 
de genoten btw-aftrek, hetgeen een inbreuk op de inwendige fiscale neutraliteit voorkomt. 
Het bepaalde in art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn is ook in overeenstemming met het 
rechtskarakter van de btw. Omdat onteigening door de overheid waarbij aanspraak bestaat 
op een schadevergoeding (in Nederland) in het algemeen belang plaatsvindt, voorkomt 
de leveringsgelijkstelling dat eindverbruik van het onteigende vastgoed door de overheid 
onbelast kan blijven. Ten slotte doet deze leveringsgelijkstelling recht aan het beginsel van 
algemene heffing, omdat zij voorkomt dat onteigening van vastgoed dat in eigendom is 
van een belastingplichtige en waarvoor aanspraak bestaat op een schadevergoeding buiten 
de reikwijdte van de Europese btw valt. Hierbij zij echter aangetekend dat het eveneens 
in overeenstemming met het beginsel van algemene heffing zou zijn geweest indien deze 
handeling gelijkgesteld zou zijn met een dienst.
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Op grond van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn wordt de koop of afbetaling of huurkoop 
van vastgoed gelijkgesteld met een levering indien de eigendom uiterlijk bij betaling van 
de laatste termijn wordt verkregen. Deze leveringsgelijkstelling is gebaseerd op en in 
overeenstemming met de concurrentieneutraliteit. Immers, door deze leveringsgelijkstel-
ling wordt een situatie die economisch gezien gelijkwaardig is aan de reguliere levering 
ook als zodanig behandeld. Op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
wordt ook de huurkoop of financial leasing van vastgoed met een urgerende kooptoptie 
gelijkgesteld met een levering. Dit is naar mijn mening in overeenstemming met de ratio 
van deze leveringsgelijkstelling. Omdat deze leveringsgelijkstelling niet beoogd om een 
extra levering te creëren maar om het leveringsmoment naar voren te halen, meen ik dat 
de eigendomsoverdracht aan het einde van de ‘rit’ niet nogmaals tot een levering leidt. 
Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie is vooralsnog niet duidelijk of het Hof deze 
opvatting onderschrijft.

4.2.5 Optionele gelijkstelling met levering

4.2.5.1 Inleiding

Op grond van art. 14 lid 3 Btw-richtlijn mogen lidstaten de oplevering van bepaalde werken 
in onroerende staat als een levering beschouwen. In deze paragraaf wordt nader op deze 
optionele leveringsgelijkstelling ingegaan. In paragraaf 4.2.5.2 wordt eerst de richtlijnhistorie 
van deze optionele leveringsgelijkstelling behandeld. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2.5.3 
ingegaan op de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de conclusies van A-G’s van 
het Hof van Justitie met betrekking tot deze leveringsgelijkstelling. In Nederland wordt 
op grond van art. 14 lid 3 Btw-richtlijn met een levering gelijkgesteld: de oplevering van 
onroerende goederen door degene die de goederen heeft vervaardigd, met uitzondering 
van andere onbebouwde terreinen dan bouwterreinen. In paragraaf 4.2.5.4 komt de uitleg 
en de richtlijnconformiteit van deze leveringsgelijkstelling aan bod. Ten slotte wordt in 
paragraaf 4.2.5.5 de vraag beantwoord of de optionele leveringsgelijkstelling van art. 14 
lid 3 Btw-richtlijn en art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB wenselijk is.

4.2.5.2 Richtlijn(historie)

Voor de oplevering van bepaalde werken in onroerende staat geldt op grond van art. 14 
lid 3 Btw-richtlijn een optionele leveringsgelijkstelling. Voor de historie van de leverings-
gelijkstelling van art. 14 lid 3 Btw-richtlijn moeten we terug naar de Tweede Richtlijn. 
Op grond van art. 5 lid 2, onderdeel e Tweede Richtlijn werd de ‘oplevering van een werk 
in onroerende staat, met inbegrip van de handelingen waardoor een roerend goed tot 
blijvend gebruik aan een onroerend goed verbonden wordt’ als een levering aangemerkt. 
Konden lidstaten om redenen van specifiek nationale aard deze handelingen niet als een 
levering beschouwen, dan moesten zij deze handelingen als een dienst aanmerken, maar 
op deze dienst moest hetzelfde btw-tarief worden toegepast als voor een levering zou 
gelden.327 In bijlage A, punt 5 bij de Tweede Richtlijn werden de volgende handelingen 

327 Bijlage A, punt 5 bij de Tweede Richtlijn.
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met name – het betrof derhalve geen limitatieve lijst – aangemerkt als de oplevering van 
een werk in onroerende staat:
●  de bouw van gebouwen, bruggen, wegen, havens enz. ter uitvoering van een aanne-

mingscontract;
● grondwerken en de aanleg van tuinen;
● installatiewerkzaamheden (bijv. van centrale verwarmingen);
● herstellingen van onroerend goed, andere dan normale onderhoudswerkzaamheden.

Een vergelijking met de voorgestelde leveringsgelijkstelling in art. 3 lid 2, onderdeel g jo. 
bijlage A, punt 7 Voorstel voor een tweede richtlijn laat zien dat er tussen de voorgestelde 
en aangenomen leveringsgelijkstelling geen noemenswaardige verschillen bestaan. In de 
vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Tweede Richtlijn is ook niets te vinden 
waaruit blijkt dat één of meerdere lidstaten bezwaren hadden tegen de voorgestelde 
leveringsgelijkstelling. Uit de richtlijnhistorie is niet af te leiden waarom de gelijkstelling 
met een levering wenselijk werd geacht.328

Die eensgezindheid van de lidstaten was er ook met betrekking tot art. 5 lid 2, onderdeel e 
jo. art. 6 Voorstel voor een zesde richtlijn, maar dan anders. De Europese Commissie achtte 
het wenselijk om de leveringsgelijkstelling voor de oplevering van werken in onroerende 
staat verplicht te stellen omdat ‘met betrekking tot de maatstaf van heffing, het tijdvak 
waarin de btw verschuldigd is, het tarief en de wijze van heffing een verschil in kwalificatie 
als levering of dienst tot concurrentieverstoringen kan leiden’. Een definitie van het begrip 
‘werk in onroerende staat’ zou weliswaar bepaalde problemen kunnen oplossen, maar 
zou volgens de Europese Commissie weer op andere moeilijkheden kunnen stuiten die 
voortvloeien uit een verschil van opvatting tussen de nationale wetgevingen. Om concur-
rentieverstoring te voorkomen achtte de Europese Commissie het wel noodzakelijk om een 
lijst op te stellen van handelingen die als de oplevering van een werk in onroerende staat 
moesten worden beschouwd.329 De Europese Commissie heeft de lidstaten niet kunnen 
overtuigen van de wenselijkheid van dit voorstel. Geen enkele (!) lidstaat zag heil in dit 
voorstel, omdat de voorgestelde regeling ‘de problemen wat betreft het belastbare feit en de 
omschrijving van bepaalde installatie- en onderhoudswerkzaamheden niet oplost’. In het 
‘huidige harmonisatiestadium moesten deze problemen op nationaal vlak worden opgelost’, 
aldus de lidstaten.330 Daarmee viel het doek voor de verplichte leveringsgelijkstelling van 
de oplevering van werken in onroerende staat.

328 Uit het ABC-rapport, p. 28 is wel af te leiden dat het wenselijk werd geacht om de bouw van 
vastgoed aan de btw-heffing te onderwerpen, maar dat het geen uitgemaakte zaak was of deze 
handeling als een levering of een dienst moest worden beschouwd. In dit rapport werd opgemerkt 
dat in een gemeenschappelijk btw-systeem bepaald zou moeten worden of de oplevering van 
bij derden in bewerking gegeven goederen met leveringen moeten worden gelijkgesteld.

329 Toelichting op art. 6 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753.
330 Nota van 2 december 1976, nr. R/2968/76 (FIN 779). Het is onduidelijk of deze nota moet worden 

toegeschreven aan de Groep financiële vraagstukken of het Comité van permanente vertegen-
woordigers.
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Omdat de lidstaten ‘niet gekant waren tegen een gelijksoortige regeling als die in art. 5 
lid 2, onderdeel e en bijlage A, punt 5 van de Tweede Richtlijn’331, is gekozen voor een 
optionele leveringsgelijkstelling. Hierbij is niet alles bij het oude gebleven. Anders dan 
onder vigeur van de Tweede Richtlijn is als uitgangspunt gekozen dat de oplevering van 
een werk in onroerende staat een dienst is.332 Hierdoor is de regel voor opleveringen van 
werken in onroerende staat veranderd van ‘een levering, tenzij’ naar ‘een dienst, tenzij’. 
Dat ‘handelingen waardoor een roerend goed tot blijvend gebruik aan een onroerend goed 
verbonden wordt’ onder de oplevering van een werk in onroerende staat is begrepen, is 
in art. 5 lid 5, onderdeel b Zesde Richtlijn (thans: art. 14 lid 3 Btw-richtlijn) niet overge-
nomen.333 De lidstaten wilden immers zelf bepalen wanneer de oplevering van een werk 
in onroerende staat met een levering wordt gelijkgesteld. Dit verklaart waarom in art. 14 
lid 3 Btw-richtlijn staat dat lidstaten bepaalde (lees: door de lidstaten bepaalde) werken 
in onroerende staat met een levering kunnen gelijkstellen.334

In de Nederlandse literatuur is gesteld dat het belang van de kwalificatie van de ople-
vering van een werk in onroerende staat als de levering van een goed in plaats van het 
verrichten van een dienst met name is gelegen in de toepassing van de herzieningsregels 
voor investeringsgoederen.335 Ik deel die opvatting niet. Lidstaten hebben sinds 13 augus-
tus 2006 de mogelijkheid om (bepaalde) investeringsdiensten voor de toepassing van de 
herzieningsregels als investeringsgoederen te beschouwen. Deze mogelijkheid is thans 
opgenomen in art. 190 Btw-richtlijn. Die bepaling laat zien dat de herzieningsregeling voor 
investeringsgoederen ook zonder leveringsgelijkstelling van toepassing kan zijn op diensten 
(zie paragraaf 8.5.4.3). Daarnaast volgt uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie dat de 
herzieningsregeling voor investeringsgoederen ook zonder de implementatie van art. 190 
Btw-richtlijn van toepassing kan zijn op (verbouwings)diensten (zie paragraaf 8.5.4.2.2). 
Met andere woorden: de toepassing van de herzieningsregeling voor investeringsgoederen 
vereist niet dat de ingaande handeling kwalificeert als een levering.

4.2.5.3 Hof van Justitie

Uit paragraaf 4.2.5.2 volgt dat de lidstaten bij de totstandkoming van de Zesde Richtlijn in 
de veronderstelling leefden dat het aan hen was om een invulling te geven aan het begrip 
‘oplevering van werken in onroerende staat’. Hiermee hebben de lidstaten buiten het Hof 

331 Nota van 2 december 1976, nr. R/2968/76 (FIN 779). Het is onduidelijk of deze nota moet worden 
toegeschreven aan de Groep financiële vraagstukken of het Comité van permanente vertegen-
woordigers.

332 In gelijke zin: HvJ EU 13 december 2012, zaak C-395/11, V-N 2013/3.19, r.o. 23 (BLV Wohn- und 
Gewerbebau) en conclusie A-G Mengozzi 12 september 2012, zaak C-395/11, V-N 2012/52.21, 
punten 80 en 81 (BLV Wohn- und Gewerbebau).

333 Conclusie A-G Léger 14 september 2006, zaak C-111/05, ECLI:EU:C:2006:575, punt 52 (Aktiebolaget).
334 In de Nederlandse taalversie van art. 5 lid 5, onderdeel b Zesde Richtlijn ontbrak deze toevoeging, 

maar uit andere taalversies blijkt dat dit woord wel opgenomen had moeten worden (Duitse 
taalversie: bestimmter Bauleistungen, Engelse taalversie: certain works of construction, Franse 
taalversie: certains travaux immobiliers en Italiaanse taalversie: taluni lavori immobiliari). In de 
Nederlandse taalversie van art. 14 lid 3 Btw-richtlijn is dit woord daarom terecht toegevoegd.

335 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 183 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 
2020, p. 131.
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van Justitie gerekend. Dat lidstaten mogen bepalen of en, zo ja, welke werken in onroerende 
staat gelijkgesteld worden met een levering betekent niet dat zij ook mogen tornen aan 
het begrip ‘werken in onroerende staat’. Omdat art. 14 lid 3 Btw-richtlijn voor de inhoud 
van dit begrip niet naar het recht van de lidstaten verwijst, volgt uit het VNO-arrest dat dit 
begrip een uniebegrip is.336 Dat dit begrip in een kan-bepaling staat, doet hieraan niet af.337

Door deze jurisprudentie is de definiëring van dit begrip een unierechtelijke aangelegenheid 
en heeft de Europese Commissie toch een beetje haar zin gekregen.

In zijn conclusie in de zaak BLV Wohn- und Gewerbebau heeft A-G Mengozzi onder 
verwijzing naar de in bijlage A, punt 5 bij de Tweede Richtlijn opgesomde voorbeelden de 
oprichting van een gebouw als de oplevering van een werk in onroerende staat aangemerkt.338

Uit het BLV Wohn- und Gewerbebau-arrest is niet af te leiden of het Hof van Justitie de 
relevantie van bijlage A, punt 5 bij de Tweede Richtlijn voor de uitleg van het begrip ‘werk 
in onroerende staat’ onderschrijft. In dit arrest heeft het Hof (kunnen) volstaan met de 
constatering dat ‘in de Tweede Richtlijn aan de hand van voorbeelden een omschrijving 
van het begrip ‘werk in onroerende staat’ werd gegeven, maar dat een dergelijke definitie 
in de Zesde Richtlijn ontbreekt’.339 Dit laatste laat, zoals A-G Mengozzi mijns inziens terecht 
aanneemt340, onverlet dat het begrip ‘werk in onroerende staat’ een uniebegrip is. Omdat 
onder vigeur van de Tweede Richtlijn overeenstemming bestond dat de in bijlage A, punt 5 
bij de Tweede Richtlijn genoemde handelingen kwalificeren als voorbeelden van een werk 
in onroerende staat, meen ik dat die handelingen ook thans nog als een oplevering van 
een werk in onroerende staat kwalificeren. Die conclusie is evenwel niet onproblematisch, 
aangezien de vraag is hoe bijlage A, punt 5 bij de Tweede Richtlijn zich verhoudt tot het in 
paragraaf 4.2.2 besproken uniebegrip ‘onroerend goed’. Uit bijlage A, punt 5 bij de Tweede 
Richtlijn blijkt dat de bouw van gebouwen, bruggen, wegen, havens etc ter uitvoering 
van een aannemingscontract kwalificeren als ‘werken in onroerende staat’. Hieruit volgt 
dat infrastructurele werken, zoals bruggen, wegen en havens, niet als gebouwen worden 
aangemerkt. Op grond van art. 12 lid 2, onderdeel a, eerste alinea Btw-richtlijn kwalifi-
ceren daarentegen ook vast met de grond verbonden infrastructurele constructies, zoals 
bruggen, wegens en havens, als een gebouw (zie paragraaf 4.2.2.2). Die discrepantie met 
het uniebegrip onroerend goed kan naar mijn mening worden opgeheven door het begrip 
‘gebouwen’ in bijlage A, punt 5 bij de Tweede Richtlijn volgens zijn kennelijke strekking 
te lezen als gebouwen met een verblijfsfunctie.

In de zaak Armbrecht heeft A-G Jacobs opgemerkt dat (thans) art. 14 lid 3 Btw-richtlijn 
‘een bijzondere regeling is die de lidstaten de bevoegdheid geeft om de oplevering door 
een bouwondernemer van een werk dat is uitgevoerd op een grondstuk waarvan deze geen 
eigenaar is niet als een dienst, maar als een levering te beschouwen’.341 Ook A-G Mengozzi 

336 HvJ EG 1 februari 1977, zaak 51/76, BNB 1978/18, m.nt. Tuk, r.o. 10 en 11 (VNO).
337 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01, V-N 2003/61.18, r.o. 34 en 35 (Zita Modes).
338 Conclusie A-G Mengozzi 12 september 2012, zaak C-395/11, V-N 2012/52.21, punt 43 (BLV Wohn- 

und Gewerbebau).
339 HvJ EU 13 december 2012, zaak C-395/11, V-N 2013/3.19, r.o. 23 (BLV Wohn- und Gewerbebau).
340 Conclusie A-G Mengozzi 29 juni 2017, zaak C-303/16, V-N 2017/35.22.22, punt 90 (Solar Electric 

Martinique).
341 Conclusie A-G Jacobs 6 april 1995, zaak C-291/92, BNB 1996/62, punt 15 (Armbrecht).
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leidt uit de opzet van (thans) art. 14 Btw-richtlijn af dat de oplevering van een werk in 
onroerende staat (sinds de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn) in beginsel een dienst 
is.342 Dit roept de vraag op waarin het onderscheid met de levering als bedoeld in art. 14 
lid 1 Btw-richtlijn bestaat. In zijn conclusie in de zaak BLV Wohn- und Gewerbebau is A-G 
Mengozzi nader ingegaan op het onderscheid tussen de reguliere levering van een goed en 
de oplevering van een werk in onroerende staat. De A-G wijst erop dat bij laatstgenoemde 
handeling de kern wordt gevormd door het verrichten van arbeid (een doen), terwijl de 
levering van goederen – als die zich al voordoen – een ondergeschikte rol spelen. Het 
bouwmateriaal, zoals de stenen en dakpannen, dat de aannemer bij de oprichting van een 
gebouw gebruikt is slechts een middel om de overeengekomen (bouw)werkzaamheden 
uit te kunnen voeren.343 A-G Mengozzi wijst er naar mijn mening terecht op dat als het 
opgerichte gebouw aan de opdrachtgever toebehoort de eigendom van dit gebouw niet 
door een overdrachtshandeling overgaat, maar door natrekking. Bij een reguliere levering 
als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn wordt de kern van de overeenkomst daarentegen 
gevormd door de (eigendoms)overdracht van goederen (een geven).344 Uit het arrest in 
deze zaak is niet af te leiden of het Hof van Justitie deze rechtsopvatting onderschrijft.345

4.2.5.4 Nederland

In Nederland is ervoor gekozen om uitsluitend de oplevering van onroerende zaken door 
degene die de goederen heeft vervaardigd, met uitzondering van andere onbebouwde 
terreinen dan bouwterreinen, gelijk te stellen met een levering.346 Op de vraag waarom de 
wetgever deze leveringsgelijkstelling wenselijk achtte blijft de parlementaire geschiedenis 
(net als de richtlijnhistorie) het antwoord schuldig.347 De meest voor de hand liggende 
gedachte – het betreft immers een gelijkstelling met een reguliere levering – is dat de 
wetgever deze situatie (voldoende) vergelijkbaar vond met de overdracht van de macht om 
als een eigenaar over een vervaardigd onroerend goed te beschikken als bedoeld in art. 3 
lid 1, onderdeel a Wet OB.348 Daarvan uitgaande wordt de ratio van art. 3 lid 1, onderdeel c 
Wet OB gevormd door de concurrentieneutraliteit. Hierna zal achtereenvolgens worden 
ingegaan op de begrippen ‘oplevering’ en ‘vervaardiging’. Het begrip ‘onroerende zaken’ 
in art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB heeft op grond van een richtlijnconforme uitleg dezelfde 
betekenis als het uniebegrip ‘onroerend goed’. Voor de inhoud van het (unie) begrip 
‘onroerend goed’ zij verwezen naar paragraaf 4.2.2.

342 Conclusie A-G Mengozzi 12 september 2012, zaak C-395/11, V-N 2012/52.21, punten 61-66 (BLV 
Wohn- und Gewerbebau).

343 Conclusie A-G Mengozzi 12 september 2012, zaak C-395/11, V-N 2012/52.21, punten 49-56 (BLV 
Wohn- und Gewerbebau).

344 Conclusie A-G Mengozzi 12 september 2012, zaak C-395/11, V-N 2012/52.21, punt 57 (BLV Wohn- 
und Gewerbebau).

345 HvJ EU 13 december 2012, zaak C-395/11, V-N 2013/3.19 (BLV Wohn- und Gewerbebau).
346 Art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB.
347 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 127.
348 Vakstudie Omzetbelasting, artikel 3 lid 1 onderdeel c (Vanaf 2007), aant. 2.1.1 (online, bijgewerkt 

t/m 13 maart 2021).
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 4.2.5.4.1 Oplevering

 Het verschil tussen een levering als bedoeld in art. 3 lid 1, onderdeel a Wet OB en een 
oplevering van onroerend goed als bedoeld in art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB is gelegen 
in het object van de prestatie. Bij de overdacht van de macht om als een eigenaar over een 
onroerend goed te beschikken is het onroerend goed het object van de prestatie. Bij de 
oplevering als bedoeld in art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB wordt het object van de prestatie 
gevormd door de (aannemings)werkzaamheden van de opdrachtnemer die bestaan in het 
vervaardigen van een onroerend goed. Essentieel voor de oplevering is dat de opdrachtgever 
het onroerend goed, de grond of een bestaand gebouw, waaraan de werkzaamheden 
plaatsvinden ter beschikking stelt aan de opdrachtnemer. De eigendom van het onroerend 
goed waaraan de werkzaamheden zullen plaatsvinden moet daarom in handen zijn van een 
ander dan de opdrachtnemer.349 Dit kan de eigenaar van het onroerend goed zijn, maar dat 
hoeft niet. Ook bij een terbeschikkingstelling van de grond door een beperkt gerechtigde, 
zoals een erfpachter of opstaller, of een huurder kan sprake zijn van een oplevering.350 Voor 
deze uitleg van het begrip ‘oplevering’ is steun te vinden in de opvattingen van A-G Jacobs 
en A-G Mengozzi (zie paragraaf 4.2.5.3). De oplevering vindt plaats op het moment dat 
de feitelijk macht over het onroerend goed wordt overgedragen aan de opdrachtgever.351

 4.2.5.4.2 Vervaardigen

 Op grond van art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB is alleen de oplevering van een vervaardigd
onroerend goed gelijkgesteld met een levering. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat 
aan het begrip ‘vervaardigen’ in art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB de betekenis toekomt die 
daaraan in het maatschappelijke verkeer wordt toegekend, namelijk: het doen ontstaan van 
een nieuw goed’.352 Hieruit blijkt dat de wetgever aan het begrip ‘vervaardigen’ dezelfde 
betekenis toekent als het Hof van Justitie aan het begrip ‘vervaardigen’ met betrekking tot de 
oplevering van werken in roerende staat heeft gegeven.353 Het is daarom niet verwonderlijk 
en vanuit het oogpunt van rechtseenheid ook wenselijk dat de Hoge Raad die uitleg van 
het Hof van Justitie richtinggevend acht bij de uitleg van het begrip ‘vervaardigen’ met 
betrekking tot de oplevering van onroerende goederen in art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB.354

De leveringsgelijkstelling van art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB ziet in de eerste plaats op de 
oplevering van nieuwe gebouwen (nieuwbouw) op grond van een aannemingsovereenkomst. 
Hoewel uit art. 18, onderdeel a Btw-richtlijn is af te leiden dat ‘bouwen’ en ‘vervaardigen’ 

349 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 17.
350 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 17.
351 TC 22 december 1964, nr. 9549 O, BNB 1965/113.
352 MvT, Kamerstukken II 1967/68, 9324, nr. 3, p. 30.
353 HvJ EG 14 mei 1985, zaak 139/84, BNB 1985/335, m.nt. Ploeger, r.o. 20-22 (Van Dijk’s Boekhuis). 

Tot 1 januari 1996 kon op grond van art. 5 lid 5, onderdeel a Zesde Richtlijn ook de oplevering van 
een werk in roerende staat, dat wil zeggen de afgifte door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever 
van een roerend goed dat hij heeft vervaardigd of samengesteld, met behulp van stoffen en 
voorwerpen die daartoe door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, met een 
levering worden gelijkgesteld.

354 HR 2 oktober 1985, nr. 22.246, BNB 1985/336, m.nt. Ploeger en HR 17 juni 1987, nr. 23.782, 
BNB 1987/243.
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moet worden onderscheiden, meen ik dat de wetgever op grond van art. 14 lid 3 Btw-richtlijn 
de vrijheid heeft om ook de oplevering van nieuwbouw onder art. 3 lid 1, onderdeel c Wet 
OB te scharen. Beschikt een lidstaat over die vrijheid, dan lijkt het Hof van Justitie aan de 
door de nationale wetgever beoogde strekking (terecht) meer gewicht toe te kennen dan 
aan het gebruikte etiket met een beperktere strekking (vervaardigen).355 De oplevering van 
nieuwbouw kan naar mijn mening op grond van art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB daarom als 
levering worden beschouwd. De leveringsgelijkstelling van art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB 
ziet ook op de oplevering van een gebouw dat door de opdrachtnemer zodanig ingrijpend 
is verbouwd dat in wezen sprake is van nieuwbouw.356 In paragraaf 5.7 wordt nader 
ingegaan op het vervaardigingscriterium ‘in wezen nieuwbouw’. De leveringsgelijkstelling 
van art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB heeft ten slotte ook betrekking op de oplevering van 
een bouwrijp gemaakt terrein.357 Voor de vraag wanneer sprake is van de vervaardiging 
van een bouwrijp gemaakt terrein zij verwezen naar paragraaf 6.3.

Uit de in bijlage B, punt 5 bij de Tweede Richtlijn opgesomde handelingen is af te leiden 
dat voormelde vervaardigingshandelingen onder het (unie)begrip ‘werk in onroerende 
staat’ te scharen zijn, terwijl uit (de richtlijnhistorie van) art. 14 lid 3 Btw-richtlijn en met 
name het woord ‘bepaalde’ volgt dat Nederland de vrijheid heeft om alleen de oplevering 
van deze werken in onroerende staat met een levering gelijk te stellen. Naar mijn mening 
is Nederland met art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB daarom binnen de lijnen van art. 14 lid 3 
Btw-richtlijn gebleven.358

4.2.5.5 Conclusie

Uit de richtlijnhistorie blijkt niet waarom de gelijkstelling van de oplevering van bepaalde 
werken in onroerende staat met een levering wenselijk werd geacht. Ook in de Neder-
landse parlementaire geschiedenis is niet te vinden waarom de wetgever het wenselijk 
achtte om de oplevering van onroerende goederen door degene die deze goederen heeft 
vervaardigd, met uitzondering van andere onbebouwde terreinen dan bouwterreinen, gelijk 
te stellen met een levering. Vanuit het oogpunt van het beginsel van algemene heffing en 
het rechtskarakter van de btw maakt het niet uit of de oplevering van bepaalde werken 
in onroerende staat kwalificeert als een levering of een dienst. De leveringsgelijkstelling 
in art. 14 lid 3 Btw-richtlijn zou daarom alleen op grond van het beginsel van de fiscale 
neutraliteit wenselijk kunnen zijn. In Nederland lijkt de meest voor de hand liggende 
verklaring te zijn dat de wetgever de oplevering van vervaardigd onroerend goed als bedoeld 

355 Vgl. HvJ EU 10 september 2014, zaak C-92/13, BNB 2015/21, m.nt. Bijl, r.o. 28 en 29 (Gemeente 
’s Hertogenbosch). In dit arrest oordeelt het Hof niet alleen dat het door een derde gebouwde 
pand op grond die toebehoort aan een gemeente binnen de bewoordingen van (thans) art. 18, 
onderdeel a Btw-richtlijn valt, maar ook dat Nederland van die mogelijkheid gebruikgemaakt 
heeft. In de omstandigheid dat het destijds geldende art. 3 lid 1, onderdeel h Wet OB betrekking 
had op in het eigen bedrijf vervaardigde goederen zag het Hof kennelijk geen beletsel.

356 HR 19 november 2010, nr. 08/01021, BNB 2011/42, m.nt. Bijl.
357 R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 

2015, p. 16.
358 In gelijke zin: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, 

p. 127. Anders: B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde 
(diss.), Deventer: FED 1992, p. 182-183.
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in art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB (voldoende) vergelijkbaar vond met de overdracht van 
de macht om als een eigenaar over een vervaardigd onroerend goed te beschikken. Het is 
echter maar de vraag of de interne (concurrentie)neutraliteit een afdoende rechtvaardiging 
vormt. De eigendomsoverdracht van vervaardigd vastgoed staat economisch gezien niet 
op gelijke hoogte met ‘slechts’ de oplevering van vervaardigd onroerend goed op grond 
die reeds in eigendom is van een ander.

Maar zelfs indien interne (concurrentie)neutraliteit een gelijke behandeling zou eisen van 
de overdracht van de macht om als een eigenaar over een vervaardigd onroerend goed te be-
schikken en de oplevering van een vervaardigd onroerend goed, dan zou die rechtvaardiging 
op nationaal niveau niet onverkort gelden op Europees niveau. Uit de richtlijnhistorie blijkt 
dat het begrip ‘oplevering van een werk in onroerende staat’ in art. 14 lid 3 Btw-richtlijn 
niet alleen betrekking heeft op de oplevering van vervaardigde onroerende goederen, maar 
ook op de oplevering van installatiewerkzaamheden, de aanleg van tuinen en herstellingen 
van onroerende goederen, anders dan de normale onderhoudswerkzaamheden. Van 
laatstgenoemde werkzaamheden kan bezwaarlijk gezegd worden dat deze werkzaamheden 
economisch gezien vergelijkbaar zijn met de overdracht van de macht om als een eigenaar 
over het vastgoed te beschikken. Deze leveringsgelijkstelling is ook niet noodzakelijk om 
de deur naar de herzieningsregeling voor investeringsgoederen te openen. Het beginsel 
van de fiscale neutraliteit vormt mijns inziens dan ook geen (afdoende) rechtvaardiging 
voor de optionele leveringsgelijkstelling van art. 14 lid 3 Btw-richtlijn. Het voorgaande 
betekent dat in de wezenlijke kenmerken van de btw geen (afdoende) rechtvaardiging te 
vinden is voor de optionele leveringsgelijkstelling in art. 14 lid 3 Btw-richtlijn. Ik acht het 
daarom wenselijk om deze leveringsgelijkstelling te schrappen.

4.2.6 Optionele gelijkstellingen met onroerend goed

4.2.6.1 Inleiding

In paragraaf 4.2.3.2 is erop gewezen dat het zowel in het spraakgebruik als het Nederlandse 
civiele recht niet ongebruikelijk is om de juridische eigendom van een lichamelijke zaak 
te vereenzelvigen met de onderliggende lichamelijke zaak.359 De juridische eigendom 
van een zaak en de lichamelijke zaak zijn de juridische respectievelijk feitelijke zijde van 
dezelfde medaille.360 Ook in de btw is sprake van een dergelijke vereenzelviging, aangezien 
de overdracht van de eigendom van vastgoed (de juridische zijde) in beginsel kwalificeert 
als de levering van het onderliggende vastgoed (de feitelijke zijde).361 Op grond van 
art. 15 lid 2 Btw-richtlijn hebben lidstaten de mogelijkheid om ook de volgende rechten, 

359 Zie bijv. A.F. Mollema, ‘Drie stellingen over beperkte rechten’, WPNR 2013/7000, p. 1155 en S.E. 
Bartels, V. Sagaert, V. Tweehuysen en F.J. Vonck, If it ain't broke, don't fix it, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 313.

360 A.F. Mollema, Het beperkte recht: een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het 
systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud (diss.), Utrecht: Uitgeverij BOXPress 
2013, p. 142-143.

361 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 165.
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deelbewijzen en aandelen (de juridische zijde) te vereenzelvigen met het onderliggende 
vastgoed (de feitelijke zijde):
a) bepaalde rechten op onroerende goederen;
b) 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.362

Deze rechten, deelbewijzen en aandelen hebben met elkaar gemeen dat zij betrekking 
hebben op een onroerend goed dat juridisch gezien eigendom is van een ander. Vermoe-
delijk is dat de reden waarom vereenzelviging met het onderliggende onroerend goed 
niet vanzelfsprekend werd geacht.363 Uit de richtlijnhistorie (paragraaf 4.2.3.2) en de opzet 
van (thans) art. 14 Btw-richtlijn blijkt dat geen rekening is gehouden met de mogelijkheid 
dat ook zonder eigendomsoverdracht sprake kan zijn van een overdracht van de macht 
om als een eigenaar over vastgoed te beschikken als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. 
Dat art. 15 lid 2 Btw-richtlijn nodig werd geacht om bepaalde vormen van economische 
eigendom van onroerende goederen gelijk te stellen met de juridische eigendom (zie 
paragraaf 4.2.3.2) onderstreept dit.

Uit het Centralan-arrest364 is in de literatuur afgeleid dat het mogelijk is dat (gebruiks)-
rechten op vastgoed als bedoeld in art. 15 lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn reeds op 
grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn vereenzelvigd (moeten) worden met het onderliggende 
vastgoed indien zij de rechthebbende de macht geven om als een eigenaar over dit vastgoed 
te beschikken.365 Zoals in paragraaf 4.2.3.5.5 is betoogd, dwingt dit arrest niet tot die 
uitleg en staat deze uitleg op gespannen voet met de opzet van art. 14 lid 1 en 15 lid 2 
Btw-richtlijn. Een dergelijke conclusie zou aan art. 15 lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn 

362 Zoals in paragraaf 4.2.3.2.2 is betoogd, volgt uit de richtlijnhistorie, de ratio van art. 15 lid 2 
Btw-richtlijn en de vrijstellingen voor de levering van vastgoed dat de gelijkstelling met lichamelijke 
zaken een gelijkstelling is met het onderliggende vastgoed. Uit het arrest van 5 juli 2012, zaak 
C-259/11, BNB 2012/311, m.nt. Van Kesteren, r.o. 37 (DTZ Zadelhoff) is af te leiden dat ook het 
Hof van Justitie uitgaat van een vereenzelviging met het onderliggende vastgoed: “(…) Zoals de 
Commissie heeft opgemerkt in haar schriftelijke opmerkingen, voorzag haar voorstel voor een zesde 
richtlijn [COM(73) 950 def.] erin, in artikel 5, lid 1, ervan, dat de deelnemersbewijzen en aandelen 
waarvan het bezit rechtens of in feite recht geeft op de eigendom of het genot van een onroerend 
goed of een deel daarvan, altijd worden behandeld zoals het vastgoed waarop zij betrekking hebben.” 
Anders: H.W.M. van Kesteren, ‘Het begrip “levering”, WFR 2009/1332 die stelt dat art. 15 lid 2 
Btw-richtlijn met zich brengt dat niet het onderliggende goed wordt geleverd, maar de ‘lichtere’ 
rechten als bedoeld in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn waarvoor de lat van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn te 
hoog ligt.

363 Vgl. A.F. Mollema, Het beperkte recht: een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in 
het systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud (diss.), Utrecht: Uitgeverij BOXPress 
2013, p. 177 die benadrukt dat de eigendom en beperkte zakelijke rechten niet alleen kwantitatief, 
maar ook kwalitatief verschillende rechten zijn.

364 HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19 (Centralan).
365 Zie bijv. H.W.M. van Kesteren, ‘Het begrip “levering”’, WFR 2009/1332. In het Centralan-arrest 

is naar mijn mening geen grond te vinden om de overdracht van beperkte zakelijke rechten per 
definitie als een levering aan te merken, aangezien (thans) art. 14 lid 1 Btw-richtlijn eist dat 
hierdoor de macht om als een eigenaar over het (onderliggende) vastgoed te beschikken wordt 
overgedragen. Anders: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 73-74.



178

Hoofdstuk 4 / Belastbaarheid vastgoedtransacties4.2.6.1

iedere zin ontnemen.366 In deze paragraaf wordt er daarom van uitgegaan dat de overdracht, 
waaronder bij (zakelijke) rechten op onroerend goederen ook de vestiging en moet worden 
begrepen367, van de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn genoemde rechten, deelbewijzen en 
aandelen op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn slechts een levering kan zijn indien deze 
rechten, deelbewijzen en aandelen op grond van het nationale recht zijn vereenzelvigd 
met het onderliggende vastgoed.

De kwalificatie van de overdracht van de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn genoemde rechten, 
deelbewijzen en aandelen als een levering op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn werkt 
door naar de andere ‘pijlers’ van de Europese btw die in dit onderzoek aan bod komen. 
In de eerste plaats brengt de kwalificatie van deze transactie als levering voor de ‘vrij-
stellingspijler’ met zich dat de vrijstelling (en haar uitzonderingen) voor de verhuur van 
onroerend goed niet van toepassing kan zijn, maar dat deze vastgoedtransactie valt onder 
één van de vrijstellingen of haar uitzonderingen daarop voor de levering van een onroerend 
goed. Daarnaast brengt de kwalificatie van de vastgoedtransactie als een levering van 
het onderliggende vastgoed voor de ‘aftrekpijler’ met zich dat de herzieningsregels voor 
onroerende investeringsgoederen van toepassing kunnen zijn. De kwalificatie van de 
overdracht van de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn genoemde rechten, deelbewijzen en aandelen 
als de levering van het onderliggende onroerend goed betekent niet dat de overdracht van 
de (bloot-)eigendom van het betreffende onroerend goed geen levering is. Het bepaalde in 
art. 15 lid 2 Btw-richtlijn strekt er slechts toe de vereenzelviging met het onderliggende 
vastgoed te verruimen tot bepaalde situaties waarin geen sprake is van de juridische, maar 
wel van de economische eigendom van het onderliggende vastgoed. Op grond van art. 14 
lid 1 Btw-richtlijn kwalificeert de overdracht van de (bloot-)eigendom in beginsel als de 

366 Indien zou worden aangenomen dat de overdracht van de in art. 15 lid 2, onderdelen a en b 
Btw-richtlijn genoemde rechten op onroerend goed een levering kan zijn op grond van enkel 
art. 14 lid 1 Btw-richtlijn, dan zou art. 15 lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn slechts toegevoegde 
waarde kunnen hebben voor (gebruiks)rechten op vastgoed die de rechthebbende niet de macht 
geven om als eigenaar over het onderliggende vastgoed te beschikken (G.J. van Norden, Het concern 
in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2007, p. 263). Echter, de gelijkstelling met het onderliggende 
vastgoed op grond van art. 15 lid 2 Btw-richtlijn betekent slechts dat het onderliggende vastgoed 
geleverd kan worden op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. Voor een dergelijke levering volstaat 
een vereenzelviging met het onderliggende vastgoed niet, maar is ook vereist dat de macht om als 
een eigenaar over het onderliggende vastgoed te beschikken wordt overgedragen. Indien art. 14 
lid 1 Btw-richtlijn bij de in art. 15 lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn rechten op vastgoed reeds 
zou dwingen tot een vereenzelviging van die rechten met het onderliggende vastgoed, dan zijn de 
vereenzelvigingsmogelijkheden van art. 15 lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn zinledig. Voor 
de vereenzelvigingsmogelijkheid van art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn ligt dat anders. Bij 
de daarin genoemde deelbewijzen en aandelen heeft de vennootschap waarin de deelbewijzen 
of aandelen worden gehouden de macht om als eigenaar over het (gedeelte van het) onroerend 
goed te beschikken en niet de eigenaar van de deelbewijzen of aandelen. Laatstgenoemde heeft 
de slechts macht om als eigenaar over zijn deelbewijzen of aandelen in de vennootschap te 
beschikken. Anders dan de in art. 15 lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn genoemde rechten 
op een onroerend goed geven deze deelbewijzen en aandelen niet direct, maar indirect een 
gebruiksrecht op een onroerend goed. Een vereenzelviging van de in art. 15 lid 2, onderdeel c 
Btw-richtlijn bedoelde deelbewijzen en aandelen is derhalve hoe dan ook noodzakelijk om te doen 
alsof de overdracht van de macht om als eigenaar over een deelbewijs of aandeel te beschikken 
kwalificeert als een overdracht van een gebruiksrecht op het onderliggende vastgoed.

367 HvJ EG 4 december 1990, zaak C-186/89, BNB 1991/352, m.nt. Ploeger (Van Tiem).
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levering van het onderliggende vastgoed.368 Bij de kwalificatie van de overdracht van de 
in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn genoemde rechten, deelbewijzen en aandelen als een levering 
gaan de (bloot-)eigendom van het onroerend goed enerzijds en de rechten, deelbewijzen 
en aandelen als bedoeld in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn anderzijds voor de btw derhalve ieder 
hun eigen leven leiden.369

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de optionele vereenzelvigingen met het onder-
liggende vastgoed. De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 4.2.6.2 wordt 
de ratio van de optionele gelijkstellingen in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn voor het voetlicht 
gebracht. Vervolgens komen in de paragrafen 4.2.6.3 tot en met 4.2.6.5 de drie optionele 
gelijkstellingen met het onderliggende vastgoed aan bod. Hierbij zal de nadruk liggen op 
de optionele gelijkstelling van zakelijke rechten die aan de rechthebbende de bevoegdheid 
verschaffen om een onroerend goed te gebruiken, omdat Nederland alleen die optionele 
gelijkstelling heeft geïmplementeerd. In paragraaf 4.2.6.6 wordt de balans opgemaakt.

4.2.6.2 Ratio

De onderdelen b en c van art. 15 Btw-richtlijn komen overeen met onderdelen a en b van 
art. 5 lid 1, tweede alinea van het Voorstel voor een zesde richtlijn, met dien verstande 
dat de Raad in plaats van de verplichte gelijkstellingen heeft gekozen voor optionele 
gelijkstellingen. Uit de toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde Richtlijn volgt dat 
zowel de gelijkstelling van zakelijke (gebruiks)rechten, zoals het recht van vruchtgebruik, 
erfpacht en opstal, als de gelijkstelling van 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, gebaseerd is op de (interne) concurrentieneutraliteit:

“Een van de kenmerken van grondbezit in privaatrechtelijke zin is het bestaan van zakelijke 
rechten die de houder daarvan 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. Anderzijds kan het bezit van deelnemingen in 
en aandelen van onroerend goedmaatschappijen in feite gelijk staan met de eigendom van 
een onroerend goed. De in het eerste lid opgenomen gelijkstellingen beogen handelingen die 
in economisch opzicht gelijkwaardig zijn aan de levering van een onroerend goed of een deel 
ervan uit vanzelfsprekende overwegingen van belastingneutraliteit, aan de belasting over de 
toegevoegde waarde te onderwerpen.”370

De ratio van art. 15 lid 2, onderdelen b en c Btw-richtlijn is derhalve om hetgeen economisch 
gelijkwaardig is aan de eigendom van een onroerend goed voor de btw ook als zodanig te 

368 HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19 (Centralan). In gelijke zin: B.G. van 
Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 
1992, p. 161, D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 
1998, p. 69 en H.W.M. van Kesteren, ‘Het begrip “levering”’, WFR 2009/1332. Anders: M.M.G.A. 
Voets, ‘Centralan Property: herziening van de Nederlandse onroerend goedpraktijk’, BtwBrief 
2006/5.

369 MvA, Kamerstukken II 1967/68, 9324, nr. 6, p. 31.
370 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde Richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753.
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behandelen.371 Dit doel wordt volgens de Europese Commissie gerealiseerd door zakelijke 
gebruiksrechten op een (bepaald) onroerend goed dan wel de deelbewijzen en aandelen 
die recht geven op de eigendom of het genot van een (bepaald) onroerend goed (net als 
in beginsel de eigendom) te vereenzelvigen met het onderliggende vastgoed.372 Door 
die vereenzelviging kan ook de overdracht van deze rechten, deelbewijzen en aandelen 
kwalificeren als een levering als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. Dat in plaats van 
verplichte gelijkstellingen is gekozen voor optionele gelijkstellingen, maakt niet dat de ratio 
van art. 15 lid 2, onderdelen b en c Btw-richtlijn veranderd is.373

Wat de redenen zijn geweest om art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn toe te voegen, 
is uit de gepubliceerde stukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn niet af 
te leiden.374 Uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn is 
niettemin op te maken dat Ierland andere lidstaten erop heeft gewezen dat in de Angel-
saksische wetgeving een onderscheid wordt gemaakt tussen kortlopende (lettings) en 
langlopende huurovereenkomsten (leases) en dat de laatste als verkopen (lees: leveringen) 
kunnen worden beschouwd.375 In het door de voorzitter herzien ontwerp van de Zesde 
BTW-richtlijn is in art. 5 lid 3, onderdeel a opgenomen dat lidstaten ‘bepaalde belangen in 
onroerend goed’ gelijk mogen stellen met lichamelijke zaken.376 Deze tekst is gewijzigd in 
‘bepaalde rechten op onroerende goederen’.377 Deze wijziging is door de Raad aanvaard. Ik 
acht het daarom het meest waarschijnlijk dat art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn bedoeld 
is om de lidstaten met een common law rechtssysteem, (destijds) het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland, de mogelijkheid te geven bepaalde leases te (blijven) behandelen als een 
levering. Deze lidstaten kennen immers geen onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke 
(gebruiks) rechten op onroerend goed zoals lidstaten met een civil law rechtssysteem dat 
kennen.378 Niettemin kan een lease(hold) als een vorm van beperkte eigendom worden 
beschouwd dat – afhankelijk van de voorwaarden – sterker kan zijn dan een beperkt 

371 HvJ EU 5 juli 2012, zaak C-259/11, BNB 2012/311, m.nt. Van Kesteren, r.o. 38 (DTZ Zadelhoff).
372 De Europese Commissie volgt hiermee de opvatting van Bours (E. Bours, Rapport inzake de 

toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen de Gemeenschap, Europese 
Commissie: Brussel 1971, p. 165).

373 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 26.

374 D.B. Bijl, M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, Deventer: 
Kluwer 2001, p. 62.

375 Bijlage bij het werkdocument van 20 februari 1976, nr. T/120/76 (FIN), p. 8bis. Het is onduidelijk 
of dit werkdocument moet worden toegeschreven aan de Groep financiële vraagstukken of het 
Comité van permanente vertegenwoordigers.

376 Door de voorzitter ingediend herzien ontwerp van de zesde BTW-richtlijn van 23 februari 1977, 
nr. R/434/77 (FIN 90), p. 7. Uit dit stuk blijkt niet om welke voorzitter het gaat. Omdat eind 
januari en begin februari 1977 door de permanente vertegenwoordigers van diverse lidstaten 
is gereageerd op de herziene tekst van de zesde BTW-richtlijn van halverwege januari 1977 
(zie bijv. de brief van de Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden 
van 3 februari 1977, nr. 585), houd ik het erop dat het gaat om de voorzitter van het Comité van 
permanente vertegenwoordigers die met inachtneming van die reacties de tekst van het eerdere 
herziene ontwerp van deze richtlijn heeft aangepast.

377 Herziene tekst van het ontwerp van de Zesde Richtlijn van 24 maart 1977, nr. R/715/77 (FIN 150).
378 In gelijke zin: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 

Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 43.
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zakelijk recht als bedoeld in art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn.379 De ratio van art. 15 
lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn is naar mijn mening dan ook identiek aan die van art. 15 
lid 2, onderdelen b en c Btw-richtlijn.

4.2.6.3 Bepaalde rechten op onroerend goed

4.2.6.3.1 Richtlijn(historie)

De facultatieve gelijkstelling van bepaalde rechten op onroerende goederen in art. 15 lid 2, 
onderdeel a Btw-richtlijn lijkt, zoals in paragraaf 4.2.6.2 is aangegeven, te zijn bedoeld voor 
lidstaten met een common law rechtssysteem en, meer specifiek, voor de (langdurige) 
leasing van vastgoed. Uit de tekst van art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn volgt dat niet 
alle, maar bepaalde rechten op onroerend goed door de lidstaten gelijkgesteld kunnen 
worden met het onderliggende onroerend goed. Ervan uitgaande dat deze bepaling 
betrekking heeft op de leasing van vastgoed is dit ook te verklaren. Het begrip ‘leasing’ 
heeft geen vastomlijnde betekenis.380 Leasing van onroerend goed kan een recht zijn dat 
meer omvattend is dat een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed in lidstaten met 
een civil law rechtsysteem, maar het is net zo goed mogelijk dat het een recht betreft dat 
lijkt op verhuur in lidstaten met een civil law rechtssysteem.381 In het eerste geval is een 
gelijkstelling met het onderliggende vastgoed op grond van het beginsel van de fiscale 
neutraliteit gerechtvaardigd, in het tweede geval niet. Vanwege de variëteit van de situaties 
waarin sprake is van de leasing van onroerend goed is het derhalve logisch dat art. 15 lid 2, 
onderdeel a Btw-richtlijn beperkt is tot bepaalde rechten op onroerend goed.

4.2.6.3.2 Hof van Justitie

Uit het Stichting Goed Wonen I-arrest is af te leiden dat het aan de lidstaten is om te 
bepalen welke leasing onroerend goed voor de btw-heffing gelijkgesteld worden met het 
onderliggende onroerend goed.382 De vrijheid van de lidstaten wordt echter begrensd door 
het in acht te nemen doel van art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn.383 Op grond van dit 
doel mag een lidstaat de leasing van vastgoed alleen aanmerken als een levering indien deze 
leasing economisch gezien gelijkwaardig aan de eigendom (de zogenoemde ‘freehold’). Uit 
het Centralan-arrest is af te leiden dat dit bij de leasing voor een periode van 999 jaar het 
geval kan zijn.384 Ierland is nog een stap verder gegaan door leasing van vastgoed enkel op 
grond van de (de nationale pendant van) art. 14 lid 1 Btw-richtlijn aan te merken als een 
levering wanneer sprake is van een ‘effective ownership’, ook wel aangeduid als ‘freehold 
equivalent’. De leasing voor de zeer lange duur van 99 of 999 jaar tegen een substantiële 

379 Conclusie A-G Jacobs 22 februari 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, punt 74 (Stichting Goed 
Wonen I).

380 J.J. van Hees, Leasing (diss.), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 1.
381 Vgl. conclusie A-G Jacobs 22 februari 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, punten 74-75 (Stichting 

Goed Wonen I).
382 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 34 (Stichting Goed Wonen 

I).
383 Vgl. HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 25 (Gemeente Emmen) 

en HvJ EG 19 november 2009, zaak C-461/08 (Don Bosco), BNB 2011/14, m.nt. De Wit, r.o. 43.
384 HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19 (Centralan).
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vergoeding ineens (‘premium’) en een zeer lage periodieke vergoeding (‘peppercorn rent’) 
wordt op grond van deze toets in beginsel als een levering aangemerkt.385 Hieruit volgt 
dat Ierland de gelijkstelling van art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn in deze situatie niet 
nodig acht om deze leasing als een levering aan te merken. Zoals in paragraaf 4.2.3.5.5 is 
opgemerkt, is deze uitleg in strijd met art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn en is het maar 
zeer de vraag of deze uitleg op het Centralan-arrest kan worden gebaseerd.

4.2.6.4 Zakelijke gebruiksrechten op onroerend goed

4.2.6.4.1 Richtlijn(historie)

Op grond van art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn kunnen lidstaten zakelijke rechten 
die de rechthebbende de bevoegdheid verschaffen om een onroerend goed te gebruiken 
gelijkstellen met het onderliggende onroerend goed. Uit de in paragraaf 4.2.6.2 geciteerde 
toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn volgt dat het hierbij gaat om 
beperkte zakelijke rechten op onroerende goederen die de houder daarvan een economisch 
gebruiksrecht geven over de zaak waarop zij betrekking hebben. In deze toelichting worden 
de rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal als voorbeelden van die zakelijke rechten 
genoemd. Dat art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn betrekking heeft op zakelijke gebruiks-
rechten op onroerende goederen, betekent dat zakelijke zekerheidsrechten op onroerende 
goederen, zoals het recht van hypotheek, niet onder de reikwijdte van deze bepaling vallen. 
Hiervoor is steun te vinden in de ratio van art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn, omdat de 
eigenaar bij de vestiging van een zakelijk zekerheidsrecht op een onroerend goed, zoals een 
recht van hypotheek, het genot behoudt van het onderliggende vastgoed.386 De uitsluiting 
van zakelijke zekerheidsrechten is naar mijn mening consistent met de opvatting van de 
lidstaten dat bij de overdracht van de eigendom van een onroerend goed tot zekerheid geen 
sprake is van een levering van het onroerend goed (zie paragraaf 4.2.3.2).

De grens tussen zakelijke zekerheids- en gebruiksrechten is niet altijd even duidelijk, 
omdat zakelijke gebruiksrechten ook gebruikt kunnen worden als een (alternatief) zeker-
heidsrecht. Zo is een recht van opstal in beginsel een zakelijk gebruiksrecht. In Nederland 
wordt dit recht echter ook gebruikt als een alternatief zekerheidsrecht voor (kostbare) 
goederen die op grond van het civiele recht door natrekking bestanddeel dreigen te 
worden van een onroerend goed, zoals een WKO-installatie in een gebouw.387 Ook in het 
kader van het circulair bouwen, waarbij de focus verschuift van bezit naar gebruik, is de 
vraag opgeworpen of de eigenaar van een onroerend goed die een gevel leaset van een 
gevelbouwer ten behoeve van die gevelbouwer een recht van erfpacht op het onroerend 

385 Revenue Irish Tax and Customs, Tax and Duty Manual – VAT Supply of property (juni 2020), p. 4. 
Beschikbaar op: https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/value-added-tax/part11- 
immovable-goods/supply-of-property/supply-of-property.pdf, geraadpleegd op 2 april 2021.

386 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 165. In gelijke zin: D.B. Bijl, De heffing van 
omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 265.

387 S.E. Bartels, Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/249 (online, bijgewerkt op 21 november 2016).
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goed kan vestigen waarbij het genot is beperkt tot de gevel.388 De gedachte hierachter is 
dat de gevelbouwer gedurende de looptijd van het recht van erfpacht zich met betrekking 
tot de gevel als eigenaar kan gedragen en verplicht is om de gevel te onderhouden en aan 
het einde van de looptijd het recht verkrijgt de gevel weg te nemen, zodat de grondstoffen 
hergebruikt kunnen worden. In de literatuur is dit instrumentele gebruik van het recht van 
erfpacht op grond van het Nederlandse civiele recht mogelijk geacht.389 In deze gevallen 
is naar mijn mening geen sprake van een zakelijk gebruiksrecht als bedoeld in art. 15 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn, omdat de eigenaar het genot van ‘zijn’ onroerend goed 
behoudt met inbegrip van het daarin aangebrachte goed van de leverancier. Omdat voor 
de vestiging van een dergelijk opstalrecht of erfpacht normaliter geen vergoeding wordt 
of zal worden bedongen, lijkt de vraag of dit recht op grond van art. 15 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn kan worden vereenzelvigd met het onderliggende onroerend goed slechts 
een academische kwestie. Bovendien gaat het in deze situaties om zakelijke rechten op 
onzelfstandige onroerende goederen waarop dit onderzoek geen betrekking heeft.

4.2.6.4.2 Hof van Justitie

Uit het Stichting Goed Wonen I-arrest is af te leiden dat het aan de lidstaten is om te bepalen 
welke zakelijke gebruiksrechten op onroerend goederen voor de btw-heffing gelijkgesteld 
worden met het onderliggende onroerend goed.390 Lidstaten mogen de vereenzelviging 
met het onderliggende onroerend goed beperken tot bepaalde (zakelijke) gebruiksrechten 
(bijvoorbeeld alleen erfpacht- en/of opstalrechten).391 Voorts is het lidstaten toegestaan om 
de vereenzelviging met het onderliggende onroerend goed te beperken tot die zakelijke 
gebruiksrechten die aan door de lidstaten vastgestelde nauwkeurige criteria voldoen.392 
De vrijheid van de lidstaten is niet onbegrensd. De door lidstaten gestelde voorwaarden 
mogen de aard van de geboden keuzemogelijkheid niet wezenlijk wijzigen. Het Hof heeft 
niet duidelijk gemaakt wanneer die grens is bereikt.393 Uit een vergelijking van de juris-
prudentie van het Hof van Justitie inzake andere kan-bepalingen met beoordelingsruimte, 
leid ik af dat het Hof hiermee bedoeld dat de vrijheid van de lidstaten wordt begrensd 
door het in acht te nemen doel van art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn.394 Op grond 
van dit doel mag een lidstaat een (beperkt) zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed 
alleen vereenzelvigen met het onderliggende vastgoed indien dit recht economisch gezien 
gelijkwaardig is aan de eigendom.

388 Deze vraag is opgekomen, omdat het twijfelachtig is of een gevel, (civielrechtelijk) een bestanddeel 
van het onroerend goed, verzelfstandigd kan worden door het vestigen van een recht van opstal 
(P.J. van der Plank en D. de Jong, ‘Instrumenteel gebruik van het recht van erfpacht in het kader 
van circulair bouwen’, WPNR 2019/7224, p. 65).

389 P.J. van der Plank en D. de Jong, ‘Instrumenteel gebruik van het recht van erfpacht in het kader 
van circulair bouwen’, WPNR 2019/7224.

390 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 34 (Stichting Goed Wonen 
I).

391 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 34 (Stichting Goed Wonen 
I).

392 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 34 (Stichting Goed Wonen 
I).

393 Bijl, noot bij HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396 (Stichting Goed Wonen I).
394 Vgl. HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 25 (Gemeente Emmen) 

en HvJ EG 19 november 2009, zaak C-461/08, BNB 2011/14, m.nt. De Wit, r.o. 43 (Don Bosco).
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4.2.6.4.3 Nederland

4.2.6.4.3.1 Inleiding

Nederland heeft van de vereenzelvigingsmogelijkheid die art. 15 lid 1, onderdeel b Btw-richt-
lijn biedt gebruikgemaakt. Dit is af te leiden uit art. 3 lid 2 Wet OB op grond waarvan de 
vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten waaraan onroerende zaken 
zijn onderworpen, met uitzondering van hypotheek en grondrente, (onder voorwaarden) 
als een levering van goederen wordt aangemerkt.395 Uit de parlementaire geschiedenis 
volgt dat het begrip ‘rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen’ in art. 3 lid 2 
Wet OB conform art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn uitsluitend betrekking heeft op 
beperkte396 zakelijke rechten.397 Omdat het civielrechtelijke begrip ‘onroerende zaak’ 
afwijkt van het (unie)begrip ‘onroerend goed’ brengt een richtlijnconforme interpretatie 
van art. 3 lid 2 Wet OB met zich dat het begrip ‘onroerende zaken’ moet worden uitgelegd 
als ‘onroerende goederen’.398 In het vervolg van deze paragraaf wordt daarom zoveel als 
mogelijk de unierechtelijke terminologie aangehouden.

Anders dan art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn voorziet art. 3 lid 2 Wet OB niet slechts 
in de vereenzelviging van de beperkte zakelijke rechten met het onderliggende onroerende 
goed, maar kwalificeert het de transacties met betrekking tot deze zakelijke rechten – mits 
de vergoeding hoog genoeg is (zie paragraaf 4.2.6.4.3.3) – ook als een levering. Doordat de 
koppeling met art. 3 lid 1, onderdeel a Wet OB ontbreekt en art. 3 lid 2 Wet OB niet eist 
dat door de overdracht van het beperkte zakelijke recht op een onroerend goed de macht 
overgaat om als een eigenaar over dit onroerend goed te beschikken, ligt een resultaat 
in strijd met (het doel van) art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn op de loer.399 In para-
graaf 4.2.6.4.3.2. zal bij de behandeling van de beperkte zakelijke gebruiksrechten daarom 
ook op hoofdlijnen ingegaan worden op de vraag of en, zo ja, wanneer het toepassen van 
art. 3 lid 2 Wet OB op deze rechten richtlijnconform is.

 4.2.6.4.3.2 Beperkte zakelijke gebruiksrechten op onroerend goed

 Op grond van het Nederlandse civiele recht kwalificeert het recht van hypotheek als een 
zakelijk zekerheidsrecht op een onroerend goed en kwalificeren de rechten van erfpacht, 
opstal, vruchtgebruik (inclusief de rechten van gebruik en bewoning) en erfdienstbaarheid op 
een onroerend goed als zakelijke gebruiksrechten. Dat art. 3 lid 2 Wet OB de zekerheidsrechten 

395 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 22 en 38 (Stichting Goed 
Wonen I).

396 MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 15-17.
397 MvT, Kamerstukken II 1967/68, 9324, p. 31 en MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 17.
398 Voor de inhoud van dit uniebegrip zij verwezen naar paragraaf 4.2.2.
399 Anders: R.D. Dirks en M.D.C. Gomes Vale Viga, ‘‘Erpacht- en-leaseback’ is geen ‘sale-en-lease-back’, 

FBN 2019/41, p. 447 die stellen dat bij het vestigen van een beperkt zakelijk recht niet getoetst 
hoeft te worden of de beschikkingsmacht is overgegaan.
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van hypotheek en grondrente400 de toegang tot de ‘leveringspoort’ ontzegt, is in overeen-
stemming met art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn (zie pararaaf 4.2.6.4.1). In de tekst van 
art. 3 lid 2 Wet OB is de beperking tot zakelijke (gebruiks)rechten niet duidelijk te lezen, maar 
uit de parlementaire geschiedenis volgt dat het begrip ‘rechten waaraan onroerende zaken 
zijn onderworpen’ in art. 3 lid 2 Wet OB (conform art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn) 
uitsluitend betrekking heeft op beperkte zakelijke (gebruiks)rechten.401 Ook op dit punt 
strookt art. 3 lid 2 Wet OB met art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn.

In Nederland kunnen op onroerende goederen geen andere beperkte zakelijke gebruiksrech-
ten worden gevestigd402 dan de rechten van erfpacht, opstal, vruchtgebruik (met inbegrip 
van de rechten van gebruik en bewoning) en erfdienstbaarheid. Uit de omstandigheid dat 
art. 5 Uitv.besl. OB alleen de rechten van erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid en beklemming403 
met name noemt, kan niet (a contrario) worden afgeleid worden dat art. 3 lid 2 Wet OB geen 
betrekking heeft op het recht van vruchtgebruik (met inbegrip van de rechten gebruik en 
bewoning). De tekst van art. 3 lid 2 Wet OB noch de parlementaire geschiedenis404 bieden 
grond voor de opvatting dat het recht van vruchtgebruik is uitgesloten. In de nationale 
jurisprudentie is art. 3 lid 2 Wet OB dan ook terecht van toepassing geacht op de vestiging 
het recht van vruchtgebruik op een onroerend goed.405

400 Een recht van grondrente is een schuldplichtigheid hetzij in geld hetzij in voortbrengselen of 
vruchten, die de eigenaar van een onroerend goed daarop vestigt, of bij vervreemding of vermaking 
daarvan te zijnen voordele of ten voordele van een derde voorbehoudt (Boek III, art. 784 oud-
BW). Het recht van grondrente geeft de rechthebbende de bevoegdheid om de vervallen rente 
op de daarvoor verbonden grond met voorrang te verhalen. Het zakelijke recht van grondrente 
komt in het huidige BW niet meer voor, maar blijft op grond van art. 150 lid 3 Overgangswet 
BW onderworpen aan de regels die voor de inwerkingtreding van het huidige BW golden (S.E. 
Bartels, Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/7 (online, bijgewerkt op 21 november 2016)).

401 MvT, Kamerstukken II 1967/68, 9324, p. 31 en MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 17.
402 Onder de vestiging van een zakelijk recht moet de juridische vestiging worden verstaan, aangezien 

bij een economische vestiging van deze rechten (nog) geen sprake is van een zakelijk gebruiksrecht 
op een onroerend goed (HR 27 september 2002, nr. 34.631, BNB 2003/41, m.nt. Van Kesteren). 
Dat nog geen sprake is van een zakelijk gebruiksrecht als bedoeld in art. 15 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn betekent dat de economische vestiging van een beperkt zakelijk recht op een 
onroerend goed geen levering kan zijn (G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.), Deventer: 
Kluwer 2007, p. 263). Anders: H.W.M. van Kesteren, ‘Het begrip “levering”, WFR 2009/1332.

403 Dit zakelijke recht, dat vrijwel uitsluitend in de provincie Groningen voorkomt, geeft de gerechtigde 
(de zogenoemde ‘beklemde meier’) de bevoegdheid de grond van de eigenaar te houden, te 
gebruiken en daarvan de vruchten te genieten, onder de verplichting de eigenaar een vaste jaarlijkse 
huur te betalen, en bovendien een bedrag te betalen bij overdracht en vererving van het recht en 
als de meier in het huwelijk treedt (Vakstudie, Lokale belastingen, WOZ en milieuheffingen, art. 24 
WOZ, aant. 5.2.9 (online, bijgewerkt t/m 15 maart 2021)). Het zakelijke recht van beklemming 
komt in het huidige BW niet meer voor, maar op grond van art. 150 Overgangswet BW blijven op 
de gevestigde rechten van beklemming de regels van toepassing die voor de inwerkingtreding 
van het nieuw BW golden (S.E. Bartels, Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/7 (online, bijgewerkt 
op 21 november 2016)). In dit onderzoek zal dit recht verder onbesproken blijven.

404 MvA, Kamerstukken II 1967/68, 9324, p. 61 en MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 16.
405 Hof ’s Gravenhage 25 november 1987, nr. 165/87, V-N 1988/1293,27, Hof Amsterdam 18 juni 1998, 

nr. 97/1397, V-N 1999/9.19, Hof Arnhem 11 maart 1999, nr. 97/0405, V-N 1999/28.2.2, HR 
28 april 1999, nr. 33.482, BNB 1999/349, m.nt. Van Zadelhoff, HR 9 juli 1999, nr. 34.384, 
BNB 1999/351, m.nt. Van Zadelhoff, HR 24 augustus 1999, nr. 34.514, BNB 1999/439, m.nt. Van 
Zadelhoff, Hof Amsterdam 24 maart 2005, nr. 04/2518, V-N 2000/33.18, Hof ’s Hertogenbosch 
14 februari 2007, nr. 97/21025, V-N 2007/33.1.5.
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Het bepaalde in art. 3 lid 2 Wet OB is niet van toepassing op appartementsrechten met 
een aandeel in de eigendom van een onroerend goed.406 Door de splitsing van de eigendom 
in appartementsrechten wordt het eigendomsrecht immers vervangen door een bepaald 
aantal appartementsrechten.407 Omdat een ‘moederrecht’ ontbreekt, is geen sprake van 
een beperkt zakelijk recht.408 Een appartementsrecht met een aandeel in de eigendom 
van het onroerend goed wordt reeds op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn en art. 3 lid 1 
Wet OB (en dus zonder meer) vereenzelvigd met het gedeelte van het onroerend goed 
waarop dit recht betrekking heeft (zie paragraaf 4.2.3.3.2). Bij splitsing van een beperkt 
zakelijk recht van erfpacht of opstal op een onroerend goed in appartementsrechten ligt 
dat anders. Voor appartementsrechten met een aandeel in een recht van erfpacht of opstal
op een onroerend goed is het bepaalde in art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn en art. 3 
lid 2 Wet OB wel van belang.409

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In de paragrafen 4.2.6.4.3.2.1 tot en met 
4.2.6.4.3.2.5 wordt op hoofdlijnen ingegaan op de rechten van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, 
gebruik en bewoning en erfdienstbaarheid. Hierbij wordt tevens ingegaan op de vraag of 
het toepassen van art. 3 lid 2 Wet OB op deze rechten in strijd is met (het doel van) art. 15 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn. In paragraaf 4.2.6.4.3.2.6 wordt ten slotte ingegaan op de 
vraag of art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn en art. 3 lid 2 Wet OB ook van toepassing 
kan zijn bij een stapeling van beperkte zakelijke gebruiksrechten.

 4.2.6.4.3.2.1 Recht van erfpacht

 Het recht van erfpacht is in Nederland het meest voorkomende zakelijke gebruiksrecht. In 
de praktijk zijn het met name (de grote) gemeenten die van dit recht gebruik maken, maar 
ook de rijksoverheid, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties en particulieren 
maken regelmatig van dit recht gebruik.410 Het recht van erfpacht geeft de erfpachter de 
bevoegdheid om het onroerend goed van een ander, de bloot-eigenaar, te houden en te 
gebruiken.411 De erfpachter kan de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar op al dan 
niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom, de canon, te betalen.412 Partijen zijn 

406 In gelijke zin: R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: 
Wolters Kluwer 2015, p. 85.

407 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 329.
408 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 

Wolters Kluwer 2018, p. 28. Anders: D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, 
Deventer: Kluwer 1998, p. 25 en T.K.M. Rookmaaker-Penners, Cursus Belastingrecht OB.2.1.2.G.a 
(online, bijgewerkt t/m 17 februari 2021).

409 HR 22 november 1989, nr. 25.737, BNB 1990/37. In gelijke zin: besluit Staatssecretaris van Finan-
ciën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 4.1 en R.A. Wolf, 
Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 85.

410 Zie hierover nader: J. de Jong en H.D. Ploeger, Erfpacht en opstal (Monografieën BW B28), Deventer: 
Kluwer 2008, p. 4, A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus 
nr. 120), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 571-581 en C.J.J.M. Stolker, T&C BW, commentaar op 
titel 7 Boek 5 BW, algemene opmerkingen (online, bijgewerkt t/m 15 februari 2021).

411 Art. 5:85 lid 1 BW.
412 Art. 5:85 lid 2 BW. Een andere tegenprestatie dan een geldsom is ook mogelijk, maar in dat geval 

wordt niet gesproken van een canon (J. de Jong en H.D. Ploeger, Erfpacht en opstal (Monografieën 
BW B28), Deventer: Kluwer 2008, p. 39).
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vrij om de duur van het recht van erfpacht in de akte van vestiging te regelen.413 Een recht 
van erfpacht kan dus zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd gevestigd worden. Na de 
eigendom is het recht van erfpacht het meest omvattende gebruiksrecht op een onroerend 
goed.414 De erfpachter heeft hetzelfde genot van het onroerend goed als de eigenaar, maar 
in de akte van vestiging kan hiervan worden afgeweken.415 Het genot van het onroerend 
goed dat de erfpachter heeft kan daarom variëren van een situatie die nauwelijks verschilt 
met die van volle eigendom tot een situatie die nauwelijks verschilt met de huur van het 
onroerend goed.416 Het is mogelijk om een recht van erfpacht te vestigen waarvan het 
genot is beperkt tot het gebruik van een bepaald (ge)deel(te) van het onroerend goed 
waarop het is gevestigd, zoals een etage van een kantoorgebouw.417 Een recht van erfpacht 
kan ook gesplitst worden in appartementsrechten, maar hiervoor heeft de erfpachter de 
toestemming van de eigenaar nodig.418

Anders dan een recht van opstal (zie paragraaf 4.2.6.4.3.2.2) doorbreekt een recht van 
erfpacht de natrekking niet. De eventueel door de erfpachter op, in of boven de grond 
aangebrachte gebouwen worden juridisch gezien daarom geen eigendom van de erfpachter, 
maar van de bloot-eigenaar.419 Hierbij past de kanttekening dat de erfpachter bij het einde 
van het recht van erfpacht recht heeft op vergoeding voor de door hem aangebrachte 
gebouwen.420 Daarnaast is de erfpachter in beginsel verplicht zorg te dragen voor het 
onderhoud van de door hem aangebrachte gebouwen421 en hij is ook aansprakelijk voor 
gebrekkige opstallen422. De erfpachter kan daarom als economisch eigenaar van de opstallen 
worden gezien.423 De erfpachter kan het recht van erfpacht overdragen aan een ander, 
maar in de akte van vestiging kan worden bepaald dat hiervoor toestemming van de 
eigenaar vereist is.424 De erfpachter heeft voorts de bevoegdheid om het onroerend goed 
waarop het recht van erfpacht is gevestigd geheel of deels in ondererfpacht te geven425 of 
het onroerend goed waarop het recht van erfpacht is gevestigd geheel of gedeeltelijk te 
verhuren of te verpachten426, maar ook hier geldt dat deze bevoegdheid in de akte van 
vestiging kan worden beperkt of uitgesloten. Het is de erfpachter niet toegestaan om het 

413 Art. 5:86 BW.
414 J. de Jong en H.D. Ploeger, Erfpacht en opstal (Monografieën BW B28), Deventer: Kluwer 2008, 

p. 1.
415 Art. 5:85 lid 1 BW.
416 M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: Rijksuniversiteit 

Groningen 2016, p. 23.
417 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 

Wolters Kluwer 2018, p. 570.
418 Art. 5:106 BW.
419 In België is dit anders en verkrijgt de erfpachter van rechtswege de eigendom van de opstallen (S.E. 

Bartels, V. Sagaert, V. Tweehuysen en F.J. Vonck, If it ain't broke, don't fix it, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 303).

420 Art. 5:99 lid 1 BW.
421 5:96 lid 1 BW.
422 Art. 6:174 lid 2 BW.
423 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 

Wolters Kluwer 2018, p. 569.
424 Indien de eigenaar die toestemming op onredelijke gronden weigert dan kan zijn toestemming 

vervangen worden door een machtiging van de kantonrechter.
425 Art. 5:93 lid 1 BW.
426 Art. 5:94 lid 1 BW.



188

Hoofdstuk 4 / Belastbaarheid vastgoedtransacties4.2.6.4.3.2.1

onroerend goed een andere bestemming geven of een handeling te verrichten die in strijd 
is met de bestemming zonder toestemming van de eigenaar.427

Uit de richtlijnhistorie volgt dat het recht van erfpacht op een onroerend goed onder de 
reikwijdte van art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn kan vallen.428 Dat art. 3 lid 2 Wet OB 
betrekking heeft op het recht van erfpacht is daarom toegestaan. Toch mag niet iedere 
overdracht van een erfpachtrecht door de leveringspoort. Op grond van (het doel van) art. 15 
lid 2, onderdeel b jo. art. 14 Btw-richtlijn is dit slechts toegestaan indien de erfpachter de 
macht verkrijgt om als een eigenaar over het onderliggende vastgoed te beschikken. Dit 
veronderstelt naar mijn mening dat de erfpachter ‘eigenaarsbevoegdheden’ verkrijgt die 
de bevoegdheden van een huurder te boven gaan, zoals de bevoegdheid van de erfpachter 
om de grond in te richten, een gebouw te realiseren, de bevoegdheid om het recht van 
erfpacht te vervreemden of in ondererfpacht te geven en de bevoegdheid om het onroerend 
goed te verhuren of te verpachten. Bij de vestiging van een recht van erfpacht is hiervan 
niet altijd sprake.429 Zowel bij de wetgever alsook in de nationale jurisprudentie lijkt de 
notie te ontbreken dat het van de omvang van het recht van erfpacht afhankelijk is of een 
kwalificatie als levering toegestaan is.430

Omdat de ‘vergoedingsvoorwaarde’ in art. 3 lid 2 Wet OB een zeer hoge drempel opwerpt 
voor de kwalificatie van de overdracht van een recht van erfpacht als levering (zie para-
graaf 4.2.6.4.3.3) zal het niet snel voorkomen dat sprake is van een ‘leveringskwalificatie’ 
die in strijd is met art. 15 lid 2, onderdeel b jo. art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. Bij rechten van 
erfpacht die zijn gevestigd voor onbepaalde tijd en waarvoor een canon is bedongen kan 
dat anders zijn. Sinds 1 januari 2015 heeft de wetgever de (gekapitaliseerde) waarde van 
de canon forfaitair vastgesteld op de waarde van het onderliggende onroerend goed.431

Hierdoor kwalificeert de overdracht van een dergelijk recht van erfpacht steeds als een 
levering, tenzij deze waarde vermeerderd met de eventuele vergoeding ineens minder 
bedraagt dan actuele kostprijs van het onderliggende onroerend goed. Naar mijn mening 
miskent de wetgever dat ook bij de vestiging van een recht van erfpacht voor onbepaalde 
tijd sprake kan zijn van een situatie waarin de erfpachter niet de macht verkrijgt om als 

427 Art. 5:89 lid 2 BW.
428 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753.
429 In gelijke zin: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 

Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 58.
430 HR 11 maart 1992, nr. 27.329, FED 1992/461, m.nt. Bijl en HR 31 augustus 1998, nr. 33.483, 

BNB 1998/354, m.nt. Van Hilten.
431 Art. 8 lid 5, onderdeel b Wet OB jo. art. 5 en bijlage A, onderdeel c Uitv.besl. OB 1968. De wetgever 

lijkt hierbij over het hoofd te zien dat de Btw-richtlijn, behoudens art. 80 Btw-richtlijn, geen 
grondslag biedt voor het in aanmerking nemen van een vergoeding die hoger is dan tussen 
partijen is overeengekomen (M.D.J. van der Wulp, ‘Postume twijfel over integratieheffing’, 
BtwBrief 2014/40, R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: 
Wolters Kluwer 2015, p. 90 en M. van der Wulp, ‘Het Oudeland Beheer BV: resterende vragen’, 
BtwBrief 2016/59, p. 7). Dit is nota bene door de Staatssecretaris van Financiën zelf erkend (MvA, 
Kamerstukken I, 1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 11). Voor kritiek op (de richtlijnconformiteit van) 
deze maatregel zie: W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Erfpacht voor onbepaalde tijd een btw-levering… 
of toch niet?’, NTFR 2014/2980, p. 1-3, B.G. van Zadelhoff, ‘Beperkte rechten voor onbepaalde tijd 
en BTW’, WFR 2015/7084, p. 212-215, W. Nieuwenhuizen, ‘Wijziging in het uitvoeringsbesluit 
inzake erfpacht’, BtwBrief 2015/16 en M. van der Wulp, ‘Het Oudeland Beheer BV: resterende 
vragen’, BtwBrief 2016/59, p. 8.
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een eigenaar over het onderliggende onroerend goed te beschikken. Dit zal normaliter tot 
uitdrukking komen in een lage(re) canon. Echter, door de forfaitaire vaststelling van de 
waarde van de canon wordt hiermee geen rekening gehouden. Hierdoor kan het aanmerken 
van de overdracht van een erfpachtrecht voor onbepaalde tijd als een levering in strijd zijn 
met (het doel van) art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn jo. art. 14 Btw-richtlijn.

4.2.6.4.3.2.2 Recht van opstal

Het recht van opstal is het recht om in, op of boven een onroerend goed van een ander 
gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.432 Het belang-
rijkste verschil met het recht van erfpacht is dat door het recht van opstal een horizontale 
scheiding van de eigendom van het onroerend goed wordt gerealiseerd.433 Hierdoor wordt 
opstaller de eigenaar van de op de grond gerealiseerde of te realiseren gebouwen. Omdat 
de bloot-eigenaar eigenaar blijft van de grond is deze eigendom evenwel beperkter dan 
de volle eigendom van de grond als bedoeld in art. 5:1 BW.434 In de praktijk wordt een 
recht van opstal onder meer gebruikt bij het realiseren van gebouwen boven andere 
bebouwing, het realiseren van ondergrondse bebouwing, zoals tunnels en parkeergarages, 
en het realiseren van windmolens en zendmasten.435 De bevoegdheden van de opstaller tot 
het gebruiken, aanbrengen en wegnemen van opstallen kunnen in de akte van vestiging 
worden beperkt.436 De opstaller kan verplicht worden tot het betalen van een vergoeding 
ineens of een periodieke vergoeding, de retributie.437

De opstaller heeft ten aanzien van het onroerend goed waarop het opstalrecht is gevestigd 
de bevoegdheden die voor het volle genot van zijn recht nodig zijn, tenzij in de akte van 
vestiging anders is bepaald.438 Een dergelijke beperkingsmogelijkheid kent de volle eigendom 
van de grond niet.439 Gaat het opstalrecht teniet dan gaat de eigendom van de opstallen van 
rechtswege over op de eigenaar van het onroerend goed waarop het opstalrecht betrekking 
heeft.440 De afhankelijk van het eigendomsrecht van de opstaller van het recht van opstal 
betekent dat deze eigendom – tenzij sprake is van een recht van opstal voor onbepaalde 
tijd – na verloop van tijd eindigt en dat de opstaller de eigendom van de opstallen niet kan 
overdragen. Ook in dit opzicht verschilt de eigendom van de opstaller met de volle eigendom 

432 Art. 5:101 lid 1 BW.
433 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 

Wolters Kluwer 2018, p. 568.
434 A.F. Mollema, Het beperkte recht: een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het 

systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud (diss.), Utrecht: Uitgeverij BOXPress 
2013, p. 205.

435 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 582.

436 Art. 5:102 BW.
437 Art. 5:101 lid 3 BW.
438 Art. 5:103 BW.
439 A.F. Mollema, Het beperkte recht: een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het 

systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud (diss.), Utrecht: Uitgeverij BOXPress 
2013, p. 206.

440 Art. 5:105 lid 1 BW.
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van de grond.441 Gelet op voormelde verschillen tussen de volle eigendom van de grond 
en de eigendom van de opstaller is het niet zonder reden dat laatstgenoemd eigendom 
als de economische eigendom van de opstallen wordt gekwalificeerd.442 De opstaller heeft 
bij het einde van zijn opstalrecht de bevoegdheid om door hem of een derde onverplicht 
aangebrachte opstallen dan wel de van de eigenaar tegen vergoeding van de waarde 
overgenomen opstallen weg te nemen, mits hij het onroerend goed waarop het opstalrecht 
is gevestigd in de oude toestand terugbrengt.443 Worden de opstallen niet weggenomen 
dan heeft de opstaller recht op vergoeding van de waarde van de aanwezige opstallen die 
door hemzelf of rechtsvoorganger zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding 
van de waarde zijn overgenomen.444 Voor de bevoegdheid om het recht van opstal over 
te dragen aan een ander alsmede de bevoegdheid om de opstal te verhuren zijn de regels 
voor het recht van erfpacht (zie paragraaf 4.2.6.4.3.2.1) van overeenkomstige toepassing.445

Uit de richtlijnhistorie volgt dat het recht van opstal op een onroerend goed onder de 
reikwijdte van art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn kan vallen.446 Dat art. 3 lid 2 Wet 
OB ook betrekking heeft op het recht van opstal is daarom toegestaan. Toch mag niet 
iedere overdracht van een recht van opstal door de leveringspoort. Op grond van (het doel 
van) art. 15 lid 2, onderdeel b jo. art. 14 Btw-richtlijn is dit slechts toegestaan indien de 
opstaller de macht verkrijgt om als een eigenaar over het onderliggende onroerend goed 
te beschikken.447 Hiervoor geldt mutatis mutandis hetgeen in paragraaf 4.2.6.4.3.2.1 is 
opgemerkt met betrekking tot het recht van erfpacht.

 4.2.6.4.3.2.3 Recht van vruchtgebruik

 Het recht van vruchtgebruik is het recht om een onroerend goed448 dat aan een ander 
toebehoort te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.449 Het recht van vrucht-
gebruik kan ook gevestigd worden op een gedeelte van een onroerend goed dat naar 
verkeersopvatting afzonderlijk overdraagbaar is.450 Het recht van vruchtgebruik kan tegen 
een vergoeding ineens of een periodieke vergoeding worden verleend.451 In de praktijk 

441 A.F. Mollema, Het beperkte recht: een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het 
systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud (diss.), Utrecht: Uitgeverij BOXPress 
2013, p. 206.

442 A.F. Mollema, Het beperkte recht: een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het 
systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud (diss.), Utrecht: Uitgeverij BOXPress 2013, 
p. 207 en A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), 
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 570.

443 Art. 5:105 lid 2 BW.
444 Art. 5:105 lid 3 jo. art. 5:99 lid 1 BW.
445 Art. 5:104 BW.
446 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753.
447 In gelijke zin: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 

Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 58.
448 Het recht van vruchtgebruik kan ook op roerende goederen en vermogensrechten worden 

gevestigd (art. 3:1 BW).
449 Art. 3:201 BW.
450 HR 29 mei 1985, nr. 22.739, BNB 1985/234.
451 T.J. Mellema-Kranenburg, T&C BW, commentaar op art. 3:202 BW, punt 4 (online, bijgewerkt t/m 

15 februari 2021).
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komt de vestiging van een recht van vruchtgebruik op een onroerend goed niet veel voor.452 
Dit houdt verband met de omstandigheid dat de rechten van erfpacht en vruchtgebruik 
op elkaar lijken, maar het recht van vruchtgebruik als belangrijk nadeel heeft dat dat de 
duur niet langer kan zijn dan het leven van de vruchtgebruiker(s)453 en dat wanneer de 
vruchtgebruiker een rechtspersoon is het recht van vruchtgebruik na verloop van 30 jaar 
van rechtswege eindigt454.455

De vruchtgebruiker mag het onderliggende onroerend goed verhuren of verpachten, 
tenzij bij vestiging anders is bepaald.456 Daarnaast kan hij zijn recht van vruchtgebruik 
vervreemden of bezwaren, maar de duur van het recht van vruchtgebruik verandert 
hierdoor niet.457 De vruchtgebruiker is verplicht om het onroerend goed ten behoeve van 
de bloot-eigenaar te verzekeren tegen de gevaren waarvan het gebruikelijk is om daartegen 
een verzekering af te sluiten.458 Heeft het vruchtgebruik betrekking op een gebouw dan 
moet de vruchtgebruiker in ieder geval een brandverzekering afsluiten.459 Gewone lasten 
en herstellingen van het onroerend goed zijn voor rekening van de vruchtgebruiker, 
terwijl buitengewone herstellingen in beginsel voor rekening van de bloot-eigenaar zijn.460 
Wanneer buitengewone herstellingen nodig zijn dan moet de vruchtgebruiker dit melden 
aan de bloot-eigenaar van het onroerend goed en hem de gelegenheid geven om dit herstel 
te verrichten, maar laatstgenoemde is hiertoe niet verplicht.461 De bestemming van het 
onderliggende onroerend goed mag de vruchtgebruiker niet wijzigen zonder toestemming 
van de bloot-eigenaar of machtiging van de kantonrechter.462

Uit de richtlijnhistorie volgt dat het recht van vruchtgebruik op een onroerend goed 
onder de reikwijdte van art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn kan vallen.463 Dat art. 3 
lid 2 Wet OB ook betrekking heeft op het recht van vruchtgebruik is daarom toegestaan. 
De overdracht van het recht van vruchtgebruik mag op grond van het doel van art. 15 
lid 2, onderdeel b jo. art. 14 lid 1 Btw-richtlijn alleen kwalificeren als de levering van het 
onderliggende vastgoed indien de vruchtgebruiker de macht verkrijgt om als een eigenaar 
over het onderliggende vastgoed te beschikken.464 Dit veronderstelt dat de vruchtgebruiker 
‘eigenaarsbevoegdheden’ verkrijgt die de bevoegdheden van een huurder te boven gaan. 

452 In de jaren 90 van de vorige eeuw is dit tijdelijk anders geweest. Destijds werden door met name 
woningcorporaties op grote schaal ‘vruchtgebruikconstructies’ toegepast om de btw-druk op 
woningen te verlagen (MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 9-10). Door de aanpassing 
van art. 3 lid 2 Wet OB per 31 maart 1995, 18.00 uur is aan deze constructies een halt toegeroepen.

453 Art. 3:203 lid 2 BW.
454 Art. 3:203 lid 3 BW.
455 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 

Wolters Kluwer 2018, p. 613.
456 Art. 3:217 lid 1 BW.
457 Art. 3:223 lid 1 BW.
458 Art. 3:209 lid 1 BW.
459 Art. 3:209 lid 1 BW.
460 Art. 3:220 lid 1 BW.
461 Art. 3:220 lid 1 BW.
462 Art. 3:208 lid 1 BW.
463 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753.
464 In gelijke zin: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 

Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 58.
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Dat is bij een recht van vruchtgebruik geen vanzelfsprekendheid. De Hoge Raad heeft in 
een inkomstenbelastingzaak geoordeeld dat het tegen een vergoeding ineens vestigen 
van een tijdelijk recht van vruchtgebruik feitelijk en maatschappelijk veelal een grote 
gelijkenis vertoont met verhuur. Dit is naar het oordeel van de Hoge Raad anders indien 
tegen een vergoeding ineens een recht van vruchtgebruik is gevestigd ten behoeve van een 
rechtspersoon voor de maximumduur van 30 jaar.465 Het ligt in de rede dat naar het oordeel 
van de Hoge Raad hetzelfde geldt voor een recht van vruchtgebruik ten behoeve van één 
of meer natuurlijke personen dat afhankelijk is van het leven van de vruchtgebruiker(s). 
Ook uit het Stichting Goed Wonen I-arrest466, waarin de vestiging van een tienjarig recht 
van vruchtgebruik op een aantal nieuwbouwwoningen tegen vergoeding door het Hof van 
Justitie voor de btw als verhuur is aangemerkt, is af te leiden dat het aanmerken van de 
vruchtgebruiker als economisch eigenaar geen vanzelfsprekendheid is.

Uit deze jurisprudentie zou afgeleid kunnen worden dat het tegen een vergoeding ineens 
vestigen van een recht van vruchtgebruik voor de maximale duur een aanwijzing is dat 
de vruchtgebruiker voor de btw als economisch eigenaar kwalificeert, terwijl het tegen 
een vergoeding ineens vestigen van een recht van vruchtgebruik van korte(re) duur een 
aanwijzing is voor het tegendeel. Ook de bevoegdheid om het recht van vruchtgebruik te 
vervreemden of te bezwaren dan wel het feitelijk ontbreken daarvan is naar mijn mening 
een aanwijzing of de vruchtgebruiker al dan niet de economisch eigenaar is.467 Datzelfde 
geldt voor (het ontbreken van) de bevoegdheid van de vruchtgebruiker om het onroerend 
goed te verhuren of te verpachten.

Op grond van het voorgaande is het naar mijn mening niet richtlijnconform dat de vesti-
ging van een (tijdelijk) recht van vruchtgebruik onder vigeur van de wetgeving die gold 
van 1 januari 1979 tot 31 maart 1995, 18.00 uur in de nationale jurisprudentie steeds 
– behoudens indien de vestiging van het recht van vruchtgebruik onderdeel uitmaakte 

465 Hof ’s Gravenhage 25 november 1987, nr. 165/87, V-N 1988/1293, 27, Hof Arnhem 11 maart 1999, 
nr. 97/0405, V-N 1999/28.2.2, Hof Amsterdam 24 maart 2005, nr. 04/2518, V-N 2005/33.18.

466 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl (Stichting Goed Wonen I).
467 Uit HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl (Stichting Goed Wonen I) 

zou opgemaakt kunnen worden dat die bevoegdheid kennelijk niet aan de kwalificatie van de 
vruchtgebruiker als huurder in de weg staat. Hierbij past echter de kanttekening dat A-G Jacobs 
in zijn conclusie van 22 februari 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, punt 56 (Stichting Goed 
Wonen I) volstaat met de opmerking dat in veel rechtstelsels de overdracht van het recht van 
vruchtgebruik bij de wet is uitgesloten of dat daarvoor ten minste de toestemming van de eigenaar 
voor nodig is en nalaat te vermelden dat het Nederlandse rechtsstelsel op dit punt afwijkt. Ook 
uit het arrest blijkt niet dat het Hof van Justitie de vervreemdings- en bezwaringsbevoegdheid 
van de vruchtgebruiker heeft meegewogen. Dit arrest laat naar mijn mening dan ook ruimte 
voor de opvatting dat de vervreemdings- en bezwaringsbevoegdheid van de vruchtgebruiker 
weliswaar niet van doorslaggevend belang is, maar wel van belang kan zijn voor de vraag of de 
macht om als een eigenaar over het vastgoed te beschikken is overgedragen. Hierbij is naar mijn 
mening ook van belang of de vervreemdings- en bezwaringsbevoegdheid van de vruchtgebruiker 
feitelijk afwezig is. Onder de wetgeving die gold tot 31 maart 1995, 18.00 uur werden vruchtge-
bruikconstructies opgezet waarbij de vruchtgebruiker de bloot-eigenaar de last en volmacht gaf 
om alle (rechts) handelingen met betrekking tot het onderliggende onroerend goed te verrichten 
en de opdracht tot beheer door de vruchtgebruiker niet eenzijdig kon worden ingetrokken. In 
een dergelijk geval kan naar mijn mening niet gezegd worden dat de vruchtgebruiker feitelijk 
een vervreemdings- of bezwaringsbevoegdheid heeft.
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van een overgang van een algemeenheid van goederen468 – als de levering van een goed 
is aangemerkt.469 Door de vergoedingsvoorwaarde (zie paragraaf 4.2.6.4.3.3) in art. 3 lid 2 
Wet OB sinds voormelde datum lijkt een kwalificatie van de overdracht van het recht van 
vruchtgebruik als levering in strijd met art. 15 lid 2, onderdeel b jo. art. 14 Btw-richtlijn 
uitgesloten. Dit laat onverlet dat het op grond van de (interne) concurrentieneutraliteit, het 
doel van art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn, onwenselijk is om een recht van vruchtge-
bruik dat voor de maximale duur is gevestigd (tegen een vergoeding ineens), waarbij de 
vruchtgebruiker dit recht mag vervreemden en de vruchtgebruiker het onroerend goed 
mag verhuren of verpachten als een dienst aan te merken.

4.2.6.4.3.2.4 Rechten van gebruik en bewoning

De beperkte zakelijke rechten van gebruik en bewoning zijn een species van het recht van 
vruchtgebruik. De regels voor het recht van vruchtgebruik (zie paragraaf 4.2.6.4.3.2.3) zijn 
daarom van overeenkomstige toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken.470 Het 
recht van gebruik op een onroerend goed geeft de rechthebbende de bevoegdheid het 
onroerend goed te gebruiken en daarvan de vruchten te trekken die hij voor zich en zijn 
gezin behoeft.471 Het recht van bewoning is naar zijn aard beperkter en geeft de beperkt 
gerechtigde de bevoegdheid om een woning (eventueel met zijn gezin) te bewonen.472 
Hierbij moet bedacht worden dat het recht van bewoning juridisch gezien niet wordt 
gevestigd op de woning, maar op de eigendom van de grond waarop de woning staat of 
op een beperkt recht, zoals een erfpacht- of opstalrecht, dat betrekking heeft op grond 
waarop een woning staat. Een recht van bewoning wordt meestal samen met het recht van 
gebruik gevestigd, zodat niet alleen het recht wordt verkregen om een woning te bewonen, 
maar bijvoorbeeld ook het recht om de daarbij behorende tuin, garage en/of de aanwezige 
inboedel van het huis te gebruiken.473 Net als voor het recht van vruchtgebruik is het 
mogelijk dat voor het recht van gebruik en/of bewoning een vergoeding ineens en/of een 
periodieke vergoeding wordt bedongen. Het verschil met het recht van vruchtgebruik is dat 
de rechten van gebruik en bewoning niet kunnen worden vervreemd of bezwaard, terwijl 
de zaak waarop het recht betrekking heeft ook niet door een ander dan de rechthebbende 
en zijn gezin mag worden gebruikt of bewoond.474 Deze beperkte zakelijke rechten zijn 
dus strikt persoonlijk en kunnen, anders dan het recht van vruchtgebruik, ook niet ten 
behoeve van een rechtspersoon worden gevestigd.475

468 HR 1 september 1999, nr. 34.505, BNB 1999/440, m.nt. Van Zadelhoff, HR 29 september 1999, 
nr. 34.774, FED 1999/739, m.nt. Braun, Hof Arnhem 27 januari 2000, nr. 98/1174, V-N 2000/27.25.

469 Hof ’s Gravenhage 25 november 1987, nr. 165/87, V-N 1988/1293,27, Hof Amsterdam 18 juni 1998, 
nr. 97/1397, V-N 1999/9.19, Hof Arnhem 11 maart 1999, nr. 97/0405, V-N 1999/28.2.2, HR 
28 april 1999, nr. 33.482, BNB 1999/349, m.nt. Van Zadelhoff, HR 26 april 2000, nr. 35.336, 
BNB 2000/245, m.nt. Simons en Hof ’s Hertogenbosch 5 juli 2000, ECLI:NL:GHSHE:2000:AA6577.

470 Art. 3:226 lid 1 BW.
471 Art. 3:226 lid 2 BW.
472 Art. 3:226 lid 3 BW.
473 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 

Wolters Kluwer 2018, p. 614.
474 Art. 3:226 lid 4 BW.
475 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 

Wolters Kluwer 2018, p. 613-614.
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Vanwege het strikt persoonlijke karakter van de rechten van gebruik en bewoning kan 
naar mijn mening niet gezegd worden dat de rechthebbende de macht verkrijgt om als 
eigenaar over het onderliggende onroerend goed te beschikken. De rechthebbende beschikt 
immers niet over de bevoegdheden die een eigenaar kenmerken. Een kwalificatie van de 
overdracht van de rechten van gebruik en bewoning als een levering acht ik daarom in 
strijd met (het doel van) art. 15 lid 2, onderdeel b jo. art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. Onder vigeur 
van het tot 31 maart 1995, 18.00 uur geldende art. 3 lid 2 Wet OB heeft de Staatssecretaris 
van Financiën dit miskend door het tegen vergoeding vestigen van een (kortlopend) recht 
van gebruik en bewoning om voorlopige leegstand te voorkomen als een levering aan te 
merken.476 Omdat het uitgesloten lijkt dat de rechthebbende kan voldoen aan de sinds 
31 maart 1995, 18.00 uur geldende ‘vergoedingsvoorwaarde’ van art. 3 lid 2 Wet OB (zie 
paragraaf 4.2.6.6), zal van een resultaat dat in strijd is met art. 15 lid 2, onderdeel b jo. 
art. 14 lid 1 Btw-richtlijn geen sprake meer zijn.

 4.2.6.4.3.2.5 Recht van erfdienstbaarheid

 Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak, het dienende erf, ten 
behoeve van een andere onroerende zaak, het heersende erf, is bezwaard.477 De last waarmee 
het dienende erf is bezwaard bestaat in een dulden of niet doen op, boven of onder een van 
beide erven.478 Voorbeelden van erfdienstbaarheden zijn: het recht van overpad of uitzicht. 
Het recht van erfdienstbaarheid is een afhankelijk recht. Dit betekent dat het niet zelfstandig 
overdraagbaar is, maar van rechtswege overgaat met de eigendom van het heersende erf.479

Bij de akte van vestiging kan de eigenaar van het heersende erf worden verplicht tot de 
betaling van een geldsom, de retributie, aan de eigenaar van het dienende erf.480

Een erfdienstbaarheid geeft de rechthebbende juridisch gezien geen gebruiksrecht op een 
onroerend goed, maar verplicht de eigenaar van het dienende erf tot het dulden of nalaten 
van iets. Reeds daarom valt te betwijfelen of art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn een recht 
van erfdienstbaarheid vereenzelvigd mag worden met het onderliggende onroerend goed.481

Wordt aangenomen dat een recht van erfdienstbaarheid de eigenaar van het heersende 
erf in ieder geval economisch gezien een zakelijk gebruiksrecht geeft op het dienende 
erf, dan kan naar mijn mening niet gezegd worden dat de eigenaar van het heersende 
erf economisch gezien de macht verkrijgt om als een eigenaar over het dienende erf te 
beschikken. Die beschikkingsmacht blijft bij de eigenaar van het dienende erf. Zo duldt 
de eigenaar van het dienende erf bij een recht van overpad slechts dat (ook) de eigenaar 
van het heersende erf het dienende erf gebruikt om over te steken naar de openbare 
weg. En bij een recht van uitzicht mag de eigenaar van het dienende erf niet boven een 
bepaalde hoogte bouwen. In dergelijke situaties kan bezwaarlijk worden gezegd dat de 

476 Resolutie Staatssecretaris van Financiën van 8 september 1980, nr. 280-12233, V-N 1980/2035, 20, 
ingetrokken bij besluit Staatssecretaris van Financiën 14 juli 2009, CPP2008/137M, V-N 2009/39.23.

477 Art. 5:70 lid 1 BW.
478 Art. 5:71 lid 1 BW.
479 Art. 3:7 jo. 3:82 BW.
480 Art. 5:70 lid 2 BW.
481 Van Zadelhoff en Albers menen dat dit niet het geval is (A. van Dongen, ‘Promotie mr. B.G. van 

Zadelhoff’, WFR 1992/731 en M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), 
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 44).



195

Levering vastgoed 4.2.6.4.3.2.6

eigenaar van het heersende erf de macht heeft om als een eigenaar over het dienende erf 
te beschikken. Een kwalificatie van de vestiging van een recht van erfdienstbaarheid als 
een levering acht ik daarom in strijd met (het doel van) art. 15 lid 2, onderdeel b jo. art. 14 
lid 1 Btw-richtlijn. Toch zal art. 3 lid 2 Wet OB niet tot een resultaat leiden dat in strijd 
is met deze richtlijnbepalingen. Zo de rechthebbende voor de vestiging van een recht 
van erfdienstbaarheid al een vergoeding betaalt – in de praktijk is dat lang niet altijd het 
geval482, dan zal nimmer voldaan worden aan de vergoedingsvoorwaarde van art. 3 lid 2 
Wet OB (zie paragraaf 4.2.6.4.3.3).

4.2.6.4.3.2.6 Stapeling van beperkte gebruiksrechten

Zoals in paragraaf 4.2.6.1 is opgemerkt is het niet ongebruikelijk om de eigendom met de 
onderliggende zaak te vereenzelvigen. Indien een beperkt (gebruiks)recht wordt gevestigd 
op een onroerend goed zelf dan is het evident dat sprake is van een zakelijk (gebruiks) recht. 
Wordt een beperkt recht gevestigd op een beperkt zakelijk recht (de zogenoemde ‘stapeling 
van rechten’), zoals een recht van vruchtgebruik op een recht van erfpacht of opstal, dan 
rijst de vraag of in dat geval nog gesproken kan worden van een zakelijk recht als bedoeld 
in art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn. In zijn conclusie in de zaak Van Tiem stelt A-G 
Van Gerven dat art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn niet geldt wanneer een zakelijk recht 
wordt gevestigd op een zakelijk recht, zoals een vruchtgebruik op een opstalrecht.483 Bijl 
meent dat deze opvatting op gespannen voet staat met de tekst en het doel van art. 15 lid 2, 
onderdeel b Btw-richtlijn.484 Ook van Zadelhoff acht de opvatting van A-G Van Gerven in 
strijd met de ratio van art. 15 lid 2 Btw-richtlijn.485 Wat deze opvattingen gemeen hebben 
is dat zij als vertrekpunt nemen dat het (beperkte) recht dat op een zakelijk recht wordt 
gevestigd zakelijk is. Naar mijn mening is de relevante vraag of dat het geval is. Voor de 
opvatting van A-G Van Gerven (hierna: de juridische benadering) pleit dat een recht van 
vruchtgebruik op een recht van opstal juridisch gezien niet rust op het onroerend goed 
waardoor het geen zakelijk recht maar een vermogensrecht is. Voor de opvatting van Bijl en 
Van Zadelhoff (hierna: de economische benadering) pleit dat een recht van vruchtgebruik 
op een recht van opstal de rechthebbende economisch gezien de bevoegdheid kan geven 
om het onderliggende onroerend goed als eigenaar te gebruiken.

De problematiek die de stapeling van beperkte rechten oproept moet overigens niet 
groter gemaakt worden dan zij is. In Nederland geldt voor de rechten van erfpacht, opstal 
en erfdienstbaarheden in beginsel een stapelingsverbod, omdat deze rechten gevestigd 

482 In MvA, Kamerstukken I 1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 13 wordt gerefereerd aan een brief van 
Moret, Ernst & Young waarin wordt gesteld dat de vestiging van een recht van erfdienstbaarheid 
normaliter tegen een symbolische vergoeding plaatsvindt. Die praktijk laat zich verklaren doordat 
de vestiging van een recht van erfdienstbaarheid veelal deel uitmaakt van een meeromvattende 
handeling, zoals de levering van grond (A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend 
goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 629).

483 Conclusie A-G Van Gerven 25 september 1990, zaak C-186/89, ECLI:EU:C:1990:333, punt 14 (Van 
Tiem).

484 D.B. Bijl, ‘De kwalificatie van zakelijke rechten en de positie van de bloot-eigenaar in de omzet-
belasting’, WFR 1991/509.

485 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 27.
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moeten worden op een onroerend goed.486 Voor de vestiging van een opstalrecht op een 
erfpachtrecht of vice versa bestaat geen expliciete wettelijke grondslag.487 In een aantal 
gevallen, zoals het recht van ondererfpacht, het recht van onderopstal en het recht van 
erfdienstbaarheid op een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, is voorzien in een 
wettelijke uitzondering op het stapelingsverbod. In die (uitzonderings)situaties is juridisch 
gezien – het betreft een fictie (de zogenoemde ‘constructie Beekhuis’488) – geen sprake van 
een beperkt recht op het recht van erfpacht, opstal of erfdienstbaarheid, maar van een 
beperkt recht op het onderliggende onroerend goed.489 Ook bij een splitsing van een recht 
van erfpacht of opstal in appartementsrechten is het mogelijk om een recht van opstal of 
erfpacht op het appartementsrecht te vestigen.490 Uit de tekst van art. 5:118a lid 1 BW is af 
te leiden dat ook in die situatie gedaan wordt alsof het recht van opstal of erfpacht rust op 
het onderliggende appartement. In deze gevallen waarin sprake is van een uitzondering op 
het stapelingsverbod kan daarom zowel op grond van een juridische als een economische 
benadering van het begrip ‘zakelijk recht’ in art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn gesteld 
worden dat sprake is van een zakelijk (gebruiks)recht op een onroerend goed.

Anders ligt dat bij het recht van vruchtgebruik. Dit recht kan zowel op (on)roerende 
goederen als vermogensrechten gevestigd worden.491 Om die reden is het mogelijk om 
een recht van vruchtgebruik te vestigen op een recht van erfpacht of opstal. In die situatie 
leidt de juridische benadering van het begrip ‘zakelijk recht’ tot de conclusie dat geen 
sprake is van een zakelijk recht als bedoeld in als bedoeld in art. 15 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn, maar van een vermogensrecht.492 Het recht van vruchtgebruik heeft immers 
niet (de eigendom van) het onroerend goed als object, maar het beperkte zakelijke recht 
waarmee (de eigendom van) dit onroerend goed is bezwaard. Deze juridische benadering 
acht ik niet juist en ook niet wenselijk. De juridische benadering acht ik niet juist, omdat 
voor de invulling van het begrip ‘zakelijk recht’ in art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn 
niet wordt verwezen naar het nationale recht van de lidstaten. Het betreft derhalve een 
uniebegrip waarvan de uitleg voorbehouden is aan het Hof van Justitie.493 Daarmee is 
onverenigbaar dat de kwalificatie als zakelijk recht volledig afhankelijk is van de vraag of 
het (gestapelde) recht op grond van (een fictie in) het nationale civiele recht is gevestigd op 
een onroerend goed of niet. Dat art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn een ‘kan-bepaling’ 
is, doet hieraan niet af. Ook een kan-bepaling kan uniebegrippen bevatten.494 Ik acht een 

486 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 28.

487 Dit neemt niet weg dat in de civielrechtelijke literatuur wordt verdedigd dat het vestigen van 
een recht van erfpacht op een recht van opstal en vice versa mogelijk (en wenselijk) is (zie o.a. 
W. Snijders, ‘Boekbespreking Th. F. de Jong, D structuur van het goederenrecht, diss. Groningen, 
2006’, WPNR 2006/6689, p. 835 en M.M.G.B. van Drunen, ‘Stapelen van beperkte rechten: een 
praktijkgerichte en notariële benadering’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2016/5, p. 1-2).

488 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 29 en S.E. Bartels, Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/9 (online, bijgewerkt 
op 21 november 2016).

489 Art. 5:93 lid 1 BW, art. 5:104 lid 2 jo. art. 5:93 lid 1 BW en art. 5:84 lid 1 BW.
490 Art. 5:188a BW.
491 Art. 3:201 jo. art. 3:1 BW.
492 S.E. Bartels, Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/9 (online, bijgewerkt op 21 november 2016).
493 HvJ EG 1 februari 1977, nr. 51/76, BNB 1978/18, m.nt. Tuk, r.o. 10 en 11 (VNO).
494 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01, V-N 2003/61.18, r.o. 34 en 35 (Zita Modes).
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strikt juridische uitleg van het begrip ‘zakelijk recht’ ook niet wenselijk. Het doel van art. 15 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn is recht doen aan het beginsel van de fiscale neutraliteit. 
Dit doel zou, zoals Bijl terecht opmerkt, geweld aangedaan worden indien de vraag of de 
vruchtgebruiker economisch gezien de macht verkrijgt om als eigenaar over een goed 
te beschikken verschillend wordt beantwoord naargelang dit recht door de eigenaar 
dan wel door de erfpachter of opstaller wordt gevestigd.495 Dit klemt te meer indien in 
ogenschouw wordt genomen dat bij de wettelijke uitzonderingen op het stapelingsverbod, 
zoals de vestiging van een recht van ondererfpacht en onderopstal, feitelijk sprake is van 
een vestiging van een beperkt recht op een beperkt zakelijk recht en alleen een juridische 
fictie in het civiele recht maakt dat deze rechten worden gevestigd op het onderliggende 
onroerend goed. Steun voor de economische benadering is naar mijn mening ook te 
vinden in het DTZ Zadelhoff-arrest waarin het Hof van Justitie in het indirecte bezit van alle 
aandelen in een vastgoedvennootschap geen beletsel ziet voor de toepassing van art. 15 
lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn.496

Het voorgaande betekent dat ook de overdracht van een beperkt recht dat rust op een 
beperkt zakelijk recht op een onroerend goed op grond van art. 15 lid 2, onderdeel b jo. art. 14 
Btw-richtlijn als een levering kan kwalificeren. Ook op basis van art. 3 lid 2 Wet OB lijkt 
dit – mits aan de vergoedingsvoorwaarde wordt voldaan (zie paragraaf 4.2.3.6) – mogelijk. 
Het begrip ‘rechten waaraan onroerende goederen zijn onderworpen’ is naar mijn mening 
ruim genoeg om een beperkt gebruiksrecht te omvatten dat rust op een beperkt zakelijk 
gebruiksrecht op vastgoed, zoals een recht van vruchtgebruik op een recht van erfpacht of 
opstal. Bij een dergelijke stapeling van rechten rust het recht van vruchtgebruik immers 
indirect op het onderliggende onroerend goed. Ook uit de parlementaire geschiedenis 
blijkt niet dat at. 3 lid 2 Wet OB uitsluitend betrekking heeft op beperkte zakelijke rechten 
waarmee (de eigendom van) het onroerend goed zelf is bezwaard.

4.2.6.4.3.3 Vergoedingsvoorwaarde

Voor het openen van de leveringspoort stelt art. 3 lid 2 Wet OB de voorwaarde dat de 
vergoeding ten minste gelijk moet zijn aan de actuele kostprijs van het onderliggende 
onroerend goed (hierna: de vergoedingsvoorwaarde). Het Hof van Justitie heeft die ver-
goedingsvoorwaarde niet in strijd geacht met art. 15 lid 2 Btw-richtlijn. Deze voorwaarde 
draagt volgens het Hof van Justitie bij tot het door de Btw-richtlijn nagestreefde doel, 
een reële en juiste btw-heffing te verzekeren. Dat in de praktijk zelden aan die ‘vergoe-
dingsvoorwaarde’ zal worden voldaan, doet hieraan volgens het Hof niet af.497 Dat de 
vergoedingsvoorwaarde toegestaan is, betekent niet zij het meest wenselijke middel is 
om een reële en juiste btw-heffing te verzekeren. Integendeel, in paragraaf 4.2.6.4.3.3.1 
zal worden betoogd dat de vergoedingsvoorwaarde in strijd is met het doel van art. 15 

495 D.B. Bijl, ‘De kwalificatie van zakelijke rechten en de positie van de bloot-eigenaar in de omzet-
belasting’, WFR 1991/509. Zie ook: B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de 
toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 27.

496 HvJ EU 5 juli 2012, zaak C-259/11, BNB 2012/311, m.nt. Van Kesteren (DTZ Zadelhoff).
497 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 35 (Stichting Goed Wonen 

I).
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lid 2 Btw-richtlijn. In paragraaf 4.2.6.4.3.3.2 wordt vervolgens ingegaan op een alternatief 
voor de vergoedingsvoorwaarde.

 4.2.6.4.3.3.1 Vergoedingsvoorwaarde in strijd met doel art. 15 lid 2 Btw-richtlijn

 Naar mijn mening doet de beslissing van het Hof van Justitie geen recht aan de strekking 
van art. 15 lid 2 Btw-richtlijn. Het doel van deze bepaling bestaat in de gelijke behandeling 
van de overdracht van de juridische en de economische eigendom van een onroerend goed. 
Waarom zou dit doel een gepasseerd station zijn indien de vergoeding voor het beperkte 
zakelijk recht op een onroerend goed niet hoog genoeg is en gevaar op misbruik van recht 
ontstaat? De lage vergoeding laat immers onverlet dat als de eigendom van het onroerend 
goed economisch gezien in andere handen komt, de (interne) concurrentieneutraliteit met 
zich brengt dat dit gelijkgesteld wordt met de overdracht van de (juridische) eigendom. 
Bovendien wordt dit onderscheid naar gelang de hoogte van de vergoeding ook niet ge-
hanteerd bij de reguliere levering als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. Dat het Hof van 
Justitie in deze zaak aan dit (concretere) doel voorbijgaat ten faveure van het (abstractere) 
doel van het verzekeren van een reële en juiste btw-heffing is naar mijn mening niet los 
te zien van het komen tot een wenselijke uitkomst. In deze zaak betrof het immers een 
gekunstelde vruchtgebruikconstructie om btw te besparen en dit arrest is enkele jaren 
gewezen voordat het Hof van Justitie het leerstuk van misbruik van recht van toepassing 
heeft verklaard in de btw498. Het is niet ondenkbaar dat dezelfde zaak nu op andere gronden 
zou zijn beslecht, maar dat is koffiedik kijken.

Dat een transactie met hetzelfde beperkte zakelijke recht op een onroerend goed op basis van 
de vergoedingsvoorwaarde soms als levering en soms als (verhuur)dienst wordt beschouwd, 
is door Bijl terecht als ‘niet doordacht’ bestempeld.499 Het is immers volstrekt logisch dat 
de waarde van een beperkt zakelijk recht lager is dan de waarde van de actuele kostprijs 
van (de volle eigendom van) het onderliggende onroerend goed.500 De (volle) eigendom 
is immers een meeromvattend recht dan het beperkte recht dat daarvan is afgeleid.501 De 
‘vergoedingslat’ ligt voor beperkte zakelijke rechten daarom structureel te hoog. Door 
de actuele kostprijs van (de volle eigendom van) het onderliggende onroerend goed als 
minimum te hanteren wordt tevens miskend dat de waarde van een beperkt recht niet 
alleen afhankelijk is van de waarde van het onderliggende onroerend goed, maar ook van 
de omvang van het zakelijke gebruiksrecht, de (resterende) duur en de schuldplichtigheid.502

Dat de waarde van het beperkte zakelijke recht afneemt naarmate de resterende looptijd 
korter wordt, is derhalve logisch. Het is derhalve in strijd met die logica om ongeacht de 
resterende looptijd de deur tot de ‘leveringspoort’ pas te openen indien de vergoeding 

498 HvJ EG 21 februari 2006, zaak C-255/02, BNB 2006/170, m.nt. Bijl (Halifax e.a.).
499 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 71.
500 In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HR 24 augustus 1999, nr. 34.514, BNB 1999/439, B.G. van 

Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333, R.A. Wolf, Omzetbelasting en 
onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 90, M. van der Wulp, 
‘Het Oudeland Beheer BV: resterende vragen’, BtwBrief 2016/59, p. 8 en M. Albers, Het beperkt 
zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 50.

501 Art. 3:8 BW.
502 In gelijke zin: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 

Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 57.
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minimaal de actuele kostprijs bedraagt van (de volle eigendom van) het onderliggende 
onroerend goed. Eigendomsrechten kennen immers geen beperkte tijdsduur.

Zelfs indien partijen een vergoeding overeenkomen die aan de vergoedingsvoorwaarde 
van art. 3 lid 2 Wet OB voldoet kan een (lichte) stijging van de actuele kostprijs voor de 
juridische overdracht, de vestiging incluis, van het beperkte zakelijke recht reeds betekenen 
dat deze transactie wordt beschouwd als een (verhuur)dienst.503 Het behoeft geen nader 
betoog dat het onverkort vasthouden aan de vergoedingsvoorwaarde in die situatie weinig 
van doen heeft met beoogde doel van een juiste en reële btw-heffing.504 In de parlementaire 
geschiedenis lijkt de Staatssecretaris van Financiën dat ook te erkennen, aangezien hij een 
redelijke toepassing voorstaat waarbij oog is voor een toepassing van art. 3 lid 2 Wet OB in 
overeenstemming met de bedoeling van de wetgever.505 In de praktijk komt het daarom 
voor dat de Belastingdienst akkoord gaat met de vereenzelviging van een beperkt zakelijk 
gebruiksrecht met het onderliggende onroerend goed indien ter zake van de transactie 
een vergoeding is bedongen die weliswaar niet voldoet aan de vergoedingsvoorwaarde 
van art. 3 lid 2 Wet OB, maar wel leidt tot een juiste en reële btw-heffing. Dat oog is voor 
de onbedoelde hardheid van de vergoedingsvoorwaarde is op zichzelf positief te noemen, 
maar werkt ook rechtsonzekerheid in de hand. Partijen kunnen over de redelijkheid van 
de vereenzelviging van een beperkt zakelijk recht met het onderliggende onroerend goed 
in een concreet geval slechts zekerheid verkrijgen door deze situatie voor te leggen aan 
de Belastingdienst. Bovendien bestaat het gevaar dat hetgeen als een redelijke toepassing 
wordt beschouwd per inspecteur kan verschillen. Om die reden is het naar mijn mening 
beter om te bezien of er een alternatief voorhanden is waaraan deze nadelen niet kleven.

4.2.6.4.3.3.2 Alternatief voor vergoedingsvoorwaarde

De constructies met beperkte zakelijke rechten op onroerende goederen waaraan de 
vergoedingsvoorwaarde van art. 3 lid 2 Wet OB een einde heeft gemaakt, betroffen steeds 
constructies waarbij het beperkte zakelijke gebruiksrecht voor de duur van maximaal 10 
jaar was gevestigd. Om die reden zou ervoor gekozen kunnen worden om alleen beperkte 
zakelijke rechten op onroerend goed met een zeer lange (resterende) looptijd gelijk te 
stellen met het onderliggende onroerend goed.506 Een dergelijk objectief criterium doet 
ook recht aan het doel van art. 15 lid 2 Btw-richtlijn. Een beperkt zakelijk recht dat het 
eigendomsrecht dicht benadert is veelal voor onbepaalde tijd of voor een lange duur 
gevestigd. Van Zadelhoff heeft in dit verband een termijn van minimaal 50 jaar geopperd, 
maar merkt terecht op dat wellicht zelfs met een kortere termijn kan worden volstaan.507 De 
duur van het beperkte zakelijke recht in de bestreden constructies met beperkte zakelijke 
rechten op onroerend goed hing immers samen met de herzieningsperiode voor onroerende 

503 B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333.
504 Vgl. B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333 die dit gevolg van 

het onverkort vasthouden aan de vergoedingsvoorwaarde in deze situatie ‘absurd’ noemt.
505 Nadere MvA, Kamerstukken I 1995/96, 24 172, nr. 20d, p. 5.
506 Bijl, noot bij HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396 (Stichting Goed Wonen I) en 

B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333.
507 B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333.
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goederen.508 Voor onroerende goederen en rechten daarop bedraagt deze termijn het jaar 
van ingebruikneming en de daaropvolgende negen boekjaren.509 Een (resterende) looptijd 
die aanzienlijk langer is dan deze herzieningsperiode, bijvoorbeeld 30 jaar of meer510, 
zou daarom in overweging genomen kunnen worden. De Staatssecretaris van Financiën 
heeft die optie als ontoereikend terzijde geschoven, omdat een beperking tot beperkte 
zakelijke rechten met een bepaalde duur ‘waarschijnlijk aanleiding zal geven tot nieuwe 
constructies’.511 Een minimumtermijn zou ‘geen garantie bieden dat een normale prijs 
in rekening wordt gebracht, zeker niet indien sprake is van gelieerde verhoudingen’.512

Voor zover mij bekend is dit een vrees waarvan de gegrondheid niet nader is onderzocht. 
Naar mijn mening verdient een onderzoek naar differentiatie op basis van de resterende 
looptijd van het beperkte zakelijke gebruiksrecht dan ook aanbeveling. Hierbij dient ook in 
aanmerking te worden genomen dat het leerstuk misbruik van recht door jurisprudentie 
van het Hof van Justitie een grotere betekenis heeft gekregen dan destijds in Nederland 
werd aangenomen513, terwijl in de meer recente jurisprudentie van het Hof van Justitie 
en de Hoge Raad ook aan de wederkerigheid van prestatie en vergoeding hogere eisen 
worden gesteld (zie paragraaf 4.5).

Maar zelfs indien de vrees van de Staatssecretaris van Financiën gegrond blijkt te zijn, dan 
kan zij worden weggenomen door een minimumduur van het beperkte zakelijke recht 
op een onroerend goed gepaard te laten gaan met een objectivering van de vergoeding 
voor dit recht.514 Op grond van art. 80 lid 1 Btw-richtlijn kan Nederland de tegenprestatie 

508 Brief Staatssecretaris van Financiën 21 maart 1995, nr. VB95/815, V-N 1995/1248, 22 en MvT, 
Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 11 en 16.

509 Art. 13 lid 2 Uitv.besch. OB 1968.
510 In de parlementaire geschiedenis is deze termijn door leden van de VVD-fractie geopperd 

(Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 4, p. 10).
511 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 17 en NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, 

p. 17.
512 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 17.
513 Voor misbruik van recht is nodig dat de betrokken transacties in weerwil van de formele toepassing 

van de voorwaarden in de desbetreffende bepalingen in de Btw-richtlijn en de daarop gebaseerde 
nationale regelingen ertoe leiden dat in strijd met het doel van deze bepalingen een btw-voordeel 
wordt toegekend, de objectieve voorwaarde, en uit het geheel van objectieve voorwaarden blijkt 
dat het wezenlijke doel van deze transacties erin bestaat om een btw-voordeel te verkrijgen, 
de subjectieve voorwaarde (HvJ EG 21 februari 2006, zaak C-255/02, BNB 2006/170, m.nt. Bijl 
(Halifax e.a.)). In Nederland strandde de bestrijding van constructies met de vestiging van 
beperkte zakelijke rechten op onroerend goed ten behoeve van een gelieerde partij op de eerste 
voorwaarde (HR 31 augustus 1998, nr. 33.483, BNB 1998/354, m.nt. Van Hilten, r.o. 3.3.2 en HR 
28 april 1999, nr. 33.482, BNB 1999/349, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2). Bijl merkt in punt 14 van 
zijn noot bij het reeds aangehaalde Halifax-arrest op dat ‘dit arrest de mogelijkheid biedt om ten 
aanzien van veel constructies die de afgelopen 15 jaren zijn gebouwd tot misbruik van recht te 
concluderen’. Uit punt 15 van zijn noot blijkt dat Bijl hierbij ook het oog heeft op de constructies 
met de beperkte zakelijke rechten op onroerend goed waartegen de vergoedingsvoorwaarde 
van art. 3 lid 2 Wet OB een dam opwerpt. Die opmerking is niet zonder grond. Zo is in HvJ EU 
22 december 2010, zaak C-103/09, BNB 2011/203, m.nt. Swinkels, r.o. 39 (Weald Leasing) een 
abnormaal lage vergoeding die niet in overeenstemming is met de economische realiteit van 
belang geacht voor de vraag of voldaan is aan de objectieve voorwaarde van misbruik van recht, 
terwijl in HvJ EU 22 november 2017, zaak C-251/16, BNB 2018/46, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 74 
(Cussens e.a.) onder meer de gelieerdheid van partijen die een vastgoedtransactie verrichten 
van belang is geacht voor de vraag of voldaan is aan deze misbruikvoorwaarde.

514 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 72.
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voor de beperkte zakelijke gebruiksrechten op onroerende goederen vaststellen op de 
normale waarde indien de bedongen vergoeding lager is dan deze waarde en de afnemer 
niet volledig aftrekgerechtigd is. Deze objectivering van de vergoeding is toegestaan 
indien tussen partijen familie- of andere nauwe persoonlijke, bestuurlijke, eigendoms-, 
lidmaatschaps-, financiële of juridische banden bestaan zoals omschreven door de lidstaat. 
Deze opsomming van banden, die Nederland één-op-één zou kunnen overnemen, is zo 
ruim dat naar het mij voorkomt alle relaties tussen partijen die de vergoeding voor een 
beperkt zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed kunnen beïnvloeden hieronder 
gerangschikt kunnen worden. Een minimumduur van beperkte zakelijke rechten in 
combinatie met de objectivering van de vergoeding voor deze rechten kan derhalve de 
garantie geven dat ook in gelieerde verhoudingen btw wordt geheven over een normale 
prijs. Omdat Nederland bij beschikking van 27 februari 2006515 reeds gemachtigd is tot het 
invoeren van een dergelijke maatregel, is het naar mijn mening niet noodzakelijk om het 
Btw-comité van deze objectivering van de vergoeding in kennis te stellen.516

4.2.6.5 Deelnemingsbewijzen en aandelen

4.2.6.5.1 Richtlijnhistorie

De gelijkstelling in art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn ziet op deelnemingsbewijzen en 
aandelen waarvan het bezit rechtens of in feite recht geven op de eigendom of het genot 
van (een deel van) een onroerend goed. De achtergrond van deze gelijkstelling wordt door 
Bours duidelijk geschetst:

“Dit probleem [van aandelen en deelnemingsbewijzen in onroerend goedmaatschappijen; 
MvdW] schijnt zich slechts voor te doen in het Franse en Nederlandse recht. In het Franse 
recht worden met onroerende goederen gelijkgesteld de “deelnemingsbewijzen en aandelen 
waarvan het bezit in rechte of in feite de eigendom of het genot verleent van een onroerend 
goed of van een deel van een onroerend goed.” In het Nederlandse recht wordt het toekennen 
van lidmaatschapsrechten in een coöperatieve flatvereniging welke de leden aanspraak 
geven op het uitsluitende gebruik van een flatwoning, beschouwd als een dienst en niet als de 
levering van een goed, hoewel het hier waarschijnlijk gaat om een eenvoudige technische fout 
welke de wetgever beoogt te corrigeren.517 Om voor de hand liggende redenen van neutraliteit 
op nationaal vlak dienen met onroerende goederen te worden gelijk gesteld te worden de 
deelnemingsbewijzen en aandelen die economisch gezien gelijkwaardig zijn aan het bezit 

515 Beschikking van de Raad van 27 februari 2006, PbEG 2006, L 65/45.
516 Art. 80 lid 3 Btw-richtlijn.
517 Bours geeft de destijds geldende situatie in Nederland niet helemaal correct weer. Op grond van 

de resolutie van 8 november 1968, nr. D68/7720 (Toelichting Onroerende goederen), V-N 1968, 
p. 895, paragraaf 19 werd het toekennen en overdragen van lidmaatschapsrechten in een coö-
peratieve flatvereniging beschouwd als een (verhuur)dienst. Niettemin werd goedgekeurd dat 
deze handelingen voor de btw als een levering van de onderliggende flat werd beschouwd, mits 
zowel de vereniging als haar leden de gevolgen van deze goedkeuring aanvaarden. De goedkeuring 
hield derhalve in dat het lidmaatschapsrecht in de coöperatieve flatvereniging vereenzelvigd 
mocht worden met het onderliggende gedeelte van de flat. Door die vereenzelviging kon het 
toekennen en overdragen van lidmaatschapsrechten door de ‘leveringspoort’. Deze goedkeuring 
is ingetrokken bij besluit van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, V-N 2009/39.23.
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van onroerend goed. De nationale wetgever is immers in beginsel het best geplaatst om die 
vennootschapsbewijzen aan te wijzen die in feite dezelfde voordelen bieden als de eigendom 
van een onroerend goed.

Een ruime formulering, geïnspireerd door die van het Franse recht, welke ons uitstekend 
lijkt, zou naar onze mening op Europees vlak moeten worden aangenomen.”518

De Europese Commissie heeft het advies van Bours opgevolgd en in art. 5 lid 1, onderdeel b 
Voorstel voor een zesde richtlijn gekozen voor een (verplichte) gelijkstelling waarvan de 
tekst op Franse leest is geschoeid. Het nadeel van die keuze is dat uit de bewoordingen 
niet naar voren komt dat deze gelijkstelling ziet op deelnemingsbewijzen en aandelen in 
onroerend goedmaatschappijen. Het Economisch en Sociaal Comité heeft dan ook gead-
viseerd om deze gelijkstelling te beperken tot een ‘zeer gering aantal gevallen, namelijk 
wanneer er een onmiskenbaar verband bestaat tussen de verkoop van aandelen en het 
desbetreffende onroerend goed’.519 In het Notenboom-rapport wordt gerefereerd aan de 
mondelinge toelichting van de Europese Commissie waaruit blijkt dat aan onderdeel b van 
art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde Richtlijn een beperkte betekenis toekomt520:

“(..) situaties, die met name in Frankrijk en Italië met betrekking tot onroerend goed maat-
schappijen (gezamenlijk bezit van een flat waarin de aandeelhouders ook wonen) bestaan.”521

Omdat deze beperkte betekenis niet uit de bewoordingen volgt, heeft de Commissie voor 
de begrotingen van het Europees Parlement de aanbeveling gedaan om de bewoordingen 
preciezer om dit doel af te stemmen.522 De Raad heeft deze aanbeveling (en overigens 
ook die van het Economisch en Sociaal Comité) in de wind geslagen, hetgeen zoals uit 
paragraaf 4.2.6.5.2 blijkt niet zonder gevolgen is gebleven.

 4.2.6.5.2 Hof van Justitie

 Het Hof van Justitie heeft de reikwijdte van art. 15 lid 2, onderdeel c btw-richtlijn niet 
beperkt tot de in de richtlijnhistorie genoemde ‘flatmaatschappijen’. Ook de deelbewijzen 
en aandelen in vastgoedvennootschappen die ander vastgoed, zoals kantoorgebouwen, in 
eigendom hebben komen voor vereenzelviging in aanmerking.523 Dat het Hof meer gewicht 
toekent aan de bewoordingen dan aan de beperkte betekenis van art. 15 lid 2, onderdeel c 

518 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 167.

519 Raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité inzake het voorstel van de Raad betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk 
stelsel van belastingen over de toegevoegde waarde: Uniforme belastinggrondslag, PbEG 1974, C 
139/17.

520 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 28.

521 Verslag namens de Commissie voor de begrotingen van het Europees Parlement van 14 februa-
ri 1974, PE 35.687 def., p. 51, randnummer 44.

522 Verslag namens de Commissie voor de begrotingen van het Europees Parlement van 14 februa-
ri 1974, PE 35.687 def., p. 51, randnummer 44.

523 HvJ EU 5 juli 2012, zaak C-259/11, BNB 2012/311, r.o. 32 (DTZ Zadelhoff).
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Btw-richtlijn die in de richtlijnhistorie naar voren komt, is te billijken.524 De Raad was 
op de hoogte van de discrepantie tussen de tekst en de beoogde beperkte betekenis van 
art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn en heeft het advies om de redactie van deze bepaling 
aan te passen naast zich neergelegd. Naar mijn mening is deze ruimere uitleg vanuit het 
oogpunt van de (interne) concurrentieneutraliteit ook wenselijk, aangezien niet valt in 
te zien waarom alleen bij ‘flatmaatschappijen’ sprake zou kunnen zijn van een situatie 
waarin het bezit van deelbewijzen of aandelen economisch gezien gelijkwaardig is aan 
de juridische eigendom van het onroerend goed. Hierbij dient in ogenschouw te worden 
genomen dat art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn dateert uit de ’70 van de vorige eeuw. 
Destijds was, zoals uit de richtlijnhistorie is af te leiden, de aan- en verkoop van vastgoed 
door middel van een aandelentransactie niet gebruikelijk. Inmiddels is dat anders. Onder 
invloed van professionele (vastgoed)beleggers wordt de aan- en verkoop van vastgoed (om 
fiscale redenen) steeds vaker gestructureerd via een verkoop van aandelen.525 De uitleg van 
het Hof van Justitie voorkomt dat een lidstaat met die (veranderde) praktijk geen rekening 
kan houden. Een lidstaat kan er overigens wel voor kiezen om de vereenzelviging van de 
deelnemingsbewijzen en aandelen te beperken tot de in de richtlijnhistorie genoemde 
‘flatmaatschappijen’.526

In het DTZ Zadelhoff-arrest oordeelt het Hof van Justitie dat de aandelen in deze zaak op 
grond van art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn vereenzelvigd mogen worden met het 
onderliggende onroerend goed.527 Het is daarom van belang om de feiten in deze zaak voor 
het voetlicht te brengen. In deze zaak ging het om een tweetal vennootschappen. De eerste 
vennootschap hield indirect alle aandelen in een tweetal BV’s die respectievelijk torens 
I en II en toren IV van het World Fashion Centre in Amsterdam in eigendom hadden. De 
verkoopprijs van de aandelen in de vennootschappen die indirect volledig eigenaar waren 
van deze torens hing nagenoeg uitsluitend af van de verkoopwaarde van het onderliggende 
onroerend goed. De tweede vennootschap hield indirect alle aandelen in een BV die het 
kantorencomplex Soetelieve in ’s Hertogenbosch in eigendom had. In deze zaak was het 
op voorhand niet duidelijk of aan de gegadigde voor het kantorencomplex de eigendom 
van het complex zou worden overgedragen of de aandelen in de vennootschap die de 
eigenaar was van dit complex. Hieruit is af te leiden dat de activa van de B.V.’s die het 
onroerend goed in eigendom hadden beperkt was tot de eigendom van onroerend goed.

Omdat in beide zaken indirect alle aandelen gehouden werden in de vastgoed-B.V.’s is er 
een direct verband tussen de verkoop van de aandelen in deze B.V.’s en de overgang van 
de eigendom van de betreffende torens respectievelijk het betreffende kantorencomplex. 
Naar mijn mening laat de richtlijnhistorie zien dat een dergelijke verband ook vereist is, 
omdat art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn bedoeld is voor situaties waarin het bezit (en 

524 Overigens blijkt uit het arrest niet dat het Hof van Justitie zich bewust is van het feit dat het 
aan art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn een minder beperkte betekenis toekent dan uit de 
richtlijnhistorie volgt.

525 W.J.A. Ambergen en E.W.E.M. Cox, ‘Voor een vastgoeddeal naar de corporate notaris: daar zit een 
fiscalist achter’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2017/5, p. 1 en W.B. Meijer, ‘Corporate Real Estate M&A: 
enkele aandachtspunten bij (vastgoed) M&A-transacties’, WPNR 2019/7225, p. 84.

526 Vgl. HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 34 (Stichting Goed 
Wonen I).

527 HvJ EU 5 juli 2012, zaak C-259/11, BNB 2012/311, r.o. 31 en 32 (DTZ Zadelhoff).
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dus ook de levering) van deelbewijzen en aandelen in een onroerend goed economisch 
gezien gelijkwaardig is aan de (overdracht van de) juridische eigendom van het onroerend 
goed.528 Deze zaak laat overigens zien dat een dergelijk verband zowel bij het direct als 
het indirect houden van alle aandelen in een ‘vastgoedvennootschap’ aan de orde kan 
zijn. Naar mijn mening terecht, aangezien niet valt in te zien wat vanuit het oogpunt van 
het beginsel van de fiscale neutraliteit het relevante verschil zou zijn tussen het direct of 
indirect houden van alle aandelen in een vastgoedvennootschap.

 4.2.6.5.3 Nederland

 In Nederland is geen gebruikgemaakt van de vereenzelvigingsmogelijkheid van art. 15 
lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn. De btw-behandeling van aandelen zou hierdoor incon-
sequent en complex worden.529 Die consistentie en eenvoud heeft echter wel een prijs. 
In deze paragraaf wordt ingegaan op die prijs bij de verkoop van vastgoed door middel 
van een aandelentransactie (paragraaf 4.2.3.5.3.1) en het toekennen en overdragen van 
lidmaatschapsrechten in een flatcoöperatie (paragraaf 4.2.3.5.3.2).

 4.2.6.5.3.1 Verkoop van vastgoed door middel van een aandelentransactie

 Zoals de zaak DTZ Zadelhoff laat zien, heeft de keuze van Nederland om art. 15 lid 2, 
onderdeel c Btw-richtlijn niet te implementeren tot gevolg dat een vastgoedtransactie 
door middel van een aandelenoverdracht nimmer kwalificeert als de levering van het 
onderliggende vastgoed, maar als een onbelastbare of vrijgestelde aandelentransacties.530

Dat kan wringen met de (interne) concurrentieneutraliteit indien in ogenschouw wordt 
genomen dat de aan- en verkoop van vastgoed in de praktijk in toenemende mate door 
middel van aandelentransacties plaatsvindt en kennelijk een reëel alternatief is voor een 
levering van het vastgoed. Is sprake van een nieuw gebouw of een bouwterrein, dan kunnen 
partijen op eenvoudige wijze btw-heffing voorkomen door niet het nieuwe gebouw of 
een bouwterrein te leveren maar de aandelen in de project- of vastgoedvennootschap.531

Het voorkomen van btw-heffing is interessant indien de koper het vastgoed niet of in 
beperkte mate gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden.532 Naar mijn mening is 
het wenselijk indien de deur voor deze btw-besparing wordt gesloten. Bij een overdracht 
van de aandelen in de projectvennootschap kan een projectontwikkelaar namelijk bewerk-
stelligen dat de waarde die hij aan het ontwikkelde vastgoed heeft toegevoegd niet in de 

528 Terra wijst erop dat in Denemarken naar verluidt de aandelen uitsluitend met het onderliggende 
onroerend goed vereenzelvigd worden indien de bezittingen van de vennootschap voor 100% 
bestaat uit vastgoed (B. Terra, ‘De zaak van Van Zadelhoff’ in: in: J. Bouwman, N. Groefsema & 
W. Grooten (red.), Ode aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 175).

529 Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 11, p. 75.
530 HvJ EU 5 juli 2012, zaak C-259/11, BNB 2012/311, r.o. 31 en 32 (DTZ Zadelhoff).
531 E.W.E.M. Cox, ‘Jaaroverzicht btw en overdrachtsbelasting 2018’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2019/1, 

p. 11. Ook voor de vennootschapsbelasting kan de verkoop van vastgoed door middel van een 
aandelentransactie een aanzienlijk voordeel opleveren, maar dat laat ik verder rusten. Zie hierover 
nader: W.J.A. Ambergen en E.W.E.M. Cox, ‘Voor een vastgoeddeal naar de corporate notaris: daar 
zit een fiscalist achter’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2017/5, p. 1-2.

532 W.J.A. Ambergen en E.W.E.M. Cox, ‘Voor een vastgoeddeal naar de corporate notaris: daar zit een 
fiscalist achter’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2017/5, p. 2.
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btw-heffing wordt betrokken en hooguit niet-aftrekbare btw drukt op de kosten voor de 
ontwikkeling van dit vastgoed.533

Een onbelaste aandelentransactie kan ook tot een extra btw-druk leiden. Wordt door 
partijen (om andere dan btw-redenen) gekozen voor de overdracht van vastgoed in de 
vorm van een aandelentransactie, dan heeft de onbelast(bar)e verkoop van aandelen in 
beginsel tot gevolg dat de btw op de verkoopkosten voor de verkoper in het geheel niet 
aftrekbaar is. Omdat de vergoeding voor de aandelen normaliter (nagenoeg) overeenkomt 
met de waarde van het onderliggende vastgoed zal de verkoper deze niet-aftrekbare btw 
niet kunnen verdisconteren in de verkoopprijs en drukt deze op hem. Dit is in strijd met 
de inwendige neutraliteit. Het resultaat kan ook strijdig zijn met de interne (concurrentie)-
neutraliteit. Bij de verkoop van een nieuw gebouw of bouwterrein is, ervan uitgaande dat 
de verkoper een belastingplichtige is die als zodanig handelt, de btw op de verkoopkosten 
volledig aftrekbaar, omdat deze levering belast is met btw. Dat geldt ook voor de levering 
van een oud gebouw of ander terrein dan een bouwterrein wanneer geopteerd is voor 
btw-heffing. Naar mijn mening is dit verschil in btw-druk bij de verkoper in strijd met 
de (interne) concurrentieneutraliteit indien de aandelentransactie economisch gezien 
gelijkwaardig is aan de levering van het onderliggende vastgoed.

4.2.6.5.3.2 Lidmaatschapsrechten in flatcoöperatie

Lidmaatschapsrechten in een flatcoöperatie (voorheen: coöperatieve flatvereniging) die het 
lid aanspraak geeft op het uitsluitende gebruik van een appartement worden in Nederland 
niet vereenzelvigd met de onderliggende flatwoning. Het toekennen en overdragen van 
deze lidmaatschapsrechten wordt daarom aangemerkt als een (verhuur)dienst.534 Zoals 
in paragraaf 4.2.6.5.1 is opgemerkt achtte Bours dit een technische fout. Op grond van de 
Btw-richtlijn kan niet gezegd worden dat sprake is van een technische fout, maar de opvatting 
van Bours acht ik in zoverre terecht dat de kwalificatie als dienst in strijd is met het beginsel 
van de fiscale neutraliteit. De flatcoöperatie is in Nederland na de Tweede Wereldoorlog 
ontstaan bij gebrek aan een civielrechtelijke appartementenregeling.535 Hoewel er inmiddels 
een appartementenregeling is, komt de flatcoöperatie ook nu nog voor. Van Velten noemt 
als voorbeeld een flatgebouw dat geschikt is voor splitsing in appartementsrechten, maar 

533 In België heeft het Hof van Beroep in Antwerpen op 12 februari 2019 in een tweetal zaken 
geoordeeld dat in een dergelijke situatie geen sprake is van misbruik van recht. Voor dit oordeel 
achtte het hof van belang dat een projectvennootschap bij projectontwikkeling een gangbare 
praktijk is en dat de betreffende aandelentransacties door normale en zakelijke overwegingen 
geschraagd werden. Dat de Belgische fiscus in deze zaak met het wapen van misbruik van recht, 
een ultimum remedium, ten strijde trok en zelfs boeten van 200% had opgelegd, laat zien dat de 
Belgische fiscus de mogelijkheid van een projectontwikkelaar om door middel van de verkoop 
van de aandelen in zijn projectvennootschap btw-heffing te voorkomen uiterst onwenselijk acht. 
De uitspraken zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet gepubliceerd op Juridat, de Belgische 
versie van rechtspraak.nl. Zie nader over deze uitspraken: https://www.eubelius.com/nl/nieuws/
share-deals-vs-asset-deals-in-de-vastgoedsector-de-belastingplichtige-wint-ook-in-beroep, 
geraadpleegd 2 april 2021.

534 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 4.1.

535 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 459.
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waar dit door externe factoren (bijv. de weigering van de grondeigenaar bij erfpacht) niet 
mogelijk is.536 Omdat een appartementsrecht wordt vereenzelvigd met het onderliggende 
appartement (zie paragraaf 4.2.3.3) acht ik het vanuit het oogpunt van het beginsel van 
de fiscale neutraliteit wenselijk om ook de lidmaatschapsrechten in een flatcoöperatie op 
grond van art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn te vereenzelvigen met de onderliggende 
flatwoning.

Tot 1 januari 2011 kon in gebruikgemaakt worden van de goedkeuring om het toekennen 
en overdragen van lidmaatschapsrechten in een flatcoöperatie te vereenzelvigen met de 
flatwoning, mits zowel de vereniging als haar leden de gevolgen van deze goedkeuring 
aanvaarden.537 Deze goedkeuring is beëindigd, omdat deze handeling volgens de Staatsse-
cretaris van Financiën niet kwalificeert als overdracht van de macht om als eigenaar over 
een onroerend goed te beschikken.538 Deze reden van intrekking van deze goedkeuring is 
merkwaardig te noemen en allerminst overtuigend. Het is juist dat art. 15 lid 2, onderdeel c 
Btw-richtlijn veronderstelt dat zonder deze bepaling geen sprake is van een levering van 
het onderliggende flatgedeelte als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. Het punt is dat 
art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn Nederland desondanks de mogelijkheid biedt om 
de lidmaatschapsrechten in een flatcoöperatie te vereenzelvigen met het onderliggende 
onroerend goed en aldus recht te doen aan het beginsel van de fiscale neutraliteit. Het 
is mogelijk dat de Staatssecretaris van Financiën bedoeld heeft dat de houder van het 
lidmaatschapsrecht in een flatcoöperatie niet de macht heeft om als eigenaar over het 
flatgedeelte te beschikken waardoor een gelijkstelling in strijd zou zijn met het doel van 
art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn. Ook die reden overtuigt mij niet, aangezien uit de 
richtlijnhistorie expliciet blijkt dat de opstellers van art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn 
van het tegendeel zijn uitgegaan.

 4.2.6.6 Conclusie

 Op grond van art. 15 lid 2 Btw-richtlijn kunnen bepaalde rechten op onroerende goederen, 
zakelijke gebruiksrechten op onroerende goederen alsmede deelbewijzen en aandelen 
waarvan het bezit rechtens of in feite recht geven op de eigendom of het genot van 
(een deel van) een onroerend goed (net als de eigendom), vereenzelvigd worden met 
het onderliggende onroerend goed. Zonder deze gelijkstellingen zou de overdracht, de 
vestiging daaronder begrepen, van deze rechten, deelbewijzen en aandelen, kwalificeren 
als een dienst. Deze gelijkstellingen met het onderliggende vastgoed zijn ontworpen als 
de sleutel tot de leveringspoort van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn om zodoende de overdracht 
van rechten, deelbewijzen en aandelen die economisch gezien vergelijkbaar zijn met de 
eigendomsoverdracht van vastgoed aan te kunnen merken als een levering van het onder-
liggende vastgoed. De gelijkstellingen met lichamelijke zaken in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn 

536 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 459.

537 Resolutie Staatssecretaris van Financiën van 8 november 1968, nr. D68/7720 (Toelichting On-
roerende goederen), V-N 1968, p. 895, paragraaf 19, ingetrokken bij besluit Staatssecretaris van 
Financiën van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, V-N 2009/39.23.

538 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, V-N 2009/39.23, 
paragraaf 10.
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zijn naar mijn mening wenselijk op grond van de concurrentieneutraliteit. Het optionele 
karakter van deze gelijkstellingen staat echter op gespannen voet met de interneutraliteit, 
aangezien hierdoor vergelijkbare rechten, deelbewijzen en aandelen in de ene lidstaat 
wel en de andere lidstaat niet gelijkgesteld worden met het onderliggende vastgoed. 
Naar mijn mening zou het daarom wenselijk zijn indien de gelijkstellingen in art. 15 lid 2 
Btw-richtlijn verplicht worden.539

In Nederland is slechts gebruikgemaakt van de mogelijkheid die art. 15 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn biedt om beperkte zakelijke gebruiksrechten op een onroerend goed te 
vereenzelvigen met het onderliggende onroerend goed. Hierbij moet worden aangetekend 
dat in art. 3 lid 2 Wet OB geen sprake is van een (voorwaardelijke) gelijkstelling met een 
lichamelijke zaak, maar van een leveringsgelijkstelling voor de vestiging e.d. van beperkte 
zakelijke gebruiksrechten. Door het ontbreken van een koppeling met art. 3 lid 1, onderdeel a 
Wet OB miskent de wetgever dat de omvang van beperkte zakelijke rechten aanzienlijk 
kan verschillen. Hierdoor ligt strijd met (het doel van) art. 15 lid 2 Btw-richtlijn op de loer. 
Van een resultaat dat in strijd is met deze richtlijnbepaling is evenwel niet snel sprake, 
omdat Nederland de ‘leveringslat’ in art. 3 lid 2 Wet OB zeer hoog legt. Alleen de vestiging 
e.d. van beperkte zakelijke rechten waarvan de vergoeding minimaal de actuele kostprijs 
van het onderliggende vastgoed bedraagt mag door de leveringspoort. Omdat de waarde 
van een beperkt zakelijk recht per definitie lager is dan de waarde van de volle eigendom 
van het onderliggende onroerend goed rijst de vraag of art. 3 lid 2 Wet OB een dode letter 
is.540 Dat is niet het geval. Vanwege de door de Staatssecretaris van Financiën voorgestane 
redelijke toepassing is aan het sinds 31 maart 1995, 18.00 uur geldende art. 3 lid 2 Wet 
OB in de praktijk niet iedere zin ontnomen. Daarnaast heeft art. 3 lid 2 Wet OB sinds 2015 
aan betekenis gewonnen doordat de wetgever de waarde van de canon of retributie voor 
de rechten van erfpacht en opstal voor onbepaalde tijd forfaitair vaststelt op de waarde 
van het onderliggende onroerend goed. Hierdoor zal een recht van erfpacht of opstal voor 
onbepaalde tijd waarvoor de erfpachter of opstaller een periodieke vergoeding moet 
betalen steeds vereenzelvigd worden met het onderliggende vastgoed. Dit is slechts anders 
in het uitzonderlijke geval dat de waarde van het onderliggende vastgoed vermeerderd 

539 Vgl. B. Terra, ‘De zaak van Van Zadelhoff’ in: in: J. Bouwman, N. Groefsema & W. Grooten (red.), Ode 
aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 176 die stelt dat het wenselijk 
is dat het keuzerecht in art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn zo spoedig wordt geharmoniseerd.

540 Schrapping van art. 3 lid 2 Wet OB is door de wetgever wel overwogen. De wetgever heeft dit 
uiteindelijk niet gedaan om te voorkomen dat gemeenten die grond in erfpacht uitgeven tegen een 
integratieheffing aan zouden lopen. Een gemeente die een bouwterrein in erfpacht zou uitgeven 
aan een particulier of niet-aftrekgerechtigde belastingplichtige zou btw verschuldigd worden 
over de aanschaffings- of voortbrengingskosten (de zogenoemde ‘integratieheffing’), ook indien 
geen sprake was van een btw-besparende constructie. Hierdoor zou niet alleen niet-aftrekbare 
integratieheffings-btw drukken op de in erfpacht uitgegeven bouwgrond, maar zou tevens de 
aanschaffings- of voortbrengingskosten in de gemeentelijke administraties vastgelegd moeten 
worden. Om dit te voorkomen, is besloten de vereenzelviging van de beperkte zakelijke rechten te 
handhaven in de situatie dat de vestiging van het beperkt recht economisch gezien gelijkwaardig 
is aan de overdracht van de juridische eigendom van het onroerend goed (Kamerstukken II 
1994/95, 24 172, nr. 7, p. 10 en 11). Omdat de integratieheffing met ingang van 1 januari 2014 
is afgeschaft, is onduidelijk waarom de wetgever het huidige art. 3 lid 2 Wet OB nog wenst te 
handhaven (M.D.J. van der Wulp, ‘Postume twijfel over de integratieheffing’, BtwBrief 2014/40, 
p. 12).
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met de eventuele vergoeding voor het recht van erfpacht of opstal ineens lager is dan de 
actuele kostprijs van het onderliggende onroerend goed.541 Omdat voor een vergoeding 
die hoger is dan de tegenprestatie voor het beperkte zakelijke recht, behoudens art. 80 
Btw-richtlijn, geen grondslag te vinden is in de Btw-richtlijn, kan betwijfeld worden of 
de sleutel die gebruikt wordt om deze rechten van erfpacht en opstal voor onbepaalde 
tijd toegang te verschaffen tot de leveringspoort de juiste is. In plaats van de (irreële) 
vergoedingsvoorwaarde zou daarom beter gekozen kunnen worden voor een differentiatie 
op basis van de (resterende) lange duur van het beperkte recht, eventueel in combinatie 
met een objectivering van de vergoeding voor het beperkte recht op basis van art. 80 
Btw-richtlijn. Het lager leggen van de ‘leveringslat’ doet ook recht aan de ratio van art. 15 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn, de (interne) concurrentieneutraliteit, op grond waarvan 
de overdracht, de vestiging daaronder begrepen, van een beperkt zakelijk gebruiksrecht op 
een onroerend goed dat economisch gezien vergelijkbaar is met de eigendomsoverdracht 
als een levering moet worden aangemerkt.

Nederland heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die art. 15 lid 2, onderdeel c 
Btw-richtlijn biedt om deelbewijzen en aandelen waarvan het bezit rechtens of in feite 
recht geven op de eigendom of het genot van (een deel van) een onroerend goed te ver-
eenzelvigen worden met het onderliggende onroerend goed. De reden daarvoor is dat de 
btw-consequenties van aandelentransacties hierdoor complex zouden worden. Omdat in 
de praktijk blijkt dat vastgoed in toenemende mate door middel van aandelentransacties 
wordt overgedragen en deze transacties voor partijen gelijkwaardig kunnen zijn aan 
de levering van het vastgoed, verdient het aanbeveling om de aandelen in project- en 
vastgoedvennootschappen waarvan het bezit feitelijk recht geeft op de eigendom van het 
onderliggende onroerend gelijk te stellen met het onderliggende vastgoed. Dit voorkomt 
dat de btw-druk aanzienlijk kan verschillen naargelang partijen kiezen voor overdracht 
van de aandelen in de project- of vastgoedvennootschap dan wel de overdracht van het 
vastgoed, hetgeen een inbreuk vormt op inwendige en concurrentieneutraliteit. Daarnaast 
betekent de keuze om art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn niet te implementeren dat 
het toekennen en overdragen van lidmaatschapsrechten in een flatcoöperatie als een 
(verhuur)dienst wordt beschouwd. Omdat de overdracht van appartementsrechten per 
definitie als een levering kwalificeert verdient het vanuit het oogpunt van de (interne) 
concurrentieneutraliteit aanbeveling om ook de lidmaatschapsrechten in een flatcoöperatie 
te vereenzelvigen met de onderliggende flatwoning.

4.3 Dienst

4.3.1 Uniebegrip ‘dienst’

In het ABC-rapport is opgemerkt dat het voor de afbakening van het begrip ‘levering van 
goederen’ en het begrip ‘diensten’ nodig is om ook het begrip ‘dienst’ te definiëren. In 
dit verband werd opgemerkt dat sommige lidstaten iedere prestatie die geen levering 
van een goed is als een dienst beschouwden, terwijl andere lidstaten een specifiekere 

541 Art. 3 lid 2 Wet OB.
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definitie van dit begrip kennen.542 Uit 6 lid 1 Tweede Richtlijn blijkt dat de lidstaten ervoor 
hebben gekozen om iedere handeling die geen levering van een goed is als een dienst te 
beschouwen. Deze definitie is ongewijzigd overgenomen in art. 6 lid 1 Zesde Richtlijn en 
thans te vinden in art. 24 Btw-richtlijn. Vanwege de definitie is het evident dat het begrip 
‘dienst’ een uniebegrip is. De negatieve definitie van dit begrip ‘dienst’ bewerkstelligt dat 
de btw alle uitgaande handelingen door een belastingplichtige omvat. Het begrip ‘dienst’ 
is dan ook niet zonder reden de ‘restcategorie’ genoemd.543 In het licht van het beginsel 
van algemene heffing en het rechtskarakter van de btw is de ruime definitie van het begrip 
‘dienst’ wenselijk. Dat sprake is van een unierechtelijke invulling van dit begrip is wenselijk 
op grond van de interneutraliteit, omdat hierdoor wordt voorkomen dat het van lidstaat tot 
lidstaat verschilt wanneer een vastgoedtransactie al dan niet als een dienst kwalificeert.

De transitie van de bouwsector van lineair naar circulair bouwen, waarbij de nadruk 
verschuift van het bezit naar het gebruik van vastgoed, heeft overigens tot gevolg dat deze 
restcategorie aan belang zal winnen. Niet voor niets wordt in dit kader gesproken over de 
‘verdienstelijking van bouwactiviteiten’.544 Hierbij kan gedacht worden aan de cascokoop 
van een woning, de buitenkant, en de huur van de binnenkant, inclusief lease- en onder-
houdscontracten voor huishoudelijke apparaten, elektronica, vloeren muurbedekking, 
badkamer en keuken.545 Ook kan gedacht worden aan geïntegreerde contracten waarin 
niet alleen de bouw, maar ook diensten, zoals het ontwerp, onderhoud, de financiering 
en de exploitatie van het gebouw is begrepen.546 De kwalificatie van deze transacties is 
overigens niet eenvoudig, omdat zij zowel een ‘(op)leveringscomponent’ als een ‘dienst(en)-
component’ hebben (zie paragraaf 4.4).

Het belang van de kwalificatie van een vastgoedtransactie als een dienst is, zoals uit de 
figuur in paragraaf 4.1 blijkt, dat deze vastgoedtransactie belast is, tenzij sprake is van 
een verhuur die niet (verplicht of optioneel) is uitgezonderd van de vrijstelling voor de 
verhuur van onroerend goed (zie hoofdstuk 7).547 In de Nederlandse literatuur is gesteld dat 
de betekenis van de kwalificatie van een handeling als een dienst met name is gelegen in 
de herziening van het recht op btw-aftrek. Uit art. 190 Btw-richtlijn zou afgeleid kunnen 
worden dat de herzieningsregels voor investeringsgoederen niet van toepassing zijn op 
diensten, tenzij een lidstaat gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid om (bepaalde) 
‘investeringsdiensten’ voor de toepassing van de herzieningsregels als investeringsgoederen 
te beschouwen. Het Hof van Justitie is echter van oordeel dat de herzieningsregels voor 
investeringsgoederen niet afhankelijk is van de kwalificatie van de (ingaande) handeling 
als een levering (zie paragraaf 8.5.4.2.2).

542 ABC-rapport, p. 30.
543 Conclusie A-G Mengozzi 12 september 2012, zaak C-395/11, V-N 2012/52.21, punten 29 (BLV 

Wohn- und Gewerbebau).
544 S. van Gulijk, Circulair en veilig bouwen. Verantwoordelijkheid is geen estafettestokje (oratie), 

Tilburg University: 2019, p. 28. Vgl. T. Hartlief, Het Huis van de toekomst, NJB 2019/1429, p. 1785 
die spreekt van het ‘dienstenmodel’.

545 S. van Gulijk, Circulair en veilig bouwen. Verantwoordelijkheid is geen estafettestokje (oratie), Tilburg 
University: 2019, p. 24.

546 S. van Gulijk, Circulair en veilig bouwen. Verantwoordelijkheid is geen estafettestokje (oratie), Tilburg 
University: 2019, p. 28.

547 Art. 135 lid 1, onderdeel l jo. art. 135 lid 2 Btw-richtlijn.
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 4.3.2 Vastgoedtransacties die als dienst kwalificeren

Voorbeelden van vastgoedtransacties die als een dienst moeten worden aangemerkt 
zijn: de verhuur van vastgoed, de zogenoemde ‘verhuur plus’ van vastgoed, time share 
van vastgoed, operational leasing van vastgoed en financial leasing van vastgoed die 
op grond van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn niet als een levering kwalificeert. 
Daarnaast omvat het begrip ‘dienst’ ook tal van andere diensten die weliswaar geen 
vastgoedtransacties zijn, maar wel betrekking hebben op vastgoed, zoals de oplevering 
van werken in onroerende staat die op grond van het nationale recht van een lidstaat niet 
gelijkgesteld is met een levering, het onderhoud van vastgoed548, de bemiddeling bij de 
aan- of verkoop van vastgoed door een makelaar549 en vastgoedbeheer. Uit art. 31bis lid 2 
Btw-uitvoeringsverordening blijkt dat voormelde opsomming gemakkelijk uit te breiden 
is met tal van andere diensten. Niet alleen in art. 31bis lid 2 Btw-uitvoeringsverordening, 
maar ook in art. 25 Btw-richtlijn worden een aantal voorbeelden van diensten genoemd 
die in het kader van dit onderzoek van belang kunnen zijn:
● de overdracht van een onlichamelijke zaak;
● de verplichting om een daad na te laten of om een daad of situatie te dulden;
● het verrichten van een dienst op grond van een vordering door of namens de overheid, 

dan wel krachtens de wet.550

Bij de overdracht van een onlichamelijke zaak kan gedacht worden aan de overdracht 
van het recht om vastgoed te huren, de overdracht van de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn 
genoemde rechten, deelbewijzen en aandelen die op grond van het nationale recht van een 
lidstaat niet vereenzelvigd worden met het onderliggende vastgoed (zie paragraaf 4.2.6) 
en het verlenen van een recht tot aankoop van vastgoed tegen een vastgestelde prijs551. Bij 
de verplichting om een daad na te laten of een situatie te dulden kan – ervan uitgaande 
dat geen sprake is van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed als bedoeld in 
art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn (zie paragraaf 4.2.6.4.3.5) – gedacht worden aan 
de vestiging van een erfdienstbaarheid. Het verrichten van een dienst op grond van een 
vordering door of namens de overheid dan wel krachtens de wet is de ‘dienstpendant’ van 
de leveringsgelijkstelling in art. 14 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn (zie paragraaf 4.2.4.2).552

Het gaat derhalve om onvrijwillig aan de overheid verleende diensten. Hierbij kan ge-
dacht worden aan de onteigening van een beperkt zakelijk recht op een onroerend goed 
dat op grond van art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn niet vereenzelvigd is met het 

548 Van een dienst is eveneens sprake indien bij de levering van een appartementsrecht een cas-
cogarantie is overeengekomen op grond waarvan de leverancier zich verplicht om het casco 
en de gemeenschappelijke ruimten van het appartementencomplex te onderhouden (besluit 
Staatssecretaris van Financiën 7 augustus 2003, nr. CPP2003/1857M, FED 2003/571, ingetrokken 
bij besluit Staatssecretaris van Financiën 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, V-N 2009/39.23 vanwege 
het beschrijvende/casuïstische karakter).

549 MvA, Kamerstukken II 1967/68, 9324, 9410, nr. 6, p. 61.
550 Onder vigeur van de Tweede en Zesde Richtlijn stonden deze voorbeelden in bijlage A, punt 9 

van de Tweede Richtlijn respectievelijk art. 6 lid 1, tweede alinea Zesde Richtlijn.
551 HR 23 juni 1999, nr. 34.536, BNB 1999/293.
552 De formulering van dit voorbeeld is naar mijn mening ongelukkig, omdat hierin ook het begrip 

‘dienst’ wordt vermeld. In plaats van de omschrijving ‘het verrichten van een dienst’ had daarom 
beter gekozen kunnen worden voor de omschrijving ‘het verrichten van een handeling’ of ‘een 
doen, nalaten of dulden’.
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onderliggende vastgoed. Daarnaast kan gedacht worden aan een onvrijwillige door of 
namens de overheid gevorderde beëindiging van een huurovereenkomst, bijvoorbeeld in 
het kader van onteigening.

4.3.3 Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat de negatieve definitie van het (unie)begrip ‘dienst’ alle han-
delingen – een doen, nalaten of dulden – omvat waarbij sprake is van verbruik en die op 
grond van art. 14 Btw-richtlijn niet kwalificeren als de levering van een goed. Deze ruime 
definitie voorkomt dat handelingen van belastingplichtigen die verbruikt worden buiten 
de reikwijdte van de btw vallen. In het licht van het beginsel van algemene heffing en het 
rechtskarakter van de btw is deze definitie van het uniebegrip wenselijk. Dat sprake is van 
een unierechtelijke invulling van het begrip is vanuit het oogpunt van de interneutraliteit 
een goede zaak, aangezien hierdoor wordt voorkomen dat het van lidstaat tot lidstaat 
verschilt wanneer een vastgoedtransactie als een dienst wordt aangemerkt.

4.4 Samengestelde vastgoedtransactie

4.4.1 Eén handeling of meerdere handelingen?

Uit art. 2 lid 1, onderdelen a en d Btw-richtlijn volgt dat een vastgoedtransactie een levering 
is of een dienst. Meer smaken zijn er niet. Dit lijkt eenvoudig, maar schijn bedriegt. Een 
vastgoedtransactie kan namelijk bestaan uit meerdere elementen of gepaard gaat met één 
of meerdere andere handelingen (de zogenoemde ‘nevenprestatie(s)’). Voor deze situatie 
zal, zoals in paragraaf 4.1 is aangegeven de term ‘samengestelde vastgoedtransactie’ 
gebruikt worden. Bij een samengestelde vastgoedtransactie geldt als uitgangspunt dat 
elke handeling voor de btw-heffing afzonderlijk in aanmerking moet worden genomen. 
Op deze regel zijn in de jurisprudentie twee uitzonderingen geformuleerd:
1. verschillende handelingen of elementen van een handeling zijn zo nauw met elkaar 

verbonden dat zij objectief gezien één ondeelbare economische handeling vormen 
waarvan splitsing kunstmatig zou zijn (een handeling sui generis);

2. één of meer elementen van een handeling vormen de hoofdprestatie, terwijl één of 
meer andere elementen moeten worden beschouwd als één of meerdere bijkomende 
prestaties die het fiscale lot van de hoofdprestatie delen.553

Het is aan de nationale (feiten)rechter om aan de hand van de omstandigheden van het 
geval vast te stellen of sprake is van één of meerdere handelingen. Niettemin zijn in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Hoge Raad wel aanwijzingen te vinden voor 
deze beoordeling. Een prestatie moet volgens het Hof van Justitie met name als bijkomend 
worden aangemerkt wanneer zij voor de modale afnemer geen doel op zich is, maar een 
middel om de hoofdprestatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken.554 In andere arresten 

553 HvJ EG 25 februari 1999, zaak C-349/96, BNB 1999/224, m.nt. Van Hilten, r.o. 29 en 30 (CPP). Hierbij 
moet worden aangetekend dat het Hof van Justitie dit onderscheid niet consequent toepast en de 
‘bijkomende prestatie-variant’ soms ook aanmerkt als een vorm van een onsplitsbare handeling 
(conclusie A-G Van Hilten 6 september 2011, nr. 10/03633, BNB 2013/3 punt 5.11).

554 HvJ EG 25 februari 1999, zaak C-349/96, BNB 1999/224, m.nt. Van Hilten, r.o. 30 (CPP).
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spreekt het Hof van Justitie in dit verband ook wel van een bijkomende prestatie indien zij 
een middel is om van de hoofdprestatie(s) optimaal gebruik te kunnen maken.555 Heeft een 
nevenprestatie van een vastgoedtransactie voor de modale afnemer geen afzonderlijk belang 
ten opzichte van de vastgoedtransactie, dan is dat een aanwijzing dat de nevenprestatie 
bijkomend is.556 Indien binnen de kring van de afnemers het belang van de nevenprestatie 
bij de vastgoedtransactie onderling verschilt, dan is dat een aanwijzing dat geen sprake 
is van een bijkomende nevenprestatie557 en evenmin van één enkele, samengestelde 
handeling558. Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat voor de nevenprestatie een 
afzonderlijke vergoeding wordt berekend en de omstandigheid dat de afnemer van de 
vastgoedtransactie een keuze heeft om de nevenprestatie al dan niet af te nemen.559 Het 
berekenen van één prijs is niet doorslaggevend560, maar wel een aanwijzing dat sprake is 
van één handeling. Omgekeerd geldt dat een afzonderlijke tarifering en facturering een 
aanwijzing vormt dat sprake is van afzonderlijke handelingen.561

In de hiernavolgende paragrafen wordt kort ingegaan op (het belang van) de vraag of bij 
een samengestelde vastgoedtransactie (paragraaf 4.4.2) of een geïntegreerd contract in de 
bouwsector (paragraaf 4.4.3) voor de btw één of meerdere handelingen worden verricht 
en hoe deze handeling(en) moet(en) worden gekwalificeerd.

4.4.2 Belang kwalificatie samengestelde vastgoedtransacties

Het belang van de vraag of een samengestelde vastgoedtransactie bestaat uit één of 
meerdere handelingen en hoe deze handeling(en) moet(en) worden gekwalificeerd is met 
name gelegen in de vraag of de vrijstelling voor de verhuur of levering van vastgoed van 
toepassing is. In het kader van de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed kan 
gedacht worden aan het onderscheid tussen de vrijgestelde verhuur en eventuele bijko-
mende prestaties enerzijds en een belaste handeling sui generis anderzijds. Hierop wordt 
in paragraaf 7.5 nader ingegaan. Daarnaast kan gedacht worden aan de nevenprestaties 
van de verhuurder in ruil voor de betaling van de zogenoemde ‘servicekosten’. Zijn de 
servicekosten de vergoeding voor één of meerdere afzonderlijke (belaste) handelingen of 
is sprake van bijkomende prestatie die het fiscale lot van de verhuur van onroerend goed 
deelt? Op deze vraag wordt in paragraaf 7.8 ingegaan.

Bij de vrijstellingen (en haar uitzonderingen) voor de levering van onroerend goed kan 
gedacht worden aan de situatie waarin een oud gebouw wordt geleverd en de verkoper zich 

555 Zie bijv. HvJ EU 18 januari 2018, zaak C-463/16, BNB 2018/119, m.nt. Merkx, r.o. 23 (Stadion 
Amsterdam).

556 HR 17 augustus 2018, nr. 16/05128, BNB 2018/192, m.nt. Hummel, r.o. 2.3.3. Vgl. HvJ EU 2 de-
cember 2010, zaak C-276/09, NTFR 2010/2884, met commentaar Sanders, r.o. 27 (Everything 
Everywhere) en HvJ EU 26 mei 2016, zaak C-607/14, V-N 2016/32.17, r.o. 24 (Bookit).

557 HR 13 oktober 2017, nr. 15/05195, BNB 2018/20, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.3.3.
558 HR 17 augustus 2018, nr. 16/05128, BNB 2018/192, m.nt. Hummel, r.o. 2.3.3.
559 HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-224/11, V-N 2013/18.16, r.o. 43 en 44 (BGŻ Leasing) en HR 17 au-

gustus 2018, nr. 16/05128, BNB 2018/192, m.nt. Hummel, r.o. 2.3.3.
560 HvJ EG 25 februari 1999, zaak C-349/96, BNB 1999/224, m.nt. Van Hilten, r.o. 31 (CPP).
561 HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-572/07, V-N 2009/29.17, r.o. 23 (Tellmer Property), HvJ EU 17 janua-

ri 2013, zaak C-224/11, V-N 2013/18.16, r.o. 44 (BGŻ Leasing) en HvJ EU 16 april 2015, zaak C-42/14, 
V-N 2015/22.19.9, r.o. 37 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie).
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jegens de koper heeft verbonden dit gebouw (gedeeltelijk) voor eigen rekening en risico 
te slopen. Is in dat geval nog sprake van de levering van een oud gebouw met bijbehorend 
terrein? Of is sprake van de levering van een onbebouwd terrein en, zo ja, kwalificeert dit 
terrein als de belaste levering van een bouwterrein of als de vrijgestelde levering van een 
ander terrein dan een bouwterrein? In paragraaf 5.8 wordt hierop nader ingegaan. Daarnaast 
kan gedacht worden aan de koop-/aannemingsovereenkomst waarbij de verkoper niet alleen 
de grond levert, maar zich ook verbindt tot het verrichten van (ver)bouwwerkzaamheden. 
Is in dat geval sprake van één handeling en, zo ja, kwalificeert die handeling als de belaste 
levering van een nieuw gebouw of, hetgeen bij een verbouwing het geval kan zijn, nog 
als de vrijgestelde levering van een oud gebouw? Aan de btw-consequenties van koop-/
aannemingsovereenkomsten wordt aandacht geschonken in paragraaf 5.9.

4.4.3 Geïntegreerde contracten in bouwsector

In paragraaf 4.3.1 is aangegeven, dat sprake is van een verdienstelijking van bouwactivi-
teiten. Sinds eind vorige eeuw komen in de Nederlandse bouwsector in toenemende mate 
contracten voor waarin sprake is van de integratie van verschillende bouwtechnische 
procesfuncties door één opdrachtgever (het zogenoemde ‘geïntegreerd concept’).562 Deze 
geïntegreerde contracten wortelen in het Anglo-Amerikaanse recht.563 Kenmerkend voor 
deze contracten is dat de procesfunctie uitvoeren, het opleveren van een werk in onroerende 
staat (zie paragraaf 4.2.5), wordt geïntegreerd met één of meerdere andere procesfuncties. 
Bij deze contracten rijst de vraag hoe de samengestelde prestatie van de opdrachtnemer 
moet worden gekwalificeerd. Hoewel aannemingswerkzaamheden strikt genomen geen 
vastgoedtransacties zijn waarop dit onderzoek betrekking heeft, kan de vraag hoe de 
(ver) bouw van een gebouw in combinatie met diensten kwalificeert wel relevant zijn 
voor de btw-consequenties van vastgoedtransacties, bijvoorbeeld voor de vaststelling of 
sprake is van de levering van een nieuw of oud gebouw (zie hoofdstuk 5) en de herziening 
van de btw-aftrek met betrekking tot de (ver)bouwkosten (zie paragraaf 8.6). Daarnaast 
zijn er ook geïntegreerde contracten waarbij de vraag kan rijzen of zij onder het in dit 
onderzoek gehanteerde begrip ‘vastgoedtransactie’ vallen. Om die reden acht ik het zinvol 
om op hoofdlijnen in te gaan op de kwalificatie van de handelingen die verricht op grond 
van deze geïntegreerde contracten worden voor de btw.

4.4.3.1 Ontwerp en (ver)bouw

Het Turnkey-contract, het Design and Build-contract (D&B) en het Design & Construct-con-
tract (D&C) zijn contracten waarin de procesfuncties uitvoeren en ontwerpen zijn geïnte-
greerd. Bij deze contracten wenst de afnemer een combinatie van het uitvoeren en het 
ontwerpen af te nemen. Naar mijn mening is het ontwerpen van het vastgoed op grond van 

562 De opmars van deze geïntegreerde contractsvormen in Nederland is niet los te zien van de 
verduurzaming van de bouwsector waarbij sprake is van een transitie naar circulair bouwen. Zie 
hierover nader: S. van Gulijk, Circulair en veilig bouwen. Verantwoordelijkheid is geen estafettestokje 
(oratie), Tilburg University: 2019, p. 19-29.

563 J.H.W. Koster e.a., DBFM-Handboek, ‘een verkenning van contractonderdelen’, Den Haag: Ministerie 
van Financiën 2008, p. 9 en M.A.M.C. van den Berg, Asser/Van den Berg 7-VI 2017/29 (online, 
bijgewerkt op 14 februari 2017).
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deze geïntegreerde contracten een dienst die bijkomend is aan de aannemingswerkzaam-
heden. Steun voor die opvatting is te vinden in het Don Bosco-arrest op grond waarin het 
Hof van Justitie de door de verkoper van het vastgoed ontwikkelde nieuwbouwplannen 
aanmerkt als bijkomende prestaties.564 Ook in de civielrechtelijke literatuur is betoogd 
dat in deze situatie sprake is van één integrale prestatie die bestaat in het verrichten 
van de aannemingswerkzaamheden; het ontwerpen is een noodzakelijk hulpmiddel
om deze werkzaamheden te kunnen verrichten.565 De aannemingswerkzaamheden, de 
hoofdprestatie, zijn een dienst, tenzij een lidstaat deze werkzaamheden op grond van 
art. 14 lid 3 Btw-richtlijn heeft aangemerkt als een (op)levering. In Nederland moeten deze 
aannemingswerkzaamheden als een levering worden aangemerkt indien sprake is van de 
oplevering van een vervaardigd onroerend goed (zie paragraaf 4.2.5.4).

4.4.3.2 Ontwerp, (ver)bouw en onderhoud

Het Design Build Maintain-contract (DBM) is een contract waarbij de opdrachtnemer niet 
alleen zorgdraagt voor de uitvoering en het ontwerp, maar ook voor het verzorgen van 
meerjarig onderhoud na oplevering van het gebouw. Voor het onderhoud wordt voor de 
duur van het contract normaliter een vaste vergoeding afgesproken. Het DBM-contract 
dwingt de opdrachtnemer niet alleen te kijken naar de bouwkosten, maar ook naar de 
beheer- en onderhoudskosten gedurende de contractsperiode (veelal 20 of 30 jaar). Zo kan 
het voor de opdrachtnemer lonend zijn om duurzamere en duurdere bouwmaterialen te 
gebruiken indien daardoor de onderhoudskosten lager uitvallen. Omdat het onderhoud 
een afzonderlijk belang heeft ten opzichte van de oplevering (inclusief het ontwerp) van 
het gebouw, dienen deze handelingen naar mijn mening afzonderlijk in aanmerking te 
worden genomen. Dat voor het onderhoud normaliter een afzonderlijke vergoeding in 
rekening wordt gebracht wijst hier eveneens op. De oplevering (inclusief het ontwerp) 
van het gebouw is een dienst, tenzij een lidstaat deze handeling op grond van art. 14 lid 3 
Btw-richtlijn aanmerkt als een levering. In Nederland kwalificeert deze handeling – ervan 
uitgaande dat sprake is van vervaardiging – als een levering (zie paragraaf 4.2.5.4), terwijl 
het onderhoud een (belaste) dienst is (zie paragraaf 4.3.3).

 4.4.3.3 Ontwerp, (ver)bouw, onderhoud en financiering (en exploitatie)

 Wordt naast de functies ontwerp, uitvoering en onderhoud ook de functie van de financiering
geïntegreerd dan is sprake van een Design Build Finance Maintain-contract (DBFM). Is ook 
de exploitatie van het vastgoed geïntegreerd dan is sprake van een Design Build Finance 
Maintain Operate-contract (DBFMO). DBFM(O)-contracten worden in Nederland met name 
gebruikt bij grote PPS-projecten.566 DBFM-contracten worden in Nederland met name 
gebruikt voor belangrijke infrastructurele werken, zoals rijkswegen, aquaducten, tunnels 
en spoorwegen, terwijl DBFMO-contracten in Nederland met name worden gebruikt 

564 HvJ EG 19 november 2009, zaak C-461/08, BNB 2011/14, m.nt. De Wit, r.o. 38 (Don Bosco).
565 M.A.M.C. van den Berg, Asser/Van den Berg 7-VI 2017/29 (online, bijgewerkt op 14 februari 2017).
566 D.J.L. van Ee, ‘Contractvormen in de bouw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2011/3, p. 11 en S. van den 

Boogaart en L.F. Dröge, ‘Back-to-back contracteren bij DBFM(O)-projecten’, TBR 2015/97, p. 571. Bij 
Publiek-Private Samenwerking (PPS) werkt de (rijks)overheid samen met één of meer bedrijven, 
met name op het gebied van infrastructuur en (rijks)huisvesting.
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voor rijkshuisvestingprojecten, zoals de huisvesting van de Hoge Raad in Den Haag.567 Het 
financieringselement van DBFM(O)-contracten houdt in dat de opdrachtnemer de verplich-
ting heeft tot het verkrijgen van de financiering voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. De 
opdrachtnemer sluit zelf een financieringsovereenkomst met één of meerdere financiers.568 
Het exploitatie-element van een DBFMO-contract houdt in dat de opdrachtnemer zorgdraagt 
voor de tijdige aansluiting en levering van gas en elektriciteit en de in het Uitvoeringsplan 
Diensten omschreven (facilitaire) diensten verricht.569 De looptijd van DBFM(O)-contracten 
bedraagt meestal tussen de 15 en 30 jaar vanaf de beschikbaarheidsdatum en is gekoppeld 
aan de economische levensduur van het gerealiseerde object.570 De opdrachtgever betaalt 
geen vergoeding voor de verschillende elementen van het DBFM(O)-contract, maar betaalt 
vanaf de beschikbaarheidsdatum een periodieke (beschikbaarheids)vergoeding. Omdat de 
opdrachtgever normaliter eigenaar is (en blijft) van de grond waarop het gebouw door de 
opdrachtnemer wordt gerealiseerd wordt hij door natrekking eigenaar van dit gebouw.571

Over de civielrechtelijke kwalificatie van deze contracten bestaat in Nederland geen 
communis opinio. Zowel een kwalificatie als een overeenkomst met een geheel eigen 
karakter (een overeenkomst sui generis)572 als een gemengde overeenkomst573 worden 
verdedigd. Wat beide opvattingen gemeen hebben is dat aan het element uitvoering geen 
overheersende betekenis wordt toegekend. Dat lijkt mij niet alleen civielrechtelijk, maar 
ook voor de btw juist, omdat de kern van een DBFM(O)-contract wordt gevormd door de 
beschikbaarheid van het gebouw voor de opdrachtgever. Per DBFM(O)-contract zal daarom 
beoordeeld moeten worden of er voor de btw sprake is van een handeling sui generis dan 
wel een oplevering van een gebouw in combinatie met dienstverlening.574 Omdat het de 
afnemer bij een DBFM(O)-contract niet gaat om de verschillende ‘losse’ elementen van het 
contract, maar om de combinatie van deze elementen is naar mijn mening in beginsel sprake 
van een handeling sui generis.575 Dat één geïntegreerd contract wordt gesloten en op grond 
van dit contract gedurende de looptijd van de overeenkomst een (periodieke) vergoeding 

567 DBFM-overeenkomst Rijkswaterstaat (versie 5.0) van 18 juni 2018 en Rijksbrede modelover-
eenkomst DBFMO huisvesting rijksvastgoed (versie 5.0) van juni 2018. Vgl. A.A. van Velten, 
Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: Wolters Kluwer 
2018, p. 297-298.

568 J.H.W. Koster e.a., DBFM-Handboek, ‘een verkenning van contractonderdelen’, Den Haag: Ministerie 
van Financiën 2008, p. 9.

569 Art. 5.6 en art. 6.1 Rijksbrede modelovereenkomst DBFMO huisvesting rijksvastgoed (versie 5.0) 
van juni 2018.

570 J.H.W. Koster e.a., DBFM-Handboek, ‘een verkenning van contractonderdelen’, Den Haag: Ministerie 
van Financiën 2008, p. 7.

571 J.H.W. Koster e.a., DBFM-Handboek, ‘een verkenning van contractonderdelen’, Den Haag: Ministerie 
van Financiën 2008, p. 146.

572 J.H.W. Koster e.a., DBFM-Handboek, ‘een verkenning van contractonderdelen’, Den Haag: Ministerie 
van Financiën 2008, p. 10 en O. Laan, ‘Publiek-private samenwerking: DBFM(O)’, VGR 2013/1, 
p. 40.

573 F.M. van Cassel-van Zeeland, ‘Opzegging van de DBFMO-overeenkomst’, Contracteren 2013/4, 
p. 151.

574 In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HR 23 november 2012, nr. 11/03325, BNB 2013/43.
575 Vgl. HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-44/11, V-N 2012/42.15, r.o. 23-28 (Deutsche Bank AG).
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voor het ‘totaalpakket’ wordt betaald wijst daarop.576 Een kwalificatie als (meeromvattende) 
handeling sui generis sluit naar mijn mening uit dat deze handeling op grond van art. 14 
lid 3 Btw-richtlijn geheel of deels kan kwalificeren als de (minder omvattende) oplevering 
van een werk in onroerende staat. De oplevering van een gebouw is immers slechts een 
element van deze handeling sui generis. Omdat het totaalpakket, de handeling sui generis, 
niet kwalificeert als een (op)levering, is op grond van art. 24 lid 1 Btw-richtlijn sprake 
van een dienst. Deze dienst kan naar mijn mening niet worden aangemerkt worden als 
(in beginsel vrijgestelde) verhuur, omdat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geen 
gebruiksrecht verleent577, maar slechts zorgdraagt voor de beschikbaarheid van het gebouw 
(zie paragraaf 7.3).578 Dit betekent naar mijn mening dat sprake is van een belaste dienst 
sui generis579 die niet kwalificeert als een vastgoedtransactie als bedoeld in dit onderzoek.

 4.5 Onder bezwarende titel580

4.5.1 Inleiding

Een vastgoedtransactie door een als zodanig handelende belastingplichtige is op grond van 
art. 2 lid 1, onderdelen a of c Btw-richtlijn slechts belastbaar indien zij onder bezwarende 
titel plaatsvindt. Het begrip ‘onder bezwarende titel’ heeft een civielrechtelijke oorsprong581

en brengt tot uitdrukking dat de vastgoedtransactie tegen vergoeding wordt verricht582. 
In de Europese btw geldt in beginsel een subjectief vergoedingsbegrip: de vergoeding 

576 Vgl. D.J. Prinsen en F.J. Manzoni-van de Kuilen, ‘Fiscale aspecten van publiek-private samenwerking 
op basis van DBFMO-contracten’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2005/5, p. 10 en J.H.W. Koster e.a., 
DBFM-Handboek, ‘een verkenning van contractonderdelen’, Den Haag: Ministerie van Financiën 
2008, p. 145.

577 De opdrachtgever blijft gedurende de looptijd van het contract eigenaar van de grond en wordt 
zij - tenzij een opstalrecht is gevestigd ten behoeve van de opdrachtnemer - door natrekking 
eigenaar van het daarop door de opdrachtnemer gerealiseerde gebouw.

578 D.J. Prinsen en F.J. Manzoni-van de Kuilen, ‘Fiscale aspecten van publiek-private samenwerking 
op basis van DBFMO-contracten’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2005/5, p. 11 en J.H.W. Koster e.a., 
DBFM-Handboek, ‘een verkenning van contractonderdelen’, Den Haag: Ministerie van Financiën 
2008, p. 146. Anders: bijlage bij Kamerstukken II, 2004/05, 28 753, nr. 7 waarin de Staatssecretaris 
van Financiën de mogelijkheid openlaat dat sprake is van verhuur.

579 Bijlage bij Kamerstukken II, 2004/05, 28 753, nr. 7 en J.H.W. Koster e.a., DBFM-Handboek, ‘een 
verkenning van contractonderdelen’, Den Haag: Ministerie van Financiën 2008, p. 148. Bijkomend 
voordeel van de kwalificatie als een handeling sui generis is dat een lastig te maken splitsing 
van de periodieke beschikbaarheidsvergoeding in een ‘opleveringcomponent’ en een ‘dien-
stencomponent’ niet aan de orde is, terwijl ter zake van de leveringcomponent, de oplevering 
van de oplevering van het gebouw, ook het probleem van de voorfinanciering van de btw over 
de gebruikersvergoeding zich niet voordoet. Zie nader over deze problemen: D.J. Prinsen en 
F.J. Manzoni-van de Kuilen, ‘Fiscale aspecten van publiek-private samenwerking op basis van 
DBFMO-contracten’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2005/5, p. 11, J.H.W. Koster e.a., DBFM-Handboek, 
‘een verkenning van contractonderdelen’, Den Haag: Ministerie van Financiën 2008, p. 148, D.J.L. 
van Ee en F.J. Manzoni-van de Kuilen, ‘PPS is here to stay’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2010/6, p. 25.

580 De inhoud van deze paragraaf is in licht bewerkte vorm gepubliceerd in: M.D.J. van der Wulp, 
‘De vergoeding in de weegschaal gewogen en te licht bevonden’, WFR 2019/141.

581 D.M.P.M. Stevens, Het verrichten van diensten onder bezwarende titel als belastbaar feit in de 
omzetbelasting (diss.), Maastricht, 2001, p. 76.

582 HvJ EG 1 april 1982, zaak 89/81, BNB 1982/311, m.nt. Tuk, r.o. 9 en 10 (Hong Kong Trade Develop-
ment Council) en HvJ EG 3 maart 1994, zaak C-16/93, BNB 1994/271, m.nt. Finkensieper, r.o. 12 
(Tolsma).
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is de werkelijk ontvangen tegenprestatie. In art. 80 Btw-richtlijn is op deze regel een 
uitzondering geformuleerd. Om belastingfraude en -ontwijking te voorkomen kunnen 
lidstaten in een bepaald aantal gevallen een objectief vergoedingsbegrip hanteren: de 
normale waarde. Nederland heeft voor vastgoedtransacties geen gebruikgemaakt van 
deze mogelijkheid.583 Op deze uitzondering op het subjectieve vergoedingsbegrip wordt 
daarom niet nader ingegaan.

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 4.5.2 wordt ingegaan op het 
subjectieve vergoedingsbegrip in de btw. In paragraaf 4.5.3 komen drie (onder)grenzen van 
het subjectieve vergoedingsbegrip aan bod. In 4.5.4 wordt de balans opgemaakt en de vraag 
beantwoord of het subjectieve vergoedingsbegrip en haar (onder)grenzen wenselijk zijn.

4.5.2 Subjectief vergoedingsbegrip

Een vastgoedtransactie kan op grond van art. 2 lid 1, onderdelen a of c Btw-richtlijn slechts 
belastbaar zijn indien zij onder bezwarende titel plaatsvindt. De eis van een bezwarende 
titel is niet los te zien van de belastinggrondslag.584 Op grond van art. 73 Btw-richtlijn wordt 
de belastinggrondslag van een vastgoedtransactie onder bezwarende titel gevormd door 
‘alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze transactie als tegenprestatie verkrijgt 
of moet verkrijgen’. Zoals A-G Verloren van Themaat met betrekking tot de voorloper van 
art. 73 Btw-richtlijn, art. 8, onderdeel a Tweede Richtlijn, heeft opgemerkt vormt deze 
belastinggrondslag ‘een bevestiging dat alleen prestaties onder bezwarende titel belastbaar 
zijn’.585 Hoewel in art. 8, onderdeel a Tweede Richtlijn het begrip ‘tegenwaarde’ werd 
gebruikt en de definitie van dit begrip in bijlage A, punt 13 bij de Tweede Richtlijn niet 
helemaal gelijk is aan die van art. 73 Btw-richtlijn586, volgt uit de jurisprudentie van het Hof 

583 Nederland heeft dit wel overwogen. In artikel I, onderdeel b van het voorstel Wijziging van de 
Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot 
(on) roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen (Kamerstukken II 
2004/05, 30 061, nr. 2, p. 2) was voorgesteld om een objectief vergoedingsbegrip in te voeren voor 
de levering en terbeschikkingstelling van investeringsbedrijfsmiddelen aan niet-belastingplich-
tigen met rechtspersoonlijkheid en belastingplichtigen die (nagenoeg) geen recht op btw-aftrek 
hebben. Dit wetsvoorstel is ingetrokken, omdat het leerstuk van misbruik van recht een meer 
gericht middel werd geacht ter bestrijding van btw-constructies met investeringsgoederen 
(Kamerstukken II 2018/19, 30 061, nr. 12).

584 HvJ EG 5 februari 1981, zaak 154/80, BNB 1981/232, m.nt. Tuk, r.o. 11 (Coöperatieve Aardappe-
lenbewaarplaats).

585 Conclusie A-G Verloren van Themaat 2 maart 1982, zaak 89/81, ECLI:EU:C:1982:73, onderdeel 2, 
punt 3 (Hong Kong Trade Development Council). Overigens is het opvallend dat A-G Verloren 
van Themaat conclusie nam in deze zaak, omdat hij afkomstig was uit de lidstaat (Nederland) 
van waaruit de prejudiciële vragen waren gesteld (zie paragraaf 2.3.5.1).

586 In bijlage A, punt 13 werd het begrip tegenwaarde als volgt gedefinieerd: “(…) al hetgeen als 
tegenprestatie wordt ontvangen voor de levering van het goed of voor de dienst, met inbegrip van de 
bijkomende kosten (verpakking, vervoer, verzekering, enz.), dat wil zeggen niet alleen de ontvangen 
bedragen, doch bijvoorbeeld ook de waarde van de in ruil ontvangen goederen of, in geval van 
vordering door of namens de overheid, het bedrag van de ontvangen vergoeding.”
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van Justitie dat de begrippen ‘tegenprestatie’ en ‘tegenwaarde’ dezelfde betekenis hebben.587

In deze paragraaf wordt daarom consequent het begrip ‘tegenprestatie’ gehanteerd.

Uit de belastbaarheid van prestaties onder bezwarende titel en de belastinggrondslag heeft 
het Hof van Justitie afgeleid dat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de verrichte 
prestatie en de ontvangen tegenprestatie en dat de tegenprestatie in geld moet kunnen 
worden uitgedrukt.588 De eis van het rechtstreeks verband vloeit voort uit het rechtskarakter 
van de Europese btw. Alleen bij een dergelijk rechtstreeks verband is de besteding van 
de eindverbruiker een graadmeter voor zijn consumptie.589 De belastingrondslag is in 
beginsel de werkelijk ontvangen tegenprestatie en niet een volgens objectieve maatstaven 
geschatte waarde. Het Hof van Justitie heeft hieruit afgeleid dat de tegenprestatie in beginsel 
de subjectieve tegenprestatie is.590 Deze subjectieve tegenprestatie moet in geld kunnen 
worden uitgedrukt591, maar het is niet noodzakelijk dat de tegenprestatie (uitsluitend) in 
een geldbedrag bestaat592. Ook bij een tegenprestatie in natura, zoals bij een grondruil of 
de reparatie en stoffering van een appartement in ruil voor het exclusieve gebruik van 
dit appartement zonder hiervoor huur te betalen593, kan sprake zijn van een belastbare 
vastgoedtransactie.

Hoewel het begrip ‘onder bezwarende titel’, zoals hiervoor is opgemerkt, een civielrechtelijke 
oorsprong heeft moet het unierechtelijk worden ingevuld.594 Of civielrechtelijk al dan niet 
sprake is van een vastgoedtransactie onder bezwarende titel, zoals een koopovereenkomst of 
huurovereenkomst, is niet beslissend, maar vormt hiervoor wel een belangrijke aanwijzing.595

Een vastgoedtransactie onder bezwarende titel vereist volgens het Tolsma-arrest dat 
tussen de degene die de vastgoedtransactie verricht, zoals de verkoper of de verhuurder, 

587 HvJ EG 8 maart 1988, zaak 102/86, ECLI:EU:C:1988:120, r.o. 10 (Apple and Pear Development 
Council) en HvJ EG 23 november 1988, zaak 230/87, ECLI:EU:C:1988:508, r.o. 10 (Naturally Yours 
Cosmetics).

588 Ook in het Nederlandse civiele recht vereist een overeenkomst onder bezwarende titel dat de 
prestatie van de een rechtens verband houdt met een prestatie van de wederpartij (C.H. Sieburgh, 
Asser/Sieburgh 6-III 2018/84 (online, bijgewerkt op 2 november 2018)).

589 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 209.

590 HvJ EG 5 februari 1981, zaak 154/80, BNB 1981/232, m.nt. Tuk, r.o. 12 en 13 (Coöperatieve Aard-
appelenbewaarplaats). Uit HvJ EG 23 november 1988, zaak 230/87, ECLI:EU:C:1988:508, r.o. 12 
en 16 (Naturally Yours Cosmetics) volgt dat dit niet alleen geldt voor diensten, maar ook voor de 
levering van goederen. (in gelijke zin: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden 
in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 195). In zijn arrest van 9 juni 2011, zaak C-285/10, 
V-N 2011/37.20, r.o. 28 en 31 (Campsa Estaciones de Servicio) maakt het Hof van Justitie duidelijk 
dat de subjectieve waarde als tegenprestatie de algemene regel is.

591 HvJ EG 5 februari 1981, zaak 154/80, BNB 1981/232, m.nt. Tuk, r.o. 13 (Coöperatieve Aardappe-
lenbewaarplaats).

592 HvJ EG 23 november 1988, zaak 230/87, ECLI:EU:C:1988:508, r.o. 17 (Naturally Yours Cosmetics) 
en HvJ EU 26 september 2013, zaak C-283/12, V-N 2013/50.19, r.o. 38 (Serebryannay vek).

593 HvJ EU 26 september 2013, zaak C-283/12, V-N 2013/50.19 (Serebryannay vek).
594 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 

p. 196 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 151.
595 Vgl. HvJ EU 22 juni 2016, zaak C-11/15, V-N 2016/44.11, r.o. 24 (Český rozhlas). In soortgelijke 

zin: A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 
2009, p. 196-198.



219

Onder bezwarende titel 4.5.2

en de ontvanger van die transactie, zoals de koper of huurder, een rechtsbetrekking596 
bestaat waarbij over en weer prestaties worden verricht, en de door de verrichter van de 
vastgoedtransactie ontvangen vergoeding de werkelijke tegenprestatie (lees: werkelijk 
de tegenprestatie) vormt voor de aan de ontvanger verleende vastgoedtransactie.597 De 

596 Dat voor een handeling onder bezwarende titel een rechtsbetrekking is vereist, is naar mijn 
mening reeds af te leiden uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie vóór het Tolsma-arrest. 
In zijn arrest van 5 mei 1982, zaak 15/81, BNB 1982/225, r.o. 14 (Gaston Schul) onderscheidt 
het Hof van Justitie het belastbare feit invoer van de belastbare levering van een goed onder 
bezwarende titel door erop te wijzen dat bij invoer het belastbare feit de enkele binnenkomst 
van een goed is in een lidstaat, ongeacht of er al dan niet een transactie is, of de handeling om 
niet of onder bezwarende titel is geschied en of zij door een belastingplichtige dan wel door een 
particulier is verricht. Hieruit is de eis van een transactie af te leiden. Daarnaast hecht het Hof 
van Justitie in zijn arrest van 8 maart 1988, zaak 102/86, ECLI:EU:C:1988:120, r.o. 15 (Apple and 
Pear Development Council) voor zijn oordeel dat geen sprake is van een belastbare dienst belang 
aan de omstandigheid dat de verplichte bijdrage die de teler aan de council moeten betalen voor 
de werkzaamheden van de council niet als een contractuele, maar als een wettelijk verplichte 
bijdrage wordt opgelegd. Tot slot stelt het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 november 1988, 
zaak 230/87, ECLI:EU:C:1988:508, r.o. 17 (Naturally Yours Cosmetics) de tegenwaarde van de 
dienst vast op basis van de door partijen gesloten overeenkomst.

597 HvJ EG 3 maart 1994, zaak C-16/93, BNB 1994/271, m.nt. Finkensieper, r.o. 14 (Tolsma). Uit het 
gebruik van het begrip de ‘werkelijke tegenwaarde’ in de procestaal, het Nederlands, is naar mijn 
mening geen afwijking van het subjectieve vergoedingsbegrip af te leiden (in gelijke zin: W.A.P. 
Nieuwenhuizen, ‘Tolsma en het gelijk van het Hof van Justitie’, WFR 1995/252, M.E. van Hilten 
‘De maatstaf van BTW-heffing: hoe subjectief is subjectief?’ WFR 1995/76 en D.M.P.M. Stevens, 
Het verrichten van diensten onder bezwarende titel als belastbaar feit in de omzetbelasting (diss.), 
Maastricht, 2001, p. 105; anders: M.E. van Hilten, ‘Het bakje van de orgelman’, BtwBrief 1993, nr. 3, 
p. 2). Omdat alleen de in het Nederlands opgestelde uitspraak authentiek is (art. 41 Reglement 
voor de procesvoering van het Hof van Justitie), meen ik dat niet gesproken kan worden van een 
onzorgvuldige Nederlandse vertaling (in die zin: W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Tolsma en het gelijk van 
het Hof van Justitie, WFR 1995/252). Dat uit de Engelse (‘the value actually given in return’) en 
Franse vertaling (‘constituant la contre-valeur effective’) van r.o. 14 van het Tolsma-arrest blijkt 
dat geen sprake is van een afwijking van het subjectieve vergoedingsbegrip acht ik dan ook geen 
steekhoudend argument (anders: W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Tolsma en het gelijk van het Hof van 
Justitie, WFR 1995/252), omdat alleen de uitspraak in de procestaal authentiek is en rechtskracht 
heeft (vgl. conclusie A-G Van Hilten 29 januari 2014, nr. 12/02683, V-N 2014/13.17, punt 5.3.2). 
Steun voor de opvatting dat het Hof van Justitie in het Tolsma-arrest vasthoudt aan het subjectieve 
vergoedingsbegrip is naar mijn mening te vinden in de omstandigheid dat het niet afwijkt van, 
maar voortborduurt op HvJ EG 5 februari 1981, zaak 154/80, BNB 1981/232, m.nt. Tuk (Coöperatieve 
Aardappelenbewaarplaats), HvJ EG 8 maart 1988, zaak 102/86, ECLI:EU:C:1988:120 (Apple and 
Pear Development Council) en HvJ EG 23 november 1988, zaak 230/87, ECLI:EU:C:1988:508 
(Naturally Yours Cosmetics). Uit deze arresten volgt dat met het begrip ‘tegenwaarde’ in art. 8, 
onderdeel a Tweede Richtlijn hetzelfde wordt bedoeld als het begrip ‘tegenprestatie’ in art. 11, 
A, lid 1, onderdeel a Zesde Richtlijn (thans: art. 73 Btw-richtlijn) en dat de tegenwaarde een 
subjectieve waarde is, omdat de belastinggrondslag de werkelijk ontvangen tegenprestatie is 
en niet een volgens objectieve maatstaven geschatte waarde. Ook uit de na het Tolsma-arrest 
gewezen arresten blijkt dat het Hof van Justitie vasthoudt aan het uitgangspunt van het subjectieve 
vergoedingsbegrip (zie bijv. HvJ EG 5 mei 1994, zaak C-38/93, V-N 1994/1877, 12, r.o. 8 (Glawe), 
HvJ EG 17 september 2002, zaak C-498/99, V-N 2002/50.16 r.o. 20 (Town & County Factors) waarin 
onder verwijzing naar het Tolsma-arrest in de procestaal wordt gesproken van ‘the value actually 
given in return’, HvJ EU 9 juni 2011, zaak C-285/10, V-N 2011/37.20, r.o. 28 (Campsa Estaciones de 
Servicio) en HvJ EU 26 april 2012, gevoegde zaken C-621/10 en C-129/11, V-N 2012/25.15, r.o. 43 
(Balkan and Sea Properties/Provadinvest)). Het voorgaande laat onverlet dat in r.o. 14 van het 
Tolsma-arrest ‘werkelijk de tegenprestatie’ in plaats van ‘de werkelijke tegenwaarde’ de bedoeling 
van het Hof van Justitie beter had weergegeven (vgl. conclusie A-G Van Hilten 29 januari 2014, 
nr. 12/02683, V-N 2014/13.17, punt 5.3.6).
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tegenprestatie voor de vastgoedtransactie moet – behoudens de situatie waarin sprake 
is van een eigendomsovergang of een dienst ingevolge een vordering door of namens de 
overheid dan wel krachtens de wet (zie paragrafen 4.2.4.2 en 4.3.3) – door de partijen 
dan ook overeengekomen zijn.598 Het is echter niet noodzakelijk dat de overeengekomen 
tegenprestatie op grond van het civiele recht afdwingbaar is.599 Wanneer een tegenprestatie 
is afgesproken en aan de belastingplichtige daadwerkelijk wordt betaald in ruil voor de 
door hem verrichte vastgoedtransactie, dan is sprake van een vastgoedtransactie onder 
bezwarende titel.600 Het voorgaande laat zien dat een vastgoedtransactie onder bezwarende 
titel wederkerigheid of reciprociteit veronderstelt. Aan dit ‘quid-pro-quo- of voor-wat-
hoort-wat-beginsel’601 wordt niet voldaan bij een overeengekomen levering van vastgoed 
door een belastingplichtige aan een publiekrechtelijk lichaam ter voldoening van een 
belastingschuld. Tegenover deze levering staat geen individualiseerbare tegenprestatie van 
de overheid aan de belastingplichtige die verricht is in het kader van de rechtsbetrekking 
tussen de belastingplichtige en de overheid.602 Dit ligt anders bij de vrijwillige intrekking 
van aandelen door een belastingplichtige vennootschap in ruil voor de verkrijging van 
vastgoed van een andere belastingplichtige.603

 4.5.3 Grenzen subjectief vergoedingsbegrip

 Een vastgoedtransactie onder bezwarende titel veronderstelt dat voor de vastgoedtransactie 
een tegenprestatie ontvangen wordt. Dat de belastingplichtige een vastgoedtransactie tegen 
een hogere of lagere prijs dan de kostprijs of marktprijs verricht is in de regel niet relevant 
voor de belastbaarheid.604 Ook is het in de regel niet relevant of partijen van mening zijn dat 
de vergoeding voor de vastgoedtransactie te hoog of te laag is. Een objectieve of subjectieve 
gelijkwaardigheid van de vastgoedtransactie en de tegenprestatie (de zogenoemde ‘iustum 
pretium’605) is dus niet vereist.606 Dit laat onverlet dat ook het subjectieve vergoedingsbegrip 
in de btw zijn grenzen kent. In de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Hoge Raad 
zijn er tot op heden drie (onder)grenzen te onderkennen: de verwaarloosbare vergoeding, 
in wezen geen of een verwaarloosbare vergoeding en een vergoeding voor een deel van de 

598 HvJ EG 3 maart 1994, zaak C-16/93, BNB 1994/271, m.nt. Finkensieper, r.o. 17 (Tolsma).
599 HvJ EG 17 september 2002, zaak C-498/99, V-N 2002/50.16 (Town & County Factors).
600 HvJ EU 9 juni 2011, zaak C-285/10, V-N 2011/37.20, r.o. 27 (Campsa Estaciones de Servicio).
601 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 150.
602 HvJ EU 11 mei 2017, zaak C-36/16, V-N 2017/26.13 (Posnania). Zie ook: HvJ EU 18 januari 2017, 

zaak C-37/16, V-N 2017/7.19, r.o. 26 (SWAP).
603 HvJ EU 13 juni 2018, zaak C-421/17, V-N 2018/34.25.5 (Polfarmex). Voor een kritische bespreking 

van dit arrest zie: H.W.M. van Kesteren en H.J.A. van Erp, ‘De aandeelhoudersrelatie in en uit: het 
wassende water’, WFR 2018/230.

604 HvJ EG 20 januari 2005, zaak C-412/03, V-N 2005/8.22, r.o. 22 (Hotel Scandic Gåsabäck), HvJ EU 
9 juni 2011, zaak C-285/10, V-N 2011/37.20, r.o. 25 (Campsa Estaciones de Servicio) en HvJ EU 
2 juni 2016, zaak C-263/15, V-N 2016/31.18, r.o. 45 (Lajvér).

605 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 124.

606 Ook in het Nederlandse civiele recht geldt bij wederkerige overeenkomsten, zoals koop, ruil en 
huur, als uitgangspunt dat een gelijkwaardigheid van beide prestaties in objectieve of subjectieve 
zin niet vereist is (C.H. Sieburgh, Asser/Sieburgh 6-III 2018/81 (online, bijgewerkt op 2 novem-
ber 2018)).
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vastgoedtransactie. Deze (onder)grenzen van het subjectieve vergoedingsbegrip komen 
in de paragrafen 4.5.3.1 tot en met 4.5.3.4 achtereenvolgens aan bod.

4.5.3.1 Verwaarloosbare vergoeding

4.5.3.1.1 Inleiding

In het Nederlandse civiele recht maakt de Hoge Raad onderscheid tussen het geval dat 
sprake is van een verkoop tegen een weliswaar lage, maar toch reële prijs en het geval 
dat de bedongen tegenprestatie van zo geringe betekenis is, dat zij niet als een werkelijke 
koopprijs kan worden beschouwd, zoals een symbolische vergoeding607.608 Ook in de 
btw wordt aangenomen dat een verwaarloosbare tegenprestatie aan het aannemen van 
een prestatie onder bezwarende titel in de weg staat. Die aanname is gebaseerd op het 
Commissie/Frankrijk-arrest waarin het Hof van Justitie heeft laten doorschemeren dat 
de verhuur van vastgoed tegen een zo lage prijs dat die als vrijgevigheid moet worden 
beschouwd onbelastbaar is.

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de vraag wanneer sprake is van een verwaar-
loosbare vergoeding. De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Eerst wordt ingegaan op 
het begrip ‘vrijgevigheid’ (paragraaf 4.5.3.1.2). Vervolgens komen de factoren aan bod die 
relevant zijn voor de ‘vrijgevigheidstoets’ (paragraaf 4.5.3.1.3). Ten slotte wordt ingegaan op 
een (duidelijk) voorbeeld van vrijgevigheid: de symbolische vergoeding (paragraaf 4.5.3.1.4).

4.5.3.1.2 Vrijgevigheid

In het Commissie/Frankrijk-arrest609 hanteert het Hof van Justitie het begrip ‘vrijgevigheid’ 
in de context van gemeenten die vastgoed tegen lage prijzen verhuren aan verenigingen 
met een sociaal doel of aan ondernemingen die zich op hun grond komen vestigen. 
Deze activiteiten dragen volgens de Franse regering het kenmerk van vrijgevigheid. In 
de (authentieke) procestaal, het Frans, wordt het begrip ‘liberalité’ gebruikt. Het Neder-
landse begrip ‘liberaliteit’ dat hiervan afgeleid is, kan volgens de Dikke Van Dale zowel 
‘vrijgevigheid’ als een ‘handeling om niet’ betekenen. In de Nederlandse vertaling van het 
Commissie/Frankrijk-arrest is gekozen voor de eerste betekenis (‘vrijgevigheid’), terwijl 
in de Duitse vertaling is gekozen voor de tweede betekenis van dit begrip (‘unentgeltliche 
Zuwendung’). Het is naar mijn mening mogelijk om beide betekenissen met elkaar te 
verzoenen door het begrip ‘vrijgevigheid’ niet vanuit het subject, maar vanuit het object 
te benaderen. Alsdan is niet beslissend of degene die de vastgoedtransactie tegen een 
lage prijs verricht een bevoordelingsoogmerk heeft, maar of de (bedongen) vergoeding 
voor de vastgoedtransactie zo laag is dat die redelijkerwijs niet aan te merken is als de 
tegenprestatie.610 Of anders gezegd: de vergoeding voor de vastgoedtransactie is zo laag 
dat de wederkerigheid ontbreekt.

607 H.D. Ploeger, T&C BW, commentaar op art. 7:175 BW (online, bijgewerkt t/m 15 februari 2021).
608 HR 6 december 1968, nr. 1968-12-06/NJ_52208, NJ 1969, 310 (Jongbloed c.s./Jongbloed).
609 HvJ EG 21 september 1988, zaak 50/87, BNB 1994/306, m.nt. Simons (Commissie/Frankrijk).
610 Anders: M.E. van Hilten, ‘De maatstaf van BTW-heffing: hoe subjectief is subjectief’, WFR 1995/76.
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 4.5.3.1.3 (Ir)relevante factoren vrijgevigheidstoets

 Een lage vergoeding wordt niet snel als vrijgevigheid aangemerkt. Uit het Weald Leasing-ar-
rest is af te leiden dat ook bij een ‘abnormaal lage vergoeding’ sprake kan zijn van een 
vastgoedtransactie onder bezwarende titel.611 De terughoudendheid om een lage vergoeding 
als verwaarloosbaar te beschouwen strookt met het uitgangspunt dat een uitzondering 
op de regel – het subjectieve vergoedingsbegrip – strikt moet worden uitgelegd. Voor de 
vraag of een lage vergoeding voor een vastgoedtransactie als vrijgevigheid moet worden 
beschouwd dient een vergelijking te worden gemaakt met de vergoeding voor soortgelijke 
vastgoedtransacties in het economische verkeer.612 Dat de overeengekomen vergoeding 
voor een vastgoedtransactie niet kostendekkend is, volstaat daarom niet om te concluderen 
dat een bezwarende titel ontbreekt.613 Ook aan een vergoeding (ver) onder de kostprijs 
kan maatschappelijke betekenis toekomen.614 Het omgekeerde geldt echter ook: uit de 
omstandigheid dat de vergoeding voor de vastgoedtransactie een substantieel deel van 
de kosten dekt, kan naar mijn mening niet worden geconcludeerd dat sprake is van een 
reële vergoeding.615 Omdat voor de vrijgevigheidstoets naar de vergoeding voor soortge-
lijke prestaties in het economische verkeer moet worden gekeken, is niet beslissend dat 
tussen partijen geen betere condities waren te bedingen.616 De enkele omstandigheid dat 
tussen partijen een relatie bestaat (lees: sprake is van gelieerde partijen) volstaat daarom 
evenmin om bij een overeengekomen lage vergoeding vrijgevigheid aan te nemen.617 Dat 
aan voormelde omstandigheden geen doorslaggevende betekenis toekomt, laat onverlet 
dat zij wel door de rechter kunnen worden meegewogen bij de beoordeling of sprake is 
van vrijgevigheid.618 Zijn soortgelijke vastgoedtransacties in het economische verkeer niet 

611 HvJ EU 22 december 2010, zaak C-103/09, BNB 2011/203, r.o. 39 (Weald Leasing).
612 HR 11 februari 2005, nr. 38.022, BNB 2005/223, m.nt. Van Kesteren, r.o. 3.4.2.
613 HR 22 juni 1994, nr. 29.870, BNB 1994/307, m.nt. Simons, r.o. 3.4 en HR 11 juli 2008, nr. 43.927, 

BNB 2008/254, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.
614 HvJ EU 2 juni 2016, zaak C-263/15, V-N 2016/31.18, r.o. 48 (Lajvér). In gelijke zin: Hof Leeuwarden 

13 augustus 1993, nr. 1279/92, V-N 1993/3085.
615 Anders: Hof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2016, nr. 14/01216, ECLI:GHARL:2016:5204, r.o. 5.5 en Rb 

Noord-Nederland 19 juli 2018, nrs. LEE 16/4354 t/m LEE 16/4356 en LEE 18/2007, V-N 2018/57.2.4, 
r.o. 10.3.

616 Anders: Hof ’s Hertogenbosch 4 november 2011, nr. 10/00337, V-N 2012/20.20, r.o. 4.5. In gelijke 
zin: Redactie V-N in haar aantekening bij deze uitspraak.

617 HvJ EG 20 januari 2005, zaak C-412/03, V-N 2005/8.22, r.o. 22 (Hotel Scandic Gåsabäck). In gelijke 
zin: HR 22 juni 1994, nr. 29.870, BNB 1994/307, m.nt. Simons, r.o. 3.4.

618 Vgl. G.J. van Norden, ‘Vrijgevigheid in de BTW’, BtwBrief 2005/13 die meent dat een niet-kos-
tendekkende vergoeding een eerste indicatie kan zijn van vrijgevigheid. Anders: Van Kesteren 
die in zijn noot bij HR 11 februari 2005, nr. 38.022, BNB 2005/223 stelt dat de Hoge Raad een 
sluitende bedrijfsvoering en de relatie tussen partijen in dit arrest niet van belang acht. Het is 
juist dat de Hoge Raad in dit arrest oordeelt dat ‘de omstandigheid dat de vergoeding verre van 
kostendekkend is, niet van belang is’. De Hoge Raad voegt hier echter aan toe ‘anders dan het Hof 
heeft geoordeeld’. Het Hof Amsterdam had in deze zaak voor de belastingplicht van doorslaggevend
belang geacht dat de vergoeding verre van kostendekkend was. Steun voor deze lezing is te vinden 
in de omstandigheid dat de Hoge Raad verwijst naar HvJ EG 21 september 1988, zaak 50/87, 
BNB 1994/306, m.nt. Simons (Commissie/Frankrijk), HR 16 juni 1993, nr. 28.619, BNB 1993/256, 
r.o. 3.2.3 en HR 22 juni 1994, nr. 29.870, BNB 1994/307, m.nt. Simons, r.o. 3.4. In HR 11 juli 2008, 
nr. 43.927, BNB 2008/254, m.nt. Bijl, r.o. 3.3 is bevestigd dat de omstandigheid dat een prestatie 
wordt verricht tegen een lagere prijs dan de kostprijs geen voldoende grondslag vormt voor het 
oordeel dat sprake is van vrijgevigheid.
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voorhanden, zoals bij de levering van een uniek vastgoedobject het geval kan zijn, dan rijst 
de vraag hoe vastgesteld moet worden of sprake is van vrijgevigheid. In de jurisprudentie 
is vooralsnog geen antwoord te vinden op deze vraag. Redactie V-N vraagt zich af of in 
dat geval kan worden aangesloten bij een kostprijsbenadering.619 Gelet op voormelde 
jurisprudentie kan een kostprijsbenadering in dat geval wel een, maar naar mijn mening 
niet de enige grond zijn voor het oordeel dat sprake is van vrijgevigheid.

4.5.3.1.4 Symbolische vergoeding

In het Hotel Scandic Gåsabäck-arrest heeft de Zweedse regering erop gewezen dat het 
subjectieve vergoedingsbegrip in de btw gemakkelijk misbruikt kan worden door voor 
een prestatie een symbolische vergoeding overeen te komen.620 Het Hof van Justitie heeft in 
deze zaak slechts volstaan met de opmerking dat uit de verwijzingsbeslissing in deze zaak 
niet blijkt dat het te betalen bedrag symbolisch is.621 Naar mijn mening kan uit voormelde 
jurisprudentie dan ook niet, zoals de Hoge Raad inmiddels doet, worden afgeleid dat de 
begrippen ‘symbolische vergoeding’ en ‘vrijgevigheid’ uitwisselbaar zijn.622 Het is juist, 
en in zoverre onderschrijf ik de jurisprudentie van de Hoge Raad, dat bij een symbolische 
vergoeding sprake is van vrijgevigheid.623 Dit betekent echter niet dat (uit de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie af te leiden is dat) alleen bij een symbolische vergoeding sprake is 
van vrijgevigheid. Het komt mij daarom voor dat de Hoge Raad beter kan terugkeren naar 
zijn aanvankelijke lijn dat beslissend is of sprake is van vrijgevigheid.624 Een dergelijke 
terugkeer is ook vanuit het oogpunt van nationale rechtseenheid wenselijk, aangezien 
in het Nederlandse civiele recht de symbolische vergoeding als een voorbeeld van een 
verwaarloosbare tegenprestatie wordt beschouwd (zie paragraaf 4.5.3.1.1).

De vraag wanneer sprake is van een symbolische vergoeding zal aan de hand van de 
omstandigheden van het geval beoordeeld moeten worden. Uit de zaak ‘Cultuurfilosofische 
bibliotheek’ is af te leiden dat het uitlenen van boeken voor tentoonstellingen tegen een 
vergoeding die varieert van fl. 1 tot $ 2 per boek een symbolische vergoeding is. Ook bij de 
levering of terbeschikkingstelling van vastgoed voor een vergoeding van € 1 zal normaliter 
sprake zijn van een symbolische vergoeding.625 In de zaak Gemeente Wageningen ging het 
om een veel hogere vergoeding van € 440.000 inclusief btw voor de levering van een nieuw 

619 Redactie V-N, aantekening bij HR 11 juli 2008, nr. 43.927, V-N 2008/36.21.
620 HvJ EG 20 januari 2005, zaak C-412/03, V-N 2005/8.22, r.o. 25 (Hotel Scandic Gåsabäck).
621 R.o. 26.
622 HR 11 februari 2005, nr. 38.022, BNB 2005/223, m.nt. Van Kesteren, r.o. 3.4.2. Anders: G.J. van 

Norden, ‘Vrijgevigheid in de BTW’, BtwBrief 2005/13 en J.T. Sanders, ‘Only the great masters of 
style ever succeed in being obscure’, BtwBrief 2008/27.

623 Hof Amsterdam 15 oktober 1991, nr. 429/90, opgenomen in BNB 1993/256, r.o. 5.3. De Hoge Raad 
heeft dit oordeel - het betrof de incidentele uitleen van boeken ten behoeve van tentoonstel-
lingen e.d. voor een vergoeding van fl. 1,- tot $ 2 - in stand gelaten (HR 16 juni 1993, nr. 28.619, 
BNB 1993/256, r.o. 3.2.3).

624 In zijn arrest van 22 juni 1994, nr. 29.870, BNB 1994/307, m.nt. Simons, r.o. 3.4 toetst de Hoge 
Raad of Hof Leeuwarden terecht had geoordeeld of de verhuur als vrijgevigheid moest worden 
beschouwd.

625 Zie bijv. HR 14 september 1988, nr. 25.061, BNB 1988/320 waarin door een gemeente een recht van 
erfpacht was gevestigd met een looptijd van 30 jaar en een jaarlijkse canon van het symbolische 
bedrag van fl. 1.
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schoolgebouw met een getaxeerde waarde van € 1.660.000 excl. btw. De Hoge Raad heeft het 
oordeel dat deze vergoeding niet symbolisch is in stand gelaten. Hij overweegt hierbij dat de 
uitkomst niet anders is indien in ogenschouw wordt genomen dat de stichtingskosten van 
het schoolgebouw € 18.880.000 bedroegen.626 Een vergoeding van circa 2% van de kostprijs 
hoeft derhalve niet symbolisch te zijn. Naar mijn mening is het in deze zaak van belang 
dat het bedrag van € 440.000 niet alleen in relatief opzicht (lees: in relatie tot de waarde 
van de prestatie), maar ook in absoluut opzicht niet verwaarloosbaar is. In de Nederlandse 
lagere rechtspraak is steun te vinden voor de opvatting dat voor een symbolische vergoeding 
een dubbele ‘verwaarloosbaarheidstoets’ geldt: de vergoeding moet zowel in relatief als in 
absoluut opzicht verwaarloosbaar zijn.627 Voor vrijgevigheid geldt daarentegen een enkele 
verwaarloosbaarheidstoets: is de vergoeding in relatief opzicht verwaarloosbaar? In het 
Commissie/Frankrijk-arrest628 introduceert het Hof van Justitie het begrip ‘vrijgevigheid’ 
immers tegen het decor van situaties waarin lagere prijzen worden berekend dan in de 
markt algemeen gebruikelijk is. Door een enkele verwaarloosbaarheidstoets te hanteren 
voor vrijgevigheid en een dubbele verwaarloosbaarheidstoets voor een symbolische 
vergoeding komt naar mijn mening (duidelijker) uit de verf dat het bij een symbolische 
vergoeding gaat om een bijzondere situatie van vrijgevigheid.629

 4.5.3.2 In wezen geen of verwaarloosbare vergoeding

 In de civiele zaak Erven Bal heeft de Hoge Raad het oordeel van Hof ’s Hertogenbosch 
gecasseerd dat de kwijtschelding van de koopschuld binnen enkele jaren630 na de verkoop 
niet relevant is voor de vraag of sprake was van een schenking.631 Deze zaak laat zien dat 
de verkoop tegen een reële vergoeding die samenhangt met de kwijtschelding van de 
koopsom civielrechtelijk tezamen moeten worden afgewogen tegen de overeengekomen 
prestatie. Kleijn merkt op dat een kwijtschelding van de koopschuld gelijktijdig of kort na 
de levering van het verkochte vastgoed een sterke aanwijzing is voor de samenhang van 
deze rechtshandelingen.632 Ook in de btw kan niet volstaan worden met het sec afwegen 
van de vastgoedtransactie tegen de (bedongen) tegenprestatie indien deze transactie 
tegen vergoeding niet los te zien is van andere rechtshandelingen. In dat geval moeten 
ook die samenhangende rechtshandelingen worden meegewogen voor de vraag of sprake 
is van een prestatie onder bezwarende titel. Of, zoals de Hoge Raad in het Gemeente 

626 HR 27 februari 2015, nr. 13/03689, BNB 2015/114, m.nt. Swinkels, r.o. 3.2.1 (Gemeente Wageningen).
627 Hof ’s Hertogenbosch 23 januari 2014, nr. 12/00200, V-N 2014/17.1.4, r.o. 4.21, Hof Amsterdam 

18 december 2014, nrs. 14/00347 en 14/00348, V-N 2015/14.2.3, r.o. 6.6 en Rb Den Haag 18 fe-
bruari 2019, nrs. SGR 18/3455 en SGR 18/7600, ECLI:NL:RBDHA:2019:1433, r.o. 15.

628 HvJ EG 21 september 1988, zaak 50/87, BNB 1994/306, m.nt. Simons r.o. 11 en 21 (Commissie/
Frankrijk).

629 Indien voor de symbolische vergoeding een dubbele verwaarloosbaarheidstoets wordt gehan-
teerd, dan zal het standpunt dat sprake is van symbolische vergoeding niet snel meer worden 
ingenomen, aangezien met het standpunt dat sprake is van vrijgevigheid met minder moeite 
hetzelfde resultaat (lees: geen handeling onder bezwarende titel) kan worden bereikt.

630 Het oordeel dat de kwijtschelding binnen enkele jaren plaatsvond was volgens de Hoge Raad 
overigens onbegrijpelijk, omdat uit de vaststaande feiten bleek dat de kwijtschelding binnen één 
jaar had plaatsgevonden.

631 HR 19 maart 1982, nr. 11789, NJ 1983, 250, m.nt. Kleijn (Erven Bal).
632 Kleijn, punt 5 van zijn noot bij HR 19 maart 1982, nr. 11789, NJ 1983, 250 (Erven Bal).
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Hardinxveld-Giessendam II-arrest duidelijk maakt633, de gehele rechtsbetrekking tussen 
partijen moet worden meegewogen.

In het Gemeente Albrandswaard-arrest heeft de Hoge Raad voor het eerst geoordeeld dat 
geen prestatie onder bezwarende titel wordt verricht indien de overeengekomen vergoeding 
kunstmatig is in die zin dat de presterende belastingplichtige, alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, in wezen geen of een symbolische vergoeding heeft bedongen.634 Het 
betreft hier de situatie waarin partijen voor de handeling op zichzelf genomen een reële 
vergoeding zijn overeengekomen, maar waarbij het kunstmatige hierin bestaat dat door 
één of meerdere andere samenhangende rechtshandelingen wordt bewerkstelligd dat de 
afnemer voor die handeling in werkelijkheid helemaal niets of slechts een verwaarloosbare 
vergoeding betaalt. In civilibus wordt in dit verband wel gesproken over het ‘ecarteren 
van het bezwarende element’.635 In die situatie moet de schijn (vastgoedtransactie onder 
bezwarende titel) wijken voor de werkelijkheid (geen vastgoedtransactie onder bezwarende 
titel).

Tot op heden heeft de Hoge Raad één keer aangenomen dat het ecarteren van het bezwa-
rende element ertoe leidt dat geen sprake is van een vastgoedtransactie onder bezwarende 
titel. In het Gemeente Hardinxveld-Giessendam II-arrest heeft hij geoordeeld dat het 
samenstel van rechtshandelingen die de rechtsbetrekking tussen partijen bepaalt, inhoudt 
dat de gemeente voor de levering van een nieuw schoolgebouw aan het bevoegd gezag 
in wezen geen vergoeding heeft bedongen.636 Voor dit oordeel achtte de Hoge Raad vier 
omstandigheden van belang. In de eerste plaats was de koopschuld van € 326.307,52 
in een nadere overeenkomst omgezet in een aflossingsvrije rentedragende leenschuld. 
In de tweede plaats waren de gemeente en het bevoegd gezag overeengekomen dat 
de gemeente de rente jaarlijks kwijtscheldt en het bevoegd gezag was alleen onder die 
voorwaarde bereid om in te stemmen met de rechtshandelingen.637 In de derde plaats was 
de vastgoedtransactie niet in de financiële stukken van het bevoegd gezag opgenomen. 
En in de vierde plaats had de gemeente een recht op terugkoop bedongen tegen de door 
het bevoegd gezag met de gemeente overeengekomen koopsom. Wanneer de gemeente 
haar recht op terugkoop niet uitoefende en het bevoegd gezag verkocht het schoolgebouw 
aan een derde, dan moest het bevoegd gezag zijn schuld aan de gemeente direct aflossen 
en ook het (eventuele) deel van de verkoopopbrengst die de schuld overtreft, het surplus, 
aan de gemeente afstaan.

In de arresten Gemeente Albrandswaard en Gemeente Hardinxveld-Giessendam II heeft de 
Hoge Raad niet geëxpliciteerd op grond waarvan het richtlijnconform is om geen prestatie 
onder bezwarende titel aan te nemen indien door een samenstel van rechtshandelingen 

633 HR 14 oktober 2016, nr. 15/00664, BNB 2017/31, m.nt. Swinkels, r.o. 3.3 (Gemeente Hardinx-
veld-Giessendam II).

634 HR 29 juni 2012, nr. 10/00786, BNB 2013/35, m.nt. Swinkels (Gemeente Albrandswaard).
635 S. Perrick, Asser/Perrick 4 2017/263 (online, bijgewerkt op 1 september 2017).
636 HR 14 oktober 2016, nr. 15/00664, BNB 2017/31, m.nt. Swinkels, r.o. 3.3 (Gemeente Hardinx-

veld-Giessendam II).
637 Dat het oordeel anders had kunnen uitvallen indien de rente niet jaarlijks kwijtgescholden werd, 

laat HR 29 juni 2012, nr. 10/00786, BNB 2013/35, m.nt. Swinkels (Gemeente Albrandswaard) zien.
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in wezen geen of een verwaarloosbare is bedongen. Dat is opvallend, omdat A-G Ettema 
in haar conclusie in de zaak Hardinxveld-Giessendam II heeft betoogd dat een afwijking 
van de juridische realiteit, gelet op de arresten Paul Newey638 en WebMindlicenses639 van 
het Hof van Justitie, alleen bij misbruik van recht geoorloofd is. Omdat in de zaak Har-
dinxveld-Giessendam II niet meer in geschil was dat misbruik van recht niet aan de orde 
was, zag de A-G voor de Hoge Raad geen andere mogelijkheid dan het aannemen van een 
levering van het schoolgebouw onder bezwarende titel.640 De Hoge Raad ziet dat kennelijk 
anders. Steun voor deze opvatting van de Hoge Raad is naar mijn mening te vinden in het 
Lajvér-arrest641.642 In dit arrest draagt het Hof van Justitie de verwijzende rechter op om 
na te gaan of de overeengekomen lage vergoeding in werkelijkheid slechts ten dele de 
overeengekomen prestatie(s) vergoedt en, in voorkomend geval, bovendien of sprake is 
van misbruik van recht.643 Overigens is het naar mijn mening maar de vraag of in de zaak 
Hardinxveld-Giessendam II sprake is van een afwijking van de juridische realiteit, zoals 
A-G Ettema en Redactie V-N644 veronderstellen. In het licht van civiele zaak Erven Bal 
kan ook worden betoogd dat niet alleen de economische, maar ook de juridische realiteit 
wordt gevormd door het geheel van samenhangende rechtshandelingen tussen partijen.

4.5.3.3 Vergoeding voor deel vastgoedtransactie

4.5.3.3.1 Inleiding

In het Lajvér-arrest draagt het Hof van Justitie de verwijzende rechter op om ‘zich ervan te 
vergewissen dat de door verzoeksters in het hoofdgeding aangerekende (lage) vergoeding 
niet slechts ten dele de verrichte dienst of te verrichten diensten vergoedt en dat de hoogte ervan 
niet is bepaald op basis van eventuele andere factoren die in voorkomend geval kunnen 
afdoen aan het rechtstreeks verband tussen de diensten en de tegenprestatie ervan’. In 
het Gemeente Barendrecht645 en Gemeente Brielle-arrest646 oordeelt de Hoge Raad onder 
verwijzing naar het Lajvér-arrest dat het rechtstreekse verband ontbreekt (en dus geen 
sprake is van een levering van vastgoed onder bezwarende titel) in gevallen waarin het 
bedrag dat als tegenprestatie is of wordt ontvangen slechts ten dele de verrichte prestatie(s) 
vergoedt en de hoogte ervan is bepaald op basis van andere factoren die afdoen aan het 
rechtstreekse verband. Naar mijn mening miskent de Hoge Raad dat het Hof van Justitie in 
voormelde rechtsoverweging van het Lajvér-arrest de verwijzende rechter opdraagt om in 
deze zaak nog eens goed te onderzoeken of sprake is van een rechtstreeks verband. En dat 
is van belang. Om die reden zal in paragraaf 4.5.3.3.2 eerst ingegaan worden op de reden 
voor de twijfel van het Hof van Justitie aan het rechtstreekse verband tussen de verrichte 

638 HvJ EU 20 juni 2013, zaak C-653/11, BNB 2014/49, m.nt. Swinkels (Paul Newey).
639 HvJ EU 17 december 2015, zaak C-419/14, BNB 2016/55, m.nt. De Haas (WebMindlicenses).
640 Conclusie A-G Ettema 29 december 2015, nr. 15/00664, V-N 2016/11.18.
641 HvJ EU 2 juni 2016, zaak C-263/15, V-N 2016/31.18 (Lajvér).
642 In gelijke zin: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, 

p. 153.
643 R.o. 49 en 50.
644 Redactie V-N, aantekening bij HR 14 oktober 2016, nr. 15/00664, V-N 2016/54.12 (Gemeente 

Hardinxveld-Giessendam II).
645 HR 19 oktober 2018, nr. 17/02812, BNB 2019/79, m.nt. Swinkels (Gemeente Barendrecht).
646 HR 19 oktober 2018, nr. 17/02816, BNB 2019/80, m.nt. Swinkels (Gemeente Brielle).
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prestatie(s) en de overeengekomen vergoeding in de zaak Lajvér. Vervolgens wordt in 
paragraaf 4.5.3.3.3 middels een uitstapje naar het Nederlandse civiele recht betoogd dat 
het geen communis opinio is dat in gevallen waarin het bedrag dat als tegenprestatie is 
of wordt ontvangen slechts ten dele de verrichte vastgoedtransactie(s) vergoedt, geen 
sprake is van een (vastgoed)transactie onder bezwarende titel. In paragraaf 4.5.3.3.4 komt 
ten slotte het oordeel van de Hoge Raad in de zaken Gemeente Barendrecht en Gemeente 
Brielle en de richtlijnconformiteit daarvan aan bod.

4.5.3.3.2 Lajvér-arrest

In de zaak Lajvér gaat het om twee niet-winstbeogende vennootschappen die slechts 
bijkomstig inkomsten kunnen verwerven. Deze vennootschappen zijn opgericht om 
cultuurtechnische bouwwerken – een drainagesysteem, een waterreservoir en een put 
voor alluviale afzettingen – op aan hun vennoten toebehorende grond aan te leggen en 
te exploiteren. De vennootschappen beschikken over de noodzakelijke vergunningen 
en de toestemming van de grondeigenaars (lees: de vennoten) voor de aanleg van deze 
bouwwerken. De voor de aanleg van de bouwwerken noodzakelijke werkzaamheden zijn 
bekostigd met middelen van de Hongaarse staat en de EU. Bovendien is afgesproken dat 
dat vennootschappen gedurende acht jaar een geringe vergoeding aan de eigenaars in 
rekening brengen voor de exploitatie van deze bouwwerken. Uit de feiten in deze zaak is 
op te maken dat de grond waarop de bouwwerken zijn aangelegd deels behoren bij het 
openbare wegennet, en dus door iedereen worden gebruikt, en deels privé-eigendom 
betreft. De exploitatie van de bouwwerken, waarvoor de vergoeding wordt berekend, 
bestaat in het onderhoud van de betonwegen en de omgeving ervan en de afwatering. 
Die werkzaamheden vallen onder het beheer van de openbare weg en zijn een bij wet 
opgelegde plicht.

Uit het Lajvér-arrest kan niet zonneklaar worden afgeleid wat het Hof van Justitie doet 
twijfelen aan het rechtstreekse verband tussen de lage vergoeding en de exploitatie van 
de bouwwerken.647 De uitleg dat het Hof van Justitie de mogelijkheid openhoudt dat de 
geringe vergoeding voor de exploitatie in wezen slechts rechtstreeks verband houdt met 
het onderhoud en niet (mede) met de aanleg, komt mij het meest waarschijnlijk voor. De 
aanleg lijkt immers volledig met nationaal en Europees overheidsgeld te zijn gefinancierd.648 
Daarnaast vraagt de verwijzende rechter zich af of er een rechtstreeks verband bestaat 
tussen het onderhoud van de cultuurtechnische bouwwerken die dankzij de investeringen 
zijn uitgevoerd.649 Met die investeringen kan alleen maar op de investeringen in de aanleg 
van de cultuurtechnische bouwwerken zijn gedoeld, aangezien in geschil is of de vennoot-
schappen recht hebben op teruggaaf van de btw op de aanlegkosten. Stelt de verwijzende 
rechter vast dat de ontvangen vergoeding slechts de tegenprestatie is voor het onderhoud 
en niet (mede) voor het gebruik van de cultuurtechnische bouwwerken, dan is het naar 
mijn mening logisch dat geen sprake is van een rechtstreeks verband tussen de exploitatie 
van de cultuurtechnische bouwwerken en de overeengekomen vergoeding. Het is echter 

647 Vgl. Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 2 juni 2016, zaak C-263/15, V-N 2016/31.18 (Lajvér).
648 R.o. 12.
649 R.o. 17.
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niet vanzelfsprekend om in alle gevallen waarin het bedrag dat als tegenprestatie is of 
wordt ontvangen slechts ten dele de verrichte vastgoedtransactie vergoedt aan te nemen 
dat geen sprake is van een vastgoedtransactie onder bezwarende titel. Een uitstapje naar 
het Nederlandse civiele recht kan dit ophelderen.

4.5.3.3.3 Negotia mixta cum donatione

In het Nederlandse civiele recht kent men de zogenoemde ‘negotia mixta cum donatione’. 
Dit betreft een bevoordelingshandeling in de vorm van een overeenkomst onder bezwarende 
titel, zoals de verkoop van vastgoed beneden de waarde. De civielrechtelijke kwalificatie 
van deze overeenkomsten is vanwege het gemengde karakter niet eenvoudig. Wiersma 
onderscheidt in zijn noot bij het arrest Jongbloed c.s./Jongbloed-arrest vier opvattingen 
die (destijds) in de civielrechtelijke literatuur werden verdedigd:
1. het geheel wordt als een handeling onder bezwarende titel aangemerkt;
2. het geheel wordt als een handeling om niet aangemerkt;
3. de handeling geschiedt deels onder bezwarende titel en deels om niet; of
4. het hangt van de bedoeling van partijen af of nog meer is overeengekomen dan een 

handeling onder bezwarende titel.650

Deze opvattingen zijn voor de btw in zoverre relevant dat zij laten zien dat er in de situatie 
waarin de bedongen vergoeding slechts ten dele de prestatie(s) vergoedt verschillende 
kwalificatiemogelijkheden denkbaar zijn. Omdat in de btw voor de vaststelling of sprake 
is van een prestatie onder bezwarende titel niet de (subjectieve) bedoeling van partijen, 
maar de (objectieve) inhoud van de rechtsbetrekking beslissend is, snijdt het in de vierde 
opvatting bedoelde onderscheid geen hout voor de btw. Immers, zowel bij een beoogde 
gedeeltelijke verkoop en gedeeltelijke schenking als bij een beoogde verkoop tegen de 
normale waarde in combinatie met een schenking van een bedrag dat gelijk is aan het 
verschil tussen de normale waarde en overeengekomen prijs, zal de tegenprestatie voor 
de btw bestaan in het daadwerkelijk te ontvangen bedrag. Voor de btw zijn daarom alleen 
de eerste drie opvattingen van belang. Uit het Lajvér-arrest is naar mijn mening slechts af 
te leiden dat de eerste opvatting door het Hof van Justitie is afgewezen.651 De Hoge Raad 
gaat, zoals in volgende paragraaf zal blijken, een stap verder door de tweede opvatting 
te omarmen.

 4.5.3.3.4 Hoge Raad

 In de zaken Gemeente Barendrecht en Gemeente Brielle wordt een nieuw schoolgebouw 
geleverd tegen een vergoeding van 7% respectievelijk 3,76% van de stichtingskosten aan 
(het bevoegd gezag van) twee scholen voor voortgezet onderwijs (hierna: VO). De lage 

650 Wiersma, noot bij HR 6 december 1968, NJ 1969, 310 (Jongbloed c.s./Jongbloed).
651 Naar mijn mening geldt dit evenzeer voor de spiegelbeeldige situatie dat de vergoeding voor 

een vastgoedtransactie een giftelement heeft en in werkelijkheid slechts deels de tegenprestatie 
is voor de vastgoedtransactie. Uit de goedkeuring om bij bijzondere evenementen/acties voor 
een goed doel onder bepaalde voorwaarden het giftelement buiten de btw-heffing blijft (besluit 
Staatssecretaris van Financiën 18 december 2013, nr. BLKB 2013/2001M, V-N 2014/5.23, paragraaf 3, 
gewijzigd bij besluit van 14 december 2018, nr. 2018-25921, V-N 2019/5.7.1), is af te leiden dat 
de Staatssecretaris van Financiën van een tegenovergestelde opvatting uitgaat.
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vergoeding voor de levering van de nieuwe schoolgebouwen in deze zaken houdt verband 
met de wettelijke plicht van de gemeente om zorg te dragen voor de bekostiging van deze 
nieuwbouw.652 Gemeenten zijn verplicht minimaal de in de onderwijshuisvestingsveror-
dening vastgestelde normvergoeding te bekostigen en dit bedrag moet zodanig zijn dat 
het nieuwe schoolgebouw voldoet aan de (minimum)eisen van het Uitvoeringsbesluit 
voorzieningen in de onderwijshuisvesting, het Bouwbesluit en de Wet milieubeheer. Wil 
een VO-school extra bouwkundige voorzieningen, zoals zonnepanelen op het dak of extra 
lokalen, die niet voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen, dan dient de 
VO-school dit uit eigen zak te betalen. In de zaken Gemeente Barendrecht en Gemeente 
Brielle is de gemeente opgetreden als bouwheer en heeft zij – kort gezegd – het nieuwe 
schoolgebouw tegen een bedrag van de kosten van de extra bouwkundige voorzieningen 
overgedragen aan het bevoegd gezag. De gemeente meent dat hierdoor sprake is van de 
belaste levering van het (gehele) nieuwe schoolgebouw onder bezwarende titel met als 
gevolg dat zij slechts btw verschuldigd is over de lage vergoeding en recht heeft op volledige 
btw-aftrek ter zake van de stichtingskosten.

De Hoge Raad heeft een stokje gestoken voor deze btw-besparing. Onder verwijzing naar 
het Lajvér-arrest oordeelt hij dat het rechtstreeks verband tussen de levering van het 
schoolgebouw en het ontvangen bedrag ontbreekt, omdat dit bedrag slechts ten dele de 
levering van het schoolgebouw vergoedt en is bepaald op basis van een andere factor die 
afdoet aan dat verband, te weten de in de Wet op het voortgezet onderwijs opgenomen 
bekostigingsregeling voor huisvesting.653 Naar het oordeel van de Hoge Raad hebben de 
leveringen van de schoolgebouwen in het geheel niet onder bezwarende titel plaatsgevon-
den.654 Hoewel de Hoge Raad hiernaar verwijst kan dit oordeel niet op het Lajvér-arrest 
worden gebaseerd. Uit laatstgenoemd arrest volgt slechts dat het geheel niet als de levering 
van het schoolgebouw onder bezwarende titel wordt beschouwd. Het Lajvér-arrest laat 
de mogelijkheid open dat in de zaken Gemeente Barendrecht en Gemeente Brielle sprake 
is van een levering van de extra bouwkundige voorzieningen onder bezwarende titel. Die 
mogelijkheid is naar mijn mening ook wenselijker, aangezien zij aansluit bij de economische 
realiteit en het beginsel van een algemene heffing655.

In ieder geval laat het voorgaande zien dat er ook na het Lajvér-arrest in de zaken Gemeente 
Barendrecht en Gemeente Brielle twee kwalificatiemogelijkheden waren. In zijn arresten 
geeft de Hoge Raad daar geen rekenschap van. Dat is opvallend, omdat vóór het verschijnen 

652 Voor een uiteenzetting van de bekostigingsregels van huisvesting voor het primair en voortgezet 
onderwijs zie: M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’ BtwBrief 2018/51, p. 3-4 en M.M.W.D. 
Merkx en A.M. de Wit, ‘Schoolmodel in de btw: definitief gezakt?’, WFR 2019/64, p. 379-381.

653 Helemaal onverwacht was dit niet. In de literatuur was de relevantie van het Lajvér-arrest voor 
de zogenoemde ‘scholenconstructies’ reeds onderkend. Zie: Redactie V-N, aantekening bij HvJ 
EU 2 juni 2016, zaak C-263/15, V-N 2016/31.18 (Lajvér) en D.B. Bijl, ‘Scholen en omzetbelasting: 
wat is de prijs van een schoolgebouw’ in: J. Bouwman, N. Groefsema & W. Grooten (red.), Ode 
aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 26-27.

654 HR 19 oktober 2018, nr. 17/02812, BNB 2019/79, m.nt. Swinkels, r.o. 2.3.5 (Gemeente Barendrecht) 
en HR 19 oktober 2018, nr. 17/02816, BNB 2019/80, m.nt. Swinkels, r.o. 2.3.5 (Gemeente Brielle).

655 Zie bijv. HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-89/05, V-N 2006/41.14, r.o. 21 (United Utilities).
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van deze arresten in de fiscale literatuur op het alternatieve ‘kwalificatiepad’ is gewezen656

en, zoals uit paragraaf 4.5.3.3.3 volgt, ook in de Nederlandse civielrechtelijke literatuur 
het bestaan van die mogelijkheid wordt erkend. Over de richtlijnconformiteit van het 
door de Hoge Raad gekozen pad kan daarom worden getwist.657 Ook daar geeft de Hoge 
Raad zich geen rekenschap van, aangezien hij geen prejudiciële vraag heeft gesteld, maar 
zijn oordeel evenmin aanmerkt als een acte clair. Omdat, zoals uit het voorgaande volgt, 
redelijke twijfel mogelijk is over de vraag of het negeren van een reële vergoeding voor 
een deel van de vastgoedtransactie de juiste afweging is, meen ik dat de Hoge Raad in 
de zaak Gemeente Barendrecht of Gemeente Brielle hierover een prejudiciële vraag had 
moeten stellen en dat hij, nu hij dit heeft nagelaten, in een voorkomend geval gehouden 
is om dit alsnog te doen (zie paragraaf 2.3.5.2.2).

4.5.4 Conclusie

Een vastgoedtransactie die een als zodanig handelende belastingplichtige verricht is 
op grond van art. 2 lid 1, onderdelen a en d Btw-richtlijn slechts belastbaar indien zij 
onder bezwarende titel wordt verricht. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de 
vastgoedtransactie tegen vergoeding plaatsvindt. In de Europese btw geldt de subjectieve
vergoeding als uitgangspunt. Nederland heeft geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid 
om in bepaalde gevallen bij vastgoedtransacties uit te gaan van de objectieve vergoeding, de 
normale waarde. Dat uitgegaan wordt van de subjectieve tegenprestatie betekent dat een 
objectieve of subjectieve gelijkwaardigheid van de vastgoedtransactie en de (bedongen) 
vergoeding niet vereist is. Dit laat onverlet dat het subjectieve vergoedingsbegrip wel een 
wederkerigheid vereist tussen de vastgoedtransactie en de (bedongen) tegenprestatie.

Van die wederkerigheid is geen sprake indien de (bedongen) vergoeding voor de vastgoed-
transactie verwaarloosbaar laag is (vrijgevigheid), zoals bij een symbolische vergoeding. 
Dat een vastgoedtransactie die een belastingplichtige verricht tegen een zo lage prijs dat 
sprake is van vrijgevigheid onbelastbaar is, is een inbreuk op het beginsel van algemene 
heffing. Niettemin kan deze inbreuk gerechtvaardigd worden op grond van concurrentie-
neutraliteit en het rechtskarakter van de btw. Bij een verwaarloosbare vergoeding is immers 
geen sprake van het daadwerkelijk concurreren met belastingplichtigen die soortgelijke 
vastgoedtransacties tegen een marktconforme vergoeding verrichten.658 Daarnaast is de 
besteding voor de vastgoedtransactie in deze situatie geen reële maatstaf voor de consumptie. 
Het ligt daarom in de rede om de belastingplichtige die een dergelijke vastgoedtransactie 
verricht (net als degene die een vastgoedtransactie om niet verricht) niet te beschouwen 
als een (reële) schakel in de productie- en distributieketen, maar als een eindverbruiker.

De vereiste wederkerigheid tussen de vastgoedtransactie en de (bedongen) vergoeding 
ontbreekt eveneens indien door een samenstel van rechtshandelingen in werkelijkheid geen 
of een verwaarloosbare vergoeding wordt ontvangen. Door niet slechts de vastgoedtrans-
actie tegen vergoeding in ogenschouw te nemen, maar het geheel van de rechtsbetrekking 

656 Reactie V-N, aantekening bij conclusie A-G Ettema 29 december 2015, nr. 15/00664 V-N 2016/11.18 
en M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’ BtwBrief 2018/51, p. 8.

657 M.M.W.D. Merkx en A.M. de Wit, ‘Schoolmodel in de btw: definitief gezakt?’, WFR 2019/64, p. 384.
658 M.M.W.D. Merkx, ‘Vergoeding en btw: how low can you go?’, WFR 2011/1577.
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wordt voorkomen dat een belastingplichtige met de ene hand (de vastgoedtransactie onder 
bezwarende titel) een vergoeding neemt die hij met de andere hand (één of meerdere 
andere rechtshandelingen) weer teruggeeft. Deze holistische benadering doet recht aan de 
(gehele) juridische realiteit en ook aan de economische realiteit door een situatie waarin 
feitelijk sprake is van eindverbruik ook als zodanig te behandelen. Deze benadering is ook in 
overeenstemming met de concurrentieneutraliteit op grond waarvan een vastgoedtransactie 
die juridisch om niet of tegen een verwaarloosbare vergoeding wordt verricht hetzelfde 
btw-lot beschoren dient te zijn als een vastgoedtransactie die feitelijk om niet of tegen 
een verwaarloosbare vergoeding wordt verricht.

Is de overeengekomen vergoeding in werkelijkheid slechts de tegenprestatie voor een 
deel van de vastgoedtransactie, dan kan volgens het Lajvér-arrest van het Hof van Justitie 
niet gezegd worden dat de gehele vastgoedtransactie onder bezwarende titel plaatsvindt. 
Hieruit volgt niet, zoals de Hoge Raad heeft geoordeeld, dat in dat geval in het geheel geen 
sprake is van een (vastgoed)transactie onder bezwarende titel. Het Lajvér-arrest laat de 
mogelijkheid open om een handeling onder bezwarende titel aan te nemen voor zover 
hiervoor een tegenprestatie wordt ontvangen. Naar mijn mening is de keuze voor die 
mogelijkheid ook wenselijk(er). Het aannemen van een handeling onder bezwarende titel 
voor zover hiervoor een tegenprestatie wordt ontvangen doet recht aan de economische 
realiteit en het beginsel van algemene heffing. Tevens kan – indien de (vastgoed)transactie 
belast is – hierdoor worden voorkomen dat er btw drukt op het deel van de (vastgoed)-
transactie waarvan de belastingplichtige niet als eindverbruiker te beschouwen is, hetgeen 
in overeenstemming is met de inwendige neutraliteit.

4.6 Door een als zodanig handelende belastingplichtige

4.6.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is behandeld wanneer degene die een vastgoedtransactie verricht een belas-
tingplichtige is. Een vastgoedtransactie onder bezwarende titel is op grond van art. 2 lid 1, 
onderdelen a en d Btw-richtlijn slechts belastbaar is indien een belastingplichtige bij het 
verrichten van een vastgoedtransactie als zodanig handelt. De vraag in welke hoedanigheid 
bij een vastgoedtransactie wordt gehandeld, speelt uiteraard uitsluitend indien een persoon 
niet alleen de hoedanigheid van belastingplichtige heeft. Hierbij kan gedacht worden aan 
een natuurlijk persoon die zowel de hoedanigheid van belastingplichtige als particulier 
heeft, de eenmansondernemer. Daarnaast kunnen belastingplichtige rechtspersonen, zoals 
een N.V., B.V., stichting of vereniging, en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, zoals 
een C.V., maatschap of V.O.F., handelen als niet-belastingplichtige indien zij niet alleen 
economische, maar ook niet-economische activiteiten verrichten. Ten slotte kan gedacht 
worden aan belastingplichtige publiekrechtelijke lichamen, zoals gemeenten, die ook 
kunnen handelen in hun hoedanigheid als overheid.

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 4.6.2 wordt ingegaan op de 
richtlijnhistorie van deze ‘hoedanigheidseis’. Vervolgens wordt in paragraaf 4.6.3 ingegaan 
op de invulling van deze hoedanigheidseis in de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
en de Hoge Raad voor zover die relevant is voor vastgoedtransacties. Deze jurisprudentie 



232

Hoofdstuk 4 / Belastbaarheid vastgoedtransacties4.6.2

ziet uitsluitend op de levering van vastgoed door een belastingplichtige. Dat is ook niet 
verwonderlijk. Bij een vastgoedtransactie die kwalificeert als een dienst (zie paragraaf 4.3), 
zoals de verhuur of operational leasing van vastgoed, is doorgaans sprake van de exploitatie 
van vastgoed die op zichzelf genomen kwalificeert als een economische activiteit (para-
graaf 3.6). In dat geval is het evident dat de vastgoedexploitant met de vastgoedtransactie 
handelt als belastingplichtige. In paragraaf 4.6.4 wordt de balans opgemaakt en de vraag 
beantwoordt of de (invulling van de) hoedanigheidseis wenselijk is.

 4.6.2 Richtlijn(historie)

 Onder vigeur van de Tweede Richtlijn gold slechts de eis dat de levering van het goed of 
het verrichten van een dienst verricht werd door een belastingplichtige.659 Uit art. 2 lid 1 
Voorstel voor een zesde richtlijn blijkt dat de Europese Commissie die eis wilde handhaven. 
Op grond van die hoedanigheidseis was iedere levering van een goed of dienst onder 
bezwarende titel in het binnenland door een belastingplichtige een belastbare handeling. 
De Europese Commissie achtte het echter niet wenselijk dat iedere levering van vastgoed 
door een belastingplichtige onder bezwarende titel tot btw-heffing zou leiden en achtte de 
vrijstellingen voor de levering van oude gebouwen die geen woningen zijn en de levering 
van andere terreinen dan bouwterrein de ‘noodzakelijke correctie op het beginsel van 
algemene heffing’ (zie paragraaf 5.2).660

Uit de vergaderstukken met betrekking tot de totstandkoming van de Zesde Richtlijn blijkt 
dat het door de lidstaten wenselijk werd geacht om in art. 2 lid 1 Voorstel voor een zesde 
richtlijn toe te voegen dat de leveringen van goederen en diensten onder bezwarende titel 
door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht. 
Over de gevolgen van deze toevoeging wordt het volgende opgemerkt:

“So as to place the transactions referred to in this paragraph outside the scope of VAT where 
the taxable person effecting them was not performing the activity in respect of which he was 
taxable”661

Waarom de lidstaten het wenselijk achtten om de belastbaarheid te beperken tot hande-
lingen die door als een als zodanig handelende belastingplichtige worden verricht, is uit de 
vergaderstukken niet af te leiden. Wat wel duidelijk is, is dat die toevoeging onomstreden 
was. Geen enkele lidstaat heeft tegen deze toevoeging bezwaren geuit. Het is dan ook 
geen wonder dat deze toevoeging in art. 2 lid 1 Zesde Richtlijn terecht is gekomen. De 
hoedanigheidseis is thans te vinden in art. 2 lid 1, onderdelen a en d Btw-richtlijn. Sinds de 
inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn is voor de belastbaarheid van een vastgoedtransactie 
onder bezwarende titel daarom niet alleen vereist dat zij door een belastingplichtige wordt 
verricht, maar ook dat die transactie in de hoedanigheid van belastingplichtige wordt 
verricht. Dit is blijkens de richtlijnhistorie het geval indien de vastgoedtransactie in het 
kader van een economische activiteit plaatsvindt.

659 Art. 2, onderdeel a Tweede Richtlijn.
660 Toelichting op het Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752 en 759.
661 Working Document of the Working Party on Financial Questions of 12 November 1974, nr. T/593/74 

(FIN), p. 2.
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4.6.3 Hof van Justitie

Dat een vastgoedtransactie op grond van art. 2 lid 1, onderdelen a en d Btw-richtlijn slechts 
belastbaar is indien een belastingplichtige bij het verrichten van een vastgoedtransactie als 
zodanig handelt, betekent volgens het Hof van Justitie dat vastgesteld moet worden of deze 
transactie in het kader van een economische activiteit wordt verricht.662 Deze uitleg van de 
‘hoedanigheidseis’ van art. 2 lid 1, onderdelen a en d Btw-richtlijn is in overeenstemming 
met de richtlijnhistorie (zie paragraaf 4.6.2). Of een vastgoedtransactie in het kader van 
een economische activiteit plaatsvindt is een beoordeling van feitelijke aard.663

Hoewel de beoordeling van feiten is voorbehouden aan de nationale rechter, zijn er in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie wel aanknopingspunten te vinden voor de invulling 
van de hoedanigheidseis. In paragraaf 4.6.3.1 komt aan bod wanneer een belastingplichtige 
bij de levering van vastgoed als zodanig handelt. Vervolgens wordt in paragraaf 4.6.3.2 
ingegaan op de vraag wanneer een belastingplichtige bij de incidentele levering van vastgoed 
als zodanig handelt. Ten slotte wordt in paragraaf 4.6.3.3 ingegaan op de invulling van de 
hoedanigheidseis door de Hoge Raad bij de levering van vastgoed door een gemeente en 
de richtlijnconformiteit daarvan.

4.6.3.1 Levering (gedeelte) vastgoed als belastingplichtige

Reeds uit het De Jong-arrest is op te maken dat grond die tot het privévermogen van een 
belastingplichtige natuurlijk persoon behoort niet als belastingplichtige geleverd kan 
worden, ook niet indien op deze grond een woning is gebouwd die wel tot het onderne-
mingsvermogen behoort.664 In het Armbrecht-arrest heeft het Hof van Justitie expliciet 
bevestigd dat (een gedeelte van) vastgoed dat tot het privévermogen van een natuurlijk 
persoon behoort niet als belastingplichtige wordt geleverd.665 Hieruit is af te leiden dat de 
levering van (een gedeelte van) vastgoed slechts in de hoedanigheid van belastingplichtige 
plaatsvindt indien het (gedeelte van het) vastgoed tot het zakelijke vermogen van een 
belastingplichtige behoort.666

Dat bij de aanschaf van vastgoed is gehandeld in de hoedanigheid van (niet-)belastingplich-
tige (de ‘aanschafhoedanigheid’667) volstaat niet om aan te nemen dat ook bij de levering in 
die hoedanigheid is gehandeld (de ‘leveringshoedanigheid’668). In het Armbrecht-arrest wijst 

662 HvJ EG 4 oktober 1995, zaak C-291/92, BNB 1996/62; m.nt. Van Hilten, r.o. 17 (Armbrecht), 
HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten, r.o. 66-69 (EDM), HvJ EG 
12 januari 2006, gevoegde zaken C-354/03, C-35503 en C-484/03, V-N 2006/7.20, r.o. 42 (Optigen 
e.a.) en HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels, r.o. 22 (Gemeente 
Borsele). In gelijke zin: conclusie A-G Kokott 16 februari 2017, zaak C-36/16, V-N 2017/15.22, 
punt 22 (Posnania).

663 B.G. van Zadelhoff, Belastingplichtige in de BTW (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 42.

664 HvJ EG 6 mei 1992, zaak C-20/91, BNB 1992/377, m.nt. Finkensieper, r.o. 17 (De Jong).
665 HvJ EG 4 oktober 1995, zaak C-291/92, BNB 1996/62; m.nt. Van Hilten, r.o. 16-18 (Armbrecht).
666 In gelijke zin: de beslissing van Hof Leeuwarden 24 april 1992, nr. 1153/90, r.o. 5.1 die door de 

Hoge Raad in stand is gelaten (HR 20 oktober 1993, nr. 28 980, BNB 1994/94).
667 M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 4.
668 M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 5. 
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het Hof van Justitie er nadrukkelijk op dat voor een leveringshoedanigheid als particulier 
is vereist dat de belastingplichtige ‘gedurende de gehele periode waarin hij eigenaar van 
het betrokken goed is, blijk moet geven van zijn wil om het (gedeelte van het) goed in zijn 
privévermogen te houden’.669 In het Kezić-arrest heeft het Hof van Justitie dit herhaald en 
geoordeeld dat grond die bij aanschaf tot het privévermogen van een belastingplichtige 
natuurlijk persoon is bestemd uitsluitend wordt geleverd als particulier indien de levering 
van de grond plaatsvindt in het kader van het beheer van zijn privévermogen en niet in 
het kader van zijn economische activiteit.670 Uit deze arresten is af te leiden dat voor de 
vraag in welke hoedanigheid vastgoed wordt geleverd beslissend is in welke hoedanig-
heid het vastgoed is gehouden (de ‘houdershoedanigheid’671) direct voorafgaand aan de 
levering.672 Dat is ook logisch, aangezien in de periode tussen de aanschaf en de levering 
de hoedanigheid waarin het vastgoed wordt gehouden kan veranderen.673

Wordt de levering van vastgoed verricht in het kader van een activiteit die op zichzelf 
genomen geen economische activiteit is, maar wel het rechtstreekse, duurzame en nood-
zakelijke verlengstuk is van een economische activiteit, dan brengt het ‘meetrekken’ van 
die activiteit in de belastingplicht (zie paragraaf 3.5) met zich dat bij de levering van het 
vastgoed als belastingplichtige wordt gehandeld.674 Een voorbeeld hiervan is de levering 
van voor eigen rekening gebouwd vastgoed door een bouwbedrijf wanneer de verkoop 
dit vastgoed het rechtstreekse, noodzakelijke en duurzame verlengstuk vormt van de 
bouwwerkzaamheden.675

 4.6.3.2 Incidentele levering vastgoed

 Het Kostov-arrest676 roept de vraag of hoe de hoedanigheidseis moet worden ingevuld 
bij een incidentele levering van vastgoed door een belastingplichtige. In deze zaak had de 
verwijzende rechter de prejudiciële vraag gesteld of een natuurlijk persoon die voor zijn 
activiteiten als particulier gerechtsdeurwaarder een belastingplichtige is op grond van art. 9 
Btw-richtlijn ook btw verschuldigd is over een dienst die hij incidenteel en zonder verband 
met zijn activiteiten als particulier deurwaarder heeft verricht. De vraag was derhalve of 
Kostov bij deze dienst als belastingplichtige heeft gehandeld. Het Hof van Justitie heeft deze 
vraag naar mijn mening ten onrechte geherformuleerd tot de vraag of art. 9 Btw-richtlijn 
met zich brengt dat een belastingplichtige ook voor elke andere economische activiteit

669 HvJ EG 4 oktober 1995, zaak C-291/92, BNB 1996/62; m.nt. Van Hilten, r.o. 21 (Armbrecht).
670 HvJ EU 9 juli 2015, zaak C-331/14, V-N 2015/34.22, r.o. 21 en 22 (Kezić).
671 M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 4.
672 M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 6. Zie 

bijv.: Rb Den Haag 10 januari 2020, nr. SGR 19/3280, NTFR 2020/1267, met commentaar Soltysik 
waarin geoordeeld is dat de levering van een onbebouwd (bouw)terrein als belastingplichtige 
plaatsvond, omdat de levering weliswaar plaatsvond na de beëindiging van de verhuur van (een 
deel van) dit terrein aan een derde, maar voortvloeide uit de koopovereenkomst die was gesloten 
toen de leverancier voor de verhuur van dit terrein nog belastingplichtig was.

673 M. van der Wulp, ‘De onttrekking van grond aan het privévermogen’, BtwBrief 2015/69, p. 6. 
674 HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten, r.o. 66 (EDM).
675 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14 (NCC Construction Danmark). Uit dit arrest 

blijkt overigens dat de verlengstukgedachte niet, zoals Van Kesteren in punt 11 van zijn noot bij 
HR 29 november 2013, nr. 12/01082, BNB 2014/87 stelt, alleen van toepassing is op diensten.

676 HvJ EU 13 juni 2013, zaak C-62/12, FED 2014/4, m.nt. Blokland (Kostov).
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die hij incidenteel verricht als belastingplichtige moet worden aangemerkt. Het Hof heeft 
derhalve niet onderkend dat de vraag van de verwijzende rechter betrekking heeft op de 
belastbaarheid van een handeling en niet om de belastingplicht voor een activiteit (zie voor 
dit onderscheid paragrafen 3.4.1.2 en 3.6.2). Hoewel het oordeel van het Hof betrekking heeft 
op de pijler van de belastingplicht, heeft het ook consequenties voor de hoedanigheidseis. 
Indien een incidentele vastgoedtransactie door een belastingplichtige kwalificeert als een 
incidentele economische activiteit (zie paragraaf 3.6.2), dan handelt hij bij deze transactie 
als belastingplichtige – want in het kader van een economische activiteit.677

Vóór het Kostov-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat aan de Toelichting Gemeenten 
het in rechte te beschermen vertrouwen kon worden ontleend dat een gemeente voor de 
incidentele (lees: eenmalige) verkoop van een melkquotum niet als belastingplichtige 
handelt.678 Omdat de zaak is blijven steken op het vertrouwensbeginsel, werpt dit arrest 
geen licht op de invulling van de hoedanigheidseis door de Hoge Raad.679 Uit de nationale 
jurisprudentie inzake nevenwerkzaamheden zou niettemin kunnen worden afgeleid dat 
een incidentele levering van vastgoed door een belastingplichtige – met uitzondering van 
een gemeente (zie paragraaf 4.6.3.3) – vóór het Kostov-arrest niet belastbaar zou zijn indien 
deze onvoldoende verband houdt met de economische activiteit (de ‘core business’).680 Hoe 
dan ook, na het Kostov-arrest gaat de Hoge Raad uit (en moet hij ook uitgaan) van een 
handelen als belastingplichtige indien de incidentele levering van vastgoed kwalificeert 
als een incidentele economische activiteit.681

4.6.3.3 Levering vastgoed door gemeente

In Nederland handelen gemeenten (onder andere) bij de levering van (bouw)terreinen 
in het kader van het gemeentelijk grondbedrijf als belastingplichtige.682 Uit het ‘Duo-
containers-arrest’ volgt dat de Hoge Raad het een acte clair acht dat een gemeente bij de 
incidentele levering van een goed onder bezwarende titel in beginsel als belastingplichtige 
handelt.683 Op grond waarvan de Hoge Raad zo zeker is van de richtlijnconformiteit van 
zijn oordeel is uit dit arrest – merkwaardig genoeg – niet af te leiden.684 De Hoge Raad 
heeft deze lijn in het Gemeente Aalten I-arrest doorgetrokken naar de levering van nieuwe 
schoolgebouwen onder bezwarende titel aan het bevoegd gezag.685 Omdat dit in het 

677 Anders: Van Norden in zijn noot bij HR 29 november 2013, nr. 12/01082, FED 2014/15 en Swinkels 
in zijn noot bij HvJ EU 20 juni 2013, zaak C-219/12, BNB 2013/245 (Fuchs) die het Kostov-arrest 
zo lijken te interpreteren dat iedere incidentele handeling onder bezwarende titel door een 
belastingplichtige als belastingplichtige plaatsvindt.

678 HR 24 februari 1999, nr. 34.159, BNB 1999/198, m.nt. Van Hilten.
679 In gelijke zin: Van Hilten, noot bij HR 24 februari 1999, nr. 34.159, BNB 1999/198. Anders: Van 

Kesteren, noot bij HR 29 november 2013, nr. 12/01082, BNB 2014/87.
680 HR 19 april 1995, nr. 30.519, BNB 1995/223. In gelijke zin: Van Norden, noot bij HR 29 novem-

ber 2013, nr. 12/01082, FED 2014/15.
681 HR 25 april 2014, nr. 13/00959, BNB 2014/158, m.nt. Swinkels, r.o. 4.4.2. Vgl. HR 29 november 2013, 

nr. 12/01082, BNB 2014/87, m.nt. Van Kesteren en HR 24 november 2017, nr. 16/00961, BNB 2018/38, 
m.nt. Blokland.

682 HR 25 april 2014, nr. 13/00959, BNB 2014/158, m.nt. Swinkels, r.o. 4.4.3 (Gemeente Aalten I).
683 HR 10 oktober 2008, nr. 41.570, BNB 2009/26, m.nt. Bijl, r.o. 4.3.2.
684 Redactie V-N, aantekening bij HR 23 juni 2017, nr. 13/02651, V-N 2017/32.14 (Gemeente Woerden).
685 HR 25 april 2014, nr. 13/00959, BNB 2014/158, m.nt. Swinkels, r.o. 4.4.3 (Gemeente Aalten I).
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Gemeente Aalten I-arrest de subsidiaire grond is (‘voorts’686) voor het als belastingplichtige 
handelen bij de levering van nieuwe schoolgebouwen, dient eerst aandacht te worden 
geschonken aan de primaire grond.

In de zaak Gemeente Aalten I stond in cassatie vast dat de in geding zijnde leveringen 
van de nieuwe schoolgebouwen niet op zichzelf staan, maar plaatsvinden naast andere 
activiteiten met betrekking tot de voorziening in de huisvesting van scholen, waarvoor 
vergoedingen worden bedongen.687 Dat is overigens geen bijzondere omstandigheid die 
slechts speelt in deze zaak, aangezien een gemeente de wettelijke plicht heeft om zorg 
te dragen voor de voorzieningen in de huisvesting, zoals nieuwbouw, voor scholen van 
primair en voortgezet onderwijs op haar grondgebied.688 In het Gemeente Aalten I-arrest 
heeft de Hoge Raad de ‘onderwijshuisvestingsactiviteit’ als een economische activiteit 
aangemerkt, omdat de gemeente deze activiteit duurzaam en tegen vergoeding verricht.689

Hieruit volgt dat de gemeente bij de levering van nieuwe schoolgebouwen aan het bevoegd 
gezag onder bezwarende titel in het kader van de onderwijshuisvestingsactiviteit handelt 
als belastingplichtige.690 Met voormeld oordeel heeft de Hoge Raad miskend dat voor de 
kwalificatie van de onderwijshuisvestingsactiviteit als economische activiteit ook vereist 
is dat deze activiteit bedrijfsmatig of met commercieel oogmerk wordt verricht (zie para-
graaf 3.4.1.2.2.3) en dat de gemeente met deze activiteit – een overheidstaak – deelneemt 
aan een markt (zie paragraaf 3.4.1.2.2.4). Bovendien is uit het nadien gewezen Gemeente 
Borsele-arrest op te maken dat het ontvangen van een geringe vergoeding door een gemeente 
voor de levering van nieuwe schoolgebouwen niet automatisch betekent dat sprake is van 
de vereiste gerichtheid op een vergoeding.691 Omdat bij de onderwijshuisvestingsactiviteit 
per definitie sprake is van een asymmetrie tussen de kosten en opbrengsten en het verschil 
uit de overheidsmiddelen wordt bekostigd, kan naar mijn mening niet gezegd worden 
dat sprake is van een gerichtheid op een vergoeding (zie paragraaf 3.4.1.2.2.1).692 Dat de 
Hoge Raad in het Gemeente Zwijndrecht-arrest het handelen als belastingplichtige niet 
meer baseert op het economische karakter van de onderwijshuisvestingsactiviteit, acht 
ik daarom richtlijnconform.693

Het voorgaande betekent niet dat de Hoge Raad inmiddels van oordeel is dat de gemeente 
bij de levering van nieuwe schoolgebouwen in het kader van de onderwijsactiviteit niet 

686 R.o. 4.4.2. en 4.4.3.
687 R.o. 4.4.3.
688 Zie hierover nader: M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 3-4.
689 R.o. 4.4.2 en 4.4.3.
690 De Hoge Raad trekt die conclusie overigens niet, omdat hij in deze zaak ten onrechte geen 

onderscheid maakt tussen een ‘economische activiteit’ en ‘belastbare handeling’. Zie voor de 
relevantie van dit onderscheid: M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, 
p. 4-5.

691 HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14, BNB 2016/186, m.nt. Swinkels, r.o. 33 en 34 (Gemeente 
Borsele).

692 Redactie V-N, aantekening bij HR 23 juni 2017, nr. 13/02651, V-N 2017/32.14 (Gemeente Woerden), 
D.B. Bijl, ‘Scholen en omzetbelasting: wat is de prijs van een schoolgebouw’ in: J. Bouwman, N. 
Groefsema & W. Grooten (red.), Ode aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 
2017, p. 28 en M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 5-7.

693 HR 19 oktober 2018, nrs. 17/02608 en 17/02609, BNB 2019/78, m.nt. Swinkels, r.o. 2.5.4 (Gemeente 
Zwijndrecht).



237

Door een als zodanig handelende belastingplichtige 4.6.3.3

handelt als belastingplichtige. In het Gemeente Aalten I-arrest heeft de Hoge Raad een tweede 
grond gegeven waarom de gemeente bij deze leveringen als belastingplichtige handelt. 
Naar het oordeel van de Hoge Raad is het van algemene bekendheid dat gemeenten met 
betrekking tot vastgoed duurzaam ook andere economische activiteiten verrichten, zoals 
onder meer de levering van bouwterreinen en brengt – kort gezegd – het Kostov-arrest met 
zich dat ook de leveringen van de nieuwe schoolgebouw kwalificeren als een incidentele 
economische activiteit.694 De Hoge Raad heeft deze beslissing in de zaak Gemeente Woerden 
bevestigd.695 Naar mijn mening ten onrechte. Indien in aanmerking wordt genomen dat, 
zoals hiervoor is opgemerkt, de onderwijshuisvestingsactiviteit door de gemeente duurzaam 
wordt verricht, dan is het reeds daarom uitgesloten dat de levering van een schoolgebouw 
plaatsvindt in het kader van een incidentele economische activiteit.696 En zelfs al zou de 
onderwijshuisvestingsactiviteit een incidentele activiteit zijn, dan voldoet deze activiteit, 
zoals uit het voorgaande blijkt, niet aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als 
een incidentele economische activiteit.697 Voor de levering van nieuwe schoolgebouwen 
door een gemeente gaat de ‘Kostov-vlieger’ dus niet op.

In het Gemeente Zwijndrecht-arrest698 rept de Hoge Raad niet meer over een incidentele 
economische activiteit en verwijst hij ook niet meer naar het Kostov-arrest. Toch blijft de 
Hoge Raad van oordeel dat moet worden aangenomen dat de gemeente bij de levering 
van een nieuwe sporthal onder bezwarende titel aan het bevoegd gezag handelt als 
belastingplichtige. De Hoge Raad baseert dit oordeel op het feit van algemene bekendheid 
dat een gemeente met betrekking tot vastgoed economische activiteiten verricht en dat zij 
daarvoor een belastingplichtige is. Op welke economische activiteiten de Hoge Raad het 
oog heeft, motiveert hij niet. Het ligt echter voor de hand om (in ieder geval) te denken aan 
de vastgoedactiviteiten in het kader van het gemeentelijk grondbedrijf.699 Echter, zoals uit 
het voorgaande blijkt, vindt de levering van een schoolgebouw plaats in het kader van de 
onderwijshuisvestingsactiviteit. Uit het arrest van de Hoge Raad wordt niet duidelijk op grond 
waarvan de belastingplicht voor bepaalde vastgoedactiviteiten tot gevolg heeft dat ook de 
levering van een sporthal of een nieuw schoolgebouw onder bezwarende titel in het kader 
van een andere activiteit, de onderwijshuisvestingsactiviteit, als belastingplichtige plaats-
vindt.700 De onderwijshuisvestingsactiviteit kan niet op grond van de verlengstukgedachte 
worden ‘meegetrokken’ in de economische activiteit van het gemeentelijke grondbedrijf, 
omdat het evident is dat de onderwijshuisvestingsactiviteit niet het rechtstreekse, duurzame 
en noodzakelijke verlengstuk vormt van de (economische) activiteit van het gemeentelijke 

694 HR 25 april 2014, nr. 13/00959, BNB 2014/158, m.nt. Swinkels, r.o. 4.4.2. en 4.4.3 (Gemeente Aalten 
I).

695 HR 29 mei 2015, nr. 13/02651, BNB 2015/219, m.nt. Swinkels, r.o. 4.1.4 en HR 23 juni 2017, 
nr. 13/02651, BNB 2017/195, m.nt. Swinkels (Gemeente Woerden).

696 M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 7.
697 M. van der Wulp, ‘Borsele als schoolvoorbeeld’, BtwBrief 2018/51, p. 7.
698 HR 19 oktober 2018, nrs. 17/02608 en 17/02609, BNB 2019/78, m.nt. Swinkels, r.o. 2.5.4 (Gemeente 

Zwijndrecht).
699 Vgl. HR 25 april 2014, nr. 13/00959, BNB 2014/158, m.nt. Swinkels, 4.4.3 (Gemeente Aalten I).
700 In het Gemeente Borsele-arrest oordeelde de Hoge Raad naar mijn mening terecht dat de 

omstandigheid dat de gemeente ook andere vormen van vervoer aanbiedt niet betekent dat de 
gemeente ook voor het gemeentelijke leerlingenvervoer de hoedanigheid van belastingplichtige 
heeft (HR 18 november 2016, nr., 12/02683, BNB 2017/53, m.nt. Swinkels, r.o. 2.3).
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grondbedrijf.701 Voor voormelde uitleg van de hoedanigheidseis door de Hoge Raad is in 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie naar mijn mening geen steun te vinden. (Ook) 
bij de levering van vastgoed onder bezwarende titel door een gemeente moet vastgesteld 
worden in het kader van welke gemeentelijke activiteit deze levering plaatsvindt en 
handelt de gemeente bij deze levering slechts als belastingplichtige indien die activiteit 
een (incidentele) economische activiteit of een rechtstreeks, duurzaam en noodzakelijk 
verlengstuk van een economische activiteit is.

4.6.4 Conclusie

Vastgoedtransacties die een belastingplichtige onder bezwarende titel verricht zijn slechts 
belastbaar indien zij in de hoedanigheid van belastingplichtige worden verricht. Dit is het 
geval indien de vastgoedtransactie in het kader van een economische activiteit plaatsvindt. 
De hoedanigheidseis speelt bij vastgoedtransacties met name een rol bij de levering van 
vastgoed. Voor de leveringshoedanigheid van een belastingplichtige is niet de aanschaf-
hoedanigheid beslissend, maar de hoedanigheid waarin hij het vastgoed heeft gehouden 
(de houdershoedanigheid) onmiddellijk voorafgaand aan de levering. Op grond van het 
Kostov-arrest is ook de incidentele levering van vastgoed door een belastingplichtige 
onder bezwarende titel belastbaar indien deze levering kwalificeert als een incidentele 
economische activiteit. Anders dan de Hoge Raad aanneemt, is de omstandigheid dat de 
gemeente vastgoedactiviteiten verricht die kwalificeren als een economische activiteit, 
zoals de werkzaamheden in het kader van het gemeentelijk grondbedrijf, niet voldoende 
om aan te nemen dat de gemeente bij iedere levering van vastgoed onder bezwarende titel 
als belastingplichtige handelt. Ook voor gemeenten geldt dat een levering van vastgoed 
onder bezwarende titel op grond van art. 2 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn slechts belastbaar 
is indien zij plaatsvindt in het kader van een (incidentele) economische activiteit of een 
rechtstreeks, duurzaam en noodzakelijk verlengstuk van een economische activiteit.

Uit de richtlijnhistorie volgt dat de opname van de hoedanigheidseis in de Zesde Richtlijn 
een bewuste keuze is geweest, maar naar de redenen van deze keuze blijft het gissen. De 
vraag is of de hoedanigheidseis wenselijk is. De hoedanigheidseis vormt een inbreuk op 
het beginsel van algemene heffing, omdat de handelingen onder bezwarende titel die 
een belastingplichtige niet als zodanig verricht buiten de reikwijdte van de btw vallen.702

Vanuit het oogpunt van de concurrentieneutraliteit acht ik deze inbreuk gerechtvaardigd.703

Zonder de hoedanigheidseis zou een persoon die belastingplichtig is voor alle leveringen 
van goederen en diensten onder bezwarende titel in de btw-heffing worden betrokken, 
ongeacht of deze transacties verband houden met zijn economische activiteiten. Hierdoor 
zou bijvoorbeeld een natuurlijk persoon die belastingplichtige is ook voor de levering van 
zijn privéwoning onder bezwarende titel in de btw-heffing worden betrokken, terwijl 
dezelfde levering door een natuurlijk persoon die geen belastingplichtige is, zoals een 
werknemer, niet belastbaar is. Door de hoedanigheidseis wordt een dergelijke ongelijke 

701 Redactie V-N, aantekening bij HR 23 juni 2017, nr. 13/02651, V-N 2017/32.14 (Gemeente Woerden).
702 Vgl. Van Norden, noot bij HR 29 november 2013, nr. 12/01082, FED 2014/15.
703 Anders: Van Hilten, noot bij HR 24 februari 1999, nr. 34.159, BNB 1999/198 die stelt dat er op grond 

van de theorie van de btw geen reden is om een incidentele prestatie door een belastingplichtige 
niet in de heffing te betrekken.
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btw-behandeling van gelijke transacties voorkomen, hetgeen in overeenstemming is met 
de concurrentieneutraliteit.704 Bovendien voorkomt de hoedanigheidseis dat de uitsluiting 
van overheidsactiviteiten van de belastingplicht op grond van art. 13 Btw-richtlijn geen 
effect heeft voor publiekrechtelijke lichamen, zoals gemeenten, die ook economische 
activiteiten verrichten waarvoor zij wel als belastingplichtige kwalificeren. Zonder de 
hoedanigheidseis zouden dezelfde overheidshandelingen verschillend worden behandeld 
naargelang het publiekrechtelijk lichaam ook economische activiteiten verricht waarvoor 
zij belastingplichtig is. Het voorkomen van die ongelijkheid klemt te meer indien in ogen-
schouw wordt genomen dat particulieren met zonnepanelen op het dak van hun woning 
reeds belastingplichtig zijn vanwege de levering van opgewekte elektriciteit aan het net.705 
Zonder de hoedanigheidseis zouden ook alle leveringen en diensten onder bezwarende 
titel van deze ‘zonnepanelenexploitanten’ belastbaar zijn. Bij een zo ruim heffingsbereik 
dreigt niet alleen een grote inbreuk op het beginsel van de fiscale neutraliteit, maar ook 
het gevaar van onuitvoerbaarheid.706 De hoedanigheidseis acht ik daarom niet alleen 
wenselijk op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit, maar ook op grond van 
het beginsel van doelmatigheid.

4.7 Overdracht onroerend goed als (gedeelte) van een algemeenheid van 
goederen

4.7.1 Inleiding

In art. 19 Btw-richtlijn is een uitzondering opgenomen op het begrip ‘levering’.707 Om 
die reden wordt ook wel gesproken van de ‘niet-leveringsregel’.708 Op grond van art. 19 
Btw-richtlijn ‘kan een lidstaat in geval van een 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, 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’. Nederland heeft deze bepaling geïmplementeerd in art. 37d 
Wet OB. Lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om verstoringen van de me-
dedinging te voorkomen ingeval degene op wie de goederen of diensten overgaan, niet 
volledig belastingplichtig is. Zij kunnen ook alle maatregelen vaststellen die nodig zijn om 
belastingfraude en -ontwijking met gebruikmaking van dit artikel te voorkomen.709 Van 
die mogelijkheid heeft Nederland tot op heden geen gebruikgemaakt.

704 Vgl. Blokland, noot bij HvJ EU 23 juni 2013, zaak C-62/12, FED 2014/4 (Kostov).
705 HvJ EU 20 juni 2013, zaak C-219/12, BNB 2013/245, m.nt. Swinkels (Fuchs).
706 Vgl. Van Norden, noot bij HR 29 november 2013, nr. 12/01082, FED 2014/15.
707 Het is van belang erop te wijzen dat sprake is van een uitzondering op een levering en niet van 

een uitzondering op een belastbare levering (S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese 
BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 85-91). Anders: A.J. van Doesum, Contractuele 
samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 223 die meent dat sprake 
is van een uitzondering op de belastbare leveringen.

708 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01, V-N 2003/61.18, r.o. 30 en 31 (Zita Modes). In de 
procestaal, het Frans, wordt het begrip ‘règle de la non-livraison’ gebruikt. In de Nederlandse 
vertaling is dit ten onrechte vertaald als ‘niet-leveringsbeginsel’ in plaats van niet-leveringsregel 
(J. Rous, ‘Over overdragen en verder verhuren’, NTFR-B 2019/10, p. 12).

709 Art. 19, tweede alinea Btw-richtlijn.
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De vraag die in het kader van dit onderzoek relevant is, is of art. 19 Btw-richtlijn ook van 
toepassing kan zijn op een vastgoedtransactie.710 In paragraaf 3.4.2 is aan bod gekomen dat 
de exploitatie van vastgoed om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, zoals de verhuur 
van vastgoed, een economische activiteit is. Dit roept de vraag op of de overdracht van 
vastgoed in geëxploiteerde staat onder de reikwijdte valt van art. 19 Btw-richtlijn. Het Hof 
van Justitie heeft deze vraag tot op heden nog niet beantwoord. Niettemin heeft de Hoge 
Raad in het Zita Modes-arrest van het Hof van Justitie aanleiding gezien om deze vraag 
niet langer ontkennend711, maar bevestigend te beantwoorden712. Een vraag die dit arrest 
oproept is of voor de toepassing van art. 19 Btw-richtlijn de overdracht van meer dan één 
onroerend goed in geëxploiteerde staat vereist is. In art. 19 Btw-richtlijn wordt immers 
gesproken over ‘goederen’ (meervoud), terwijl de exploitatie van één onroerend goed om 
er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen reeds een economische activiteit is. Daarnaast 
heeft de beslissing van de Hoge Raad de vraag doen rijzen of de overdracht van vastgoed 
in geëxploiteerde staat alleen onder de niet-leveringsregel valt indien zowel de verkoper 
als de koper een belegger is of ook indien een projectontwikkelaar vastgoed in verhuurde 
staat overdraagt aan een belegger.

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 4.7.2 komt de ratio van art. 19 
Btw-richtlijn aan bod. Vervolgens wordt in paragraaf 4.7.3 ingegaan op de uitleg van het 
uniebegrip ‘overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen’ 
door het Hof van Justitie. In paragraaf 4.7.4 komt de beslissing van de Hoge Raad aan bod 
om art. 37d Wet OB toe te passen op de overdracht van vastgoed in verhuurde staat. Daarna 
wordt in paragraaf 4.7.5 ingegaan op de vraag of art. 19 Btw-richtlijn van toepassing is op 
de overdracht van vastgoed in geëxploiteerde staat door een projectontwikkelaar aan een 
vastgoedbelegger. In paragraaf 4.7.6 wordt afgesloten met een conclusie.

 4.7.2 Ratio

 Onder vigeur van de Tweede Richtlijn hadden lidstaten 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.713 Uit art. 5 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn is af te leiden dat de Europese 
Commissie deze faciliteit wilde openstellen voor iedere eigendomsovergang ingevolge 
de inbreng van het geheel of van een gedeelte van een algemeenheid van goederen en de 
overdracht van het geheel of van een gedeelte van een algemeenheid van goederen om 
niet. Het doel van art. 5 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn is volgens de toelichting op 
dit artikel tweeledig: omdat de inbreng in vennootschappen als een belastbare levering 

710 Voor een uitvoerige, algemene behandeling van de niet-leveringsregel verwijs ik naar S.B. Cornielje, 
Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016.

711 HR 4 februari 1987, nr. 23.945, BNB 1987/147, m.nt. Ploeger (de omstandigheid dat de overdrager 
uitsluitend een zaak exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen staat toepassing 
art. 31 (nu: art. 37d) Wet OB in de weg) en HR 29 september 1999, nr. 34.774, FED 1999/739, 
m.nt. Braun, r.o. 3.3.2 en HR 25 april 2003, nr. 38.132, BNB 2003/216, m.nt. Bijl, r.o. 3.2.3 (de 
omstandigheid dat de afnemer uitsluitend een zaak exploiteert om er duurzaam opbrengst uit 
te verkrijgen staat toepassing art. 31 (nu: art. 37d) Wet OB in de weg).

712 HR 6 juni 2008, nr. 42.677, BNB 2008/221, m.nt. Van Zadelhoff.
713 Bijlage A, punt 3, derde alinea bij de Tweede Richtlijn.
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onder bezwarende titel kan worden aangemerkt en bepaalde overdrachten om niet met 
belastbare leveringen gelijkgesteld worden, kunnen lidstaten omwille van de eenvoud 
en het niet te zwaar belasten van de financiële positie van het inbrengende of schenkende 
bedrijf afzien van btw-heffing.714 Het was de verwachting van de Europese Commissie 
dat lidstaten deze bevoegdheid met name zouden gebruiken indien de vennootschap 
waarin de goederen zijn ingebracht of waaraan de schenking is gedaan de desbetreffende 
goederen zal gebruiken voor een belastbare bedrijvigheid. Uit de toelichting op art. 5 lid 3 
Voorstel voor een zesde richtlijn leid ik af dat met ‘belastbare bedrijvigheid’ een belaste 
bedrijvigheid is bedoeld.715

Bij voormelde toelichting op art. 5 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn moet bedacht 
worden dat de begrippen ‘bedrijf’ en ‘belast(bar)e bedrijvigheid’ betrekking hebben op 
de activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter (lees: een ondernemers-
activiteit) en niet (ook) op de exploitatie van een zaak om er op min of meer duurzame 
wijze opbrengst uit te verkrijgen. Laatstgenoemde beleggersactiviteit werd blijkens art. 4 
leden 1 en 3 Voorstel voor een zesde richtlijn niet als een economische bedrijvigheid 
(lees: economische activiteit) aangemerkt, maar deze niet-regelmatig verrichte handeling 
leverde wel belastingplicht op.716 De lidstaten hebben de exploitatie van een zaak om er 
duurzaam opbrengst uit te verkrijgen evenwel in afwijking van het Voorstel voor een 
zesde richtlijn aangemerkt als een economische activiteit (zie paragraaf 3.4.2). Daarnaast 
hebben de lidstaten ervoor gekozen om de faciliteit in art. 5 lid 8 Zesde Richtlijn niet alleen 
toe te passen op de overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van 
goederen om niet of in de vorm van inbreng, maar ook op de overgang van het geheel of 

714 Toelichting op art. 5 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753. Bij de overdracht 
van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid om niet lijkt de Europese Commissie met 
name het oog te hebben gehad op de bedrijfsopvolging door schenking.

715 Toelichting op art. 5 lid 3 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753. In soortgelijke 
zin: S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 94.

716 Anders: C.M. van Veelen en A.H. de Winter, ‘Overdracht van onroerende zaken door projectont-
wikkelaars, algemeenheid van goederen of gewoon een pand?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2012/4, 
p. 2 die menen dat de toelichting op art. 5 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn in beginsel geen 
ruimte laat voor de beperking tot activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter.
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een gedeelte van een algemeenheid van goederen van goederen onder bezwarende titel.717

In de richtlijnhistorie is niets te vinden dat erop wijst dat lidstaten met deze wijzigingen 
beoogd hebben om art. 5 lid 8 Zesde Richtlijn ook toe te passen op de overdracht van de 
exploitatie om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, maar er is evenmin iets te vinden 
dat op het tegendeel wijst.

Het Hof van Justitie acht het duidelijk dat het (overkoepelende) doel van art. 19 Btw-richtlijn 
erin bestaat lidstaten in staat te stellen de overdrachten van ondernemingen of delen daarvan 
te vergemakkelijken, door ze te vereenvoudigen en te vermijden dat de financiële toestand 
van de verkrijger onder een buitensporige fiscale druk komt te staan, nu hij de te betalen btw 
later hoe dan ook weer als voorbelasting in aftrek kan brengen.718 Dat het Hof van Justitie 
niet de financiële positie van het inbrengende of schenkende bedrijf, maar de financiële 
positie van de verkrijger voor het voetlicht brengt, is in het licht van de richtlijnhistorie niet 
verwonderlijk. De lidstaten hebben er immers voor gekozen om art. 5 lid 8 Zesde Richtlijn 
(thans: art. 19 Btw-richtlijn) open te stellen voor iedere overgang van het geheel of een 
gedeelte van een algemeenheid van goederen onder bezwarende titel, om niet of in de 
vorm van inbreng in een vennootschap, terwijl art. 5 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn 
de overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen onder 
bezwarende titel beperkte tot de situatie van inbreng in een vennootschap.719 Met name 
omdat het btw-bedrag dat bij een dergelijke overdracht door de verkrijger moet worden 
vooruitbetaald zeer aanzienlijk kan zijn in vergelijking met de middelen van de betrokken 
zaak, acht het Hof van Justitie een speciale behandeling van de overgang van het geheel 
of een gedeelte van een algemeenheid van goederen gerechtvaardigd.720 Hieruit is op te 
maken dat het Hof van Justitie het vermijden dat de financiële toestand van de verkrijger
onder een buitensporige fiscale druk komt te staan de belangrijkste doelstelling acht. In 

717 De systematisch onbevredigende redactie van art. 19 Btw-richtlijn vindt zijn oorsprong in een 
tweetal varianten die door Duitsland zijn voorgesteld als alternatief voor het voorgestelde art. 5 
lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn:
“1. De Lid-Staten hebben de bevoegdheid in geval van eigendomsoverdracht in de vorm van inbreng in 
een vennootschap of anderszins, alsmede in geval van eigendomsoverdracht om niet van het geheel of 
van een gedeelte van een algemeenheid van goederen, ervan uit te gaan dat geen enkele verrichting 
noch enige wijziging wat de persoon van de belastingplichtige betreft, heeft plaatsgevonden;
2. De Lid-Staten hebben de bevoegdheid in geval van overdracht onder bezwarende titel of om niet 
van het geheel of van een gedeelte van een algemeenheid van goederen, ervan uit te gaan dat geen 
enkele verrichting noch enige wijziging wat de persoon van de belastingplichtige betreft, heeft 
plaatsgevonden” (Werkdocument van 20 maart 1975, nr. T/196/75 (FIN), p. 5). In het door de 
voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers ingediend herzien ontwerp van 
de zesde BTW-richtlijn van 23 februari 1977, nr. R/434/77 (FIN 90), p. 9 is in art. 5 lid 8 een mix 
van de vorige twee ontwerpteksten opgenomen: “De Lid-Staten mogen in geval van eigendoms-
overdracht of inbreng van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen om niet of 
onder bezwarende titel ervan uitgaan dat geen transactie heeft plaatsgevonden. De persoon op wie 
de eigendom overgaat wordt geacht de persoon van de cedent voort te zetten. De Lid-Staten mogen in 
voorkomend geval de nodige maatregelen treffen om concurrentieverstoring te voorkomen ingeval de 
begunstigde niet volledig belastingplichtig is.” In deze mix kon iedere lidstaat zich kennelijk vinden, 
aangezien deze tekst met enkele redactionele aanpassingen is aangenomen (concepttekst Voorstel 
voor een zesde richtlijn van 24 maart 1977, nr. R/715/77 (FIN 150) en art. 5 lid 8 Zesde Richtlijn).

718 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01, V-N 2003/61.18, r.o. 39 (Zita Modes).
719 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 

p. 94.
720 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01, V-N 2003/61.18, r.o. 41 (Zita Modes).
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het licht van de richtlijnhistorie en gelet op de omstandigheid dat art. 19 Btw-richtlijn 
ook ziet op een overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid om niet, 
is het niettemin zuiverder om vast te stellen dat art. 19 Btw-richtlijn als doel heeft om te 
vermijden dat de financiële toestand van de betrokken partijen onder een buitensporige 
fiscale druk komt te staan.721

Het voorgaande laat onverlet dat het Hof van Justitie ook de in de richtlijnhistorie genoemde 
doelstelling van eenvoud onderschrijft. Waarin die vereenvoudiging concreet bestaat licht 
het Hof van Justitie niet toe. Niettemin valt uit de richtlijnhistorie hierover wel iets af te 
leiden. Uit de toelichting op art. 5 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn volgt dat de inbreng 
van (het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van) goederen in vennootschappen 
een belastbare handeling onder bezwarende titel kan zijn.722 Door de inbreng van (het geheel 
of een gedeelte van een algemeenheid van) goederen in een vennootschap niet als een 
levering te beschouwen wordt voorkomen dat bij iedere inbreng van goederen beoordeeld 
moet worden of al dan niet sprake is van een belastbare levering onder bezwarende titel. Ik 
acht het waarschijnlijk dat de Europese Commissie deze vereenvoudiging op het oog heeft 
gehad.723 Nu, zoals hiervoor is opgemerkt, de reikwijdte van art. 19 Btw-richtlijn aanzienlijk 
ruimer is dan art. 5 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn, komt het mij niettemin juist voor 
dat het Hof van Justitie de nadruk legt op de (andere) doelstelling van art. 19 Btw-richtlijn 
die inhoudt dat vermeden wordt dat de financiële toestand van de verkrijger onder een 
buitensporige fiscale druk komt te staan.

721 Conclusie A-G Van Hilten 2 juli 2013, nr. 12/03952, BNB 2014/224, punt 5.4 en S.B. Cornielje, 
Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 95.

722 Vgl. A.J. van Doesum, ‘BTW bij inbreng in personenvennootschappen’, TFO 2005/12. Anders dan 
Van Doesum meen ik dat uit de toelichting op art. 5 lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn en 
met name de woorden ‘kan zijn’ niet af te leiden is dat de inbreng van goederen een belastbare 
levering is. Hierbij moet bedacht worden dat deze bepaling, anders dan Van Doesum lijkt te 
veronderstellen, geen uitzondering is op het begrip ‘levering op bezwarende titel’, maar op het 
begrip ‘levering’.

723 Andere mogelijke vereenvoudigingen zijn: het voorkomen dat btw berekend en voldaan moet 
worden over de ingebrachte of geschonken goederen (M.M.W.D. Merkx, ‘Modewereld nu ook 
verantwoordelijk voor de trend in de BTW’, MBB 2005/2, p. 64, S.B. Cornielje, Fusies en overnames 
in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 92, S.B. Cornielje, ‘Overgang van 
de onderneming in de omzetbelasting’, TFO 2017/151, p. 87, B.G. van Zadelhoff, ‘Overdracht 
algemeenheid van goederen en btw’, FBN 2018/9-41 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, 
Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 165) en/of het voorkomen van waarderingskwestie die 
kunnen ontstaan bij de overdracht van een bundeling zaken tegen één prijs (conclusie A-G Jacobs 
26 september 2002, zaak C-497/01, ECLI:EU:C:2002:551 (Zita Modes)). Zoals Cornielje terecht 
opmerkt, zijn vraagtekens te plaatsen bij de complexiteit van het berekenen en voldoen van btw 
dan wel waarderingskwesties bij de overgang van het geheel of een gedeelte van goederen (S.B. 
Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 92).
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 4.7.3 Hof van Justitie

 Volgens het Hof van Justitie heeft art. 19 Btw-richtlijn betrekking op de overdracht van een 
handelszaak (lees: bedrijf of onderneming724) of van een autonoom bedrijfsonderdeel met 
lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een onderneming 
vormen waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend.725 De 
verkoop van goederen zonder meer, zoals de verkoop van een voorraad producten, valt 
niet onder art. 19 Btw-richtlijn.726 De voortzetting van de economische activiteit is volgens 
het Hof geen voorwaarde voor het toepassen van art. 19 Btw-richtlijn, maar het gevolg 
van het toepassen van art. 19 Btw-richtlijn.727 Een overgang van het geheel of een gedeelte 
van een algemeenheid van goederen vereist een overdracht waarbij de verkrijger het 
voornemen heeft om de onderneming of een deel daarvan te exploiteren en niet om de 
betrokken activiteit onmiddellijk zonder meer te vereffenen en in voorkomend geval de 
voorraden te verkopen.728 Het is echter niet vereist dat de verkrijger vóór de overdracht 
dezelfde soort economische activiteit uitoefende als de overdracht.729

De verhuur van een restaurantgebouw inclusief inboedel en vaste activa730 en de verhuur 
van wijngaarden valt niet onder art. 19 Btw-richtlijn, omdat er geen eigendomsoverdracht
van een goed plaatsvindt731. Omdat ook zonder eigendomsoverdracht sprake kan zijn van 
een levering (zie paragraaf 4.2.3.3) vat ik deze jurisprudentie zo op dat het Hof van Justitie 
beslissend acht dat geen levering van een goed plaatsvindt. Een dergelijke uitleg is logisch 
indien bedacht wordt dat art. 19 Btw-richtlijn een uitzondering is op het begrip ‘levering’ 
(zie paragraaf 4.7.1). Zonder de levering van een goed wordt immers niet toegekomen 
aan een uitzondering op het begrip ‘levering’. Uit het Christel Schriever-arrest732 is af te 
leiden dat de verhuur van vastgoed voor de toepassing van art. 19 Btw-richtlijn wel van 
belang kan zijn. De verhuur voor onbepaalde tijd van een winkelruimte in combinatie met 
de overdracht van de uitrusting en de voorraad van een winkel in sportartikelen is door 
het Hof van Justitie aangemerkt als een overgang van een algemeenheid van het geheel 
of gedeelte van een algemeenheid van goederen. Dat de verhuur van de winkelruimte in 
deze zaak wel meetelt voor de vraag of sprake is van een overgang van een algemeenheid 
van het geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen betekent naar mijn mening 

724 In de procestaal, het Frans, wordt het begrip ‘fonds de commerce’ gebruikt. Dit begrip kan vertaald 
worden als bedrijf of onderneming (V. Tweehuysen, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht
(Serie Onderneming en Recht deel 92, Nijmegen): Wolters Kluwer 2016, p. 78). Die uitleg strookt 
met het begrip ‘bedrijfsonderdeel’ dat in de Nederlandse taalversie als equivalent van een gedeelte 
van een algemeenheid van goederen wordt gebruikt. Een beperking tot bepaalde bedrijven is dus 
niet beoogd. In gelijke zin: S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 159 die wijst op de procestaal, het Frans, alsmede de Engelse en Duitse 
vertaling. Anders: R.A. Wolf, ‘Geen art. 31 Wet OB 1968 bij overdracht beleggingsvastgoed’, 
Vastgoed Fiscaal & Civiel 2006/5, p. 18.

725 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01, V-N 2003/61.18, r.o. 40 (Zita Modes).
726 R.o. 40.
727 R.o. 43.
728 R.o. 44.
729 R.o. 45.
730 HvJ EU 19 december 2018, zaak C-17/18, BNB 2019/48, m.nt. Merkx (Mailat).
731 HvJ EU 28 februari 2019, zaak C-278/18, V-N 2019/17.11 (Sequeira Mesquita).
732 HvJ EU 10 november 2011, zaak C-444/10, V-N 2011/63.16 (Christel Schriever).
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niet dat deze verhuurdienst deelt in de faciliteit van art. 19 Btw-richtlijn.733 De verhuur 
van een winkelruimte is immers geen levering van een goed, terwijl deze verhuurdienst 
evenmin te rangschikken is onder art. 29 Btw-richtlijn.

De overdracht van sec de aandelen in de vennootschap die eigenaar is van vastgoed 
kwalificeert niet als een overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid 
van goederen of diensten, omdat met sec de aandelen in een vennootschap geen autonome 
economische activiteit kan worden uitgeoefend.734 Lidstaten hebben de mogelijkheid om 
aandelen waarvan het bezit rechtens of feitelijk recht geven op de eigendom of het genot 
van (een deel van een) onroerend goed gelijk te stellen met een lichamelijke zaak (zie 
paragraaf 4.2.6.5).735 Heeft een lidstaat van die mogelijkheid gebruikgemaakt, dan rijst de 
vraag of een aandelentransactie waarbij moet worden doorgekeken naar het onderliggende 
vastgoed onder de reikwijdte van art. 19 Btw-richtlijn kan vallen.736 Naar mijn mening 
luidt het antwoord op die vraag ontkennend, omdat met uitsluitend de overdracht van de 
macht om als een eigenaar over het onderliggende vastgoed te beschikken geen autonome 
economische activiteit kan worden voortgezet.737 Voor een overgang van het geheel of 
een gedeelte van een algemeenheid van goederen is meer nodig. Hierbij zou naar mijn 
mening gedacht kunnen worden aan de overdracht van met het onderliggende vastgoed 
gelijkgestelde aandelen in de ‘vastgoedvennootschap’ in combinatie met de overdracht 
van de activiteit die bestaat in het tegen vergoeding beheren van het vastgoed van deze 
vennootschap. Echter, uit het X BV-arrest zou ook afgeleid kunnen worden dat in deze 
situatie de overdracht van de vastgoedbeheeractiviteit afzonderlijk bezien moet worden 
van de aandelenoverdracht waardoor de overdracht van de met het onderliggende vastgoed 
gelijkgestelde aandelen ook in deze situatie geen deel uitmaken van een overgang van het 
geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen.738 Toekomstige jurisprudentie 
zal meer duidelijkheid moeten geven of en, zo ja, wanneer de overdracht van aandelen 
onderdeel uitmaakt van de overdracht van een autonome economische activiteit jegens 
de deelneming door de verkoper van de aandelen.739

4.7.4 Levering verhuurd vastgoed: overgang (gedeelte) van een algemeenheid van 
goederen?

De Hoge Raad was aanvankelijk het oordeel toegedaan dat het een acte clair was dat de 
levering van vastgoed in verhuurde staat niet kwalificeert als de overgang van het geheel of 

733 In gelijke zin: S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 139. De Hoge Raad is van oordeel dat het een acte clair is dat doorlopende diensten, 
zoals de verhuur van onroerend goed, niet onder het bereik van art. 19 Btw-richtlijn kunnen 
vallen (HR 29 januari 2010, nr. 08/01847, V-N 2010/8.16, r.o. 3.3 en HR 11 april 2014, nr. 12/01836, 
BNB 2014/120, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.4).

734 HvJ EU 30 mei 2013, zaak C-651/11, BNB 2014/113, m.nt. Bijl (X BV).
735 Art. 15 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn.
736 HvJ EU 30 mei 2013, zaak C-651/11, BNB 2014/113, m.nt. Bijl, r.o. 27 (X BV).
737 HvJ EU 15 september 2011, gevoegde zaken C-180/10 en C-181/10, V-N 2011/50.19, r.o. 36 (Słaby/Kuć) 

en HvJ EU 9 juli 2015, zaak C-331/14, V-N 2015/34.22, r.o. 23 (Kezić) Zie ook: HvJ EU 30 mei 2013, 
zaak C-651/11, BNB 2014/113, m.nt. Bijl, r.o. 53 (X BV).

738 HvJ EU 30 mei 2013, zaak C-651/11, BNB 2014/113, r.o. 34 (X BV).
739 Vgl. Bijl, noot bij HvJ EU 30 mei 2013, zaak C-651/11, BNB 2014/113 (X BV).
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een gedeelte van een algemeenheid van goederen.740 Dit gold niet alleen bij de overdracht 
van één onroerend goed in geëxploiteerde staat741, maar ook indien er meerdere verhuurde 
onroerende goederen werden overgedragen waartussen geen andere samenhang bestond 
dan dat zij tegelijkertijd en het notariële transport in één akte werd neergelegd.742 Voor 
de overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen was 
volgens de Hoge Raad nodig dat een economische activiteit overging die meer inhield 
dan normaal vermogensbeheer, zoals de vestiging van het recht van vruchtgebruik op 102 
verhuurde woningen, verdeeld over zes flatgebouwen in combinatie met de overdracht 
van administratieve, uitvoerende en technische werkzaamheden.743

In het Zita Modes-arrest heeft de Hoge Raad aanleiding gezien om ‘om te gaan’. Naar zijn 
oordeel is het gelet op dit arrest een acte clair dat een richtlijnconforme uitleg van art. 31 
Wet OB (nu: art. 37d Wet OB) met zich brengt ook de overgang van het geheel of een 
gedeelte van een algemeenheid van goederen van dan wel op exploitanten als bedoeld in 
art. 7 lid 2, onderdeel b Wet OB hieronder valt.744 Omdat in deze zaak in cassatie vaststond 
dat zowel voor als na de overdracht sprake is van een zaak die wordt dan wel zou worden 
geëxploiteerd om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen laat de Hoge Raad het oordeel 
van Hof ’s Hertogenbosch dat sprake is van een overgang van een algemeenheid van 
goederen in stand. Het bedrijfsverzamelgebouw in deze zaak bestond uit acht volledig 
zelfstandig te gebruiken units die afzonderlijk werden verhuurd. Aangezien de Hoge Raad 
in de laatste alinea het oordeel in stand laat dat ‘in het onderhavige geval zowel voor als na 
de overgang sprake is van een vermogensbestanddeel’ (enkelvoud) is de aanwezigheid van 
meerdere zelfstandig te gebruiken units kennelijk niet beslissend voor de kwalificatie als 
(het geheel of een gedeelte van een) algemeenheid van goederen.745 De uitkomst in deze 
zaak was naar mijn mening dan ook niet anders geweest indien een gebouw was geleverd 
dat niet bestond uit meerdere volledig zelfstandig te gebruiken units.746

Bij de stelligheid waarmee de Hoge Raad op zijn schreden terugkeert zijn kanttekeningen 
te plaatsen. Het is juist dat met vastgoed in verhuurde staat een autonome economische 
activiteit kan worden uitgeoefend. Maar volstaat dit om een overgang van het geheel of een 
gedeelte van een algemeenheid van goederen aan te nemen? In het Zita Modes-arrest oordeelt 
het Hof van Justitie dat de overdracht van een handelszaak (lees: bedrijf of onderneming) 
of van een autonoom bedrijfsonderdeel (…) waarmee een autonome economische activiteit 
kan worden uitgeoefend, kwalificeert als de overgang van het geheel of een gedeelte van 

740 HR 4 februari 1987, nr. 23.945, BNB 1987/147, m.nt. Ploeger, HR 29 september 1999, nr. 34.774, 
FED 1999/739, m.nt. Braun, r.o. 3.3.2 en HR 25 april 2003, nr. 38.132, BNB 2003/216, m.nt. Bijl, 
r.o. 3.2.3.

741 HR 30 november 1989, nr. 24.848, BNB 1989/19, m.nt. Ploeger.
742 HR 2 december 1987, nr. 23.976, BNB 1988/34.
743 HR 29 september 1999, nr. 34.774, FED 1999/739, m.nt. Braun.
744 HR 6 juni 2008, nr. 42.677, BNB 2008/221, m.nt. Van Zadelhoff.
745 J.A.M. Leijten, ‘Hoge Raad om: Art. 31 Wet OB 1968 van toepassing bij de overdracht van een 

verhuurd bedrijfsverzamelgebouw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2008/4, p. 15 en R.A. Wolf, ‘Geen 
btw meer bij overdracht verhuurd vastgoed’, FTV 2008/7/8-30.

746 Anders: Van Zadelhoff, noot bij HR 6 juni 2008, nr. 42.677, BNB 2008/221 en B.G. van Zadelhoff, 
‘Overdracht vastgoed als algemeenheid van goederen buiten de BTW’, FBN 2008/12-78. In de 
praktijk past de Nederlandse belastingdienst art. 37d Wet OB ook toe op de overdracht van een 
(onsplitsbaar) gebouw in verhuurde staat.
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een algemeenheid van goederen. Uit het Zita Modes-arrest is niet af te leiden of de levering 
van vastgoed in verhuurde staat als een overdracht van een bedrijf of onderneming (of een 
gedeelte daarvan) kwalificeert. In deze zaak ging het immers om de overdracht van een 
handelszaak in confectiekleding. Bovendien is het Hof van Justitie van oordeel dat de speciale 
behandeling (lees: geen levering) bij de overgang van het geheel of een gedeelte van een 
algemeenheid van goederen met name gerechtvaardigd is omdat het btw-bedrag dat voor 
de overdracht moet worden (vooruit) betaald zeer aanzienlijk kan zijn in vergelijking met 
de middelen van de betrokken zaak. Het Hof van Justitie verwijst bij dit oordeel naar punt 
39 van de conclusie van A-G Jacobs in deze zaak. Omdat de A-G in dit punt voortborduurt 
op hetgeen hij in punt 38 schrijft dienen deze punten in samenhang te worden gelezen:

“38. Ook moeten wij niet vergeten dat artikel 5, lid 8, is bedoeld voor situaties waarin de omvang 
van de BTW buitengewoon bezwarend is voor het betrokken bedrijf. Hoewel het aftrekstelsel 
bedoeld is om de handelaar volledig te ontheffen van de BTW-last die hij in de loop van al zijn 
economische activiteiten heeft moeten betalen (…) – het neutraliteitsbeginsel -, werkt het in de 
praktijk zo, dat handelaren normaliter bedragen (hun in rekening gebracht over hun inkomende 
leveringen en diensten) moeten voorschieten, die zij naderhand recupereren door een deel van 
de belasting (over hun uitgaande leveringen en diensten) die door hun klanten wordt betaald, 
te behouden. Een dergelijke verrekening van voorschotten moge aanvaardbaar worden geacht 
in de normale loop van een bedrijf, maar het is veel bezwarender voor de nieuwe eigenaar 
van een bedrijf om in één keer belasting te moeten voorschieten over de totale waarde ervan.
39. Wanneer een belastingplichtige van een andere belastingplichtige losse activa verkrijgt, 
zeg een handelsmerk of een deel van de handelsvoorraden of zelfs alle handelsvoorraden, 
kan dat worden gezien als een normale zakelijke transactie of een investering, en kan de 
BTW-vooruitbetaling worden gezien als een normale verplichting van de handelaar. De overgang 
van een heel bedrijf is echter een uitzonderlijke gebeurtenis, en een bijzondere behandeling 
kan gerechtvaardigd zijn omdat het BTW-bedrag dat moet worden voorgeschoten, bijzonder 
groot kan zijn in verhouding tot de middelen van het betrokken bedrijf.”

Bij de overdracht van een handelszaak, zoals in de zaak Zita Modes, gaat die rechtvaardiging 
zonder meer op, maar bij de overdracht van verhuurd vastgoed ligt dat anders. De levering 
van vastgoed is in beginsel vrijgesteld van btw-heffing waardoor (vooruit)betaling van (grote 
bedragen aan) btw slechts aan de orde is indien hetgeen geleverd wordt een nieuw (gedeelte 
van een) nieuw gebouw of een bouwterrein is.747 In de zaak waarin de Hoge Raad omging was 
zonder toepassing van (thans) art. 37d Wet OB sprake geweest van de vrijgestelde levering 
van het bedrijfsverzamelgebouw waardoor het aspect van de voorfinanciering van de btw 
in die zaak in het geheel niet speelde. Voorts kan betwijfeld worden of de aankoop van een 
gebouw (in verhuurde staat) voor een belastingplichtige een uitzonderlijke gebeurtenis is 
die een uitzondering op het leveringsbegrip rechtvaardigt. In dit teleologisch licht bezien is 
het daarom maar de vraag of hetgeen het Hof van Justitie in het Zita Modes-arrest overweegt 
zonder meer de conclusie rechtvaardigt dat het een acte clair is dat art. 37d Wet OB van 
toepassing is op de levering van een (bedrijfsverzamel) gebouw in verhuurde staat.748 Dit 

747 Vgl. HvJ EU 30 mei 2013, zaak C-651/11, BNB 2014/113, m.nt. Bijl. r.o. 43 (X BV).
748 Vgl. R.A. Wolf, ‘Geen btw meer bij overdracht verhuurd vastgoed’, FTV 2008/7/8-30 en J. Rous en 

K.F.H. van Lierop, ‘Verslag 44e Fiscale Conferentie “Vastgoed”’, WFR 2018/26, p. 154.
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klemt te meer nu uit de in het begrip ‘overgang van het geheel of een gedeelte van een 
algemeenheid van goederen’ in art. 19 Btw-richtlijn en de definitie daarvan door het Hof 
van Justitie (‘lichamelijke en eventuele lichamelijke zaken’) gehanteerde meervoudsvorm 
afgeleid zou kunnen worden dat de overdracht van één lichamelijke goed niet volstaat749, 
terwijl de Hoge Raad in zijn oordeel uitgaat van de in cassatie onbestreden vaststelling 
dat sprake is van een vermogensbestanddeel (enkelvoud).

Ook de richtlijnhistorie geeft hierover geen uitsluitsel. In het Voorstel voor een zesde richtlijn 
werd de exploitatie van een zaak om er op min of meer duurzame wijze opbrengsten 
uit te verkrijgen niet gerangschikt onder het begrip ‘economische bedrijvigheid’ (lees: 
economische activiteit). De woorden ‘bedrijf’ en ‘bedrijvigheid’ in de toelichting op art. 5 
lid 4 Voorstel voor een zesde richtlijn kunnen dan ook alleen maar betrekking hebben op 
de activiteiten van een producent, handelaar of dienstverrichter (lees: ondernemersacti-
viteiten). De lidstaten hebben er echter voor gekozen om de exploitatie van een zaak om 
er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, een beleggersactiviteit, aan te merken als een 
economische activiteit (zie paragraaf 4.7.2). In de stukken inzake de totstandkoming van 
de Zesde Richtlijn heb ik niets gevonden waaruit blijkt dat lidstaten (hiermee) hebben 
beoogd om (thans) art. 19 Btw-richtlijn open te stellen voor de exploitanten van een zaak, 
maar hierin is evenmin iets te vinden waaruit blijkt dat deze bepaling niet van toepassing 
is op de overdracht van de exploitatie van een zaak. In de richtlijnhistorie is daarom 
geen aanknopingspunt te vinden voor het antwoord op de vraag of de Hoge Raad een 
richtlijnconform pad bewandelt.

Het voorgaande betekent dat naar mijn mening ook na het Zita Modes-arrest van het Hof 
van Justitie redelijke twijfel mogelijk is over de vraag of art. 19 Btw-richtlijn van toepassing 
is op de levering van (oud) vastgoed in verhuurde staat. Van een acte clair is naar mijn 
mening dan ook geen sprake.750 Dat door lagere rechters ook na het Zita Modes-arrest is 
geoordeeld dat (thans) art. 37d Wet OB niet van toepassing is op de overdracht van sec de 
exploitatie van vastgoed onderstreept dit.751 Bovendien wordt het toepassen van art. 19 
Btw-richtlijn op de levering van verhuurd vastgoed niet in alle lidstaten vanzelfsprekend 
geacht.752 De Hoge Raad had als hoogste rechter daarom een prejudiciële vraag moeten 
stellen aan het Hof van Justitie.753 Die plicht van de Hoge Raad om in voorkomend geval 
hierover een prejudiciële vraag te stellen geldt naar mijn mening onverkort, aangezien ook 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie na het Zita Modes-arrest geen uitsluitsel geeft.

749 In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HR 6 juni 2008, nr. 42.677, BNB 2008/221.
750 In gelijke zin: M.M.W.D. Merkx, ‘Modewereld nu ook verantwoordelijk voor de trend in de BTW’, 

MBB 2005/2, p. 66.
751 Hof Arnhem 3 mei 2004, nr. 03/00871, V-N 2004/44.16 en Rb ’s Gravenhage 6 maart 2006, 

nr. 05/1915, V-N 2006/54.23. Hierbij past de kanttekening dat Hof Arnhem onderkent dat zijn 
uitleg van het Zita Modes-arrest mogelijk te restrictief is, maar van oordeel is dat belanghebbende 
zich in dat geval op de voor hem gunstiger strikte uitleg door de Hoge Raad mag beroepen.

752 Zie bijv. voor Polen: K. Lasinski-Sulecki, ‘No Supply Rule and Real Estate Transactions’, International 
VAT Monitor September/October 2017, p. 362-367. Uit HvJ EU 26 november 2020, zaak C-787/18, 
V-N 2020/63.25.9 (Sögård Fastigheter) is af te leiden dat de overdracht van verhuurd vastgoed in 
Zweden wel een overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen 
kan zijn.

753 Anders: conclusie A-G De Wit 13 juli 2006, nr. 42.677, BNB 2008/221.



249

Overdracht onroerend goed als (gedeelte) van een algemeenheid van goederen 4.7.5

Dat naar mijn mening redelijke twijfel mogelijk is over de vraag of art. 19 Btw-richtlijn 
van toepassing is op de levering van verhuurd vastgoed, laat onverlet dat de uitleg door 
de Hoge Raad wel wenselijk kan zijn. Tegen de opvatting van de Hoge Raad pleit dat het 
beginsel van algemene heffing een strikte uitleg van de niet-leveringsregel eist. Vóór 
de opvatting van de Hoge Raad pleit echter dat deze levering geen schakel vormt in de 
productie- en distributieketen die leidt tot verbruik waardoor deze inbreuk op het beginsel 
van algemene heffing naar mijn mening te rechtvaardigen is op grond van het rechtskarakter 
van de btw. Op grond van concurrentieneutraliteit kan daarnaast gesteld worden dat als de 
overgang van een economische activiteit van een producent, handelaar of dienstverrichter 
onder de reikwijdte van de niet-leveringsregel valt, dit ook zou moeten gelden voor de 
overgang van een economische activiteit die bestaat in de exploitatie van vastgoed. Dit 
‘neutraliteitsargument’ acht ik echter niet zo sterk. Er kan immers net zo goed gesteld 
worden dat de concurrentieneutraliteit geen steun biedt voor de uitleg van de Hoge Raad, 
omdat de economische activiteit van een producent, handelaar en dienstverrichter (een 
ondernemersactiviteit) te veel verschilt met de economische activiteit van een exploitant 
van een zaak (een beleggersactiviteit) om over één kam te worden geschoren. Hoe dan 
ook, ik meen dat de uitleg van de Hoge Raad in ieder geval op grond van het rechtskarakter 
van de btw wenselijk is.

4.7.5 Levering verhuurd vastgoed door projectontwikkelaar aan vastgoedbelegger: 
overgang (gedeelte) van een algemeenheid van goederen?

Uit art. 19 Btw-richtlijn volgt dat degene op wie de goederen overgaan in de plaats treedt 
van de overdrager. Zoals in paragraaf 4.7.3 is opgemerkt is, heeft het Hof van Justitie in 
het Zita Modes-arrest hieruit afgeleid dat de voortzetting geen toepassingsvoorwaarde is, 
maar het gevolg van het feit dat geen levering geacht wordt plaats te vinden. In het Zita 
Modes-arrest oordeelt het Hof van Justitie expliciet dat het niet vereist is dat de verkrijger 
vóór de overdracht dezelfde soort economische activiteit uitoefende als de overdrager. 
Hieruit volgt niet dat het voor de toepassing van art. 19 Btw-richtlijn niet vereist is dat de 
verkrijger ná de overdracht dezelfde soort economische activiteit uitoefent als de overdrager 
vóór de overdracht.754 Die vraag speelt in de vastgoedpraktijk bij projectontwikkelaars die 
vastgoed in verhuurde staat overdragen aan een vastgoedbelegger. Hierbij merk ik op dat 
die vraag in Nederland speelt, omdat de Hoge Raad art. 37d Wet OB ook van toepassing 
acht op de overdracht van vastgoed in verhuurde staat. Zoals in paragraaf 4.7.4 is betoogd, 
is het naar mijn mening niet zonneklaar dat die rechtsopvatting richtlijnconform is. Is het 
Hof van Justitie van oordeel dat art. 19 Btw-richtlijn niet van toepassing is op de overdracht 
van vastgoed in verhuurde staat dan speelt de vraag of de levering van verhuurd vastgoed 

754 In gelijke zin: J.A.M. Leijten, ‘Hoge Raad om: Art. 31 Wet OB 1968 van toepassing bij de overdracht 
van een verhuurd bedrijfsverzamelgebouw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2008/4, p. 15-16. Anders: 
Nieuwenhuizen, commentaar bij HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01, NTFR 2003/2035 
(Zita Modes), A.J. van Doesum en G.J. van Norden, ‘Bedrijfsoverdrachten en omzetbelasting’, 
WPNR 2007/6695, p. 84, C.M. van Veelen en A.H. de Winter, ‘Overdracht van onroerende zaken 
door projectontwikkelaars, algemeenheid van goederen of gewoon een pand?’, Vastgoed Fiscaal 
& Civiel 2012/4, p. 3, S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 197, S.B. Cornielje, ‘Overgang van de onderneming in de omzetbelasting’, 
TFO 2017/151, p. 93 en J. Rous, ‘Over overdragen en verder verhuren’, NTFR-B 2019/10, p. 12.
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door een projectontwikkelaar aan een vastgoedbelegger onder het niet-leveringsbeginsel 
valt niet.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft zich gebogen over de vraag of de overdracht van een 
kantoorcomplex door een projectontwikkelaar aan een vastgoedbelegger onder art. 37d 
Wet OB valt. In deze zaak had de projectontwikkelaar het kantoorcomplex gedurende 
een periode van twee weken verhuurd alvorens hij het kantoorcomplex aan de vast-
goedbelegger overdroeg. Naar het oordeel van het hof heeft de projectontwikkelaar het 
kantoorcomplex niet ontwikkeld met het oog om dit gebouw zelf te exploiteren, maar 
om het te verkopen. Het hof oordeelt dat de overdracht van het kantoorcomplex voor de 
projectontwikkelaar de verkoop van een goed is dat behoort tot de voorraad van de door de 
projectontwikkelaar ontwikkelde panden. De huurovereenkomst heeft, aldus het hof, het 
te verkopen kantoorcomplex slechts aantrekkelijker gemaakt, omdat een kantoorcomplex 
in verhuurde staat de projectontwikkelaar meer oplevert.755 Uit deze uitspraak is af te 
leiden dat het hof van oordeel is dat art. 19 Btw-richtlijn veronderstelt dat de overdrager 
voor en de verkrijger na de overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid 
met deze algemeenheid dezelfde economische activiteit uitoefenen. Het hof laat met deze 
uitspraak de mogelijkheid open dat een projectontwikkelaar vastgoed dat aanvankelijk 
bestemd was voor de verkoop aan de voorraad onttrekt en zelf gaat exploiteren met het 
oog om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen (lees: gaat gebruiken als bedrijfsmiddel). 
Uit de uitspraak van het hof leid ik af dat het hof alsdan van oordeel is dat de overdracht 
van vastgoed in verhuurde staat door een projectontwikkelaar aan een vastgoedbelegger 
kwalificeert als een overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van 
goederen. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep onder verwijzing naar art. 81 Wet RO 
ongegrond verklaard.756

In de literatuur is op voormelde opvatting kritiek geuit, omdat door de projectontwik-
kelaar een activiteit wordt overgedragen die kwalificeert als een economische activiteit. 
Cornielje en Hietveld menen dat zodra de projectontwikkelaar een huurcontract sluit, met 
welk oogmerk ook, hij een economische activiteit verricht die bestaat in de verhuur van 
onroerend goed.757 Naar mijn mening miskent deze opvatting dat een projectontwikkelaar 
die vastgoed ontwikkelt met het oog op de verkoop voor die activiteit als producent 
hiervoor belastingplichtig is en niet wordt door de verhuur van het ontwikkelde vastgoed. 
De relevante vraag is naar mijn mening dan ook of de economische activiteit van de 
projectontwikkelaar door het sluiten van het huurcontract van kleur verschiet: verricht de 
projectontwikkelaar door het sluiten van een huurcontract niet langer een economische 
activiteit als producent, maar een economische activiteit die bestaat in de exploitatie van 
een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen? Naar mijn mening is daarvan geen 
sprake indien de projectontwikkelaar het ontwikkelde vastgoed, zoals in voormelde zaak 

755 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 april 2018, nr. 17/00319, V-N 2018/34.1.4.
756 HR 15 mei 2020, nr. 18/01687, V-N 2020/28.11.
757 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 195 

en R. Hietveld, ‘Ondanks overdracht verhuurde opstal toch geen algemeenheid van goederen?!’, 
BTW-bulletin 2021/8.
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van Hof Arnhem-Leeuwarden, bestemd blijft voor de verkoop.758 Anders dan Van Veelen 
en Winter menen, kan uit het Zita Modes-arrest niet worden afgeleid dat een voortzetting 
van eenzelfde onderneming niet is vereist.759 Zoals aan het begin van deze paragraaf is 
aangegeven, heeft het Hof van Justitie in dit arrest slechts geoordeeld dat het niet vereist 
is dat de verkrijger vóór de overdracht dezelfde soort economische activiteit verricht als 
de overdrager. Of art. 19 Btw-richtlijn vereist dat de verkrijger ná de overdracht dezelfde 
soort economische activiteit verricht als de overdrager wordt door het Hof van Justitie 
niet expliciet gezegd. Het komt mij echter voor dat in het oordeel van het Hof van Justitie 
dat voortzetting van de economische activiteit het gevolg is van het toepassen van art. 19 
Btw-richtlijn, besloten ligt dat de overdrager en de verkrijger met hetgeen overgaat dezelfde 
economische activiteit moet uitoefenen. Zou dit anders zijn dan kan immers bezwaarlijk 
van voortzetting van een economische activiteit worden gesproken.760 Steun voor die 
opvatting is ook te vinden in de jurisprudentie van de Hoge Raad.761

Voormelde uitleg van art. 19 Btw-richtlijn is naar mijn mening in overeenstemming met het 
beginsel van algemene heffing op grond waarvan een uitzondering op het begrip ‘levering’ 
strikt moet worden uitgelegd. Daarnaast sluit deze uitleg uit dat op het eindverbruik van 
de door de projectontwikkelaar aan het vastgoed toegevoegde waarde geen btw drukt. 
Indien een projectontwikkelaar vastgoed ontwikkelt en in verhuurde staat overdraagt aan 
een vastgoedbelegger die het (vrijgesteld) verhuurt aan een eindverbruiker, dan zou het 
toepassen van art. 19 Btw-richtlijn namelijk tot gevolg hebben dat op de door de project-
ontwikkelaar toegevoegde waarde geen btw drukt.762 Een dergelijk resultaat staat naar 
mijn mening haaks op het rechtskarakter van de btw. Ik zie ook niet in waarom deze uitleg 
strijd zou opleveren met het beginsel van de fiscale neutraliteit.763 Indien, zoals ik hiervoor 
heb betoogd, de projectontwikkelaar geen exploitant van een zaak is, maar een producent, 
dan is geen sprake van de overdracht van een verhuuronderneming en derhalve evenmin 
van een verschillende btw-behandeling van de overdracht van een verhuuronderneming.

758 C.M. van Veelen en A.H. de Winter, ‘Overdracht van onroerende zaken door projectontwikkelaars, 
algemeenheid van goederen of gewoon een pand?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2012/4, p. 3 wijzen 
er terecht op dat het in de praktijk gebruikelijk is (geworden) dat een projectontwikkelaar ook de 
huurder zoekt om het ontwikkelde gebouw met het huurcontract te verkopen aan een belegger.

759 C.M. van Veelen en A.H. de Winter, ‘Overdracht van onroerende zaken door projectontwikkelaars, 
algemeenheid van goederen of gewoon een pand?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2012/4, p. 3.

760 Anders: B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), 
Deventer: FED 1992, p. 197.

761 In zijn arrest van 26 april 2000, nr. 35.336, BNB 2000/245, m.nt. Simons, r.o. 3.3 overweegt de 
Hoge Raad expliciet dat dat degene aan wie een onderneming wordt overgedragen, dezelfde 
onderneming moet voortzetten. Ook in zijn arrest van 6 juni 2008, nr. 42.677, BNB 2008/221, m.nt. 
Van Zadelhoff, r.o. 3.2.3 neemt de Hoge Raad in aanmerking dat zowel voor als na de overgang 
sprake is van de exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Tot slot valt 
te wijzen op het arrest van 28 september 2018, nr. 17/00987, BNB 2018/206, r.o. 2.3.3 waarin de 
Hoge Raad oordeelt dat bij de overdracht van verhuurde machines tot uitgangspunt moet worden 
genomen dat de aard van de verhuur door de overdracht ongewijzigd moet zijn gebleven.

762 C.M. van Veelen en A.H. de Winter, ‘Overdracht van onroerende zaken door projectontwikkelaars, 
algemeenheid van goederen of gewoon een pand?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2012/4, p. 3 en B.G. 
van Zadelhoff, ‘Overdracht algemeenheid van goederen en btw’, FBN 2018/9-41.

763 Anders: S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 195.



252

Hoofdstuk 4 / Belastbaarheid vastgoedtransacties4.7.6

4.7.6 Conclusie

De uitzondering op het begrip ‘levering’ in art. 19 Btw-richtlijn heeft een tweeledig doel: 
vereenvoudiging en het voorkomen dat de financiële positie van betrokken partijen onder 
een buitensporige fiscale druk komt te staan. De Hoge Raad heeft in het Zita Modes-arrest 
van het Hof van Justitie aanleiding gezien om ‘om te gaan’ en geoordeeld dat het een 
acte clair is dat deze faciliteit ook van toepassing is op de overdracht van een gebouw in 
verhuurde staat. Ook na het Zita Modes-arrest is echter redelijke twijfel mogelijk of het 
voor toepassing van art. 19 Btw-richtlijn volstaat dat de exploitatie van vastgoed om er 
duurzaam opbrengst uit te verkrijgen overgaat. In de eerste plaats ging het in de zaak Zita 
Modes over de overdracht van een detailhandelszaak en niet om de overdracht van een 
beleggersactiviteit. Daarnaast kan gelet op de meervoudsvorm in het begrip ‘overgang van 
het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen’ en de definitie daarvan 
door het Hof van Justitie (‘lichamelijke en eventueel onlichamelijke zaken’) betwijfeld 
worden of art. 19 Btw-richtlijn van toepassing is op de overdracht van één gebouw in 
verhuurde staat. Bovendien is de levering van een gebouw in beginsel vrijgesteld waardoor 
art. 19 Btw-richtlijn in beginsel niet nodig is om voorfinanciering van btw te voorkomen, 
terwijl de aankoop van een gebouw evenmin een uitzonderlijke gebeurtenis is die een 
uitzondering op het leveringsbegrip rechtvaardigt. Omdat beide omstandigheden in het 
Zita Modes-arrest van belang zijn geacht voor de toepassing van art. 5 lid 8 Zesde Richtlijn 
(nu: art. 19 Btw-richtlijn) meen ik dat de Hoge Raad een prejudiciële vraag had moeten 
stellen. Het is mogelijk dat, zoals de Hoge Raad aanneemt, voor toepassing van art. 19 
Btw-richtlijn volstaat dat een economische activiteit overgaat, maar buiten twijfel is dat niet.

Vóór de rechtsopvatting van de Hoge Raad pleit naar mijn mening dat deze levering geen 
schakel vormt in de productie- en distributieketen die leidt tot verbruik waardoor de inbreuk 
die art. 19 Btw-richtlijn maakt op het beginsel van algemene heffing te rechtvaardigen is 
op grond van het rechtskarakter van de btw. Op grond van concurrentieneutraliteit kan 
daarnaast gesteld worden dat als de overgang van een economische activiteit van een 
producent, handelaar of dienstverrichter onder de reikwijdte van de niet-leveringsregel valt, 
dit ook zou moeten gelden voor de overgang van een economische activiteit die bestaat in 
de exploitatie van vastgoed. Dit ‘neutraliteitsargument’ acht ik echter niet zo sterk. Er kan 
immers net zo goed gesteld worden dat de concurrentieneutraliteit geen steun biedt voor 
de uitleg van de Hoge Raad, omdat de economische activiteit van een producent, handelaar 
en dienstverrichter (een ondernemersactiviteit) te veel verschilt met de economische 
activiteit van een exploitant van een zaak (een beleggersactiviteit) om over één kam te 
worden geschoren. Hoe dan ook, ik meen dat de uitleg van de Hoge Raad in ieder geval 
op grond van het rechtskarakter van de btw gerechtvaardigd is. De toepassing van de 
niet-leveringsregel op de levering van verhuurd vastgoed door (een als zodanig handelende) 
projectontwikkelaar aan een belegger acht ik echter niet gerechtvaardigd. In die situatie 
pleit niet alleen het beginsel van algemene heffing, maar ook het rechtskarakter van de btw 
tegen het toepassen van de niet-leveringsregel. In dat geval is de levering van het verhuurde 
vastgoed een schakel in de productie- en distributieketen en zou het toepassen van de 
niet-leveringsregel betekenen dat de door de projectontwikkelaar toegevoegde waarde 
buiten de btw-heffing blijft waardoor sprake is van een risico op onbelast eindverbruik.
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4.8 Conclusie

Een vastgoedtransactie is op grond van art. 2 lid 1, onderdelen a en d Btw-richtlijn belastbaar 
indien zij door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel 
wordt verricht. Een vastgoedtransactie is een levering of een dienst. Meer smaken zijn 
er niet. Uit de richtlijnhistorie en de structuur van art. 14 en 15 lid 2 Btw-richtlijn blijkt 
dat de eigendomsoverdracht van vastgoed in beginsel kwalificeert als een levering. In de 
richtlijnhistorie zijn er twee redenen te vinden voor ‘de overdracht van de macht om als 
een eigenaar over het goed te beschikken’ als leveringsdefinitie. In de eerste plaats waren 
de lidstaten eensluidend van mening dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid niet 
als een levering kwalificeert. Daarnaast werd het wenselijk geacht om de lidstaten de 
mogelijkheid te geven om de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde rechten, deelbewijzen 
en aandelen met betrekking tot vastgoed (net als de eigendom) te vereenzelvigen met het 
onderliggende vastgoed. Door die vereenzelviging kwalificeert de overdracht van deze 
rechten, deelbewijzen en aandelen als een levering indien daardoor de macht om als een 
eigenaar over het onderliggende vastgoed te beschikken wordt overgedragen. Hierdoor 
worden rechten, deelbewijzen en aandelen die economisch gezien gelijkwaardig zijn aan 
de eigendom van het vastgoed ook als zodanig behandeld, hetgeen in overeenstemming 
is met de (interne) concurrentieneutraliteit. Wat niet in overeenstemming is met het 
beginsel van de fiscale neutraliteit is dat deze gelijkstelling optioneel is. Hierdoor kan 
de behandeling van de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde rechten, deelbewijzen en 
aandelen van lidstaat tot lidstaat verschillen.

Op grond van het Safe-arrest kan ook buiten art. 15 lid 2 Btw-richtlijn om sprake zijn van 
een levering vóór of zonder de eigendomsoverdracht van het vastgoed. Omdat in deze 
zaak de economisch eigenaar op elk door hem gewenst moment de eigendom van het 
vastgoed kon verkrijgen of (doen) overdragen aan een derde, doet deze beslissing recht 
aan het beginsel van de fiscale neutraliteit. Wordt de beslissing in de zaak Safe geab-
straheerd van haar context dan ontstaan er gemakkelijk scheuren in het leveringsbegrip 
van art. 14 Btw-richtlijn. Uit de leveringsgelijkstellingen in art. 14 leden 2 en 3 Btw-richtlijn 
alsmede de gelijkstellingen met lichamelijke zaken in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn blijkt dat 
de eigendomsoverdracht het uitgangspunt vormt van het leveringsbegrip. Dat zowel het 
Hof van Justitie als de Hoge Raad ook na het Safe-arrest als uitgangspunt hanteren dat 
de levering van vastgoed plaatsvindt door de overdracht van de eigendom is daarmee in 
overeenstemming. De toets of eigenaarsbevoegdheden feitelijk zijn overgedragen is bij 
vastgoedtransacties met name van belang in de situatie waarin de eigendom (nog) niet 
aan de koper wordt overgedragen, zoals de economische eigendomsoverdracht in de zaak 
Safe en de verkoop van vastgoed in het kader van een ABC-levering, en de overdracht van 
de eigendom van vastgoed waarbij de eigenaarsbevoegdheden (vervreemden, bezwaren, 
verhuren en/of gebruik) aanzienlijk zijn beperkt. Het Centralan-arrest, waarin het Hof 
van Justitie de mogelijkheid openlaat dat de macht om als een eigenaar over vastgoed 
tweemaal kan worden overgedragen, is naar mijn mening geen bewijs dat het uitgangspunt 
dat de levering plaatsvindt bij de eigendomsoverdracht is losgelaten. Het is naar mijn 
mening mogelijk en wenselijk om dit arrest zo uit te leggen dat recht wordt gedaan aan 
de beslissing van het Hof én de opzet van art. 14 lid 1 en art. 15 lid 2 Btw-richtlijn. Die 
uitleg houdt in dat de macht om als een eigenaar over het vastgoed te beschikken slechts 
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tweemaal kan worden overgedragen indien een lidstaat gebruikgemaakt heeft van de 
mogelijkheid om de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde rechten, deelbewijzen en 
aandelen gelijk te stellen met het onderliggende vastgoed. De richtlijnhistorie laat zien dat 
de eigendomsoverdracht van vastgoed niet altijd kwalificeert als een levering. Lidstaten 
waren, zoals reeds is opgemerkt, eensluidend van mening dat de eigendomsoverdracht tot 
zekerheid niet kwalificeert als de overdracht van de macht om als een eigenaar over het 
goed te beschikken. Uit het Mydibel-arrest, waarbij de eigendomsoverdracht in het kader 
van een sale-and-financial-leaseback van vastgoed niet als een levering is aangemerkt, 
is af te leiden dat het Hof van Justitie op dezelfde golflengte zit. Het voorgaande laat 
onverlet dat het beginsel van de fiscale neutraliteit meer recht gedaan wordt indien in alle 
gevallen het materiële ‘Safe-criterium’ wordt gehanteerd. Die keuze zou – in de woorden 
van Reugebrink – een verbouwing zijn waarop het fundament van het leveringsbegrip 
niet is berekend. Het behoeft geen nader betoog dat het verstandiger is om pas tot een 
dergelijke verbouwing over te gaan nadat het fundament van het leveringsbegrip in de 
Btw-richtlijn zodanig is aangepast dat het op die verbouwing is berekend. Bovendien 
kleeft aan een keuze voor het onverkort toepassen van het Safe-criterium ook het nadeel 
dat zij voor meer rechtsonzekerheid zorgt, bijvoorbeeld bij beperkte zakelijke rechten die 
zowel qua duur als omvang aanzienlijk kunnen verschillen. Het huidige leveringsbegrip 
dat geconcentreerd is rondom de eigendom met het Safe-arrest als nuance op grond van 
de fiscale neutraliteit, is daarom zo gek nog niet.

Op grond van art. 14 lid 2, onderdelen a tot en met c Btw-richtlijn geldt een verplichte 
leveringsgelijkstelling voor de onteigening van vastgoed, de huurkoop van vastgoed en 
de aan- en verkoop van vastgoed in commissie. Omdat een directe verkrijging of ver-
vreemding van de eigendom van vastgoed door de principaal in Nederland niet mogelijk 
is, heeft laatstgenoemde leveringsgelijkstelling voor de aan- en verkoop van vastgoed 
in commissie in Nederland geen toegevoegde waarde. Dat in Nederland de veiling van 
vastgoed per definitie wordt aangemerkt als een levering aan en door de veilinghouder, is 
een leveringsgelijkstelling waarvoor geen steun te vinden is in de Btw-richtlijn. Op grond 
van art. 14 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn is een dergelijke leveringsgelijkstelling slechts 
toegestaan indien sprake is van de aan- en verkoop van vastgoed in commissie, maar zoals 
reeds is opgemerkt heeft die leveringsgelijkstelling in Nederland geen toegevoegde waarde. 
Ook van een toegestane vereenvoudigingsmaatregel als bedoeld in art. 394 Btw-richtlijn 
is geen sprake, omdat Nederland de Europese Commissie te laat op de hoogte heeft 
gesteld van deze maatregel en deze maatregel een noemenswaardige invloed heeft op de 
belastingopbrengst in het stadium van eindverbruik, bijvoorbeeld indien vastgoed van een 
particulier via de veiling wordt verkocht aan een andere particulier. De leveringsgelijkstelling 
voor onteigening van vastgoed voorkomt dat de overheid door een keuze voor onteigening 
in plaats van een vrijwillige eigendomsoverdracht btw-heffing kan voorkomen, terwijl 
tevens wordt voorkomen dat onteigening ten opzichte van reguliere levering leidt tot 
een btw-aftreknadeel voor de belastingplichtige. Deze leveringsgelijkstelling is vanuit het 
oogpunt van het beginsel van algemene heffing, de fiscale neutraliteit en het rechtskarakter 
van de btw wenselijk. Dat de huurkoop van vastgoed op grond van art. 14 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn gelijkgesteld is met een levering indien de eigendom uiterlijk bij betaling 
van de laatste termijn wordt verkregen, is gebaseerd op en in overeenstemming met het 
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beginsel van de fiscale neutraliteit. Door deze leveringsgelijkstelling wordt een situatie die 
economisch gezien gelijkwaardig is aan de reguliere levering ook als zodanig behandeld. 
Dat op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie ook de huurkoop of financial 
leasing van vastgoed met een urgerende kooptoptie met een levering wordt gelijkgesteld, 
doet recht aan de ratio van deze leveringsgelijkstelling.

Voor de oplevering van bepaalde werken in onroerende staat geldt op grond van art. 14 lid 3 
Btw-richtlijn een optionele leveringsgelijkstelling. In Nederland is ervoor gekozen om de 
oplevering van onroerende goederen door degene die de goederen heeft vervaardigd, met 
uitzondering van andere onbebouwde terreinen dan bouwterreinen, gelijk te stellen met 
een levering (art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB). Op grond van art. 14 lid 3 Btw-richtlijn is dit 
toegestaan. Zowel uit de richtlijnhistorie als de wetshistorie blijkt niet duidelijk waarom 
deze leveringsgelijkstelling wenselijk is geacht. Vanuit het oogpunt van het beginsel van 
algemene heffing en het rechtskarakter van de btw maakt het niet uit of deze handeling 
als een levering of dienst kwalificeert. Ook in het beginsel van de fiscale neutraliteit is naar 
mijn mening geen afdoende rechtvaardiging te vinden voor een gelijkstelling van deze 
handeling met een levering. In het licht van de wezenlijke kenmerken van de btw kan 
daarom niet gezegd worden dat de leveringsgelijkstelling van art. 14 lid 3 Btw-richtlijn 
en art. 3 lid 1, onderdeel c Wet OB wenselijk is.

Is een vastgoedtransactie geen levering, een daarmee gelijkgestelde handeling incluis, 
dan kwalificeert zij op grond van art. 24 lid 1 Btw-richtlijn als een dienst. De negatieve 
definitie van het begrip ‘dienst’ (‘elke handeling die geen levering van een goed is’) zorgt 
ervoor dat dat er geen handelingen van een belastingplichtige tussen wal en schip vallen, 
hetgeen recht doet aan het beginsel van algemene heffing en het rechtskarakter van de 
btw. Dat een vastgoedtransactie een levering of een dienst is, roept de vraag op hoe een 
vastgoedtransactie moet worden gekwalificeerd die uit meerdere elementen bestaat of 
gepaard gaat met andere handelingen. In dat geval geldt als uitgangspunt dat sprake is 
van handelingen die afzonderlijk in aanmerking genomen moeten worden. Op deze regel 
bestaan twee uitzonderingen. In de eerste plaats is sprake van één handeling indien de 
verschillende handelingen of elementen van een handeling zo nauw met elkaar verbonden 
zijn dat zij objectief gezien één ondeelbare handeling vormen waarvan splitsing kunstmatig 
zou zijn (een handeling sui generis). In de tweede plaats is sprake van één handeling indien 
één of meer elementen van een handeling de hoofdprestatie vormt, terwijl één of meer 
andere elementen moet worden beschouwd als één of meerdere bijkomende prestaties 
die het fiscale lot van de hoofdprestatie delen.

Een vastgoedtransactie door een belastingplichtige kan slechts belastbaar zijn indien zij 
onder bezwarende titel wordt verricht. Dit houdt in dat de belastingplichtige de vastgoed-
transactie tegen een (in geld uit te drukken) vergoeding verricht die rechtstreeks verband 
houdt met de vastgoedtransactie. De eis van het rechtstreeks verband vloeit voort uit het 
rechtskarakter van de btw, omdat alleen bij een dergelijk verband de besteding van de 
eindverbruiker een graadmeter is voor zijn consumptie. In de btw geldt als uitgangspunt 
een subjectief vergoedingsbegrip, hetgeen inhoudt dat de vergoeding wordt gevormd door 
de werkelijk ontvangen tegenprestatie. Niettemin geldt als ondergrens van het subjectieve 
vergoedingsbegrip dat sprake moet zijn van wederkerigheid. Hiervan is geen sprake bij een 
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vastgoedtransactie tegen een verwaarloosbare vergoeding, vrijgevigheid, of indien door 
een samenstel van rechtshandelingen in wezen geen of een verwaarloosbare vergoeding 
voor de vastgoedtransactie wordt ontvangen. Dat in deze situaties sprake is van een 
onbelastbare handeling is een inbreuk op het beginsel van algemene heffing, maar deze 
inbreuk is naar mijn mening gerechtvaardigd op grond van de concurrentieneutraliteit 
(gelijke behandeling met vastgoedtransactie om niet) en het rechtskarakter van de btw 
(de vergoeding vormt geen reële maatstaf voor de consumptie waardoor de afnemer geen 
reële schakel is in de productie- en distributieketen, maar eindverbruiker). Aan de vereiste 
wederkerigheid is ook niet (volledig) voldaan indien de vergoeding rechtstreeks verband 
houdt met een deel van de vastgoedtransactie. Op grond van het beginsel van algemene 
heffing is het naar mijn mening wenselijk(er) – want een minder vergaande inbreuk – om 
in dat geval uit te gaan van een (vastgoed)transactie die deels onder bezwarende titel en 
deels om niet plaatsvindt en niet, zoals de Hoge Raad doet, van een (vastgoed)transactie 
die in het geheel niet onder bezwarende titel plaatsvindt. Voor een belastbare vastgoed-
transactie is (sinds de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn) niet alleen vereist dat zij 
door een belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht, maar ook dat zij in de 
hoedanigheid van belastingplichtige, dat wil zeggen: in het kader van een economische 
activiteit, wordt verricht. Deze hoedanigheidseis vormt een inbreuk op het beginsel van 
algemene heffing, maar deze inbreuk is op grond van het beginsel van de fiscale neutrali-
teit (gelijke behandeling van vastgoedtransactie door een niet-belastingplichtige en een 
belastingplichtige die bij deze transactie niet als belastingplichtige handelt) alsook om 
doelmatigheidsredenen (uitvoerbaarheid) wenselijk.

De niet-leveringsregel van art. 19 Btw-richtlijn en art. 37d Wet OB vormt een vreemde 
eend in de bijt van de pijler van de belastbaarheid. Op grond van deze bepalingen wordt 
een vastgoedtransactie die als een levering kwalificeert niet als een levering aangemerkt 
indien sprake is van een overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid 
van goederen. Aanvankelijk was de Hoge Raad van oordeel dat de levering van verhuurd 
vastgoed niet onder de reikwijdte van deze niet-leveringsregel viel, maar de Hoge Raad 
is omgegaan. Volgens de Hoge Raad is het op grond van het Zita Modes-arrest een acte 
clair dat de levering van één verhuurd vastgoedobject door de exploitant van dit vastgoed 
onder de niet-leveringsregel valt. Omdat de feitelijke situatie in het Zita Modes-arrest 
(de overdracht van een detailhandelszaak) wezenlijk anders is dan de levering van één 
verhuurd vastgoedobject is die stelligheid naar mijn mening misplaatst. Niet alleen over 
de richtlijnconformiteit, maar over de wenselijkheid van deze uitleg op grond van de 
wezenlijke kenmerken van de btw valt te twisten. Tegen de opvatting van de Hoge Raad 
pleit dat het beginsel van algemene heffing een strikte uitleg van de niet-leveringsregel eist. 
Voor de opvatting van de Hoge Raad pleit echter dat deze levering geen schakel vormt in de 
productie- en distributieketen die leidt tot verbruik waardoor deze inbreuk op het beginsel 
van algemene heffing te rechtvaardigen is op grond van het rechtskarakter van de btw. Op 
grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit zou gesteld kunnen worden dat als de 
overgang van een economische activiteit van een producent, handelaar of dienstverrichter 
(ondernemersactiviteiten) onder de reikwijdte van de niet-leveringsregel valt dit ook zou 
moeten gelden voor de overgang van een economische activiteit die bestaat in de exploitatie 
van vastgoed. Niettemin kan ook gesteld worden dat het beginsel van de fiscale neutraliteit 
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geen steun biedt voor de uitleg van de Hoge Raad, omdat de economische activiteiten van 
producenten, handelaars en dienstverrichter (ondernemersactiviteiten) te veel verschillen 
met de economische activiteit van een exploitant van een zaak (beleggersactiviteit) om over 
één kam te worden geschoren. De toepassing van de niet-leveringsregel op de levering van 
verhuurd vastgoed door (een als zodanig handelende) projectontwikkelaar aan een belegger 
acht ik niet wenselijk. In die situatie pleit niet alleen het beginsel van algemene heffing, 
maar ook het rechtskarakter van de btw tegen het toepassen van de niet-leveringsregel. 
In dat geval is de levering van het verhuurde vastgoed een schakel in de productie- en 
distributieketen en zou het toepassen van de niet-leveringsregel betekenen dat de door 
de projectontwikkelaar toegevoegde waarde buiten de btw-heffing blijft.
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HOOFDSTUK 5  

Vrijstelling levering gebouw en het 
bijbehorend terrein

5.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is aan de orde gekomen wanneer iemand (voor vastgoedactivi-
teiten) belastingplichtig is en wanneer een vastgoedtransactie door een belastingplichtige 
belastbaar is. Kwalificeert de belastbare vastgoedtransactie als een levering, dan komen 
de vrijstellingen van art. 135 lid 1, onderdelen j en k Btw-richtlijn en de uitzonderingen 
daarop in beeld. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: de vastgoedtransactie kwalificeert als 
de levering van een (gedeelte van een) gebouw met bijbehorend terrein of de vastgoed-
transactie kwalificeert als de levering van een onbebouwd terrein.1 In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de eerste mogelijkheid: de levering van een gebouw. Deze vastgoedtransactie 
is vrijgesteld, tenzij sprake is van de levering van een nieuw gebouw of sprake is van de 
levering van een oud gebouw waarbij partijen geopteerd hebben voor btw-heffing. De 
relevantie van het al dan niet van toepassing zijn van de vrijstelling is van belang voor het 
recht op btw-aftrek (en de herziening daarvan) door de leverancier. Daarnaast is btw-aftrek 
(en herziening daarvan) aan de zijde van de afnemer in beginsel alleen mogelijk indien de 
levering van het gebouw belast is.2 Is de vastgoedtransactie vrijgesteld, dan is btw-aftrek en 
herziening daarvan door de afnemer niet aan de orde. In onderstaande figuur is voormeld 
verband weergegeven tussen de ‘vrijstellingspijler’ en de andere ‘pijlers’ van de Europese 
btw die in dit onderzoek aan bod komen.

1 Indien in dit hoofdstuk wordt gesproken van een nieuwe of oude gebouwen dan omvat dit tevens 
de levering van gedeelte van een nieuw of oud gebouw en het bijbehorend terrein. Omwille 
van de leesbaarheid worden de begrippen ‘gedeelte van een gebouw’ en ‘bijbehorend terrein’ 
in dit hoofdstuk slechts gebruikt indien enkel het gedeelte van een gebouw respectievelijk het 
bijbehorend terrein wordt bedoeld.

2 Bij een vastgoedtransactie die kwalificeert als een overgang van het geheel of een gedeelte 
van een algemeenheid van goederen treedt de afnemer in de eventuele herzieningsrechten en 
-verplichtingen van de ‘leverancier’ (zie paragrafen 4.7 en 8.5.4.10).
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De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de richt-
lijnhistorie van de vrijstelling voor de levering van oude gebouwen. Vervolgens wordt in 
paragraaf 5.3 ingegaan op de ratio van deze vrijstelling. In paragraaf 5.4 komt aan bod wat 
onder een gebouw, een gedeelte van een gebouw en het bijbehorend terrein moet worden 
verstaan. Daarna wordt ingegaan op de vraag wanneer een gebouw als nieuw kwalificeert 
(paragraaf 5.5).3 Is een gebouw niet nieuw meer, dan is sprake van een oud gebouw. Een 
oud gebouw kan door een verbouwing echter weer nieuw worden. Op die mogelijkheid 
wordt in paragraaf 5.6 ingegaan. In de paragrafen 5.7 en 5.8 wordt ingegaan op het object 
van levering bij koop-/aannemingsovereenkomsten en bij de (gedeeltelijke) sloop van een 
gebouw. Op de vrijstelling voor de levering van oude gebouwen bestaat een uitzondering: 
de optie voor een belaste levering. Die keuzemogelijkheid komt in paragraaf 5.9 aan de 
orde. Uit de richtlijnhistorie volgt dat de samenloop van de btw-heffing ter zake van 
de levering van gebouwen en de heffing van overdrachtsbelasting een reden was voor 
de vrijstelling voor de levering van oude gebouwen. In paragraaf 5.10 wordt daarom op 
hoofdlijnen ingegaan op de samenloop van de heffing van btw ter zake van de levering van 
gebouwen en de heffing van overdrachtsbelasting in Nederland. In paragraaf 5.11 wordt 
de balans opgemaakt en de vraag beantwoord of de huidige vrijstelling voor de levering 
van oude gebouwen en haar uitzonderingen wenselijk zijn.

3 Hierbij moet worden opgemerkt dat dit onderscheid uitsluitend relevant is voor lidstaten die 
conform het uitgangspunt van art. 135 lid 1, onderdeel j en Btw-richtlijn de levering van nieuwe 
gebouwen aan btw-heffing onderwerpen. Voor de 10 lidstaten - België, Cyprus, Denemarken, 
Luxemburg, Duitsland, Finland, Malta, Oostenrijk, Portugal en Zweden - die op grond van een 
overgangsregeling ook de levering van nieuwe gebouwen vrijstellen, is dit onderscheid voor 
de btw-heffing in beginsel niet van belang. Dit is slechts anders indien deze lidstaten bepaalde
leveringen van nieuwe gebouwen belasten, zoals België doet met de levering van nieuwe gebouwen 
door de professionele bouwer, en/of deze lidstaten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor de 
belaste levering van (bepaalde) nieuwe gebouwen, zoals in België en Portugal het geval is.



261

Richtlijnhistorie 5.2.1

5.2 Richtlijnhistorie

5.2.1 Rapport Bours

Onder vigeur van de Tweede Richtlijn werd de levering van gebouwen in de lidstaten 
op uiteenlopende wijze in de btw-heffing betrokken. In Duitsland en Luxemburg viel de 
levering van onroerend goed, zoals gebouwen, buiten de reikwijdte van de btw. Niettemin 
bestond in beide lidstaten de mogelijkheid om bij een levering tussen belastingplichtigen 
te opteren voor btw-heffing.4 België en Frankrijk kenden een onderscheid tussen nieuwe en 
oude gebouwen en betrokken alleen de levering van nieuwe gebouwen in de btw-heffing.5 
In België werd de grond volledig buiten het toepassingsgebied van de btw gelaten, ook 
indien sprake was van één levering van bebouwde grond.6 In Frankrijk werd de grond 
daarentegen als behorend bij het nieuwe gebouw aangemerkt waardoor deze grond in 
de btw-heffing werd betrokken.7 Ook het onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen 
verschilde. In België werd een gebouw als nieuw aangemerkt tot en met 31 december van 
het jaar volgend op het jaar waarin het voor de eerste keer werd opgenomen in het kohier 
van de onroerende voorheffing, een Belgische belasting op onroerende eigendommen.8 
Frankrijk beschouwde een gebouw als nieuw indien de eerste overdracht plaatsvond binnen 
vijf jaar na de voltooiing en, mits de verkoper een handelaar was, ook de wederverkoop 
van het gebouw binnen deze termijn.9 In Nederland was de levering van onroerend goed, 
waaronder bebouwde terreinen, door de vervaardiger belast, maar ook latere leveringen 
indien ter zake van de voorafgaande levering btw was verschuldigd en die btw geheel of 
deels aftrekbaar was.10

In zijn studierapport ter voorbereiding op het ontwerp van een zesde richtlijn maakte 
Bours onderscheid tussen de levering van nieuwe en gebruikte (hierna: oude) gebouwen. 
Bours was van mening dat de levering van nieuwe gebouwen in de Zesde Richtlijn belast 
zou moeten worden.11 Naar de mening van Bours was het onderscheid tussen nieuwe en 
oude gebouwen geen kunstmatige constructie, maar ligt het opgesloten in het onderscheid 
dat art. 2 Eerste Richtlijn (thans: art. 1 lid 2 Btw-richtlijn) maakt tussen de productie- en 

4 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 65, 66 en 71.

5 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 65 en 71.

6 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 71.

7 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 102.

8 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 65.

9 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 65.

10 Art. 11, onderdeel a Wet OB (versie van 1 januari 1969 tot 1 januari 1979). Zie hierover nader: 
D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 12-13.

11 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 67, 69 en 113.
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distributieketen en andere transacties.12 Hiermee bedoelde Bours dat de levering van 
een nieuw gebouw onderdeel uitmaakt van het productie- en distributieproces van een 
gebouw en dat de levering van een oud gebouw buiten dit productie- en distributieproces 
plaatsvindt. Met betrekking tot de levering van oude gebouwen was Bours van mening dat er 
geen ideale btw-oplossing bestaat, hetgeen volgens hem te wijten is aan de omstandigheid 
dat de btw niet is opgezet voor de toepassing op goederen met een zeer lange levensduur.13

De lidstaten zouden er naar zijn mening het beste aan doen om de levering van oude 
gebouwen volledig van de reikwijdte van de btw uit te sluiten.14 Indien de lidstaten de 
btw ook zouden willen toepassen op de levering van (bepaalde) gebruikte gebouwen, dan 
achtte hij de Franse regeling op grond waarvan de btw-heffing binnen enkele jaren na de 
voltooiing van het gebouw werd gestaakt, te prefereren boven de Nederlandse regeling 
op grond waarvan beslissend was of de verkoper ter zake van de voorafgaande levering 
(gedeeltelijke) btw-aftrek heeft genoten.15 Teneinde uitsluitend de door de bouwsector 
toegevoegde waarde in de btw-heffing te betrekken ging de voorkeur van Bours ernaar 
uit om de btw alleen toe te passen op de levering van nieuwe gebouwen met uitsluiting 
van de grond.16

Het door Bours gemaakte onderscheid tussen de levering van nieuwe en oude gebouwen was 
niet nieuw, aangezien België en Frankrijk dit onderscheid reeds kenden. Niettemin wijkt de 
definitie van het begrip ‘nieuw gebouw’ die Bours hanteerde af van de definitie die België 
en Frankrijk hanteerden. Een gebouw moet volgens hem als nieuw worden beschouwd, 
zolang het nog niet is betrokken door hetzij zijn eigenaar, hetzij een huurder.17 Hieruit 
is af te leiden dat Bours een gebouw als nieuw beschouwd zolang het nog niet feitelijk is 
gebruikt. Naar de mening van Bours is dit onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen 
zonder al te veel moeilijkheden te maken. Niettemin was Bours zich ervan bewust dat dit 
eenvoudig toepasbare criterium niet volmaakt is. Hij noemt als voorbeeld een bouwer die 
een nieuw gebouw wil verkopen, maar het verhuurt met het oogmerk een gegadigde aan 
te trekken die het gebouw wil kopen als belegging. Omdat het gebouw reeds is verhuurd, 
zal de levering van het verhuurde gebouw aan de belegger een oud gebouw zijn.18 Indien 
de lidstaten de btw-heffing niet wensten te beperken tot nieuwe gebouwen, dan zou 
er volgens Bour voor gekozen kunnen worden om net als in België en Frankrijk ook de 
levering van ‘bijna nieuwe’ gebouwen te belasten, waarbij Bours meende dat de termijn 

12 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 113.

13 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 75.

14 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 102.

15 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 113-114.

16 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 102 en 115.

17 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 67.

18 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 67. Uit dit voorbeeld blijkt dat Bours geen 
rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat deze transactie kwalificeert als de overgang 
van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen (zie paragraaf 4.7).
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niet langer mocht zijn dan de Franse termijn van 5 jaar en deze termijn kon, gelet op de 
definitie van het begrip ‘nieuw’ gebouw, naar Belgisch voorbeeld het beste aanvangen op 
het moment van eerste ingebruikneming.19

5.2.2 Voorstel voor een zesde richtlijn

In art. 14, B, onderdeel l Voorstel voor een zesde richtlijn heeft de Europese Commissie 
voorgesteld om de levering van nieuwe gebouwen en de erbij behorende grond te belasten. 
De levering van een gebouw en de erbij behorende grond na eerste ingebruikneming wenste 
de Europese Commissie blijkens deze bepaling vrij te stellen, mits de belastingplichtige voor 
dat gebouw geen enkele aanspraak op aftrek kon maken en ook geen gebruik heeft kunnen 
maken van het bepaalde in art. 12, A, lid 1, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn20. 
In deze bepaling zijn duidelijke invloeden vanuit de destijds bestaande wetgeving in de 
verschillende lidstaten zichtbaar. Zo is de eenheid van het gebouw en de bijbehorende 
grond op Franse leest geschoeid. Het onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen is 
ontleend aan de Belgische en Franse wetgeving, terwijl ook Nederland een onderscheid 
kende tussen nieuwe en oude onroerende goederen. De keuze om ook de levering van 
oude gebouwen te belasten indien de belastingplichtige voor dat gebouw aanspraak op 
aftrek kon maken of gebruik heeft kunnen maken van het bepaalde in art. 12, A, lid 1, 
onderdeel d Voorstel zesde richtlijn, is ontleend aan de Nederlandse wetgeving. Hoewel de 
Europese Commissie de voorstellen in het studierapport van Bours ter voorbereiding op het 
ontwerp van een zesde richtlijn niet één-op-één heeft overgenomen, zijn de invloeden van 
Bours op art. 14, B, onderdeel l Voorstel voor een zesde richtlijn duidelijk waarneembaar. 
Zo komt het criterium voor het onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen, de eerste 
ingebruikneming, uit zijn koker (zie paragraaf 5.2.1). Volgens de Europese Commissie is 
dit criterium aangehouden als zijnde beslissend voor het tijdstip waarop het gebouw het 
productie- en distributieproces verlaat en in de consumptiesector terechtkomt, d.w.z.: 
het gebruik van het goed door de eigenaar daarvan of een huurder.21 Hiermee citeert de 
Europese Commissie Bours bijna letterlijk, hetgeen naar mijn mening overigens geen 
gelukkige keuze is geweest (zie paragraaf 5.3.2). Ook in de toelichting van de Europese 
Commissie op het belasten van de levering van nieuwe gebouwen is de invloed van Bours 
duidelijk waarneembaar.22

5.2.3 Keuze van de lidstaten

5.2.3.1 Levering nieuwe gebouwen

Duitsland en Luxemburg hebben zich van meet af aan verzet tegen de voorgestelde 
btw-heffing over de levering van nieuwe gebouwen. Btw-heffing over de levering van 

19 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 84-85.

20 In deze bepaling werd voorgesteld dat lidstaten de mogelijkheid hebben om de maatstaf van 
heffing vast te stellen op het verschil tussen de aan- en verkoopprijs, de marge, bij de levering 
van een gebouw die met het oog op de wederverkoop is gekocht van een niet-belastingplichtige 
of een belastingplichtige die voor dit gebouw geen aanspraak op aftrek kon maken.

21 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752.
22 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752.
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(nieuwe) gebouwen zou volgens deze lidstaten aanzienlijke politieke, fiscale, sociale en 
bestuursrechtelijke problemen doen rijzen, zoals de noodzaak om bepaalde belastingen 
ten bate van de deelstaten en de gemeenten respectievelijk van de lokale bestuurseen-
heden te vervangen door de btw en de opheffing van de fiscale voordelen voor de sociale 
woningbouw.23 Ook Denemarken en het Verenigd Koninkrijk waren van mening dat de 
levering van nieuwe gebouwen niet belast zou moeten worden.24 België, Frankrijk, Italië, 
Ierland en Nederland waren daarentegen voorstanders van btw-heffing over de levering 
van nieuwe gebouwen.25 De Raad heeft tijdens de raadzitting op 24 november 1975 beslist 
dat de lidstaten de vrijheid krijgen om de levering van nieuwe gebouwen uit te sluiten 
van btw-heffing onder de voorwaarde dat ‘deze kwestie op gezette tijden opnieuw wordt 
bezien’.26 Dit besluit ligt ten grondslag aan (thans) art. 371 jo. bijlage X, deel B, punt 9 
Btw-richtlijn op grond waarvan lidstaten de levering van nieuwe gebouwen in afwijking 
van art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn mogen blijven vrijstellen.

 5.2.3.2 Levering oude gebouwen

 De lidstaten waren het erover eens dat de levering van oude gebouwen vrijgesteld moest 
zijn van btw-heffing indien de belastingplichtige ter zake van het betreffende gebouw 
geen enkel recht heeft gehad op aftrek van de in de vorige stadia betaalde btw.27 Over de 
voorgestelde btw-heffing over de levering van oude gebouwen door een belastingplichtige 
die ter zake van het betreffende gebouw wel recht op aftrek heeft genoten, liepen de 
meningen uiteen. Italië, Ierland en Nederland waren voorstanders van btw-heffing ter 
zake van deze leveringen. België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg en het 
Verenigd Koninkrijk waren daarentegen voorstanders van een vrijstelling voor de levering 
van gebruikte gebouwen met een optie voor btw-heffing.28

Aan de Raad is als compromis voorgesteld om de levering van oude gebouwen vrij te stellen 
van btw-heffing met de mogelijkheid waarbij de lidstaten gedurende de overgangsperiode 
belastingplichtigen het recht kunnen verlenen om te opteren voor btw-heffing.29 In de 
nadere uitwerking van dit compromisvoorstel was de optie voor btw-heffing beperkt tot de 
leveringen die worden verricht ten behoeve van een andere belastingplichtige met het oog op 

23 Werkdocumenten van de Groep financiële vraagstukken van 1 augustus 1974, nr. T/395/74 (FIN), 
p. 2-3 en 1 oktober 1974, nr. T/481/74 (FIN), p. 4-5.

24 Werkdocumenten van de Groep financiële vraagstukken van 1 augustus 1974, nr. T/395/74 (FIN), 
p. 2 en 1 oktober 1974, nr. T/481/74 (FIN), p. 4.

25 Werkdocumenten van de Groep financiële vraagstukken van 1 augustus 1974, nr. T/395/74 (FIN), 
p. 2 en 1 oktober 1974, nr. T/481/74 (FIN), p. 4.

26 Samenvattende nota over de stand van de werkzaamheden van het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers van 4 mei 1976, nr. T/378/76 (FIN), p. 8.

27 Bijlage II, punt II bij de nota van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN).

28 Bijlage I, punt I bij de nota van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN).

29 Nota van de voorzitter van 12 oktober 1976, nr. R/2352/76 (FIN 616), p. 3. In de nota staat niet 
vermeld om welke voorzitter het gaat. Niettemin is uit de inhoud van de brief - door de voor-
zitter opgestelde teksten die worden voorgelegd aan de Raad met het oog op zijn zitting van 
21 oktober 1976 - af te leiden dat het gaat om de voorzitter van het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers.
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zijn economische bedrijvigheid en werd lidstaten de mogelijkheid gegeven om de draagwijdte 
van de optiemogelijkheid te beperken.30 Dit (compromis)voorstel is in gewijzigde vorm 
door de Raad aanvaard. De beperking van de optieregeling tot de leveringen van gebruikte 
gebouwen die worden verricht ten behoeve van een andere belastingplichtige met het oog op 
zijn economische bedrijvigheid, hebben de lidstaten niet overgenomen. Daarnaast wensten 
de lidstaten op te nemen dat de lidstaten de wijze van uitvoering van de keuzemogelijkheid 
bepalen.31 Het resultaat van dit compromis is te vinden in (thans) art. 135 lid 1, onderdeel j 
Btw-richtlijn en (thans) art. 137 lid 1, onderdeel b en lid 2 Btw-richtlijn. In eerstgenoemde 
richtlijnbepaling is het uitgangspunt te vinden dat de levering van oude gebouwen door 
een belastingplichtige vrijgesteld is van btw-heffing. In laatstgenoemde richtlijnbepaling 
is op deze regel een uitzondering geformuleerd door lidstaten de mogelijkheid te geven 
om belastingplichtigen het recht te verlenen om te kiezen voor btw-heffing.

5.2.3.3 Onderscheid nieuwe en oude gebouwen

Met betrekking tot het onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen waren de lidstaten 
van mening dat het niet noodzakelijk was om de definitie van de levering van een nieuw 
gebouw te beperken tot de levering vóór eerste ingebruikneming. De lidstaten wensten 
deze definitie uit te kunnen breiden door het stellen van een tijd van hetzij 4 of 5 jaar na de 
voltooiing van het gebouw, hetzij twee jaar na de eerste ingebruikneming ervan.32 De eerste 
optie is op Franse leest geschoeid, terwijl de tweede optie ruimte laat voor het onderscheid 
tussen nieuwe en oude gebouwen dat België hanteerde (zie paragraaf 5.2.1). Deze wens van 
de lidstaten heeft erin geresulteerd dat in (thans) art. 12 lid 2, derde alinea Btw-richtlijn is 
opgenomen dat lidstaten ook andere criteria dan dat van eerste ingebruikneming kunnen 
toepassen, 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 ingebruikneming en die 
van uiteindelijke levering, mits deze tijdvakken niet langer duren dan onderscheidenlijk vijf 
en twee jaar. Met betrekking tot vernieuwde gebouwen zijn de lidstaten overeengekomen 
‘dat de lidstaten zelf de criteria dienden te preciseren waaraan moet worden voldaan wil 
zulk een gebouw weer als een nieuw gebouw kunnen worden beschouwd’.33 In (thans) 
art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn is in overeenstemming hiermee opgenomen dat 
‘de lidstaten de voorwaarden voor de toepassing van het criterium voor nieuwe gebouwen 
op de verbouwing bepalen’.

30 Nota van de voorzitter van 9 december 1976, nr. R/3034/76 (FIN 808), p. 10-11. In de nota staat 
niet vermeld om welke voorzitter het gaat. Niettemin is uit de inhoud van de brief - door de 
voorzitter opgestelde teksten die worden voorgelegd aan de Raad met het oog op zijn zitting van 
16 december 1976 - af te leiden dat het gaat om de voorzitter van het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers.

31 Memorandum van de voorzitter van 3 januari 1977, nr. R/3256/76 (FIN 890), p. 5. In het memo-
randum staat niet vermeld om welke voorzitter het gaat. Uit de datering is af te leiden dat het 
de voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers betreft.

32 Bijlage II, onderdeel i bij de nota van de Groep financiële vraagstukken 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN).

33 Bijlage II, onderdeel i bij de nota van de Groep financiële vraagstukken 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN).
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5.3 Ratio

5.3.1 Richtlijnhistorie

In de toelichting op art 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn wordt opgemerkt dat vastgoed, 
zoals gebouwen, in het Voorstel voor een zesde richtlijn op tweeërlei wijze voorkomt: 
als productie- en als consumptiegoederen.34 In de toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor 
een zesde richtlijn wordt opgemerkt dat woningen in beginsel consumptiegoederen zijn 
die op het moment van de eerste ingebruikneming worden ‘verbruikt’. Wat hierin niet 
duidelijk uit de verf komt, is dat woningen die door de eigenaar verhuurd worden geen 
consumptie-, maar productiegoederen zijn. Dat door de vrijstelling voor de verhuur van 
woonruimte sprake is van een resultaat – de niet-aftrekbare btw op de aankoopprijs van 
de woning – dat overeenkomt met de levering van een woning aan de eindverbruiker 
doet hieraan niet af.35 Een woning die is geleverd aan een eindverbruiker en derhalve de 
bedrijfskolom heeft verlaten, kan ook weer terugkeren in de distributiesfeer, bijv. door de 
levering van een particulier aan een vastgoedhandelaar. Omdat in dat geval reeds btw drukt 
op de woning is sprake van overbelasting36 indien de doorlevering van de woning door de 
vastgoedhandelaar weer belast zou zijn. In art. 12, A, punt 1, onderdeel d Voorstel voor een 
richtlijn stelde de Europese Commissie daarom voor dat lidstaten de maatstaf van heffing 
in dat geval kunnen vaststellen op het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, 
de marge. Voor een belastingplichtige die niet van deze ‘margeregeling’ gebruik kon maken, 
voorzag de vrijstelling van art. 14, B, onderdeel l Voorstel voor een zesde richtlijn in een 
‘noodzakelijke correctie’ op het uitganspunt dat belastbare handelingen belast zijn.37

Voor andere gebouwen dan woningen (hierna ook: niet-woningen) is in de toelichting 
op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn uitgegaan van de veronderstelling dat dit 
in beginsel productiegoederen zijn.38 Als uitgangspunt geldt dat op productiegoederen 
geen btw drukt. Wordt een niet-woning voor niet-aftrekgerechtigde bedrijfsdoeleinden 
gebruikt, dan kan er op dit gebouw wel btw drukken. Om overbelasting te voorkomen 
achtte de Europese Commissie het noodzakelijk om te voorzien in een uitzondering op 
het uitgangspunt dat de belastbare levering van niet-woningen belast is.39 In art. 14, B, 
onderdeel l Voorstel voor een zesde richtlijn werd daarom voorgesteld om de levering van 
een gebouw door een belastingplichtige die voor dat gebouw geen enkele aanspraak kon 
maken op aftrek vrij te stellen. In de toelichting op het Voorstel voor een zesde richtlijn is 

34 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752.
35 Vgl. R. Millar, ‘VAT and Immovable Property: Full Taxation Models and the Treatment of Capital 

Gains on Owner-Occupied Residences’, in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences 
and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 257 die erop 
wijst dat deze belastingplichtigen in Australië worden aangeduid als ‘producers whose supplies 
are input taxed’.

36 Deze term is ontleend aan: R. Millar, ‘VAT and Immovable Property: Full Taxation Models and the 
Treatment of Capital Gains on Owner-Occupied Residences’, in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. 
Consequences and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, 
p. 271.

37 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752 en 759.
38 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752.
39 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752 en 759.
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niet ingegaan op de mogelijkheid dat een niet-woning een consumptiegoed is, bijvoorbeeld 
een overheids- of kerkgebouw, dat weer kan terugkeren in de distributiesfeer. Niettemin 
volgt uit de bewoordingen van art. 12, A, punt 1, onderdeel d en art. 14, B, onderdeel l 
Voorstel voor een zesde richtlijn dat, net als bij woningen, de margeregeling of de vrijstelling 
het voorgestelde middel is om te voorkomen dat een niet-woning die terugkeert in de 
distributiesfeer nogmaals in de btw-heffing wordt betrokken.

Het voorgaande laat zien dat de ratio van art. 14, B, onderdeel l Voorstel voor een zesde 
richtlijn kan worden omschreven als het voorkomen dat een gebouw waarop de btw reeds 
volledig drukt, nogmaals in de btw-heffing wordt betrokken. Zoals uit paragraaf 5.2.3 
volgt, hebben de lidstaten het voorgestelde art. 14, B, onderdeel l Voorstel voor een zesde 
richtlijn niet overgenomen. In plaats daarvan is gekozen voor het compromis dat de 
levering van oude gebouwen vrijgesteld is, maar de lidstaten de bevoegdheid hebben om 
belastingplichtigen te laten kiezen voor btw-heffing (zie paragraaf 5.2.3.2). Daarnaast 
hebben lidstaten op grond van art. 392 Btw-richtlijn – conform het voorgestelde art. 12, 
A, punt 1, onderdeel d en art. 14, B, onderdeel l Voorstel voor een zesde richtlijn – de 
mogelijkheid om te bepalen dat voor de levering van gebouwen welke met het oog op de 
wederverkoop zijn gekocht door een belastingplichtige die voor die aankoop geen recht 
op aftrek heeft gehad, btw wordt geheven over de marge.40 De ratio van deze bepaling is 
ongewijzigd: het voorkomen dat een oud gebouw waarop de btw reeds volledig drukt, bij 
wederverkoop door een belastingplichtige nogmaals belast wordt.

5.3.2 Hof van Justitie

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de ratio van de vrijstelling voor de levering van 
oude gebouwen is gelegen in het feit dat de levering van een oud gebouw nauwelijks 
toegevoegde waarde genereert. In dit kader overweegt het Hof dat de levering van een 
gebouw nadat het de eerste keer aan een eindverbruiker is geleverd, welke levering het 
einde van het productieproces aanduidt, geen toegevoegde waarde van betekenis oplevert 
en daarom in beginsel moet worden vrijgesteld.41 Het Hof verwijst hierbij naar r.o. 52 van 
het Stichting Goed Wonen I-arrest waarin het heeft overwogen:

“Hoewel verhuur van onroerend goed in beginsel valt onder het begrip economische activiteit 
als bedoeld in artikel 4 van de Zesde richtlijn, is zij immers in de regel een betrekkelijk passieve 
activiteit die geen toegevoegde waarde van betekenis oplevert. Evenals de verkoop van een 
nieuw [bedoeld zal zijn: oud; MvdW] gebouw nadat dit de eerste keer aan een eindverbruiker 

40 Uit de tekst van art. 392 Btw-richtlijn blijkt niet dat bij het toepassen van deze margeregeling 
op de levering btw moet worden geheven uit de marge, maar uit de toelichting op art. 5 lid 1 
Voorstel voor een zesde richtlijn en art. B, onderdeel l Voorstel voor een zesde richtlijn is af 
te leiden dat dit wel de bedoeling is. Overigens lijkt de animo voor deze regeling klein te zijn, 
hetgeen te verklaren is door het feit dat de levering voor oude gebouwen in beginsel vrijgesteld 
is. Frankrijk is de enige lidstaat die van deze mogelijkheid gebruikgemaakt heeft (IBFD, France 
- Value Added Tax - Country Tax Guides, paragraaf 13.2, geraadpleegd op 24 december 2020). 
Dat Frankrijk hiervoor heeft gekozen, is niet verwonderlijk. Deze regeling heeft namelijk een 
Franse oorsprong (E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende 
goederen binnen de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 26-27).

41 HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 31 (Kozuba).
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is geleverd, welke levering het einde van het productieproces aanduidt [onderstreping; MvdW], 
dient de verhuur van een onroerend goed dus in beginsel te worden vrijgesteld van belasting, 
onverminderd het recht om voor belastingheffing te kiezen, dat de lidstaten de belastingplichtigen 
ingevolge artikel 13, C, van de Zesde richtlijn kunnen verlenen.”42

De onderstreepte passage in deze rechtsoverweging lijkt te zijn ontleend aan de toelichting 
op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn waarin staat ‘dat het criterium van eerste 
ingebruikneming is aangehouden als zijnde beslissend voor het moment waarop het 
product het productieproces (bedoeld zal zijn: productie- en distributieproces43) verlaat 
en in de consumptiesector terechtkomt’. Dat het Hof van Justitie in de toelichting op art. 5 
lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn een aanknopingspunt vindt voor het formuleren 
van voormelde ratio is opmerkelijk, aangezien uit paragraaf 5.3.1 volgt dat de ratio van 
art. 14, B, onderdeel l Voorstel voor een zesde richtlijn een andere is dan de ratio die het 
Hof aan art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn toedicht.

Dat het Hof zijn overweging heeft kunnen ontlenen aan voormelde passage in de toelichting 
op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn is te wijten aan de omstandigheid dat de 
Europese Commissie zich hierin heeft bediend van bewoordingen die zijn ontleend het 
rapport van Bours, maar over het hoofd lijkt te hebben zien dat deze bewoordingen niet 
(volledig) aansluiten op (de ratio van) art. 14, B, onderdeel l Voorstel voor een richtlijn. 
Bours was namelijk van mening dat de eerste ingebruikneming van een gebouw het einde 
betekende van de productie- en verkoopcyclus van dit gebouw en verbond hieraan de 
conclusie dat de levering van oude gebouwen daarom vrijgesteld moest zijn (zie para-
graaf 5.2.1). In de opvatting van Bours was het moment van de eerste ingebruikneming 
dus het moment waarop het gebouw het productie- en distributieproces verlaat en wordt 
verbruikt. Dat in de toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn staat dat het 
product op het moment van eerste ingebruikneming het productieproces (lees productie- en 
distributieproces) verlaat en in de consumptiesector terechtkomt, is in overeenstemming met 
de opvatting van Bours, maar is moeilijk te rijmen met (de ratio van) art. 14, B, onderdeel l 
Voorstel voor een richtlijn. Dat hier sprake is van ongelukkig ‘knip-en-plak-werk’ wordt 
voorts bevestigd doordat de Europese Commissie enkele zinnen daarna opmerkt dat een 
oude woning die door een eindverbruiker aan een belastingplichtige wordt geleverd weer 
terugkeert in de distributiesfeer. Die opmerking staat haaks op de opvatting van Bours 
dat een gebouw door de eerste ingebruikneming de productie- en distributieketen heeft 
verlaten. Overigens is het naar mijn mening onjuist om, zoals het Hof van Justitie (evenals 
Bours) doet, op voorhand aan te nemen dat het eindverbruik van een gebouw plaatsvindt 
op het moment van eerste ingebruikneming. Pas wanneer het gebouw de bedrijfskolom 
verlaat, is sprake van een levering aan de eindverbruiker.

Hoewel aan het Hof van Justitie moet worden toegegeven dat de toelichting op art. 5 
lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn op zijn minst inconsistent is en de ratio die het Hof 

42 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o.52 (Stichting Goed Wonen 
I).

43 Dat het Hof van Justitie slechts refereert aan het productieproces sterkt mij in de opvatting dat het 
Hof voor de ratio van art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn te rade is gegaan bij de toelichting 
op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn.
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aan art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn toedicht overeenkomt met de opvatting van 
Bours, onderschrijf ik de door het Hof gegeven ratio niet. De overweging in het Stichting 
Goed Wonen I-arrest waaraan het Hof van Justitie de ratio van art. 135 lid 1, onderdeel j 
Btw-richtlijn ‘ophangt’, heeft betrekking op de ratio van de vrijstelling voor de verhuur 
van onroerend goed en niet op de vrijstelling voor de levering van een (oud) gebouw. Dat 
verhuur in beginsel een betrekkelijk passieve activiteit is die geen toegevoegde waarde van 
betekenis oplevert, is de rechtvaardiging om de ruime belastingplicht voor de exploitatie 
van een zaak, een niet-ondernemersactiviteit, te corrigeren door middel van een vrijstelling 
(zie paragraaf 3.4.2 en 7.3). Bij de vrijstelling voor de levering van (oude) gebouwen is die 
link met de (te) ruime belastingplicht er niet, alleen al omdat een levering van een gebouw 
geen economische activiteit is, maar een belastbare handeling (zie paragraaf 3.4.1.2). Een 
analogische toepassing van de ratio voor de vrijstelling voor de verhuur van onroerend 
goed op de levering van oude gebouwen ligt daarom niet in de rede. Bovendien, geldt niet 
voor (nagenoeg) elk geproduceerd goed dat er na de productie geen waarde van betekenis 
meer wordt toegevoegd? Neem het voorbeeld van een nieuwe auto die de fabriek verlaat 
(productiefase) en door een autohandelaar wordt verkocht aan een belastingplichtige 
(distributiefase). Stel de belastingplichtige koper verkoopt en levert de auto na twee jaar 
weer aan een derde. Moet die levering van de oude auto dan in beginsel buiten de heffing 
blijven, omdat aan de auto na de eerste ingebruikneming geen waarde van betekenis is 
toegevoegd? Dat lijkt mij niet. De levering van de auto door de belastingplichtige moet 
belast worden, omdat zij (nog steeds) binnen de bedrijfskolom plaatsvindt.44 Naar mijn 
mening miskent het Hof van Justitie dat de btw niet tot doel heeft om btw te heffen over 
de door belastingplichtige toegevoegde waarde, maar om het eindverbruik, d.w.z.: de 
particuliere consumptie, van een (binnen de bedrijfskolom) geproduceerd goed of dienst 
te belasten. Het belasten van de toegevoegde waarde is slechts een middel om dit doel te 
bereiken en geen doel op zichzelf. Naar mijn mening valt van de ratio van de vrijstelling 
voor de levering van oude gebouwen niet meer te maken dan dat het een compromis is 
waarmee iedere lidstaat kon leven (zie paragraaf 5.2.3.2).45

5.4 Een (gedeelte van een) gebouw en het bijbehorend terrein

5.4.1 Eenheid gebouw en bijbehorend terrein

Niet alleen in art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn, maar ook in art. 12 lid 1, onderdeel a 
en art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn wordt gesproken van ‘de levering van een 
gebouw of een gedeelte ervan en van het bijbehorend terrein’. Uit het voegwoord ‘en’ en 
het bijvoeglijk naamwoord ‘bijbehorend’ blijkt dat een gebouw en het bijbehorend terrein 

44 Vgl. HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o.53 (Stichting Goed 
Wonen I): “Het strookt echter ook met de algemene doelstelling van de Zesde richtlijn dat, wanneer 
een onroerend goed door verhuur of verpachting ter beschikking van een belastingplichtige wordt 
gesteld, als middel dat bijdraagt tot de productie van goederen of de verrichting van diensten en 
waarvan de kosten in de prijs van die goederen of diensten worden doorberekend, dat onroerend 
goed in de economische kringloop blijft of daarin terugkeert en aanleiding moet kunnen geven tot 
belastbare [bedoeld zal zijn: belaste; MvdW] handelingen. (…)”

45 Vgl. R. de la Feria en R. Krever, ‘Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT’, in: R. de 
la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer 
Law International 2013, p. 26.
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een eenheid vormen.46 Een vastgoedtransactie kwalificeert daarom slechts als de levering 
van een gebouw en van het bijbehorend terrein indien het gebouw en het terrein het 
voorwerp uitmaken van één en dezelfde levering.47 Deze levering betreft de levering van 
een bebouwd terrein.48 Uit het bijvoeglijk naamwoord ‘bijbehorend’ blijkt voorts dat het 
gebouw de hoofdzaak is.49 De zaakseenheid van het gebouw en het terrein in de btw vormt 
derhalve het spiegelbeeld van de zaakseenheid van grond en opstal in het Nederlandse 
civiele recht, aangezien in het Nederlandse civiele recht niet het gebouw, maar het terrein 
de hoofdzaak is.50 Vanwege de eenheid van het gebouw en van het bijbehorend terrein 
geldt de vrijstelling en haar uitzonderingen voor het geheel, d.w.z.: de levering van een 
gebouw inclusief het bijbehorend terrein.51 Het is derhalve niet toegestaan om op de 
levering van een gebouw een ander btw-regime toe te passen dan op de levering van het 
terrein dat bij dit gebouw hoort.52

In het Kerrut-arrest heeft het Hof van Justitie overwogen dat van een levering van een 
gebouw met bijbehorend terrein slechts sprake kan zijn wanneer het gebouw en het terrein 
volgens het recht inzake koop en verkoop het voorwerp uitmaken van één en dezelfde levering, 
zoals bij de levering van een bebouwd terrein.53 Deze overweging, die niet terugkomt in het 
dictum, is naar mijn mening niet los te zien van het feitelijke decor in deze zaak. In deze 
zaak was sprake van de levering van het terrein en de oprichting van een nieuw gebouw 
op dit terrein aan de koper door verschillende belastingplichtigen. Hoewel deze transacties 
economisch verbonden waren, was naar het oordeel van het Hof geen sprake van de levering 
van een bebouwd terrein. Deze overweging dient naar mijn mening niet geabstraheerd te 
worden van de feitelijke context door hieruit af te leiden dat het afzonderlijk overeenkomen 
van de verkoop van het gebouw en van het terrein door dezelfde verkoper aan dezelfde 
koper met zich brengt dat de zaakseenheid verloren gaat. Uit het Breitsohl-arrest, waarin 
sprake was van de afzonderlijke verkoop van het gebouw en het terrein, is af te leiden dat 

46 HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-400/98, V-N 2000/43.17, r.o. 50 (Breitsohl). Zie ook: conclusie A-G 
Ruiz-Jarabo Colomer 16 december 1999, zaak C-400/98, ECLI:EU:C:1999:626, punten 86-90 
(Breitsohl).

47 HvJ EG 8 juli 1986, zaak 73/85, ECLI:EU:C:1986:295, r.o. 13 (Kerrut).
48 Het Hof van Justitie heeft het begrip ‘bebouwd terrein’ voor het eerst gebruikt in het Kerrut-arrest 

(HvJ EG 8 juli 1986, zaak 73/85, ECLI:EU:C:1986:295, r.o. 13 (Kerrut)). Het Hof van Justitie heeft 
die aanduiding niet zelf bedacht. Die eer valt te beurt aan A-G Darmon (conclusie A-G Darmon 
22 april 1986, zaak C-400/98, ECLI:EU:C:1986:160, punt 3 (Kerrut)).

49 Conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer 16 december 1999, zaak C-400/98, ECLI:EU:C:1999:626, 
punt 90 (Breitsohl).

50 Art. 5:20 lid 1, onderdeel e BW. Heyman en Bartels wijzen erop dat in het Nederlandse civiele 
recht het gebouw het terrein volgt, ondanks dat een gebouw veelal economisch en maatschap-
pelijk gezien veruit het belangrijkst is (H.W. Heyman en S.E. Bartels, Vastgoedtransacties. Koop, 
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012, p. 51). Dat op grond van de Btw-richtlijn het terrein 
het gebouw volgt, doet derhalve (meer) recht aan de economische realiteit en de maatschappelijke 
opvattingen.

51 HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-400/98, V-N 2000/43.17, r.o. 52 (Breitsohl).
52 HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-400/98, V-N 2000/43.17, r.o. 51 (Breitsohl).
53 HvJ EG 8 juli 1986, zaak 73/85, ECLI:EU:C:1986:295, r.o. 13 (Kerrut).
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het Hof van Justitie op dezelfde lijn zit.54 Het komt mij voor dat die lijn recht doet aan de 
(juridische en) economische realiteit.55

5.4.2 Gebouw

In art. 12 lid 2, onderdeel a, eerste alinea Btw-richtlijn is het begrip ‘gebouw’ gedefinieerd 
als: ieder bouwwerk dat (of beter gezegd: iedere constructie die) vast met de grond is 
verbonden. Hoewel in deze bepaling staat dat deze definitie geldt voor de toepassing van 
art. 12 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn, is uit het Maierhofer-arrest af te leiden dat deze 
definitie ook geldt voor de toepassing van art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn.56 Sinds 
1 januari 2017 is dit geëxpliciteerd in art. 13ter, onderdeel b Btw-uitvoeringsverordening. 
Voor de inhoud van het uniebegrip ‘gebouw’ wordt verwezen naar paragraaf 4.2.2.2. In 
deze paragraaf wordt uitsluitend ingegaan op twee vragen over de grenzen van dit begrip. 
In paragraaf 5.4.2.1 komt aan bod of een fysiek gescheiden (vast met de grond verbonden) 
bouwwerk dat zich niet voor afzonderlijk gebruik leent, een gebouw is. Vervolgens wordt 
in paragraaf 5.4.2.2 de vraag beantwoord wanneer (nog) sprake is van een gebouw bij de 
gedeeltelijke sloop van een gebouw of een gebouw in aanbouw.

5.4.2.1 Is een fysiek gescheiden bouwwerk dat zich niet voor afzonderlijk gebruik leent 
een gebouw?

Een fysiek gescheiden bouwwerk wordt door de Hoge Raad als een afzonderlijk in aan-
merking te nemen onroerend goed (lees: gebouw) beschouwd, tenzij dit bouwwerk zich 
niet voor zelfstandig gebruik leent.57 Dat een fysiek gescheiden bouwwerk dat zich niet 
voor zelfstandig gebruik leent niet als een afzonderlijk in aanmerking te nemen gebouw 
wordt beschouwd, vindt zijn oorsprong in het ‘Oosterparkstadion-arrest’.58 In dit arrest 
ging het om de tribune van het stadion van FC Groningen dat een eigen toegang bezat en 
niet door toegangen met de rest van het stadion was verbonden. De Hoge Raad was van 

54 HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-400/98 (Brigitte Breitsohl), V-N 2000/43.17, r.o. 17. Anders: Redactie 
V-N in haar aantekening bij dit arrest die stelt dat de uitleg van het Hof van Justitie ook van 
invloed zal zijn in de gevallen waarin het gebouw en het terrein niet tegelijkertijd en/of aan 
dezelfde koper wordt geleverd. In de zaak Breitsohl is naar mijn mening geen aanknopingspunt te 
vinden voor de opvatting dat deze uitleg ook zou gelden bij de verkoop van het gebouw en het 
terrein aan verschillende kopers. Bovendien blijkt uit de zaak Breitsohl slechts dat sprake is van 
een afzonderlijke verkoop van het gebouw en het terrein. Uit dit arrest is, anders dan de Redactie 
V-N meent, derhalve niet af te leiden dat sprake was van een afzonderlijke levering van het gebouw 
en het terrein.

55 In Nederland zal een afzonderlijke verkoop van het gebouw en het terrein door dezelfde verkoper 
aan dezelfde koper normaliter ook op grond van de juridische realiteit kwalificeren als de levering 
van een bebouwd terrein, aangezien de macht om als een eigenaar over het gebouw en het terrein 
te beschikken zal worden overgedragen door de eigendomsoverdracht van het terrein. Op grond 
van art. 5:20 lid 1, onderdeel e BW omvat de eigendom van het terrein immers ook de gebouwen 
die duurzaam met de grond verenigd zijn.

56 HvJ EG 16 januari 2003, zaak C-315/00, BNB 2003/123, m.nt. Van Kesteren, r.o. 34 (Maierhofer).
57 HR 14 oktober 2005, nr. 41.015, BNB 2006/65, m.nt. Van der Paardt en HR 16 juni 2017, nr. 16/03358, 

BNB 2017/169, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2. Dat een fysiek gescheiden bouwwerk dat zich niet 
leent voor zelfstandig gebruik niet afzonderlijk in aanmerking moet worden genomen, is blijkens 
eerstgenoemd arrest ontleend aan HR 11 februari 1998, nr. 33 031, BNB 1998/151.

58 HR 11 februari 1998, nr. 33 031, BNB 1998/151.



272

Hoofdstuk 5 / Vrijstelling levering gebouw en het bijbehorend terrein5.4.2.2

oordeel dat naar maatschappelijke opvattingen het stadion als één onroerend goed (lees: 
gebouw) moest worden beschouwd. Het is onduidelijk of deze uitleg van de Hoge Raad 
richtlijnconform is. Uit art. 12 lid 1, onderdeel a, art. 135 lid 1, onderdeel j en art. 137 lid 1, 
onderdeel b Btw-richtlijn is naar mijn mening af te leiden dat het volstaat dat het gebouw 
zelfstandig overdraagbaar is, aangezien gesproken wordt over de levering van een gebouw. 
Hoewel het in de praktijk niet vaak zal voorkomen, acht ik het niet uitgesloten dat ook 
een fysiek gescheiden bouwwerk dat zich ten tijde van de levering niet voor zelfstandig 
gebruik leent, zelfstandig overdraagbaar is. De vraag of een fysiek gescheiden bouwwerk 
zich leent voor zelfstandig gebruik lijkt in de praktijk met name van belang te zijn voor 
de vraag of bij de (ver)bouw(ing) van dit bouwwerk alleen dit bouwwerk of het complex 
waarvan dit bouwwerk deel uitmaakt, in ogenschouw moet worden genomen voor de 
vraag of sprake is van een nieuw gebouw. Het moge duidelijk zijn dat in het laatste geval in 
Nederland minder snel sprake zal zijn van een met een levering gelijkgestelde oplevering 
van een vervaardigd onroerend goed (zie paragraaf 4.2.5.4) en/of minder snel sprake zal 
zijn van een gebouw dat door een verbouwing weer nieuw geworden is (zie paragraaf 5.6).

 5.4.2.2 Gedeeltelijk gesloopt gebouw en gebouw in aanbouw: gebouw of onbebouwd 
terrein?

 Zoals uit paragraaf 5.8 zal blijken, is uit de jurisprudentie inzake de (gedeeltelijke) sloop 
van gebouwen af te leiden dat nog sprake is van een gebouw indien bebouwing resteert die 
(deels) als een gebouw wordt of kan worden gebruikt. Voor het (deels) kunnen gebruiken als 
een gebouw lijkt het bij gebouwen met een verblijfsfunctie (woningen, kantoorgebouwen 
etc) noodzakelijk dat de draagmuren en het dak (van het betreffende deel) van het gebouw 
intact zijn. Het ligt naar mijn mening in de rede dat die (onder)grens van het begrip ‘gebouw’ 
ook heeft te gelden voor een gebouw met een verblijfsfunctie in aanbouw. Dit betekent dat 
een gebouw in aanbouw naar mijn mening kwalificeert als een gebouw vanaf het moment 
dat het (deels) kan worden gebruikt als een gebouw, hetgeen in ieder geval vereist dat 
de draagmuren en het dak (van het betreffende deel) gereed zijn.59 Wordt van die uitleg 
uitgegaan, dan zal een casco (lees: wind en waterdicht) geleverd gebouw als een gebouw 
kwalificeren. Overigens lijkt de vraag of bij de levering van een gebouw in aanbouw al 
sprake is van een gebouw of nog sprake is van een onbebouwd terrein van praktisch belang 
ontbloot. Indien de levering van een gebouw in aanbouw nog niet kwalificeert als de belaste 
levering van een nieuw gebouw, dan zal sprake zijn van de eveneens belaste levering 

59 Anders: besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, 
V-N 2013/54.15, paragraaf 3.1.3 waarin ieder bouwwerk dat nog niet voltooid is (al) als een 
gebouw wordt aangemerkt. Hierbij kan volgens de Staatssecretaris worden gedacht aan half 
afgebouwd gebouw of een constructie die onderdeel vormt van een nog te bouwen gebouw, zoals 
de fundering van een gebouw. Ook de Europese Commissie beschouwt een gebouw in aanbouw 
dat nog niet bewoonbaar is of geschikt is voor het doel reeds als een gebouw (toelichting van de 
Europese Commissie van 26 oktober 2015 op de EU-btw-regels betreffende de plaats van een 
dienst voor diensten met betrekking tot onroerend goed die in 2017 in werking treden, p. 20). 
De opvatting van de Staatssecretaris van Financiën dat een fundering die onderdeel vormt van 
een nog te bebouwen gebouw reeds aan te merken is als een gebouw, is in ieder geval in strijd 
met HR 5 oktober 2018, nr. 16/045/77, BNB 2019/5, m.nt. Van Zadelhoff.
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van een onbebouwd bouwterrein (zie hoofdstuk 6).60 Bij de levering van een gedeeltelijk 
gesloopt gebouw met het oog op (ver)nieuwbouw is het daarentegen wel van belang of 
nog sprake is van een bebouwd terrein dan wel reeds sprake van een onbebouwd terrein. 
Immers, de levering van een oud gebouw is in beginsel vrijgesteld, terwijl de levering van 
een onbebouwd bouwterrein van rechtswege is belast.

5.4.3 Gedeelte van een gebouw

5.4.3.1 Uniebegrip

In art. 12 lid 1, onderdeel a, art. 135 lid 1, onderdeel j en art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richt-
lijn wordt gesproken van ‘de levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw’. 
Uit art. 12 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn is af te leiden dat een gedeelte van een gebouw 
een afzonderlijk moment van eerste ingebruikneming kent. Voor de toepassing van de 
vrijstelling en haar uitzondering in art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn betekent dit 
dat bij de (op)levering van een gedeelte van een gebouw beoordeeld moet worden of dit 
gedeelte van het gebouw nieuw of oud is. Daarnaast volgt uit art. 137 lid 1, onderdeel b 
Btw-richtlijn dat de optie voor een belaste levering van een oud gebouw ook openstaat 
voor de levering van een gedeelte van een oud gebouw. Omdat voor de uitleg van dit begrip 
niet naar het recht van de lidstaten wordt verwezen, is sprake van een uniebegrip. Zowel 
in de Btw-richtlijn als in art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening is dit begrip echter niet 
gedefinieerd.61 Ook het Hof van Justitie heeft zich over dit begrip nog niet uitgelaten. Uit 
voormelde richtlijnbepalingen is niettemin af te leiden dat het gedeelte van een gebouw 
zelfstandig overdraagbaar moet zijn, aangezien gesproken wordt over de levering van 
een gedeelte van een gebouw. Op grond van de concurrentieneutraliteit meen ik dat voor 
delen van gebouwen die niet zelfstandig overdraagbaar zijn, maar die zich wel lenen voor 
zelfstandige overdraagbaarheid hetzelfde heeft te gelden. Hierbij kan gedacht worden aan 
een appartement in een appartementencomplex waarvan de eigendom niet is gesplitst in 
appartementsrechten. Dat in België62 en in Nederland (zie paragraaf 5.4.3.2) een deel van 
een gebouw dat zelfstandig kan worden gebruikt aangemerkt wordt als een afzonderlijk 
in aanmerking te nemen gedeelte van een gebouw, acht ik hiermee in overeenstemming.

5.4.3.2 Nederland

Voor de vraag of sprake is van een afzonderlijk in aanmerking te nemen (gedeelte van een) 
onroerend goed, zoals een gebouw, acht de Hoge Raad sinds het ‘Noodtrappenhuis-arrest’ 

60 Vgl. HR 11 april 1979, nr. 19.243, BNB 1979/171, m.nt. Ploeger en Gomes Vale Viga, noot bij HvJ 
EU 4 september 2019, zaak C-71/18, FED 2020/5 (KPC Herning).

61 In de uit 1997 daterende Study on the application of Value Added Tax to the property sector, 
nr. XXI/96/CB-3021, p. 10-11, die Arthur Andersen in opdracht van De Europese Commissie heeft 
verricht, is reeds voor een verduidelijking van dit begrip gepleit om een uiteenlopende uitleg in 
de lidstaten te voorkomen.

62 In België wordt uitgegaan van zelfstandig in aanmerking te nemen gedeelten van een gebouw 
indien het gebouw gesplitst kan worden in appartementsrechten die elk een privatief gedeelte 
(lees: afzonderlijk te gebruiken gedeelte) en een aandeel in gemeenschappelijke delen bevatten 
(circulaire nr. AFZ/2001-1292-N (AFZ/24/2002 – E.T.103.009) van 6 december 2002).
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beslissend of het zelfstandig kan worden gebruikt.63 Uit het onderscheid tussen niet met 
elkaar verbonden onroerende goederen64 enerzijds en fysiek verbonden, maar juridisch 
of fysiek te onderscheiden onroerende goederen anderzijds65, is af te leiden dat het begrip 
‘gedeelte van een gebouw’ naar het oordeel van de Hoge Raad betrekking heeft op een 
juridisch of fysiek te onderscheiden deel van een gebouw dat afzonderlijk wordt of kan 
worden gebruikt.66 Van een juridisch te onderscheiden deel van een gebouw is naar het 
oordeel van de Hoge Raad sprake bij een gebouw dat horizontaal (appartementsrechten) of 
verticaal (bijv. een recht van vruchtgebruik op een gedeelte van een woning) is gesplitst.67

Een afzonderlijk in aanmerking te nemen deel van een gebouw dat juridisch niet, maar 
fysiek wel te onderscheiden is, is naar mijn mening een deel van een gebouw dat zich (door 
horizontale of verticale splitsing) leent voor juridische onderscheiding. Voor een dergelijke 
juridische onderscheiding is in Nederland op grond van het civiele recht namelijk vereist 
dat dit gedeelte afzonderlijk kan worden gebruikt.68 Dit roept de vraag op waarom de Hoge 
Raad ook bij juridisch te onderscheiden deel van een gebouw eist dat het afzonderlijk kan 
worden gebruikt.69 Is dat overbodig? Naar mijn mening niet. Het is niet ondenkbaar dat 
delen van gebouw door horizontale of verticale splitsing juridisch onderscheiden zijn, 

63 HR 23 oktober 1991, nr. 27.053, BNB 1992/44, m.nt. Ploeger, r.o. 3.4.
64 De Hoge Raad heeft hiervoor ook de term ‘fysiek gescheiden (bouw)werken’ gebruikt (HR 

14 oktober 2005, nr. 41.015, BNB 2006/65, m.nt. Van der Paardt, r.o. 3.4 en HR 25 april 2008, 
nr. 14.798, BNB 2008/181, m.nt. Bijl, r.o. 4.4).

65 HR 16 juni 2017, nr. 16/03358, BNB 2017/169, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2.
66 Bijl heeft er in zijn noot bij HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243 terecht op gewezen 

dat uit HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110, m.nt. Van Zadelhoff is af te leiden dat 
het begrip ‘gedeelte van een gebouw’ geen betrekking heeft op onzelfstandige delen van een 
gebouw, terwijl de Hoge Raad in zijn arrest van 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243 een 
kantoor- en archiefruimte in een woning aanmerkt als ‘onzelfstandige gedeelten van een gebouw’. 
Dat de Hoge Raad het begrip ‘gedeelte van een gebouw’ niet altijd zuiver hanteert, blijkt ook uit 
zijn arrest van 11 februari 1998, nr. 33 031, BNB 1998/151, r.o. 3.2.2 waarin hij de tribune van het 
Oosterparkstadion aangemerkt als ‘de aanbouw van een onzelfstandig gedeelte van het bestaande 
stadion’.

67 HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2.
68 Voor horizontale splitsing van de eigendom blijkt dit uit art. 5:106 lid 4 BW (voorheen: boek III, 

art. 875a lid 3 oud-BW) op grond waarvan een appartementsrecht een aandeel is in een gebouw 
dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitende gebruik van een bepaalde gedeelte van een gebouw 
dat blijkens zijn inrichting bestemd is of wordt om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Voor 
verticale splitsing van de eigendom is op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad vereist dat 
sprake is van twee onafhankelijk van elkaar te gebruiken bouwsels, die weliswaar aan een eigenaar 
toebehoren maar zich naar verkeersopvatting lenen voor verticale splitsing door overdracht van 
de eigendom als afzonderlijke gebouwen. Aan de overdracht als afzonderlijk gebouw staat de 
fysieke verbondenheid van de bouwsels niet in de weg (HR 29 mei 1985, nr. 22.739, BNB 1985/234, 
m.nt. Den Boer, HR 29 april 1998, nr. 31.367, BNB 1998/215, m.nt. Zwemmer, HR 27 januari 2006, 
nr. 40.315, BNB 2006/22, m.nt. Van Leijenhorst, HR 17 november 2006, nr. 41.485, BNB 2007/48, 
m.nt. Van Leijenhorst en - na verwijzing in HR 15 februari 2008, nr. 41.036, BNB 2008/138 m.nt. 
Van Leijenhorst - Hof Arnhem 30 juni 2009, nr. 08/00081, ECLI:NL:GHARN:2009:BJ2155).

69 HR 16 juni 2017, nr. 16/03358, BNB 2017/169, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2. Dit arrest vormt een 
explicitering van HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2 
waarin werd geoordeeld dat bij de horizontale of verticale splitsing van een gebouw sprake is 
van een afzonderlijk in aanmerking te nemen van een gedeelte van een gebouw.
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terwijl deze delen zich niet lenen voor zelfstandig gebruik.70 Doordat de Hoge Raad een 
juridisch te onderscheiden gedeelte van een gebouw voor de btw slechts afzonderlijk in 
aanmerking neemt indien het afzonderlijk wordt of kan worden gebruikt, is het uitgesloten 
dat door horizontale of verticale splitsing delen van een gebouw worden verzelfstandigd 
die zich niet fysiek niet voor zelfstandig gebruik lenen.71

Het voorgaande betekent dat beslissend is of het juridisch of fysiek te onderscheiden deel 
van een gebouw zich leent voor zelfstandig gebruik. Of dit het geval is, dient aan de hand van 
de omstandigheden van het geval te worden beoordeeld. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de Nederlandse jurisprudentie inzake de (on)zelfstandigheid van delen van een gebouw 
een sterk casuïstisch karakter heeft. Voorbeelden van gedeelten van een gebouw zijn: units 
in een bedrijfshal72, een voorgedeelte van een gebouw dat los van het achtergedeelte van 
het gebouw kan worden gebruikt73, een aan een woning gebouwde fysiopraktijkruimte74, 
een aan een woning gebouwde fotostudio75, een biggenstal76, een ligboxenstal77 en een 
winkelruimte in een gebouw dat horizontaal gesplitst is in vijf appartementsrechten (vier 
woonappartementen en de winkelruimte die zich daaronder bevindt)78. Voorbeelden van 
onzelfstandige delen van een gebouw zijn: een noodtrappenhuis aan een (kantoor)gebouw79, 

70 In HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110, m.nt. Van Zadelhoff lijkt alleen het gedeelte van 
de winkel dat zich onder de wooneenheden bevindt te zijn ‘gegoten’ in een appartementsrecht en 
de rest van de winkelruimte niet. Niettemin merkt de Hoge Raad in r.o. 3.3.3 de (gehele) winkel, 
zijnde de zelfstandig te gebruiken ruimte, aan als een gedeelte van een gebouw.

71 De opvatting dat door een splitsing in appartementsrechten delen van een gebouw verzelfstandigd 
kunnen worden is derhalve niet juist. Voor die opvatting zie: B.G. van Zadelhoff, ‘Zelfstandig in 
aanmerking te nemen (gedeelte van een) gebouw’, FBN 2003/9-56 en J.C. van Straaten, ‘Bouwen 
en slopen: Is er iets vervaardigd en, zo ja, wat dan?’, WPNR 2004/6599, p. 923. Niet de splitsing, 
maar de vatbaarheid voor splitsing in appartementsrechten (lees: het zelfstandig kunnen gebruiken 
van de delen van een gebouw) is beslissend.

72 Hof Amsterdam 8 februari 1986, nr. 41/83, BNB 1986/331. De Staatssecretaris van Financiën heeft 
tegen deze uitspraak geen cassatieberoep ingesteld, omdat het hof terecht beslissende betekenis 
heeft toegekend aan het feit dat acht units, waarvan er drie zijn verhuurd, zijn ontworpen en 
bestemd om als afzonderlijke en zelfstandige gedeelten van het onroerend goed te worden gebruikt. 
Hij verwijst hierbij naar art. 875a lid 3 oud BW (van boek III). De Staatssecretaris van Financiën 
is kennelijk van mening dat de vraag of een gedeelte van een onroerend goed zelfstandig is in 
wezen gelijk is aan de vraag of ter zake van dit gedeelte een appartementsrecht gevestigd kan 
worden (brief Staatssecretaris van Financiën van 14 mei 1985, nr. 285-5405, opgenomen na de 
uitspraak van Hof Amsterdam in BNB 1986/331). Deze uitspraak betrof de overdrachtsbelasting, 
maar het door het hof gehanteerde civielrechtelijke zelfstandigheidscriterium komt naar mijn 
mening op hetzelfde neer als het (nadien ontwikkelde) zelfstandigheidscriterium in de btw.

73 Hof Arnhem 24 december 2003, nr. 03/0811, V-N 2004/7.1.2. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep 
tegen deze uitspraak - onder verwijzing naar art. 81 Wet RO - zonder nadere motivering verworpen 
(HR 22 april 2005, nr. 40.448, V-N 2005/40.9).

74 Hof ’s Hertogenbosch 15 augustus 2003, nr. 00/2319, V-N 2003/60.18.
75 Hof ’s Hertogenbosch 28 oktober 2011, nr. 11/00325, V-N 2012/12.27.23.
76 Hof ’s Hertogenbosch 3 september 2010, nr. 09/00095, V-N 2012/34.19.13.
77 Hof ’s Hertogenbosch 12 juli 2013, nr. 12/00639, V-N 2013/54.19.7.
78 HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110, m.nt. Van Zadelhoff.
79 HR 23 oktober 1991, nr. 27.053, BNB 1992/44, m.nt. Ploeger.
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een kantoorruimte in een woning80 en de opbouw van een verdieping op een bestaand 
gebouw81. Omdat het (on)zelfstandigheidsoordeel in voormelde zaken gebaseerd is op de 
in die zaken aan de orde zijnde feitelijke situatie, is het moeilijk om uit deze jurisprudentie 
een of meerdere algemene regels af te leiden. Niettemin kan uit deze jurisprudentie 
wel worden afgeleid dat voor zelfstandigheid van een deel van een gebouw met een 
verblijfsfunctie, zoals een woning, kantoorgebouw of bedrijfsgebouw, ten minste vereist 
is dat het betreffende deel beschikt over een eigen (in- of uitpandige) ingang. Daarnaast is 
uit de ‘(on)zelfstandigheidsjurisprudentie’ af te leiden dat een eigen toegang niet volstaat 
om zelfstandigheid van een deel van een gebouw met een verblijfsfunctie aan te nemen. 
Hiervoor is meer nodig, zoals eigen nutsvoorzieningen, eigen sanitaire voorzieningen en/
of een eigen functie.82 Dat de Staatssecretaris van Financiën in zijn beleid een eigen (in- of 
uitpandige) toegang beslissend acht voor het al dan niet zelfstandig kunnen gebruiken, 

80 Hof Leeuwarden 15 februari 2011, nr. 10/00109, NTFR 2011/531, met commentaar Blank. In 
deze zaak ging het om een kantoorruimte in een woning zonder eigen ingang, keuken(blok) en 
nutsvoorzieningen. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep tegen deze uitspraak onder verwij-
zing naar art. 81 Wet RO zonder nadere motivering verworpen (HR 25 mei 2012, nr. 11/01427, 
V-N 2012/40.1.5).

81 Hof Amsterdam 2 augustus 2002, nr. 01/00351, Notamail 2003, nr. 84. De opbouw van een 
verdieping op een bestaand gebouw ontbeerde naar het oordeel van het hof zelfstandigheid, 
omdat de opbouw qua aanwendingsmogelijkheden onderdeel uitmaakt van de rest van het 
gebouw. De opbouw was alleen via centrale ingang en trappenhuis bereikbaar en had geen eigen 
nutsvoorzieningen.

82 Hoewel het in HR 11 februari 1998, nr. 33 031, BNB 1998/151 ging om de zelfstandigheid van een 
fysiek gescheiden bouwwerk, een tribune die niet door toegangen met de rest van het stadion van 
FC Groningen was verbonden, is uit dit ‘Oosterparkstadion-arrest’ wel af te leiden dat de Hoge Raad 
voor de zelfstandigheid van dit bouwwerk niet beslissend acht dat deze tribune beschikte over een 
eigen toegang. Ook in de lagere jurisprudentie wordt een meer omvattende ‘zelfstandigheidstoets’ 
aangelegd dan een eigen (in- of uitpandige) toegang. Zie: Hof ’s Hertogenbosch 15 augustus 2003, 
nr. 00/2319, V-N 2003/60.18 (zelfstandigheid aan woning gebouwde fysiopraktijkruimte die als 
één geheel, los van de woning, kan worden gebruikt en ook wordt gebruikt, een eigen ingang 
heeft en voor wat gebruik, bouw en inrichting betreft geen feitelijke samenhang kent met de 
woning), Hof Arnhem 24 december 2003, nr. 03/0811, V-N 2004/7.1.2 (zelfstandigheid nieuw 
voorgedeelte gebouw met een eigen ingang, beschikt over alle voor het gebruik als kantoor 
benodigde voorzieningen, naar aard en inrichting een eigen functie heeft en zelfstandig kan 
worden geëxploiteerd) Hof ’s Hertogenbosch 20 september 2005, nr. 03/1719, V-N 2006/9.23 
(zelfstandigheid nieuwe championcellen die afzonderlijk kunnen worden geëxploiteerd van 
oude championcellen en waarvan de temperatuur en de vochtigheidsgraad per afzonderlijke 
cel geregeld kan worden, maar waarbij alle cellen gebruikmaken van dezelfde aansluitingen en 
installaties en met betrekking tot alle cellen gebruik gemaakt wordt van dezelfde koelruimte, 
wasruimte en kantine), Hof ’s Hertogenbosch 3 september 2010, nr. 09/00095, V-N 2012/34.19.13 
(zelfstandigheid biggenstal met een eigen ingang, ventilatiesysteem, mestputten en rioleringssys-
teem, een aparte groep voor de biggenstal in de gezamenlijke meterkast en een aparte regelaar 
voor de biggenstal in de gezamenlijke verwarmingsinstallatie), Hof Leeuwarden 15 februari 2011, 
nr. 10/00109, NTFR 2011/531, met commentaar Blank (kantoorruimte in woning zonder eigen ingang, 
keuken(blok), en nutsvoorzieningen is niet zelfstandig), Hof ’s Hertogenbosch 28 oktober 2011, 
nr. 11/00325, V-N 2012/12.27.23 (zelfstandigheid aan woning gebouwde fotostudio met eigen 
ingang en keuken, maar zonder eigen nutsvoorzieningen) en Hof ’s Hertogenbosch 12 juli 2013, 
nr. 12/00639, V-N 2013/54.19.7 (zelfstandigheid aan ligboxenstal gebouwde open-luifel-stal 
met eigen voedersysteem, nutsvoorzieningen en mestafvoersysteem). De Hoge Raad heeft het 
cassatieberoep tegen voormelde uitspraak van Hof Leeuwarden onder verwijzing naar art. 81 
Wet RO zonder nadere motivering verworpen (HR 25 mei 2012, nr. 11/01427, V-N 2012/40.1.5).
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acht ik dan ook een te ruime uitleg van het (unie)begrip ‘gedeelte van een gebouw’.83 Een 
gedeelte van een gebouw moet zich immers lenen voor afzonderlijke overdraagbaarheid 
(zie paragraaf 5.4.3.1).

5.4.3.3 Vernieuwbouwbeoordeling per gedeelte gebouw?

In de literatuur lijkt het zelfstandig in aanmerking nemen van een gedeelte van een gebouw 
bij de levering van een gebouw niet ter discussie te staan. Anders is dat met betrekking 
tot de vraag of dit ook dient te geschieden bij de beoordeling of door een verbouwing van 
(een gedeelte van) een gebouw een nieuw (gedeelte van een) gebouw is ontstaan. Van 
Zadelhoff meent dat bij de ‘vernieuwbouwbeoordeling’ niet enkel het (op)geleverde gedeelte 
van het gebouw, maar het gehele gebouw in ogenschouw moet worden.84 Uit art. 12 lid 2, 
tweede alinea Btw-richtlijn volgt dat het criterium voor nieuwe gebouwen, in beginsel 
de eerste ingebruikneming, ook mag worden toegepast op de verbouwing van gebouwen. 
Moet uit het feit dat gedeelten van gebouwen niet worden genoemd, worden afgeleid dat 
voor de vernieuwbouwbeoordeling altijd het gehele gebouw in aanmerking moet worden 
genomen (de zogenoemde ‘complexbenadering’)? Naar mijn mening niet. Op grond van 
art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn mag het criterium voor nieuwe gebouwen, in 
beginsel de eerste ingebruikneming, ook op verbouwingen worden toegepast en uit art. 12 
lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn blijkt dat voor dit criterium gebouwen en gedeelten van 
gebouwen worden onderscheiden.

Hierbij dient wel een kanttekening te worden geplaatst. Een vernieuwbouwbeoordeling 
op het niveau van het gedeelte van een gebouw (de zogenoemde ‘unitbenadering’) veron-
derstelt dat dit gedeelte er reeds vóór de verbouwing was. Is het te leveren gedeelte door 
de verbouwing ontstaan, dan zal naar mijn mening moeten worden teruggevallen op de 
vernieuwbouwbeoordeling op ‘gebouwniveau’ (de complexbenadering). Zie ik het goed dan 
is dit ook de lijn van de Hoge Raad.85 Naar mijn mening is die lijn ook wenselijk. Indien een 
gedeelte van een gebouw op zichzelf genomen weer als nieuw moet worden beschouwd, 
dan is het in overeenstemming met de ratio van art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn 
om de levering van dit gedeelte aan btw-heffing te onderwerpen (zie paragraaf 5.3). Om-
gekeerd is het naar mijn mening niet in overeenstemming met de ratio van art. 135 lid 1, 
onderdeel j Btw-richtlijn om een gedeelte van een gebouw dat op zichzelf genomen niet 
nieuw geworden is in de btw-heffing te betrekken vanwege de enkele omstandigheid dat 

83 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 3.2.1.

84 B.G. van Zadelhoff, ‘Zelfstandig in aanmerking te nemen (gedeelte van een) gebouw’, FBN 2003/9-
56 en Van Zadelhoff, noot bij HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110.

85 Van Zadelhoff heeft blijkens zijn noot bij HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110 moeite 
met die lijn, omdat één gebouw niet voor een beetje vervaardigd kan zijn. Naar zijn mening is dit 
slechts anders als het betreffende gedeelte van een gebouw voor de btw als een afzonderlijk goed 
kwalificeert. Naar zijn mening biedt art. 15 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn de mogelijkheid om 
een appartementsrecht gelijk te stellen met een goed, maar heeft Nederland van die mogelijkheid 
geen gebruik gemaakt. Naar mijn mening is uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie en 
de Hoge Raad af te leiden dat de overdracht van een appartementsrecht de levering van een 
(afzonderlijk) onroerend goed is (zie paragraaf 4.2.3.3.2). Wordt daarvan uitgegaan, dan is naar 
ik meen het bezwaar van Van Zadelhoff tegen de lijn van de Hoge Raad van tafel.
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het gebouw door de verbouwing als geheel genomen als een nieuw gebouw kwalificeert. 
Hierbij kan gedacht worden aan een kantoorgebouw met meerdere verdiepingen waarbij 
de kantoorruimte op de begane grond (nagenoeg) intact blijft en waarbij de verdiepingen 
daarboven wordt getransformeerd in woonappartementen en op het bestaande gebouw 
twee nieuwe bouwlagen met woonappartementen wordt gerealiseerd. In dat geval hebben 
de (waardetoevoegende) verbouwingswerkzaamheden (nagenoeg) uitsluitend betrekking 
op de transformatie van de daarboven gelegen verdiepingen en niet op de kantoorruimte 
op de begane grond. Die kantoorruimte is nog steeds aan te merken als een oud gedeelte 
van gebouw waardoor de levering hiervan naar mijn mening op grond van art. 135 lid 1, 
onderdeel j Btw-richtlijn in beginsel vrijgesteld moet zijn.

5.4.4 Bijbehorend terrein

5.4.4.1 Hof van Justitie

Het begrip ‘bijbehorend terrein’ is in de Btw-richtlijn niet gedefinieerd.86 In art. 12 lid 2, 
tweede alinea Btw-richtlijn staat slechts dat lidstaten dit begrip kunnen bepalen. Omdat 
het aan de lidstaten is overgelaten om dit begrip al dan niet te definiëren, zou het in 
de rede liggen dat van een uniebegrip geen sprake is. Het Hof van Justitie heeft echter 
– conform de conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer87 – geoordeeld dat dit begrip in alle 
lidstaten eenvormig moet worden uitgelegd. Het Hof baseert dit oordeel op het doel van 
de Zesde Richtlijn (thans: de Btw-richtlijn) om de grondslag eenvormig en overeenkomstig 
gemeenschapsregels vast te stellen. Hierbij wijst het Hof op de omstandigheid dat dit 
begrip mede dient tot vaststelling van de belastingplicht voor de incidentele handelingen 
op grond van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn.88

Hoewel het vanuit het oogpunt van interneutraliteit wenselijk is dat het begrip ‘bijbehorend 
terrein’ in alle lidstaten hetzelfde wordt uitgelegd, overruled het Hof van Justitie met 
zijn beslissing de Raad die de invulling van dit begrip blijkens art. 12 lid 2, tweede alinea 
Btw-richtlijn aan de lidstaten heeft willen laten.89 Dit is overigens geen incident. Het Hof 
van Justitie bezondigt zich hieraan vaker (zie paragraaf 5.6.2.3).90 Feit is dat de beslissing 
van het Hof van Justitie met zich brengt dat de vrijheid van de lidstaten beperkt is tot het 
al dan niet opnemen van een definitie van dit begrip in de nationale wetgeving. Het Hof 
van Justitie heeft zich tot op heden niet uitgelaten over de inhoud van het (unie)begrip 
‘bijbehorend terrein’ waardoor het definiëren van dit begrip een hachelijke onderneming 

86 In de Zesde Richtlijn werd het begrip ‘erbij behorend terrein’ gebruikt. Omdat uit niets blijkt dat 
een inhoudelijke wijziging is beoogd, dient ervan te worden uitgegaan dat met de gewijzigde 
terminologie in de Btw-richtlijn geen inhoudelijke wijziging is beoogd (derde considerans 
Btw-richtlijn).

87 Conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer 16 december 1999, zaak C-400/98, ECLI:EU:C:1999:626, 
punt 68 (Breitsohl)

88 HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-400/98, V-N 2000/43.17, r.o. 48 (Breitsohl).
89 Vgl. D.B. Bijl, M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, 

Deventer: Kluwer 2001, p. 253 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: 
Deventer 2020, p. 310.

90 Voor een vergelijkbare beslissing met betrekking tot het begrip ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds, 
zoals omschreven door de lidstaten’ in (thans) art. 135 lid 1, onderdeel g Btw-richtlijn zie HvJ EG 
28 juni 2007, zaak C-363/05, V-N 2007/36.25 (JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust).
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is. Het is immers niet op voorhand met zekerheid te zeggen dat deze invulling door de 
beugel kan. Nederland kent niettemin een wettelijk definitie van dit (unie)begrip. Op die 
definitie wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

5.4.4.2 Nederland

5.4.4.2.1 Begrip ‘erbij behorend terrein’

In Nederland is het (unie)begrip ‘erbij behorend terrein’ (sinds 11 juli 1997) voorzien van 
een wettelijke definitie. Als een erbij behorend terrein wordt beschouwd: “ieder terrein dat 
naar maatschappelijke opvattingen behoort bij dan wel dienstbaar is aan het gebouw”.91 De 
omschrijving is algemeen, omdat het bepalen of een terrein bij het gebouw behoort casu-
istisch is.92 Volgens de wetgever ‘vormt het leveringscontract meestal een indicatie, omdat 
hetgeen samen wordt geleverd vaak bij elkaar hoort’.93 In de parlementaire geschiedenis 
wordt een tuin die behoort bij een huis als voorbeeld gegeven van een bijbehorend terrein.94 
De fundamentele vraag wanneer een tuin bij een huis behoort, blijft hiermee onbeantwoord. 
Ten aanzien van sportcomplexen die deels bestaan uit bebouwing en deels uit grond, heeft 
de wetgever aangegeven dat ‘als de onbebouwde delen opgaan in de functie van het op 
de grond gebouwde sprake is van een erbij behorend terrein dat in het maatschappelijk 
verkeer geen zelfstandige betekenis heeft’ (en derhalve niet afzonderlijk wordt of kan 
worden gebruikt).95 Hieruit kan afgeleid worden dat een terrein in het maatschappelijk 
verkeer geen zelfstandige betekenis heeft indien het niet los van het gebouw wordt of kan 
worden gebruikt. Deze opvatting wordt bevestigd doordat de criteria om te beoordelen 
of sprake is van een erbij behorend terrein, namelijk ‘naar maatschappelijke opvattingen 
behorend bij’ en ‘dienstbaarheid aan het gebouw’, zijn ontleend aan de jurisprudentie van 
de Hoge Raad inzake de (on)zelfstandigheid van delen van gebouwen (zie paragraaf 5.4.3.2).96 
Naar mijn mening is de Nederlandse definitie van het uniebegrip ‘bijbehorend terrein’ in 
overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie op grond waarvan het 
gebouw en het bijbehorend terrein onlosmakelijk met elkaar verbonden (moeten) zijn (zie 
paragraaf 5.4.1). Van een dergelijke verbondenheid kan naar mijn mening niet worden 
gesproken indien een terrein afzonderlijk wordt of kan worden gebruikt.

Het voorgaande betekent dat het begrip ‘erbij behorend terrein’ in Nederland een terrein 
omvat dat niet zelfstandig van het ‘hoofdgebouw’ wordt of kan worden gebruikt. Leent 
een terrein bij een gebouw zich voor zelfstandig gebruik, dan is van een erbij behorend 
terrein geen sprake. Sportvelden die zelfstandig verhuurd (kunnen) worden, kwalificeren 
daarom niet als een terrein dat bij een sportaccommodatie hoort.97 De status als erbij 
behorend terrein kan door ingrepen aan het ‘hoofdgebouw’ en/of het terrein verloren 
gaan. Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat een aangrenzend terrein van een koekfabriek 

91 Art. 11 lid 5, onderdeel c Wet OB.
92 MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, p. 5 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, 

Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 309.
93 MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, p. 5-6.
94 MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, p. 5-6.
95 MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, p. 4.
96 Zie bijv.: HR 11 februari 1998, nr. 33.031, BNB 1998/151, r.o. 3.2.2.
97 Hof ’s Hertogenbosch 20 december 2005, nr. 99/1694, V-N 2006/33.18.
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geen bijbehorend terrein meer is indien de hierop staande bijgebouwen na staking van de 
fabrieksactiviteiten zijn gesloopt, de voorzieningen voor de exploitatie van de koekfabriek 
in de fabriekshal zijn verwijderd en de fabriekshal en het aangrenzend terrein bestemd 
zijn om hierin respectievelijk hierop zelfstandige bedrijfsunits te realiseren. In dat geval 
kon naar het oordeel van het hof niet meer worden gezegd dat het aangrenzend terrein 
dienstbaar is aan de fabriekshal dan wel naar maatschappelijke opvattingen behoort bij de 
fabriekshal, maar moest het als een zelfstandig onroerend goed worden beschouwd.98 Uit 
deze uitspraak is af te leiden dat Hof van Amsterdam het voor de kwalificatie als bijbehorend 
terrein niet noodzakelijk acht dat het terrein onbebouwd is. Dit is in Nederland echter 
geen communis opinio. In de volgende paragraaf wordt daarom ingegaan op de vraag of 
het begrip ‘erbij behorend terrein’ in Nederland beperkt is tot onbebouwde terreinen en, 
zo ja, of dit richtlijnconform is.

 5.4.4.2.2 Moet een erbij behorend terrein onbebouwd zijn?

 Uit de in de parlementaire geschiedenis genoemde voorbeelden (zie paragraaf 5.4.4.2.1) 
zou afgeleid kunnen worden dat een erbij behorend terrein onbebouwd moet zijn. Ook in 
het beleid van de Staatssecretaris van Financiën en de literatuur wordt hiervan uitgegaan.99

Het uniebegrip ‘bijhorend terrein’ alsmede de Nederlandse definitie van dit begrip in 
art. 11 lid 5, onderdeel c Wet OB (‘(een) terrein’) dwingen echter niet tot die conclusie. 
Zoals in paragraaf 5.4.4.2.1 is gememoreerd, heeft Hof Amsterdam de aanwezigheid van 
‘bijgebouwen’ geen belemmeringen geacht voor de kwalificatie als bijbehorend terrein.100

De Hoge Raad lijkt in het ‘Golfbaan I-arrest’ echter uit te gaan van een andere rechtsop-
vatting, aangezien hij hierin oordeelt dat ‘ongeacht de omvang van het bouwwerk of de 
bouwwerken en ongeacht de verhouding tussen het bebouwde gedeelte en het onbebouwde 
gedeelte van het terrein, het onbebouwde gedeelte ‘erbij behorend terrein’ kan zijn in de 
zin van art. 11 lid 5, onderdeel c Wet OB’.101 Hierbij dient overigens te worden opgemerkt 
dat de Hoge Raad van oordeel is dat een bouwwerk dat dienstbaar is aan de grond, zoals 
een drainagebuis of een hek rond een weiland, of verwaarloosbare bebouwing, zoals een 
fundering of transformatorhuisje, niet aan de kwalificatie als onbebouwde grond (en dus 
een bijbehorend terrein) in de weg staat.102

De uitspraak van Hof ’s Hertogenbosch in de ‘hertenkamp-zaak’ lijkt door dit arrest van de 
Hoge Raad dan ook achterhaald.103 In deze zaak ging het om de levering van een afgesplitst 
perceel met daarop een dierenverblijf (een houten schuilhut van circa 25 m2), een betonnen 
vijver (circa 30 m2) en een opslagschuurtje (circa 15 m2). Dit perceel functioneerde samen 
met een ander perceel als één (omheind) hertenkamp met een totale oppervlakte van 3700 

98 Hof Amsterdam 15 april 2010, nr. 08/00245, V-N 2010/59.21, r.o. 6.4-6.6.
99 Besluit van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 3.2.3, M.E. van 

Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 310 en C.A. Peeters, 
Cursus Belastingrecht OB.2.3.1.B.d (online, bijgewerkt t/m 14 februari 2021).

100 Hof Amsterdam 15 april 2010, nr. 08/00245, V-N 2010/59.21, r.o. 6.4.
101 HR 12 december 2014, nr. 13/01646, BNB 2015/49, m.nt. Bijl, r.o. 3.4.5.
102 HR 12 december 2014, nr. 13/01646, BNB 2015/49, m.nt. Bijl, r.o. 3.4.5, HR 5 oktober 2018, 

nr. 16/04577, BNB 2019/5, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.6 en HR 7 december 2018, nr. 17/01767, 
BNB 2019/27, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.3.2.

103 Hof ’s Hertogenbosch 5 oktober 2006, nr. 03/01019, V-N 2007/28.23.
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m2. Hoewel het dierenverblijf en de opslagschuur volgens het hof kwalificeren als een 
gebouw, merkt het hof de rest van dit perceel niet aan als een terrein dat behoort bij deze 
opstallen. Volgens het hof behoort dit terrein naar maatschappelijke opvattingen niet bij 
de opstallen en is het onbebouwde terrein ook niet dienstbaar aan de opstallen. Niet kan 
worden gezegd dat het onbebouwde terrein opgaat in de functie van het dierenverblijf en/
of de opslagschuur. Naar mijn mening had het hof het gehele perceel aan moeten merken 
als een onbebouwd terrein, omdat de bouwwerken dienstbaar zijn aan de grond. Het laat 
zich althans moeilijk indenken dat deze bouwwerken zelfstandige betekenis hebben.104

Dat het begrip ‘bijbehorend terrein’ in Nederland beperkt wordt tot onbebouwde terreinen 
kan naar mijn mening leiden tot een resultaat dat in strijd is met art. 135 lid 1, onderdeel j 
Btw-richtlijn. Dit laat zich het beste illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel dat een 
perceel grond wordt geleverd met daarop een oude woning met een tuin en een nieuwe 
garage. Is in dat geval sprake van de levering van een oude woning met bijbehorend (deels 
bebouwd en deels onbebouwd) terrein? Of kan de grond niet volledig als een bij de woning 
behorend terrein worden beschouwd, omdat hierop een nieuwe garage staat die niet 
dienstbaar is aan de tuin, maar aan de woning? Indien onverkort zou worden vastgehouden 
aan de eis dat een bijbehorend terrein onbebouwd moet zijn, dan is in dit voorbeeld sprake 
van een levering die deels vrijgesteld (oude woning met bijbehorende tuin) en deels belast 
(nieuwe garage, evt. met bijbehorende oprit) is. Hierbij merk ik, wellicht ten overvloede, 
op dat de vraag of sprake is van een bijbehorend terrein pas opkomt nadat vastgesteld is 
dat de vastgoedtransactie kwalificeert als één of meerdere leveringen van een gebouw (zie 
paragraaf 5.4.1).105 Op grond van het Stadion Amsterdam-arrest van het Hof van Justitie 
dient een (onsplitsbare) levering van het gebouw en het bijbehorend terrein óf belast óf 
vrijgesteld te zijn.106 Een levering die deels vrijgesteld en deels belast zou zijn, staat ook 
haaks op het Breitsohl-arrest op grond waarvan de levering een gebouw en een terrein die 
niet van elkaar te scheiden zijn voor de toepassing van (thans) art. 135 lid 1, onderdeel j 
Btw-richtlijn als een eenheid moet worden behandeld (zie paragraaf 5.4.1).107

104 In soortgelijke zin: Bijl, noot bij HR 12 december 2014, nr. 13/01646, BNB 2015/49 BNB 2015/49. 
Anders: Redactie V-N in haar aantekening bij Hof ’s Hertogenbosch 5 oktober 2006, nr. 03/01019, 
V-N 2007/28.23 die meent dat de overwegingen van het hof voor zich spreken.

105 Vgl. HR 16 juni 2017, nr. 16/03358, BNB 2017/169, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2 en r.o. 3.3.3.
106 HvJ EU 18 januari 2018, zaak C-463/16, BNB 2018/119, m.nt. Merkx (Stadion Amsterdam).
107 HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-400/98, V-N 2000/43.17, r.o. 50 en 51 (Breitsohl).
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Naar mijn mening dient voor de kwalificatie als ‘bijbehorend terrein’ beslissend te zijn of 
dit terrein al dan niet zelfstandigheid bezit (zie paragraaf 5.4.4.2.1).108 Het enkele feit dat 
op een terrein een (bij)gebouw staat, zoals een schuur of garage, brengt niet automatisch 
met zich dat dit (bebouwde) terrein los van het (hoofd)gebouw wordt of kan worden 
gebruikt. Op grond van de wettelijke definitie van het begrip ‘erbij behorend terrein’ is deze 
(richtlijnconforme) uitleg ook mogelijk. Het beslissend achten van de zelfstandigheid van 
het terrein sluit naar mijn mening ook aan bij de maatschappelijke opvattingen. De Hoge 
Raad acht de maatschappelijke opvattingen beslissend voor het antwoord op de vraag of een 
fysiek gescheiden bouwwerk dan wel een deel van een gebouw zich leent voor zelfstandig 
gebruik.109 Ook in andere belastingen in Nederland wordt die ‘zelfstandigheidsbenadering’ 
(daarom?) toegepast. Zo worden aanhorigheden bij een woning – de onroerende zaak die 
behoort bij de woning, in gebruik is bij de woning en dienstbaar is aan de woning110 – voor 
de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting111 en voor de ‘startersvrijstelling’ en het 
verlaagde tarief voor de verkrijging van (bepaalde) woningen in de overdrachtsbelasting112

niet als zelfstandige onroerende zaken, maar als een onderdeel van de woning beschouwd. 
Hoewel hieraan voor de btw geen doorslaggevende betekenis toekomt, is dit een aanwijzing 
dat ook een bebouwd terrein een eenheid met het hoofdgebouw kan vormen en daarom 
als een bij dit gebouw behorend terrein moet worden aangemerkt.

5.5 Nieuw gebouw

5.5.1 Inleiding

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 5.5.2 wordt eerst ingegaan op 
het onderscheid van nieuwe en oude gebouwen op grond van art. 12 lid 2, derde alinea 
Btw-richtlijn. Vervolgens komt in paragraaf 5.5.3 de uitleg van deze bepaling door het 
Hof van Justitie aan bod. Omdat art. 12 lid 2, derde alinea Btw-richtlijn lidstaten voor 
het onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen een keuzemogelijkheid geeft, zal in 
paragraaf 5.5.4 op hoofdlijnen worden ingegaan op de criteria die de lidstaten hanteren 
voor dit onderscheid hanteren. Vervolgens wordt in paragraaf 5.5.5 ingezoomd op het 

108 Ook in het Verenigd Koninkrijk lijkt dit in ieder geval tot het einde van de overgangsperiode van 
de Brexit het beslissende criterium te zijn geweest. In de Notice 742A - Option to tax land and 
buildings, paragraaf 2.4 wordt het volgende opgemerkt: “Your option to tax will cover the whole of 
the building, and the land under the building and within its curtilage (the land immediately around 
the building including, for example, forecourts and yards). (…) If the building stands in a large area of 
land, the extent of the curtilage (or how far the option to tax extends over the land) depends on how 
far the services of the building can be utilised. For example, a racecourse grandstand may provide 
electricity and shelter for stalls, or other facilities, within its peripheral area. An option to tax on 
the grandstand would extend over the whole area of land that uses the benefits. Equally, an option 
would normally extend to an area adjacent to a building which is put to a use that is ancillary to the 
use of the building, such as car parking.” (https://www.gov.uk/guidance/opting-to-tax-land-and-
buildings-notice-742a#the-scope-of-an-option-to-tax, geraadpleegd op 22 december 2020).

109 Dit is af te leiden uit HR 14 oktober 2005, nr. 41.015, BNB 2006/65, m.nt. Van der Paardt, r.o. 3.4 
waarin wordt verwezen naar HR 11 februari 1998, nr. 33.031, BNB 1998/151.

110 HR 16 juli 1993, nr. 29.174, BNB 1993/281, r.o. 3.3.
111 Art. 3.111 Wet IB 2001. Zie hierover nader: J.P. Boer, ‘Het begrip ‘aanhorigheden’ uitgelegd’, 

NTFR-B 2020/13.
112 Art. 15 lid 1, onderdeel p en art. 14 lid 5 WBR.
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Nederlandse onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen en de richtlijnconformiteit 
daarvan. In paragraaf 5.5.6 wordt deze paragraaf afgesloten met een conclusie.

5.5.2 Richtlijn

Het uitgangspunt van art. 12 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn is dat sprake is van de van 
rechtswege belaste levering van een nieuw gebouw indien het gebouw wordt geleverd 
vóór de eerste ingebruikneming. Zoals uit paragraaf 5.4.3 volgt, dient een gedeelte van 
een gebouw afzonderlijk in aanmerking te worden genomen. Dit betekent dat bij de (op)-
levering van een gebouw dat uit verschillende gedeelten bestaat, per gedeelte beoordeeld 
moet worden of en, zo ja, wanneer het voor het eerst in gebruik genomen is.113 Op grond 
van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn mogen lidstaten andere criteria dan de 
eerste ingebruikneming hanteren, 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 ingebruikneming en die van de daaropvolgende levering, mits deze tijdvakken 
niet langer duren dan onderscheidenlijk vijf en twee jaar. Het woord ‘zoals’ suggereert 
dat van een limitatieve opsomming geen sprake is, maar gelet op de dwingende invulling 

113 Anders: Hof ’s Hertogenbosch 12 oktober 1988, nr. 3487/1987, FED 1989/268 die oordeelde dat 
sprake is van een ingebruikneming van het (gehele) gebouw indien het essentiële deel van het 
gebouw in gebruik genomen is. Voor (terechte) kritiek op dit ingebruiknemingscriterium zie: D.B. 
Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, 
p. 223-224 en B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde 
(diss.), Deventer: FED 1992, p. 251-252. De Hoge Raad heeft dit ‘ingebruiknemingscriterium’, dat 
uitgaat van een beoordeling per gebouw (de complexbenadering), in ieder geval niet omarmd, 
maar gekozen voor het afzonderlijk in aanmerking nemen van een gedeelte van een gebouw (de 
unitbenadering). Zie ik het goed, dan is Bijl de geestelijke vader van deze benadering (D.B. Bijl, 
De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, 
p. 223-224). In de literatuur is meermaals ten onrechte uit arresten van de Hoge Raad afgeleid 
dat hij van de complexbenadering uitgaat. De eerste keer betrof dit HR 17 januari 1996, nr. 30.707, 
BNB 1996/113, m.nt. Van Hilten. In deze zaak stond echter vast dat de woon/winkelcomplexen 
als één onroerend goed moesten worden gezien waardoor de Hoge Raad hiervan is uitgegaan 
(in gelijke zin: Van Hilten in haar noot bij dit arrest; anders: B.G. van Zadelhoff, ‘Zelfstandig in 
aanmerking te nemen (gedeelte van een) gebouw’, FBN 2003/9-56 en W.J.C. de Bakker en P.L. 
Rigtering, ‘De integratieheffing en de aftrek bij gedeeltelijke ingebruikname van een kantoorpand’, 
BtwBrief 2006/22). De tweede keer betrof dit HR 12 september 2008, nr. 43.011, BNB 2009/188, 
m.nt. Van Kesteren en HR 7 oktober 2011, nr. 09/02214, BNB 2012/100, m.nt. Van Kesteren. Ook 
uit deze arresten is niet af te leiden dat de Hoge Raad de complexbenadering aanhangt, aangezien 
in deze zaak vaststond dat het kantoorgebouw op 1 november 2001 in zijn geheel in gebruik was 
genomen (in gelijke zin: Van Kesteren, noot bij HR 21 oktober 2011, nr. 10/05228, BNB 2012/101 en 
besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 3.3; anders: R.D. Hofman en S.K. Rispens, ‘Leegstand en aftrekrecht: geen gebruik is toch 
gebruikt’, BtwBrief 2011/133, p. 13-14, R.D. Hofman en S.K. Rispens, ‘Btw en leegstand: complex 
of unit’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2012/1, p. 29-32, Wolf, commentaar bij HR 7 oktober 2011 
nr. 09/02214, NTFR 2011/2332, Otto, noot bij HR 21 oktober 2011, nr. 10/05228, FED 2012/9 en 
L. Ketner en M.M.W.D. Merkx, ‘De complexbenadering voor leegstaande units’, WFR 2012/295). 
De derde keer betrof HR 21 oktober 2011, nr. 10/05228, BNB 2012/101, m.nt. Van Kesteren. In dit 
arrest gaat de Hoge Raad echter uit van de in cassatie onbestreden vaststelling dat de kantoortoren 
één onroerend goed is, zodat hieruit niet kan worden afgeleid of de Hoge Raad die vaststelling 
onderschrijft (in gelijke zin: Van Kesteren in zijn noot bij dit arrest en besluit Staatssecretaris 
van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 3.3; 
anders: Otto, noot bij HR 21 oktober 2011, nr. 10/05228, FED 2012/9 en Merkx, commentaar bij 
HR 21 oktober 2011, nr. 10/05228, NTFR 2011/2447).
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van de twee andere genoemde criteria in art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn neemt 
Van Zadelhoff naar mijn mening terecht aan dat wel degelijk sprake is van een limitatieve 
opsomming.114. Daarvan uitgaande hebben de lidstaten die de levering van een nieuw 
gebouw aan btw-heffing (moeten) onderwerpen de mogelijkheid om ook als de levering 
van een nieuw gebouw aan te merken:
1. de eerste levering van een gebouw binnen maximaal vijf jaar na de voltooiing van het 

gebouw; en
2. de daaropvolgende115 levering binnen maximaal twee jaar na de eerste ingebruikneming.

Uit de richtlijnhistorie volgt dat deze keuzemogelijkheid voortvloeit uit de wens van de 
lidstaten om het bestaande onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen in de btw-wet-
geving van de lidstaten zoveel als mogelijk te kunnen handhaven (zie paragraaf 5.2.3.3). 
Wenselijk is deze keuzemogelijkheid naar mijn mening niet, omdat het onderscheid tussen 
nieuwe en oude gebouwen hierdoor van lidstaat tot lidstaat kan verschillen, hetgeen in 
strijd is met de interneutraliteit. Bovendien acht ik het gelet op het rechtskarakter van de 
btw onwenselijk om aan te knopen bij een termijn van maximaal vijf jaar na de voltooiing 
van een gebouw, omdat hierdoor een ongebruikt gebouw enkel door het verstrijken van 
deze termijn onbelast geleverd kan worden aan een eindverbruiker. Hierdoor kan de 
btw-druk op dit gebouw beperkt blijven tot de niet-aftrekbare btw op de kosten van dit 
gebouw. Indien de leverancier het gebouw zelf gebouwd heeft, dan kan dit betekenen dat 
het eindverbruik van de door hem toegevoegde waarde onbelast blijft. De termijn van 
maximaal vijf jaar na voltooiing of maximaal twee jaar na eerste ingebruikneming van 
het gebouw kan ook leiden tot cumulatie van btw en overbelasting. Van cumulatie van 
btw is sprake indien een gebouw binnen deze termijn terugkeert in de distributieketen 
en binnen deze termijn opnieuw belast wordt geleverd door de belastingplichtige. Deze 
cumulatie van btw is in strijd met de inwendige fiscale neutraliteit. Bovendien kan die 
terugkeer in de distributiesfeer ook leiden tot overbelasting, hetgeen in strijd is met het 
rechtskarakter van de btw. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwe woning die belast 
wordt geleverd aan een particulier, vervolgens wordt geleverd aan een belastingplichtige 
die de woning binnen de termijn van maximaal vijf jaar na voltooiing of maximaal twee 
jaar na eerste ingebruikneming van het gebouw belast levert aan een particulier. In dat 
geval drukt er op het eindverbruik van de woning tweemaal btw.

5.5.3 Hof van Justitie

5.5.3.1 Uniebegrip

Het Hof van Justitie heeft het begrip ‘eerste ingebruikneming’ in art. 12 leden 1 en 2 
Btw-richtlijn aangemerkt als een uniebegrip, omdat dit begrip niet is gedefinieerd maar 
voor de inhoud van dit begrip evenmin naar het nationale recht van de lidstaten wordt 

114 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 245-246.

115 Met de ‘daaropvolgende levering’ wordt niet slechts de eerste levering na ingebruikneming 
bedoeld, maar ook de latere leveringen (B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting 
over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 247).
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verwezen.116 Lidstaten mogen op grond van art. 12 lid 2, derde alinea Btw-richtlijn andere 
criteria dan de eerste ingebruikneming hanteren voor het onderscheid tussen nieuwe en 
oude gebouwen, maar die vrijheid betekent niet dat een lidstaat ook mag tornen aan de 
inhoud van het uniebegrip ‘eerste ingebruikneming’. Het begrip ‘eerste ingebruikneming’ 
moet derhalve in alle lidstaten hetzelfde worden uitgelegd. Op grond van de interneu-
traliteit is dat ook wenselijk. Dit neemt niet weg dat de uitleg van het begrip ‘eerste 
ingebruikneming’ slechts relevant is voor de lidstaten, zoals Nederland, die dit moment of 
de termijn van maximaal twee jaar na dit moment beslissend achten voor het onderscheid 
tussen nieuwe en oude gebouwen. Naar mijn mening ligt het in de rede dat ook het begrip 
‘voltooiing van het gebouw’ in art. 12 lid 2, derde alinea Btw-richtlijn een uniebegrip is. 
Als art. 12 lid 2, derde alinea Btw-richtlijn lidstaten slechts de vrijheid geeft om in plaats 
van het criterium eerste ingebruikneming te kiezen voor het criterium ‘voltooiing van het 
gebouw’ ter onderscheiding van nieuwe en oude gebouwen, dan mag een lidstaat ook niet 
tornen aan de inhoud van het begrip ‘voltooiing van het gebouw’. Of het Hof van Justitie 
die opvatting onderschrijft, zal de toekomst moeten uitwijzen. Het Hof van Justitie heeft 
zich tot op heden alleen uitgelaten over het uniebegrip ‘eerste ingebruikneming’. Op de 
uitleg van dit uniebegrip wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

5.5.3.2 Eerste ingebruikneming

Voor de uitleg van het uniebegrip ‘eerste ingebruikneming’ is het Hof van Justitie te rade 
gegaan bij de richtlijnhistorie op grond waarvan de eerste ingebruikneming verwijst naar 
het eerste gebruik van het goed door de eigenaar of huurder ervan. Hierbij overweegt 
het Hof dat uit de richtlijnhistorie blijkt dat dit criterium is aangehouden als zijnde 
beslissend voor het tijdstip waarop het product het productieproces verlaat en in de 
consumptiesector terechtkomt (zie paragraaf 5.2.2).117 Zoals het Hof van Justitie in het 
Kozuba-arrest terecht oordeelt, blijkt uit de richtlijnhistorie niet dat het gebruik van het 
gebouw door de eigenaar ervan beperkt is tot het gebruik voor een belastbare handeling 
(bijv. de levering of verhuur). Ook het gebruik voor eigen (commerciële) behoeften, zoals 
het gedurende enkele jaren gebruiken van een gebouw als modelwoning, kwalificeert 
als eerste ingebruikneming.118 Uit de richtlijnhistorie, waarnaar het Hof van Justitie in 
het Cussens e.a-arrest expliciet verwijst119, volgt dat het gebruik van een gebouw door de 
eigenaar of huurder ervan daadwerkelijk gebruik betreft. De levering van een verhuurd 
gebouw dat nog niet daadwerkelijk is gebruikt, kwalificeert – tenzij sprake is van een 
overgang van een algemeenheid van goederen (zie paragraaf 4.7) – daarom als de belaste 
levering van een nieuw gebouw. Uit het Cussens e.a-arrest is naar mijn mening af te leiden 
dat het Hof met daadwerkelijk gebruik, feitelijk gebruik bedoelt.120 Het enkele feit dat de 
eigenaar een gebouw verhuurd heeft, volstaat in dit arrest immers niet om daadwerkelijk 

116 HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, m.nt. Van Zadelhoff (Kozuba).
117 HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 41 (Kozuba).
118 Ook in België is het standpunt ingenomen dat het enkele gebruik van een appartement of villa 

voor het bezoeken van potentiële kopers niet als de eerste ingebruikneming kwalificeert (circulaire 
nr. AFZ/2001-1292-N (AFZ/24/2002 – E.T.103.009) van 6 december 2002).

119 HvJ EU 22 november 2017, zaak C-251/16, BNB 2018/46, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 72 en 74 en het 
dictum (Cussens e.a.).

120 HvJ EU 22 november 2017, zaak C-251/16, BNB 2018/46, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 72-74 en het 
dictum (Cussens e.a.).
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gebruik van het gebouw aan te nemen.121 Het aanknopen bij het feitelijk gebruik strookt 
met de richtlijnhistorie. Indien bij de verhuur van een gebouw de eerste ingebruikneming 
plaatsvindt door de terbeschikkingstelling van het gebouw aan de huurder, dan is immers 
sprake van een eerste ingebruikneming door de verhuurder. In de richtlijnhistorie, die het 
Hof van Justitie bij de uitleg van het begrip ‘eerste ingebruikneming’ tot uitgangspunt 
neemt, wordt echter niet het eerste gebruik door de verhuurder, maar het eerste gebruik 
door de huurder beslissend geacht voor het moment van eerste ingebruikneming (zie 
paragraaf 5.2.2).

Dat de eerste ingebruikneming van een gebouw feitelijk gebruik betreft, wil nog niet zeggen 
dat ieder eerste feitelijke gebruik van een nieuw gebouw als een eerste ingebruikneming 
kwalificeert. A-G Campos Sánchez-Bordona is stellig van mening dat het begrip ‘eerste 
ingebruikneming’ niet zo mag worden uitgelegd dat enkel rekening gehouden wordt met 
het feit dat een gebouw concreet wordt gebruikt zonder dat daarvoor een juridische basis 
is. Naar zijn mening kan illegaal feitelijk gebruik van een nieuw gebouw, kraken, niet leiden 
tot een eerste ingebruikneming.122 Hoewel in de richtlijnhistorie uitsluitend de eigenaar 
en de huurder van een nieuw gebouw worden genoemd, welke beiden een juridisch recht 
hebben tot het gebruik van het nieuwe gebouw, komt het mij voor dat hieruit niet – want 
a contrario – de conclusie kan worden getrokken dat het zogenoemde ‘kraken’ van een 
gebouw niet kan leiden tot een eerste ingebruikneming. Uit het Kozuba-arrest is niet af 
te leiden of het Hof van Justitie de opvatting van de A-G deelt.123 Tegen de opvatting van 
de A-G pleit dat een objectieve invulling van het begrip ‘eerste ingebruikneming’ met zich 
brengt dat het niet relevant is het feitelijke gebruik legaal of illegaal is, maar dat beslissend 
is of het gebouw feitelijk is gebruikt.

 5.5.4 Praktijk lidstaten124

Van de 17 lidstaten die de levering van nieuwe gebouwen aan btw-heffing (moeten) onder-
werpen is er slechts één, Estland, die conform het uitgangspunt van art. 12 lid 1, onderdeel a 
Btw-richtlijn alleen de levering van gebouwen voor eerste ingebruikneming aanmerkt als 

121 HvJ EU 22 november 2017, zaak C-251/16, BNB 2018/46, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 74 en het dictum 
(Cussens e.a.). Dat in de zaak Cussens e.a. sprake was van een bijzondere situatie waarbij de 
nieuwe gebouwen door de eigenaar onmiddellijk weer teruggehuurd werden, maakt dit niet 
anders. Het Hof van Justitie verwijst in r.o. 74 naar punt 94 van de conclusie van A-G Bobek van 
7 december 2017, zaak C-251/16, BNB 2018/46 waarin de A-G wijst op de omstandigheid dat een 
langlopende huurovereenkomst is gesloten die zeer snel na de sluiting ervan wordt opgezegd, 
zonder dat van het betrokken gebouw gebruikgemaakt is. Anders: Van Zadelhoff in zijn noot bij HvJ 
EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26 (Kozuba) die meent dat bij verhuur van een 
gebouw de terbeschikkingstelling door de eigenaar aan de huurder de eerste ingebruikneming 
is.

122 Conclusie A-G Campos Sánchez-Bordona 4 juli 2017, zaak C-308/16, V-N 2017/37.22, punt 54 
(Kozuba).

123 In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, V-N 2017/58.14 
(Kozuba). Anders: Gomes Vale Viga, noot bij HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, FED 2018/41 
(Kozuba).

124 De gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan de Country Tax Guides – VAT, hoofdstuk 13 
van IBFD van iedere afzonderlijke lidstaat. Deze gegevens zijn beschikbaar op: www.ibfd.org, 
geraadpleegd op 24 december 2020.
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de levering van nieuwe gebouwen. De andere lidstaten hebben gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid om een ander criterium te kiezen voor het onderscheid tussen nieuwe en oude 
gebouwen. Deze lidstaten zijn in drie groepen te onderscheiden. De eerste groep betreft 
de lidstaten die een termijn koppelen aan het moment van eerste ingebruikneming. De 
tweede groep betreft de lidstaten die een termijn verbinden aan de datum van voltooiing 
van het gebouw. De derde groep heeft voor een mix van deze criteria gekozen.

5.5.4.1 Termijn na eerste ingebruikneming gebouw

Kroatië, Polen, Hongarije en Slovenië hebben net als Nederland (zie paragraaf 5.5.5) ervoor 
gekozen om niet alleen de levering van een gebouw voor de eerste ingebruikneming als 
de levering van nieuwe gebouwen aan te merken, maar ook de daaropvolgende levering 
binnen twee jaar na eerste ingebruikneming.125 In Hongarije geldt echter dat van woningen 
alleen de eerste levering aan btw-heffing is onderworpen. Slowakije beschouwt de levering 
voor of uiterlijk binnen vijf jaar na eerste ingebruikneming als de levering van een nieuw 
gebouw. Op grond van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn is het hanteren van deze 
‘vijfjaarstermijn’ niet toegestaan, aangezien deze termijn is gemaximeerd op twee jaar na 
het moment van eerste ingebruikneming. In België wordt als de levering van een nieuw 
gebouw beschouwd: de levering tijdens of na de oprichting van een gebouw, maar uiterlijk 
op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van eerste ingebruikneming. 
Omdat tussen het moment van eerste ingebruikneming en 31 december van het tweede 
jaar na het jaar van eerste ingebruikneming meer dan twee jaar kan zijn gelegen, is ook 
deze termijn in strijd met art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn. Roemenië heeft dit 
beter begrepen en merkt een gebouw aan als nieuw indien het is geleverd vóór de eerste 
ingebruikneming of uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar van eerste 
ingebruikneming.

5.5.4.2 Termijn na voltooiing gebouw

Bulgarije, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen en Tsjechië knopen bij het onderscheid tussen 
nieuwe en oude gebouwen aan bij datum van voltooiing. De eerste drie lidstaten merken een 
gebouw aan als nieuw wanneer de levering plaatsvindt binnen vijf jaar na voltooiing van 
het gebouw. Litouwen kent een tweejaarstermijn en Letland een eenjaarstermijn. Omdat 
geen van deze lidstaten de maximale termijn van vijf jaar overschrijdt, zijn deze nationale 
criteria voor het onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen in overeenstemming met 
art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn.

5.5.4.3 Combinatie van termijn na voltooiing én eerste ingebruikneming gebouw

In Spanje wordt niet alleen de eerste levering van een gebouw na voltooiing, maar ook de 
levering van een gebouw binnen twee jaar na eerste ingebruikneming aangemerkt als de 
levering van een nieuw gebouw. Ook Ierland beschouwt de eerste levering van een gebouw 
na voltooiing als de levering van een nieuw gebouw, mits deze levering plaatsvindt binnen 

125 Hierbij past de kanttekening dat Hongarije bij de levering na eerste ingebruikneming het einde 
van de tweejaarstermijn niet stelt op het moment van de daaropvolgende levering, maar op het 
moment van het afgeven van de gebruikslicentie door de competente autoriteiten.
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vijf jaar na voltooiing van het gebouw. De tweede en volgende levering van een gebouw 
wordt in Ierland als de levering van een nieuw gebouw beschouwd indien deze plaatsvindt 
binnen twee jaar na de eerste ingebruikneming. Griekenland beschouwt de levering voor 
eerste ingebruikneming als de levering van een nieuw gebouw, maar stelt hieraan de 
aanvullende eis dat deze levering plaatsvindt binnen 3 jaar na voltooiing van het gebouw. 
Omdat in deze lidstaten in geen geval een gebouw als nieuw wordt aangemerkt na de 
uiterste termijn van twee jaar na eerste ingebruikneming dan wel vijf jaar na voltooiing 
van het gebouw kan naar mijn mening niet gezegd worden dat de (mix van) criteria die 
deze lidstaten hanteren om nieuwe en oude gebouwen te onderscheiden een resultaat
oplevert dat in strijd is met art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn.126

5.5.5 Nederland

5.5.5.1 Eerste ingebruikneming

Zoals in paragraaf 5.5.1 is opgemerkt, heeft Nederland ervoor gekozen om de levering van 
een gebouw vóór, op of uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming als 
de levering van een nieuw gebouw aan te merken.127 In de parlementaire geschiedenis is, 
onder verwijzing naar de jurisprudentie, gesteld dat voor de eerste ingebruikneming niet 
alleen het feitelijke gebruik, maar ook de bestemming van belang is. In dit kader wordt 
opgemerkt dat incidenteel feitelijk gebruik dat niet overeenkomt met de bestemming van 
het gebouw, zoals een bouwondernemer die een door hem gebouwde woning tijdelijk 
voor de opslag van materialen gebruikt, niet als de eerste ingebruikneming van een 
gebouw kwalificeert.128 Hoewel in de parlementaire geschiedenis wordt verwezen naar 
de jurisprudentie (van de Hoge Raad) en het voorbeeld van de incidentele opslag van 
bouwmaterialen daaraan ontleend is129, volgt uit de betreffende jurisprudentie naar mijn 
mening niet dat voor de eerste ingebruikneming niet alleen het feitelijke gebruik, maar ook 

126 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 390.

127 Art. 11 lid 1, onderdeel a, 1° Wet OB.
128 MvA, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 5, p. 20-21. Hongarije lijkt een soortgelijke invulling 

van het begrip ‘eerste ingebruikneming’ voor te staan, aangezien alleen een ‘echte’ eerste inge-
bruikneming in aanmerking wordt genomen (IBFD, Country Tax Guides, Hungary - Value Added 
Tax, paragraaf 13.2.1, geraadpleegd op 24 december 2020).

129 HR 24 december 1975, nr. 17.794, BNB 1976/41, m.nt. Ploeger.
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de bestemming van belang is.130 Dit neemt niet weg dat de feitelijke benadering van het 
begrip ‘eerste ingebruikneming’ in de parlementaire geschiedenis naar mijn mening wel 
wenselijk is. Hierbij acht ik het van belang dat het uitgangspunt van art. 12 lid 1, onderdeel a 
Btw-richtlijn is dat een gebouw na eerste ingebruikneming reeds als oud kwalificeert. Als 
incidenteel feitelijk gebruik dat vreemd is aan de bestemming van een nieuw gebouw (een 
workshop131, een tentoonstelling, tijdelijke opslag van materialen etc) op grond van art. 12 
lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn reeds als een eerste ingebruikneming kwalificeert, dan zou 
– ervan uitgaande dat geen sprake is van misbruik van recht – op eenvoudige wijze kunnen 
worden bewerkstelligd dat over de levering van een nieuw gebouw geen btw verschuldigd 
is. Met name bij een gebouw dat bestemd is voor niet-aftrekgerechtigd gebruik zou dit 
interessant kunnen zijn. Dat nagenoeg alle lidstaten (daarom) ervoor hebben gekozen 
om ook een gebouw na eerste ingebruikneming en/of voltooiing gedurende een bepaalde 
periode nog als een nieuw gebouw aan te merken (zie paragraaf 5.5.4) doet hieraan niet 
af. Het uitgangspunt van de Btw-richtlijn is immers dat de eerste ingebruikneming van 

130 Het voorbeeld van de opslag van bouwmaterialen is ontleend aan het arrest van de Hoge Raad van 
24 december 1975, nr. 17.794, BNB 1976/41, m.nt. Ploeger inzake de zogenoemde ‘integratieheffing’. 
In deze zaak ging het om een bouwonderneming die een gebouw had gekocht waarin een motel 
was gevestigd en dit gebouw na een verbouwing in gebruik had genomen als hoofdkantoor. Na 
de aankoop van het gebouw en vóór de verbouwing van het gebouw heeft de bouwonderneming 
in een klein gedeelte van het gebouw enige tijd materialen opgeslagen. Tussen partijen was 
in cassatie niet in geschil dat door deze verbouwing een onroerend goed was vervaardigd. Op 
grond van het destijds geldende beleid behoorden de aanschaffingskosten van goederen waaruit 
een belastingplichtige een bedrijfsmiddel vervaardigt of laat vervaardigen niet tot de maatstaf 
van de integratieheffing indien deze goederen bij hem reeds als bedrijfsmiddel in gebruik zijn 
geweest. De Tariefcommissie had in deze zaak geoordeeld dat door het voor korte tijd opslaan, 
vóór de verbouwing van het gebouw, van enig materiaal in een klein gedeelte van het gebouw 
de bestemming en het gebruiksdoel van het pand niet veranderden en het gebouw daardoor 
dan ook niet toen reeds als bedrijfsmiddel in gebruik kan zijn geweest. In cassatie laat de Hoge 
Raad zich niet uit over het beleid van de Staatssecretaris van Financiën. Hij oordeelt dat vaststaat 
dat het motel is gekocht met de bedoeling om dit gebouw na de verbouwing in te richten als 
hoofdkantoor en dat dit pand na de verbouwing - die heeft geleid tot het ontstaan van een nieuw 
goed - als zodanig in gebruik heeft genomen. Mitsdien behoren de aanschaffingskosten naar het 
oordeel van de Hoge Raad tot de maatstaf van de integratieheffing ter zake van de levering van 
het nieuwe gebouw. Hieraan doet naar het oordeel van de Hoge Raad niet af dat, zoals door de 
Tariefcommissie is vastgesteld, vóór de verbouwing in het gebouw voor korte tijd enig materiaal 
is opgeslagen. In dit arrest heeft de Hoge Raad dus slechts geoordeeld dat de tijdelijke opslag van 
materialen niet afdoet aan de omstandigheid dat de aanschaffingskosten van het motel behoren 
tot de voortbrengingskosten van het vervaardigde hoofdkantoor. De bestemming van het gebouw 
noemt de Hoge Raad slechts in het kader van de vaststelling dat door de verbouwing een nieuw 
gebouw is ontstaan. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat de bestemmingswijziging 
destijds één van de vervaardigingscriteria was. Uit dit arrest volgt daarom niet dat de incidentele 
of tijdelijke opslag van materialen in een nieuwe gebouw niet kwalificeert als de eerste ingebruik-
neming, omdat zij niet overeenkomt met de (objectieve) bestemming (vgl. HR 4 oktober 1989, 
nr. 25.684, BNB 1989/320, r.o. 4.3: “(…) Belanghebbende beroept zich voor haar andersluidende 
opvatting tevergeefs op het arrest van de Hoge Raad van 29 april 1987, BNB 1987/205, omdat de 
Hoge Raad zich in genoemd arrest niet heeft uitgelaten over het tijdstip van ingebruikneming.”). 
Anders: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: 
Kluwer 1990, p. 221 en D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: 
Kluwer 1998, p. 42.

131 Zie bijv. Hof ’s Hertogenbosch 27 september 1999, nr. 96/1430, V-N 2000/11.13 waarin werd 
betoogd dat een slagworkshop (tijdens de bouw) van nieuw schoolgebouw in ongeveer 1/20 
deel van het schoolgebouw heeft geleid tot de (eerste) ingebruikneming.



290

Hoofdstuk 5 / Vrijstelling levering gebouw en het bijbehorend terrein5.5.5.1

een gebouw beslissend is voor de scheidslijn tussen nieuw en oud. Wanneer incidenteel 
gebruik dat vreemd is aan de bestemming van een gebouw er in beginsel toe leidt dat een 
gebouw niet meer nieuw is, dan leidt dit naar mijn mening tot een resultaat dat haaks 
staat op de ratio van art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn. Omdat het begrip ‘eerste 
ingebruikneming’ een uniebegrip is en uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie niet 
duidelijk blijkt of het Hof voormelde uitleg van dit begrip in Nederland onderschrijft, zal 
de Hoge Raad in een voorkomend geval hierover een prejudiciële vraag moeten stellen.

In zijn beleid lijkt de Staatssecretaris van Financiën uit de parlementaire geschiedenis a 
contrario af te leiden dat van een eerste ingebruikneming slechts sprake is bij ‘het feitelijk 
voor het eerst en op duurzame wijze gebruik maken van een gebouw in overeenstemming 
met de objectieve bestemming’.132 Van een eerste ingebruikneming is volgens de Staats-
secretaris geen sprake als een nieuw kantoorpand gedurende een maand wordt gebruikt 
voor de opslag van bouwmaterialen. Tijdelijke anti-kraakbewoning leidt vanwege het 
tijdelijke karakter naar zijn mening evenmin tot een eerste ingebruikneming, mits uit 
de bewakingsovereenkomst blijkt dat het bewakingselement uitdrukkelijk vooropstaat. 
Naar de mening van de Staatssecretaris kan de objectieve bestemming van een gebouw 
wijzigen, hetgeen bijvoorbeeld het geval is als een gebouw door de eigenaar of met (al dan 
niet stilzwijgende) instemming van de eigenaar duurzaam wordt gebruikt voor andere 
doeleinden dan de objectieve bestemming. De Staatssecretaris noemt in dit kader als 
voorbeeld een nieuw kantoorgebouw dat wordt gekraakt voor woondoeleinden. Als de 
eigenaar geen (juridische) stappen onderneemt om een einde te maken aan het kraken, 
dan is sprake van een eerste ingebruikneming. Onderneemt de eigenaar wel (juridische) 
stappen dan is nog geen sprake van een eerste ingebruikneming.

Voor de beleidsopvatting, inhoudende dat een eerste ingebruikneming vereist dat sprake 
is van een duurzaam feitelijk gebruik in overeenstemming met de bestemming van het 
gebouw, is geen steun te vinden in de jurisprudentie van de Hoge Raad en zij is naar mijn 
mening evenmin richtlijnconform. Ook uit de parlementaire geschiedenis volgt deze strikte 
uitleg van het begrip ‘eerste ingebruikneming’ niet, aangezien daaruit slechts op te maken 
is dat het incidentele feitelijke gebruik dat afwijkt van de bestemming niet als een eerste 
ingebruikneming wordt aangemerkt. Hoewel het voorbeeld van de anti-kraakbewoning in 
het beleid van de Staatssecretaris van Financiën aan de jurisprudentie van de Hoge Raad is 
ontleend, staat de beleidsopvatting merkwaardig genoeg haaks op hetgeen de Hoge Raad 
heeft beslist. De Hoge Raad heeft het tijdelijk133 metterwoon betrekken van een nieuwe 
woning door een anti-kraakbewoner namelijk (wel) aangemerkt als een eerste ingebruik-
neming.134 Naar mijn mening terecht. In deze zaak, en dit is in de praktijk gewoonlijk het 
geval, vond de anti-kraakbewoning plaats tegen een vergoeding voor het gebruik van 
de nutsvoorzieningen. Voor de btw kwalificeert dit als verhuur van onroerend goed (zie 
paragraaf 7.4.3.4) waardoor de feitelijke ingebruikneming door de anti-kraakbewoner moet 

132 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 3.3.

133 Het betrof de anti-kraakbewoning van 51 nieuwe woningen gedurende een periode van twee 
maanden, waarbij uit de vastgestelde feiten overigens niet blijkt of alle woningen gedurende 
deze gehele periode door de bruikleners zijn bewoond.

134 HR 4 oktober 1989, nr. 25.684, BNB 1989/320.
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worden aangemerkt als de eerste ingebruikneming door de huurder. Uit de richtlijnhistorie, 
waarbij het Hof van Justitie aansluit, blijkt immers duidelijk dat een ingebruikneming door 
de huurder als een eerste ingebruikneming kwalificeert (zie paragraaf 5.5.2.2). Uit het arrest 
van de Hoge Raad volgt derhalve dat tijdelijk feitelijk gebruik in overeenstemming met de 
bestemming van het gebouw leidt tot een eerste ingebruikneming. Tevens is uit dit arrest 
af te leiden dat de Hoge Raad bij de verhuur van een gebouw niet de ingangsdatum van 
de (verhuur)overeenkomst, maar de datum waarop de huurder het gehuurde feitelijk in 
gebruik heeft genomen, beschouwt als de eerste ingebruikneming.135 Deze feitelijke bena-
dering van het begrip ‘eerste ingebruikneming’ is naar mijn mening richtlijnconform (zie 
paragraaf 5.5.2.2). Ook bij de vestiging van een beperkt recht zal daarom niet het moment 
van de vestiging van het beperkte recht kwalificeren als de eerste ingebruikneming, maar 
het moment van de feitelijke ingebruikneming van gebouw door de beperkt gerechtigde 
of de huurder van de beperkt gerechtigde.136

Ook aan de richtlijnconformiteit van het beleid van de Staatssecretaris van Financiën 
inzake de eerste ingebruikneming bij het kraken van een gebouw kan worden getwijfeld. 
Dat de vraag of sprake is van een eerste ingebruikneming afhangt van het al dan niet 
ondernemen van (juridische) stappen om het kraken te beëindigen door de eigenaar, 
verdraagt zich slecht met de feitelijke benadering van de eerste ingebruikneming door het 
Hof van Justitie en de Hoge Raad.137 Bovendien is de suggestie dat als er geen (juridische) 
stappen worden ondernomen sprake is van (stilzwijgende) instemming met het kraken 
misplaatst. Stemt een slachtoffer van een diefstal (stilzwijgend) in met de diefstal als hij 
zich niet fysiek verzet en van deze diefstal geen aangifte doet? Naar mijn mening niet. 
Het beleid miskent bovendien dat het mogelijk is dat de eigenaar niet direct (juridische) 
stappen heeft ondernomen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat hij (nog) niet van 
het kraken op de hoogte was.138 Gelet op het voorgaande ligt het naar mijn mening meer 
voor de hand om het tijdelijk kraken van een nieuw gebouw in overeenstemming met de 
bestemming van het gebouw alsmede het duurzaam kraken van een gebouw in afwijking 
van de bestemming van het gebouw aan te merken als de eerste ingebruikneming, ongeacht 

135 In de praktijk komt het voor dat projectontwikkelaars in de koopovereenkomst een huurgaran-
tieclausule opnemen op grond waarvan de projectontwikkelaar aan de koper garandeert dat het 
gebouw in volledig verhuurde staat, met een bepaald rendement, wordt geleverd. Is het gebouw niet 
volledig verhuurd, dan kan de projectontwikkelaar op grond van de koopovereenkomst gehouden 
zijn om de leegstaande ruimte(n) van de koper te huren. Hierbij treedt de projectontwikkelaar 
op grond van een aanvullende huurovereenkomst op als huurder zonder dat hij het gehuurde 
feitelijk in gebruik neemt. Van een eerste ingebruikneming is daarom geen sprake. De goedkeuring 
in besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, 
V-N 2013/54.15, paragraaf 6.1 om deze verhuur niet als een eerste ingebruikneming te beschouwen, 
is daarom niet nodig.

136 In zijn arrest van 10 juli 1991, nr. 26.330, BNB 1991/269, m.nt. Ploeger, r.o. 4 heeft de Hoge Raad in 
het midden gelaten of bij reeds bij de vestiging van het recht van erfpacht of pas bij de feitelijke 
ingebruikneming door de erfpachter sprake is van de eerste ingebruikneming. Hieruit valt daarom 
niet af te leiden dat de Hoge Raad de feitelijke benadering van het begrip ‘eerste ingebruikneming’ 
heeft losgelaten. In gelijke zin: Bijl, noot bij HR 10 juli 1991, nr. 26.330, FED 1992/96.

137 In de resolutie van 8 september 1980, nr. 280-12 233, V-N 1980, p. 2035, gewijzigd bij resolutie 
van 28 oktober 1981, nr. 281-15 988, V-N 1981, p. 2024, punt 16 en ingetrokken bij besluit van 
14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, V-N 2009/39.23, ging ook de Staatsecretaris van Financiën van 
de feitelijke benadering uit.

138 Vgl. C.A. Peeters, Cursus Belastingrecht OB.2.3.1.B.c2 (online, bijgewerkt t/m 14 februari 2021).
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of de eigenaar al dan niet (juridische) stappen heeft ondernomen om aan het kraken een 
einde te maken.139 De conclusie van A-G Campos Sánchez-Bordona in de Kozuba-zaak 
laat echter zien dat redelijke twijfel mogelijk is over de vraag of het kraken van een 
gebouw überhaupt tot een eerste ingebruikneming kan leiden (zie paragraaf 5.5.2.2). In 
een voorkomend geval zal de Hoge Raad hierover daarom een prejudiciële vraag moeten 
stellen, terwijl een rechtbank of hof dit kan doen.

 5.5.5.2 Tweejaarstermijn

 Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, heeft Nederland ervoor gekozen om de levering 
van een gebouw vóór, op of uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming 
als de levering van een nieuw gebouw aan te merken.140 De reden voor de invoering 
van deze tweejaarstermijn is volgens de parlementaire geschiedenis het voorkomen 
dat btw-heffing zou kunnen worden ontgaan door een te leveren nieuw gebouw eerst 
kortstondig zelf te gebruiken. Hierdoor zouden de loonkosten van een bouwbedrijf (en 
mogelijk ook de winst en de grond) buiten de btw-heffing kunnen blijven.141 Bijl heeft het 
belang van de tweejaarstermijn terecht gerelativeerd. Een kortstondig gebruik dat niet 
overeenkomstig de bestemming is van het gebouw wordt in Nederland reeds genegeerd (zie 
paragraaf 5.5.5.1) en naar mijn mening is hiervoor steun te vinden in het doel van art. 135 
lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn. Daarnaast is het vanwege de verplichting tot herziening 
van de btw-aftrek bij een levering binnen de herzieningsperiode (zie paragraaf 8.5.4.8) 
en de verschuldigdheid van in beginsel 8% overdrachtsbelasting over de waarde van de 
onroerende zaak in het economische verkeer (zie paragraaf 5.10) maar zeer de vraag of 
een vrijgestelde levering na kortstondig eigen gebruik per saldo voordeliger uitpakt.142

Hieraan kan worden toegevoegd dat het Cussens e.a.-arrest van het Hof van Justitie laat 
zien dat bij kunstmatige constructies met als doel om de btw-heffing over de levering 
van een nieuw gebouw te verijdelen, misbruik van recht in beeld komt.143 Op grond van 
het voorgaande meen ik dan ook dat het door de wetgever beoogde doel – het ontgaan 
van btw-heffing door een nieuw gebouw kortstondig zelf te gebruiken – ook zonder de 
tweejaarstermijn bereikt kan worden. De tweejaarstermijn is naar mijn mening ook 
geen wenselijk middel om dit doel te bereiken. Aan de tweejaarstermijn kleeft namelijk 
het nadeel dat het risico op cumulatie wordt vergroot. Die cumulatie doet zich voor bij 
de terugkeer van een gebouw in de distributiesfeer binnen de tweejaarstermijn en is in 

139 In gelijke zin: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), 
Deventer: Kluwer 1990, p. 221 en D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, 
Deventer: Kluwer 1998, p. 42.

140 Art. 11 lid 1, onderdeel a, 1° Wet OB.
141 MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 3.
142 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 

1990, p. 388-389.
143 HvJ EU 22 november 2017, zaak C-251/16, BNB 2018/46, m.nt. Van Zadelhoff (Cussens e.a.).
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strijd met de inwendige neutraliteit.144 Bovendien kan die terugkeer in de distributiesfeer 
ook leiden tot overbelasting, hetgeen in strijd is met het rechtskarakter van de btw (zie 
paragraaf 5.5.2). Naar mijn mening zou het daarom wenselijk zijn om de tweejaarstermijn 
in Nederland af te schaffen.

Zolang de tweejaarstermijn geldt, is het in Nederland van groot belang is om vast te stellen 
of en, zo ja, wanneer een gebouw voor het eerst in gebruik genomen is. Op dat moment 
gaat immers de tweejaarstermijn lopen.145 Het is van belang om erop te wijzen dat de 
tweejaarstermijn niet aan de persoon, het subject, maar aan het gebouw, het object, is 
verbonden.146 Hierdoor is het mogelijk dat het gebouw wordt geleverd door of aan een 
ander dan degene die het betreffende gebouw voor het eerst in gebruik heeft genomen. 
Voor de afnemer van een gebouw kan het (daarom) lastig zijn om te verifiëren wanneer 
dit gebouw voor het eerst in gebruik genomen is. Hij zal in beginsel moeten afgaan op 
uitlatingen van de leverancier.147 Bij gerede twijfel aan de juistheid van die uitlatingen 
verdient het voor de afnemer aanbeveling de leverancier te verzoeken om objectieve 
gegevens waaruit de datum van eerste ingebruikneming af te leiden is.148 Hierbij kan 
gedacht worden aan adresuittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP), bescheiden 
van een verhuisbedrijf of een verhuisbericht waaruit de datum van de verhuizing blijkt, 
bescheiden van een energiebedrijf149, de levering van het meubilair150 en de datum van 
een vorige transportakte.151 Aangezien het tegenwoordig gebruikelijk is om heuglijke 
momenten, zoals de eerste ingebruikneming van een gebouw, te delen op social media, 
kunnen ook dergelijke berichten een aanknopingspunt vormen bij de verificatie van de 
datum van eerste ingebruikneming. In de literatuur is geopperd om de dag van eerste 
ingebruikneming door de notaris vast te laten leggen.152 Hoewel dit zeker mogelijk is, 
lijkt deze optie in de praktijk niet of nauwelijks voor te komen. Dat valt ook te verklaren. 
Rondom een verhuizing zal de vastlegging van de datum van eerste ingebruikneming 
door de notaris voor de betrokkene nu eenmaal geen prioriteit hebben. De koper kan bij 

144 In besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, 
V-N 2013/54.15, paragraaf 4.4 is om deze onwenselijke cumulatie te voorkomen goedgekeurd 
dat als een belastingplichtige een nieuw gebouw van een eindverbruiker geleverd heeft gekregen 
en dit gebouw binnen de tweejaarstermijn weer doorlevert, over deze doorlevering slechts btw 
voldaan hoeft te worden over het gedeelte van de vergoeding waarover bij de eerste levering en 
eventuele latere leveringen geen btw is voldaan. Over dit onbelaste gedeelte van de vergoeding 
dient de leverancier overdrachtsbelasting te voldoen.

145 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 220.

146 MvA, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 5, p. 21.
147 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 43.
148 Op grond van het beleid mag de aftrek van de ten onrechte gefactureerde btw ter zake van de 

levering van een gebouw na de tweejaarstermijn niet bij de koper worden nageheven indien 
de koper de nodige zorgvuldigheid heeft betracht (besluit Staatssecretaris van Financiën van 
6 december 2014, nr. BLKB 2014-704M, V-N 2015/7.16, paragraaf 3.5.2).

149 Hof ’s Hertogenbosch 3 oktober 2008, nr. 04/02218, V-N 2009/17.19, r.o. 4.4.
150 Hof ’s Hertogenbosch 3 oktober 2008, nr. 04/02218, V-N 2009/17.19, r.o. 4.4.
151 Vgl. D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 

1990, p. 224, besluit Staatssecretaris van Financiën van 6 december 2014, nr. BLKB 2014-704M, 
V-N 2015/7.16, paragraaf 3.5.2 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: 
Deventer 2020, p. 315.

152 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 315.
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twijfel over de eerste datum van eerste ingebruikneming overigens ook de inspecteur om 
inlichtingen over het tijdstip van eerste ingebruikneming vragen.153

5.5.6 Conclusie

Op grond van art. 12 lid 2, derde alinea Btw-richtlijn geldt als uitgangspunt dat een gebouw 
na eerste ingebruikneming als een oud gebouw wordt beschouwd. Dat de lidstaten op 
grond van deze bepaling de mogelijkheid hebben om voor het onderscheid tussen nieuwe 
en oude gebouwen te kiezen voor het criterium van maximaal vijf jaar na voltooiing of 
maximaal twee jaar na eerste ingebruikneming van het gebouw acht ik onwenselijk. 
Door deze keuzemogelijkheid kan het onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen (en 
daarmee de btw-heffing) van lidstaat tot lidstaat verschillen, hetgeen in strijd is met de 
interneutraliteit. Bovendien is de mogelijkheid om aan te sluiten bij een termijn vanaf de 
datum van voltooiing naar mijn mening onwenselijk op grond van het rechtskarakter van 
de btw, omdat hierdoor een ongebruikt gebouw enkel door het verstrijken van deze termijn 
vrijgesteld geleverd kan worden aan een eindverbruiker. De btw-druk op dit gebouw is 
in dat geval beperkt tot de niet-aftrekbare btw op de kosten van dit gebouw. Indien de 
leverancier het gebouw zelf gebouwd heeft, dan kan dit betekenen dat het eindverbruik 
van de door hem toegevoegde waarde onbelast blijft.

Ook het oprekken van het begrip ‘nieuw gebouw’ tot uiterlijk twee jaar na eerste ingebruik-
neming of uiterlijk vijf jaar na voltooiing, is naar mijn mening onwenselijk. Deze termijn 
leidt tot cumulatie indien een gebouw binnen deze termijn wordt geleverd door een 
belastingplichtige die dit gebouw van een eindverbruiker heeft verkregen. Bovendien kan 
die terugkeer in de distributiesfeer ook leiden tot overbelasting, hetgeen in strijd is met het 
rechtskarakter van de btw. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwe woning die belast 
wordt geleverd aan een particulier, vervolgens wordt geleverd aan een belastingplichtige 
die de woning binnen de termijn van maximaal vijf jaar na voltooiing of maximaal twee 
jaar na eerste ingebruikneming van het gebouw belast levert aan een particulier. In dat 
geval drukt er op het eindverbruik van de woning tweemaal btw. De vrees van Nederland 
– en overigens ook van andere lidstaten, aangezien alleen Estland het uitgangspunt van 
de Btw-richtlijn hanteert – voor manipulaties van de eerste ingebruikneming teneinde 
een belaste levering van een nieuw gebouw te voorkomen, komt mij voor als koudwater-
vrees. Naar mijn mening kan ook op andere wijze worden voorkomen dat een dergelijke 
manipulatie voor de belastingplichtige ‘loont’: het negeren van incidenteel gebruik dat 
niet overeenkomt met de bestemming, de herziening van de btw-aftrek bij een levering 
van een onroerend investeringsgoed binnen de herzieningsperiode in combinatie met de 
heffing van overdrachtsbelasting en, als ultimum remedium, misbruik van recht.

153 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 6 december 2014, nr. BLKB 2014-704M, V-N 2015/7.16, 
paragraaf 3.5.2.
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5.6 Nieuw gebouw door verbouwing

5.6.1 Inleiding

Op grond van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn mogen – het betreft een kan-bepaling – 
lidstaten de levering van een verbouwd gebouw aanmerken als de levering van een nieuw 
gebouw. Heeft een lidstaat van die mogelijkheid gebruikgemaakt, hetgeen in Nederland 
het geval is, dan is de levering van het vernieuw(bouw)de gebouw van rechtswege aan 
btw-heffing onderworpen. Dit laat zien dat deze mogelijkheid uitsluitend relevant is voor 
lidstaten waarin, conform het uitgangspunt van art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn, de 
levering van nieuwe gebouwen van rechtswege belast en de leveringen van oude gebouwen 
– behoudens de eventuele optie voor btw-heffing – vrijgesteld is. Voor lidstaten, zoals 
Duitsland en Luxemburg, die op grond van de overgangsregeling (ook) de levering van 
nieuwe gebouwen vrijstellen, heeft deze mogelijkheid derhalve geen betekenis.

Uit art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn en de richtlijnhistorie (zie paragraaf 5.2.3) volgt 
dat de lidstaten de criteria mogen bepalen waaraan een verbouwd oud gebouw moet voldoen 
wil het weer als een nieuw gebouw kunnen worden beschouwd. Dit laat onverlet dat op 
grond van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn sprake moet zijn van vernieuwbouw 
door de verbouwing van een gebouw. De lidstaten hebben derhalve slechts de vrijheid 
om te bepalen wanneer een verbouwing als vernieuwbouw kwalificeert. De opbouw van 
deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 5.6.2 wordt ingegaan op de uitleg van het begrip 
‘verbouwing’. In deze paragraaf zal duidelijk worden dat het Hof van Justitie aan dit begrip 
een kwalitatieve inhoud heeft gegeven. Vervolgens wordt in paragraaf 5.6.3 op hoofdlijnen 
ingegaan op het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve vernieuwbouwcriteria 
die lidstaten (kunnen) hanteren. In paragraaf 5.6.4 wordt ingezoomd op het Nederlandse 
vernieuwbouwcriterium op grond waarvan sprake moet zijn van vervaardiging en de 
richtlijnconformiteit daarvan.

5.6.2 Hof van Justitie

5.6.2.1 Vernieuwbouw impliceert verbouwing

Lidstaten hebben op grond van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn de mogelijkheid 
om het criterium voor nieuwe gebouwen toe te passen op de verbouwing van gebouwen. In 
Nederland is sinds 11 juli 1997 expliciet opgenomen dat een oud gebouw weer als nieuw 
wordt aangemerkt indien door een verbouwing een vervaardigd goed is voortgebracht.154 
Hoewel uit de parlementaire geschiedenis duidelijk is af te leiden dat een oud gebouw alleen 
weer nieuw kan worden door een verbouwing, bestond in Nederland ook na 11 juli 1997 
de neiging om over de verbouwingseis heen te stappen en uitsluitend te toetsen of sprake 
is van de vervaardiging van een gebouw.155 Hierdoor is tot en met de Hoge Raad geproce-
deerd over de vraag of een gedeeltelijk gesloopt gebouw kwalificeert als een vervaardigd 
gebouw. De Hoge Raad heeft die vraag terecht ontkennend beantwoord, omdat het enkel 

154 Art. 11 lid 5, onderdeel b Wet OB.
155 W.P. Otto, ‘Slopen of vervaardigen’, BtwBrief 2008/2 en Redactie V-N, aantekening bij HR 

7 maart 2003, nr. 37.525, V-N 2003/15.23.
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verrichten van sloopwerkzaamheden niet aan te merken is als een verbouwing.156 Het 
(gedeeltelijk) slopen van een gebouw bestaat immers uit louter destructieve handelingen, 
terwijl een verbouwing (ook) constructieve handelingen impliceert.157 Dat voor het door 
een verbouwing creëren van een nieuw gebouw de term ‘vernieuwbouw’158 wordt gebruikt 
is dan ook passend, aangezien hierin ligt besloten dat het weer nieuw worden van een 
gebouw plaatsvindt door verbouwingswerkzaamheden.

In de zaak Don Bosco haalt de Hoge Raad een oude koe uit de sloot door aan het Hof van 
Justitie de prejudiciële vraag voor te leggen of een gebouw dat ten tijde van de levering 
gedeeltelijk is gesloopt met het oog op vervanging van dat gebouw door nieuwbouw als 
de levering van een nieuw gebouw kwalificeert.159 In deze prejudiciële vraag ontbreekt de 
notie dat vernieuwbouw een verbouwing impliceert. Het Hof heeft de vraag van de Hoge 
Raad niet beantwoord, omdat naar zijn oordeel geen sprake was van de levering van een 
gebouw (zie paragraaf 5.7.2). In de zaak Komen heeft de Hoge Raad deze vraag nogmaals 
aan het Hof van Justitie voorgelegd. Opvallend – want in tegenspraak met zijn eerdere 
beslissing – is dat de Hoge Raad in de vraag vermeldt dat voor de levering van een gebouw 
door de verkoper verbouwingswerkzaamheden zijn verricht ten dienst van het creëren van 
een nieuw gebouw, aangezien uit de betreffende werkzaamheden (ten minste) uit enkele 
sloopwerkzaamheden bestonden.160 In het Komen-arrest heeft het Hof van Justitie duidelijk 
gemaakt wat de Hoge Raad eigenlijk al wist: de levering van een gedeeltelijk gesloopt 
gebouw waarbij de eigenlijke constructiewerkzaamheden pas na de levering volledig door de 
koper worden uitgevoerd, is geen levering van een nieuw gebouw. Kortom, vernieuwbouw 
veronderstelt dat aan het gebouw constructieve werkzaamheden zijn verricht.

 5.6.2.2 Kozuba-arrest

 In het Kozuba-arrest heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat het doel van art. 12 
lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn is gelegen in het belasten van de waarde die aan het 
gebouw is toegevoegd door middel van bouwwerkzaamheden.161 Omdat art. 12 lid 2, 
tweede alinea Btw-richtlijn bepaalt dat lidstaten het criterium van een nieuw gebouw 
mogen toepassen op een verbouwing en deze bepaling geen definitie geeft van het begrip 
‘verbouwing’, was A-G Campos Sánchez-Bordona van mening dat het aan de lidstaten is 

156 HR 7 maart 2003, nr. 37.525, BNB 2003/193, m.nt. Van Zadelhoff.
157 In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HR 7 maart 2003, nr. 37.525, BNB 2003/193.
158 De Europese Commissie heeft die term blijkens het rapport ter terechtzitting in de zaak Komen 

gebruikt in het door haar aan het Hof van Justitie voorgestelde antwoord op de prejudiciële 
vraag: “Artikel 13, B, sub g, van de Zesde btw-richtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat van btw 
is vrijgesteld de levering van een gebouw waaraan voorafgaand aan de levering door de verkoper 
verbouwingswerkzaamheden zijn verricht ten dienste van het creëren van een nieuw gebouw 
(vernieuwbouw), wanneer de werkzaamheden die reeds waren verricht op het moment van levering 
op zichzelf onvoldoende waren om van het gebouw reeds een substantieel ander gebouw te maken.” 
In de Nederlandse literatuur werd die term al eerder gebruikt (zie bijv. W.A.P. Nieuwenhuizen, 
‘Van Dijk’s Boekhuis – een achterhaalde of vergeten klassieker?’, NTFR 2008/647, p. 1, M.D.J. van 
der Wulp, ‘Interne levering: volledige aftrek+bestemmingswijziging’, BtwBrief 2009/19, p. 5 en 
A.F. Fruijtier en M.D.J. van der Wulp, ‘Slopen: niets is wat het lijkt?’, WFR 2010/383).

159 HR 3 oktober 2008, nr. 41.510, BNB 2009/25, m.nt. Van Zadelhoff.
160 HR 10 juni 2011, nr. 08/02791, BNB 2012/142, m.nt. De Wit.
161 HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 31 en 32 (Kozuba).
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om te preciseren wanneer en onder welke voorwaarden sprake is van een nieuw gebouw. 
Naar zijn mening ligt in deze bepaling slechts één beperking besloten, namelijk dat onder 
het begrip ‘verbouwing’ geen handelingen mogen worden gebracht die te ver van de 
constructie van een gebouw af staan.162 Het Hof van Justitie trekt de teugels wat strakker 
aan. Net als de A-G wijst het Hof erop dat in de Btw-richtlijn geen definitie te vinden is 
van het begrip ‘verbouwing’.163 Ook uit de verschillende taalversies – het Hof wijst op het 
Engelse ‘conversion, het Duitse ‘Umbauten’, het Roemeense ‘tranformări en het Poolse 
‘przebudowa’ – blijkt dat dit begrip niet eenduidig is.164 Niettemin suggereert dit begrip 
volgens het Hof op zijn minst dat het betrokken gebouw veranderingen van betekenis 
moet hebben ondergaan die zijn bedoeld om het gebruik ervan te wijzigen of om de 
omstandigheden waaronder het wordt betrokken ingrijpend aan te passen.165

Steun voor deze uitleg van het begrip ‘verbouwing’ vindt het Hof in zijn Komen-arrest op 
grond waarvan de levering van een gedeeltelijk gesloopt gebouw waarvan de transformatie 
tot een nieuw gebouw gaande was, kwalificeert als de levering van een oud gebouw 
wanneer het oude gebouw ten tijde van de levering slechts gedeeltelijk is gesloopt en, 
althans deels, nog in gebruik is.166 Hieruit leidt het Hof af (‘dus’) dat het begrip ‘verbouwing 
met name het geval omvat waarin voltooide of voldoende gevorderde werkzaamheden 
hebben plaatsgevonden waarna het betrokken gebouw voor andere doeleinden zal worden 
gebruikt.167 Deze overweging lijkt te zijn ontleend aan de conclusie van A-G Campos 
Sánchez-Bordona waarin hij opmerkt dat, ondanks de verschillende omstandigheden, 
het Komen-arrest enige duidelijkheid kan scheppen over het begrip ‘verbouwing’, omdat 
het begrip in dit arrest in verband is gebracht met min of meer voltooide of vergevorderde 
renovatiewerkzaamheden aan oude gebouwen.168 Uit de woorden ‘met name’ blijkt overigens 
dat het begrip ‘verbouwing’ niet uitsluitend betrekking heeft op het geval waarin voltooide 
of voldoende gevorderde werkzaamheden hebben plaatsgevonden waarna het betrokken 
gebouw voor andere doeleinden zal worden gebruikt. Dit blijkt ook uit r.o. 55 waarin het 
Hof van Justitie overweegt dat de uitleg van het begrip ‘verbouwing’ in r.o. 52 aansluit 
bij het doel van de Btw-richtlijn om de toegevoegde waarde te belasten. Voor een oud 
gebouw ontstaat die (te belasten) toegevoegde waarde wanneer het dermate ingrijpend 
wordt verbouwd dat het op één lijn kan worden gesteld met een nieuw gebouw.

De zaak Kozuba betrof de Poolse wetgeving op grond waarvan sprake was van vernieuw-
bouw als de uitgaven voor de verbetering van een gebouw in de zin van de bepalingen 
over de Poolse inkomstenbelasting ten minste 30% van de beginwaarde bedragen. In deze 
zaak stond vast dat aan dit kwantitatieve criterium was voldaan, omdat de uitgaven voor 
de verbetering van de woning 55% van de beginwaarde bedroegen. Het Hof van Justitie 
is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat de Poolse wetgeving een ander begrip 
gebruikt dan de Btw-richtlijn, het begrip ‘verbetering’, op zichzelf beschouwd geen strijd 

162 Conclusie A-G Campos Sánchez-Bordona 4 juli 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, punt 74 (Kozuba).
163 R.o. 51.
164 R.o. 52.
165 R.o. 52.
166 R.o. 53.
167 R.o. 54.
168 Conclusie A-G Campos Sánchez-Bordona 4 juli 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, punt 70 (Kozuba).
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met de Btw-richtlijn oplevert. Indien het begrip ‘verbetering’ zo wordt uitgelegd dat het 
overeenkomt met de uitleg van het begrip ‘verbouwing’ door het Hof van Justitie, is van 
een resultaat dat in strijd is met de Btw-richtlijn geen sprake.169 Hoewel het feit dat de 
uitgaven voor de verbetering van de woning 55% van de beginwaarde bedroegen suggereert 
dat de aan het gebouw aangebrachte wijzigingen er wegens hun omvang aan hebben 
kunnen bijdragen dat de omstandigheden waaronder het wordt betrokken aanzienlijk zijn 
veranderd, is het aan de nationale rechter om te beoordelen of de in het hoofdgeding aan 
de orde zijnde ‘verbetering’ heeft geleid tot een verandering van betekenis die is bedoeld 
om de omstandigheden waaronder het wordt betrokken ingrijpend aan te passen.170

 5.6.2.3 Betekenis Kozuba-arrest

 Het Hof van Justitie geeft in het Kozuba-arrest naar mijn mening geen definitie van het 
begrip ‘verbouwing’ en oordeelt ook niet, zoals het Hof wel doet met betrekking tot het 
begrip ‘eerste ingebruikneming’, dat het begrip ‘verbouwing’ autonoom en uniform moet 
worden uitgelegd. Hieruit is naar mijn mening af te leiden dat het begrip ‘verbouwing’ geen 
uniebegrip is.171 Steun voor die opvatting is te vinden in de omstandigheid dat het Hof van 
Justitie volstaat met het geven van een ondergrens: een verbouwing in de zin van art. 12 
lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn veronderstelt op zijn minst dat het betrokken gebouw 
veranderingen van betekenis moet hebben ondergaan die zijn bedoeld om het gebruik 
ervan te wijzigen of om de omstandigheden waaronder het wordt betrokken ingrijpend 
aan te passen.172 De vrijheid die art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn aan de lidstaten 
geeft om te bepalen wanneer sprake is van vernieuwbouw is door die ondergrens tot een 
minimum beperkt. Vanuit het oogpunt van het beginsel van interneutraliteit is dit toe 
te juichen, omdat hierdoor wordt voorkomen dat vernieuwbouwcriteria die de lidstaten 
hanteren al te zeer uiteenlopen. Dit laat onverlet dat Van Zadelhoff terecht vraagtekens 
plaatst bij deze inperking van de vrijheid van de lidstaten. Uit art. 12 lid 2, tweede alinea 
Btw-richtlijn (en overigens ook uit de richtlijnhistorie) blijkt immers dat het aan de lidstaten 
is om te bepalen wanneer sprake is van vernieuwbouw. Door die vrijheid op eigen houtje 
in te dammen overruled het Hof van Justitie de Raad, hetgeen gelet op de scheiding van 
de wetgevende en rechterlijke macht niet tot het takenpakket van het Hof van Justitie 
behoort.173 Zoals in paragraaf 5.4.4 reeds is aangegeven, is dit geen incident. Het Hof van 
Justitie bezondigt zich hieraan vaker.

169 R.o. 57.
170 R.o. 58.
171 Anders: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, V-N 2017/58.14 

(Kozuba), T. Vroon, ‘Niets nieuws’, BtwBrief 2018/13, p. 14, P. Berkhuizen, ‘Vervaardiging is geen 
verbouwing, of toch wel? – invloed Kozuba-arrest op vernieuwbouw’, WFR 2018/49, p. 347, 
A.H Bomer, ‘De Kozuba-wending. Een Poolse verbouwingsdienst met een Europese dimensie’, 
Vastgoed Fiscaal & Civiel 2018/4, p. 7 en R.A. Wolf, ‘Jaaroverzicht BTW en overdrachtsbelasting 
2017’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2018/1.

172 Ook Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, V-N 2017/58.14 
(Kozuba), P. Berkhuizen, ‘Vervaardiging is geen verbouwing, of toch wel? – invloed Kozuba-arrest 
op vernieuwbouw’, WFR 2018/49, p. 348 en Gomes Vale Viga, noot bij HvJ EU 16 november 2017, 
zaak C-308/16, FED 2018/41 (Kozuba) gaan ervan uit dat het Hof van Justitie met de uitleg van 
het begrip ‘verbouwing’ een ondergrens heeft gegeven.

173 Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26.
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Uitgaande van het begrip ‘verbouwing’ in de Nederlandse taalversie van art. 12 lid 2, 
tweede alinea Btw-richtlijn legt het Hof van Justitie de ondergrens van vernieuwbouw 
hoog.174 Op grond van het Nederlandse spraakgebruik kan immers ook sprake zijn van 
een verbouwing zonder dat het betrokken gebouw veranderingen van betekenis heeft 
ondergaan die zijn bedoeld om het gebruik ervan te wijzigen of om de omstandigheden 
waaronder het wordt betrokken ingrijpend aan te passen. Echter, indien het Nederlandse 
begrip ‘verbouwing’ naast de door het Hof aangehaalde Engelse, Duitse en Roemeense 
taalversie worden gelegd, dan blijkt dat deze taalversies geen equivalenten hanteren van 
het (ruime) begrip verbouwing, maar van het (striktere) begrip ‘transformatie’. Ook in de 
Franse (‘transformations’), Italiaanse (‘trasformazione’) en Spaanse (‘transformaciones’) 
taalversie staan equivalenten van het begrip ‘transformatie’. Dat een transformatie van 
een gebouw veronderstelt dat het betrokken gebouw ten minste veranderingen van 
betekenis heeft ondergaan die zijn bedoeld om het gebruik ervan te wijzigen of om de 
omstandigheden waaronder het wordt betrokken ingrijpend aan te passen zal minder 
verbazing oproepen. Uitgaande van het Nederlandse spraakgebruik moet zelfs gezegd 
worden dat het Hof van Justitie de lat met deze uitleg van het begrip ‘transformatie’ laag 
legt. Volgens de Dikke Van Dale houdt dit begrip met betrekking tot vastgoed namelijk in 
dat bestaand vastgoed aan een nieuwe bestemming wordt aangepast.175 Een verandering 
van betekenis die niet is bedoeld om het gebruik van het gebouw te wijzigen, zou op 
grond van het Nederlandse spraakgebruik daarom geen transformatie zijn. Dat het Hof 
van Justitie bij de uitleg van het begrip verbouwing de woorden ‘op zijn minst’ gebruikt, 
kan niet alleen worden verklaard door de beoordelingsruimte die art. 12 lid 2, tweede 
alinea Btw-richtlijn aan lidstaten geeft. Ook het door het Hof aangehaalde Poolse begrip 
‘przebudowa’, dat wederopbouw betekent, kan verklaren waarom het Hof deze woorden 
gebruikt. De betekenis van dit begrip laat in ieder geval zien dat het Hof terecht constateert 
dat het begrip ‘verbouwing’ niet eenduidig is.

Dat het Hof van Justitie in het Kozuba-arrest het begrip ‘verbouwing’ (lees: transformatie) 
in art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn van een ondergrens heeft voorzien, betekent 
dat lidstaten met hun nationale vernieuwbouwcriterium de lat niet te laag mogen leggen.176 
Het is derhalve op grond van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn niet toegestaan om 
een gebouw dat geen veranderingen van betekenis heeft ondergaan die zijn bedoeld om 
het gebruik ervan te wijzigen of om de omstandigheden waaronder het wordt betrokken 
ingrijpend aan te passen, aan te merken als een nieuw gebouw. Omdat sprake is van een 
ondergrens van het begrip verbouwing (lees: transformatie) staat het de lidstaten op 

174 Vgl. P. Berkhuizen, ‘Vervaardiging is geen verbouwing, of toch wel? – invloed Kozuba-arrest op 
vernieuwbouw’, WFR 2018/49, p. 349.

175 Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 2 april 2021.
176 Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, V-N 2017/58.14 (Kozuba).
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grond van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn vrij om de lat (nog) hoger te leggen.177

Dat is dan ook de enige vrijheid die het Hof van Justitie op grond van art. 12 lid 2, tweede 
alinea Btw-richtlijn gunt. Indien een belastingplichtige van mening is dat een lidstaat de 
beoordelingsruimte van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn heeft overschreden, dan 
kan hij zich hierop rechtstreeks beroepen (zie paragraaf 2.3.4.1.3). In de volgende paragra-
fen wordt nader ingegaan op de richtlijnconformiteit van de nationale vernieuwbouwcriteria 
in het algemeen (paragraaf 5.6.3) en die van Nederland in het bijzonder (paragraaf 5.6.4)

 5.6.3 Praktijk lidstaten178

De vernieuwbouwcriteria die de lidstaten hanteren zijn grofweg te onderscheiden in 
kwantitatieve en kwalitatieve criteria.179 Op grond van een kwantitatief criterium is sprake 
van vernieuwbouw als de verbouwingskosten een bepaald percentage (bijv. 50% of meer) 
bedragen van de marktwaarde van het gebouw vóór of na de verbouwing of de verkoop-
prijs van het gebouw binnen een bepaalde periode na de verbouwing, zoals in Kroatië, 
Roemenië, Polen (zie paragraaf 5.6.2.2) en Spanje het geval is.180 Ook een bepaald bedrag 
aan verbouwingskosten is een kwantitatief vernieuwbouwcriterium, maar voor zover mij 
bekend hanteert geen enkele lidstaat een absoluut kwantitatief vernieuwbouwcriterium. 
De reden hiervoor zal ongetwijfeld zijn dat de hoogte van de verbouwingskosten niet per 
definitie iets zegt over de ingrijpendheid van de verbouwing. Een geringe verbouwing van 
een groot gebouw kan immers meer kosten dan een ingrijpende verbouwing van een klein 
gebouw. Bij een keuze voor een kwantitatief vernieuwbouwcriterium ligt het daarom meer 
voor de hand om uit te gaan van een relatief kwantitatief criterium.

Een kwantitatief criterium heeft als voordeel dat het een duidelijke scheiding maakt tussen 
verbouwingen die wel en verbouwingen die niet als vernieuwbouw kwalificeren, hetgeen 
vanuit het oogpunt van het rechtszekerheidsbeginsel wenselijk is.181 Het nadeel van een 
kwantitatief vernieuwbouwcriterium is dat een percentage altijd iets arbitrairs houdt. 
Want waarom zou wel sprake zijn van vernieuwbouw indien de verbouwingskosten 50% 

177 Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, V-N 2017/58.14 (Kozuba). 
Zie ook: Soltysik, commentaar bij HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, NTFR 2018/184 (Kozuba) 
die meent dat de Nederlandse vernieuwbouwcriterium, in wezen nieuwbouw, richtlijnproof is, 
maar dat het Kozuba-arrest speling lijkt te laten voor een ruimere invulling. Anders: Berkhuizen 
en Veltrop die menen dat de lat niet hoger gelegd mag worden (P. Berkhuizen, ‘Vervaardiging is 
geen verbouwing, of toch wel? – invloed Kozuba-arrest op vernieuwbouw’, WFR 2018/49, p. 349 
en M.M.J.A. Veltrop, ‘Short stay structuren – Hoe te voorkomen?’, WFR 2020/87, p. 588-589) en 
Nieuwenhuizen die het goed mogelijk acht dat de Hoge Raad de lat té hoog heeft gelegd (W.A.P. 
Nieuwenhuizen, ‘Klopt het in-wezen-nieuwbouwcriterium nog wel?’, BTW-bulletin 2018/26, 
p. 11 en W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Vastgoed en btw – Kozuba ja, Kozuba nee?, NTFR 2018/1385).

178 De gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan de Country Tax Guides – VAT, hoofdstuk 13 
van IBFD van iedere afzonderlijke lidstaat. Beschikbaar op: www.ibfd.org, geraadpleegd op 
24 december 2020.

179 Vgl. conclusie A-G Campos Sánchez-Bordona 4 juli 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, punt 79 
(Kozuba) en HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, BNB 2018/26, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 49 
en 50 (Kozuba).

180 F. Annacondia, EU VAT Compass 2020/2021, Amsterdam: IBFD 2020, p. 747-749.
181 Vgl. T.M. Berkhout, ‘Toetsbare normatiek voor het vervaardigen van bestaande gebouwen’ in: 

J. Bouwman, N. Groefsema & W. Grooten (red.), Ode aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, Deventer: 
Wolters Kluwer 2017, p. 21-22.
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bedragen van de marktwaarde van het gebouw en niet indien de verbouwingskosten 49% 
van de marktwaarde van het gebouw bedragen? Daarnaast heeft het aansluiten bij een 
bepaald percentage van de marktwaarde of de verkoopprijs van het gebouw als nadeel dat 
dezelfde verbouwing soms wel en soms niet als vernieuwbouw kwalificeert, afhankelijk 
van de conjuncturele ontwikkelingen die van invloed zijn op de marktwaarde dan wel de 
verkoopprijs van het verbouwde gebouw.

Aan een kwalitatief vernieuwbouwcriterium kleven deze nadelen niet, omdat bij een 
dergelijk criterium uitsluitend de ingrijpendheid van de verbouwing van belang is voor de 
vraag of sprake is van vernieuwbouw. Nederland hanteert als kwalitatief vernieuwbouw-
criterium dat sprake moet zijn van vervaardiging, hetgeen wordt uitgelegd als in wezen 
nieuwbouw (zie paragraaf 5.6.4). Omdat van geval tot geval dient te worden beoordeeld of 
de verbouwing voldoende ingrijpend is, heeft een kwalitatief criterium, zoals het Neder-
landse ‘in-wezen-nieuwbouwcriterium’, als nadeel dat geen sprake is van een duidelijke 
scheidslijn tussen verbouwingen die wel en verbouwingen die niet als vernieuwbouw 
kwalificeren, hetgeen vanuit het oogpunt van het rechtszekerheidsbeginsel een slechte 
zaak is.182 In België wordt aan dit nadeel van een kwalitatief vernieuwbouwcriterium 
tegemoetgekomen door naast een kwalitatief vernieuwbouwcriterium, inhoudende dat 
een gebouw door de verbouwing een ingrijpende wijziging in zijn wezenlijke elementen 
(in zijn aard, zijn structuur en, in voorkomend geval, zijn bestemming) heeft ondergaan, 
ook een kwantitatief criterium te hanteren voor ‘grensgevallen’.183 Op grond van dit 
kwantitatieve criterium kwalificeert een verbouwing in ieder geval als vernieuwbouw 
indien de verbouwingskosten excl. btw minimaal 60% bedragen van de verkoopwaarde 
van het gebouw op het tijdstip waarop de verbouwing is voltooid.

De relevante vraag is wat het Kozuba-arrest betekent voor de mogelijke nationale ver-
nieuwbouwcriteria (zie paragrafen 5.6.2.2 en 5.6.2.3). Naar mijn mening volgt uit dit 
arrest dat een lidstaat aan een kwantitatief vernieuwbouwcriterium geen doorslaggevende 
betekenis mag toekennen. Het feit dat de uitgaven van Kozuba voor de verbetering van 
het betrokken gebouw 55% van de beginwaarde bedroegen – en dus voldeed aan het 
Poolse vernieuwbouwcriterium – is volgens het Hof van Justitie slechts een aanwijzing dat 
voldaan wordt aan de in dit arrest gegeven ondergrens. De nationale rechter moet op basis 
van bewijsstukken beslissen of in de Kozuba-zaak daadwerkelijk aan die ondergrens voor 
vernieuwbouw is voldaan. Het Kozuba-arrest laat naar mijn mening wel ruimte voor een 
weerlegbaar kwantitatief vernieuwbouwvermoeden. In dat geval wordt aan een kwantitatief 
criterium immers geen beslissende betekenis toegedicht. Hoewel een dergelijk vermoeden 
minder rechtszekerheid biedt dat een kwantitatief vernieuwbouwcriterium waaraan 
beslissende betekenis toekomt, geeft het de praktijk wel enige houvast. Lidstaten die (ook) 
een kwalitatief vernieuwbouwcriterium hanteren, zoals België en Nederland, kunnen dit 
criterium handhaven zolang zij de ‘vernieuwbouwlat’ maar niet lager leggen dan het Hof 
van Justitie doet (zie paragraaf 5.6.2.3). In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan 

182 Zie bijv. M.C. Leijten, ‘Vastgoed en in wezen nieuwbouw, een lastig hoofdstuk!’, Vastgoed Fiscaal & 
Civiel 2020/5 en M.C. Leijten, ‘Vastgoed en in wezen nieuwbouw, een lastig hoofdstuk! (vervolg)’, 
Vastgoed Fiscaal & Civiel 2020/10.

183 K. Demeurichy, E. Schmitz en S. van Doninck, Indirecte belastingen en onroerend goed (Reeks 
Notariële Praktijkstudies), Mechelen: Wolters Kluwer België 2007, p. 76.
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op (de richtlijnconformiteit) van het Nederlandse kwalitatieve vernieuwbouwcriterium. 
Omdat een kwalitatief vernieuwbouwcriterium, zoals hiervoor is aangegeven, geen scherpe 
grens geeft tussen verbouwingen die wel en verbouwingen die niet als vernieuwbouw 
kwalificeren, kan het vanuit het oogpunt van rechtszekerheid aanbeveling verdienen dat 
lidstaten naast een kwalitatief vernieuwbouwcriterium een weerlegbaar kwantitatief 
vernieuwbouwvermoeden hanteren.

5.6.4 Nederland

5.6.4.1 Van Dijk’s Boekhuis-arrest

Uit art. 11 lid 5, onderdeel b Wet OB volgt dat Nederland een kwalitatief vernieuwbouw-
criterium hanteert. Op grond van deze bepaling is sprake van vernieuwbouw indien door 
de verbouwing van een gebouw een vervaardigd goed is voortgebracht. De Hoge Raad had 
al geruime tijd vóór de inwerkingtreding van (thans) art. 11 lid 5, onderdeel b Wet OB 
– 11 juli 1997 – geoordeeld dat het Van Dijk’s Boekhuis-arrest184 (ook) beslissend is voor 
de vraag of door de verbouwing van een gebouw een (onroerend) goed is vervaardigd.185

In de parlementaire geschiedenis van (thans) art. 11 lid 5, onderdeel b Wet OB is bij ‘de 
jurisprudentie die zich op dit punt heeft gevormd’ aangesloten.186 Omdat het Van Dijk’s 
Boekhuis-arrest van het Hof van Justitie als uitgangspunt dient voor de uitleg van het begrip 
‘vervaardigen’ in art. 11 lid 5, onderdeel b Wet OB, is het van belang om nader op dit arrest 
in te gaan. In deze zaak ging het om de vraag of de ingrijpende reparatie of renovatie van 
een aan een ander toebehorend schoolboek kwalificeerde als de oplevering van een werk 
in roerende staat.187 Het belang van die vraag was gelegen in de toepasselijkheid van het 
verlaagde btw-tarief. Indien de ingrijpende reparatie of renovatie van de schoolboeken als 
een (op)levering kwalificeerde dan was het verlaagde btw-tarief van toepassing, terwijl 
bij een reparatie- of renovatiedienst het algemene btw-tarief van toepassing was. De 
Hoge Raad heeft in deze zaak het Hof van Justitie om uitleg verzocht inzake het begrip 
‘vervaardigen’.188 Het Hof van Justitie is voor de uitleg van dit begrip te rade gegaan bij het 
spraakgebruik op grond waarvan dit begrip betekent: het voortbrengen van een goed dat 
tevoren niet bestond.189 Hieruit heeft het Hof de conclusie getrokken dat slechts sprake is 
van de vervaardiging van een werk in roerende staat indien een opdrachtnemer een nieuw 
goed maakt uit materialen die de opdrachtnemer hem heeft verstrekt.190 Van een nieuw 
goed is volgens het Hof sprake indien door het werk van de opdrachtnemer een nieuw 

184 HvJ EG 14 mei 1985, zaak C-139/84, BNB 1985/335, m.nt. Ploeger (Van Dijk’s Boekhuis).
185 HR 17 december 1986, nr. 23.578, BNB 1987/59.
186 MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, p. 5.
187 Tot 1 januari 1996 kon een lidstaat op grond van art. 5 lid 5, onderdeel a Zesde Richtlijn de 

oplevering van een werk in roerende staat als een levering aanmerken. Nederland had van die 
mogelijkheid gebruikgemaakt. Op grond van deze richtlijnbepaling werd onder een oplevering 
van een werk in roerende staat verstaan: de afgifte door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever 
van een roerende goed dat hij heeft vervaardigd of samengesteld met behulp van stoffen en 
voorwerpen die daartoe door opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, ongeacht of 
de opdrachtnemer al dan niet een deel van de gebruikte materialen heeft verschaft.

188 HR 16 mei 1984, nr. 22.246, BNB 1984/212, m.nt. Ploeger.
189 HvJ EG 14 mei 1985, zaak C-139/84, BNB 1985/335, m.nt. Ploeger, r.o. 20 (Van Dijk’s Boekhuis).
190 R.o. 21.
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goed ontstaat waarvan de functie volgens de in het maatschappelijk verkeer gangbare 
opvattingen verschilt van de functie die de verstrekte materialen hadden. Het is aan 
de nationale rechter om, gelet op het gebruik dat van het goed kan worden gemaakt, te 
boordelen of sprake is van een nieuw goed.191 Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden 
die, hoe ingrijpend ook, aan het verstrekte goed uitsluitend de functie teruggeven die het 
voordien had, zonder dat een nieuw goed ontstaat, kwalificeren volgens het Hof daarom 
niet als het vervaardigen van een werk in onroerende staat.192

De Hoge Raad heeft met inachtneming van dit arrest geoordeeld dat van de ingrijpende 
reparaties van de schoolboeken niet kan worden gezegd dat zij goederen doen ontstaan 
waarvan de functie volgens de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen 
verschilt van de functie die de verstrekte materialen (uiteengevallen boeken) hadden. 
Het gebruik dat van uiteengevallen boeken kan worden gemaakt verschilt immers niet 
van het gebruik dat kan worden gemaakt van de boeken nadat zij zijn hersteld (lees: geen 
functiewijziging), ook indien de boeken door de reparatie ‘als nieuw’ zijn gemaakt.193 De 
Hoge Raad heeft de uitleg van het begrip ‘vervaardigen’ in het Van Dijk’s Boekhuis-arrest 
ook beslissend geacht voor de vraag of door de verbouwing van een gebouw een goed is 
vervaardigd. Naar het oordeel van de Hoge Raad is hiervan sprake indien de verbouwing 
van het gebouw een zo ingrijpende wijziging van het gebouw inhoudt dat daardoor een 
goed is voortgebracht dat tevoren niet bestond.194 Dit is nog altijd staande jurisprudentie. 
In het ‘Kinderdagverblijf-arrest’ heeft de Hoge Raad, onder verwijzing naar het Van 
Dijk’s Boekhuis-arrest, geoordeeld dat (bij de verbouwing van een gebouw) sprake is van 
vervaardiging indien een goed wordt voortgebracht dat tevoren niet bestond.195 Hiervan is 
naar het oordeel van de Hoge Raad sprake indien sprake is van in wezen nieuwbouw.196 
Op dit criterium wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.

5.6.4.2 In wezen nieuwbouw

Zoals uit paragraaf 5.6.4.1 volgt, is in Nederland sinds het ‘Kinderdagverblijf-arrest’ het 
‘in-wezen-nieuwbouwcriterium’ beslissend voor de vraag of door een verbouwing van 
een bestaand gebouw een gebouw is vervaardigd.197 Wat onder in wezen nieuwbouw 
moet worden verstaan, heeft de Hoge Raad niet nader omschreven. De Hoge Raad heeft 
inmiddels wel duidelijk gemaakt dat ook zonder een functiewijziging sprake kan zijn van 

191 R.o. 22.
192 R.o. 23.
193 HR 2 oktober 1985, nr. 22.246, BNB 1985/336.
194 HR 17 december 1986, nr. 23.578, BNB 1987/59.
195 HR 19 november 2010, nr. 08/01021, BNB 2011/42, m.nt. Bijl.
196 Hoewel de Hoge Raad dit niet expliciteert, is door de introductie van het ‘in-wezen-nieuwbouw-

criterium’ sprake van een andere invulling van het begrip ‘vervaardiging’, met name omdat ook 
zonder een functiewijziging sprake kan zijn van in wezen nieuwbouw. Zie hierover nader: M. 
van der Wulp, ‘In wezen (n)iets veranderd’, BtwBrief 2016/86, M.C. Leijten, ‘Vastgoed en in wezen 
nieuwbouw, een lastig hoofdstuk!’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2020/5 en M.M.J.A. Veltrop, ‘Short 
stay structuren – Hoe te voorkomen?’, WFR 2020/87, p. 587.

197 HR 8 maart 2013, nr. 11/00701, BNB 2013/111, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2. Dit arrest is een 
precisering van het ‘Kinderdagverblijf-arrest’ waarin de Hoge Raad oordeelde dat het in-we-
zen-nieuwbouwcriterium de vervaardigingsmaatstaf is voor onroerende zaken (HR 19 novem-
ber 2010, nr. 08/01021, BNB 2011/42, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.1).
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in wezen nieuwbouw.198 Het (ingrijpend) wijzigen van de functie van het gebouw door de 
verbouwing is daarom niet voldoende om in wezen nieuwbouw aan te nemen.199 Dat door 
de verbouwing van een gebouw zelfstandig te gebruiken gedeelten zijn ontstaan en/of na 
de verbouwing een juridische splitsing in appartementsrechten heeft plaatsgevonden, is 
naar het oordeel van de Hoge Raad evenmin voldoende om aan te nemen dat sprake is van 
in wezen nieuwbouw.200 Het ligt naar mijn mening in de rede dat hetgeen de Hoge Raad 
heeft geoordeeld met betrekking tot het ontstaan van zelfstandig te gebruiken gedeelten 
door de verbouwing op overeenkomstige wijze geldt voor het tenietgaan van zelfstandig 
te gebruiken gedeelten van een gebouw als gevolg van de verbouwing.201 Dat voormelde 
omstandigheden niet van doorslaggevend belang zijn voor de vraag of sprake is van in 
wezen nieuwbouw laat onverlet dat deze omstandigheden wel aanwijzingen kunnen 
vormen voor in wezen nieuwbouw.202

De Hoge Raad heeft tot op heden éénmaal beslist dat sprake was van in wezen nieuwbouw. In 
die zaak ging het om een winkel die voor de verbouwing in gebruik was als supermarkt. Op 
een deel van de winkel bevonden zich vier woonappartementen. Van deze winkel werd het 
dak (voor zover dat niet de vloer van de wooneenheden vormde), de gevels, de binnenmuren 
en een deel van zowel de fundering als de vloer verwijderd. Voor zover de fundering, de 
vloer en een deel van de zijmuren deel uitmaakten van de stabiliteitsconstructie voor de 
woonappartementen werd zij gehandhaafd. Na deze werkzaamheden waren alleen de vier 
woonappartementen en de daarvoor benodigde draagconstructie nog aanwezig. In de aldus 
ontstane open ruimte is een nieuwe, kleinere winkel gerealiseerd die in gebruik genomen 
is als modezaak. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de omstandigheid dat van de oude 
winkel als gevolg van voormelde werkzaamheden niet meer dan de draagconstructie onder de 
woonappartementen in stand is gebleven, geen andere conclusie toelaat dan dat het zodanig 
is verbouwd dat sprake is van in wezen nieuwbouw en mitsdien van vervaardiging.203 Een 
belangrijk gegeven is dat de Hoge Raad niet wijst op de uiterlijke verschillen voor en na 
de werkzaamheden, maar uitsluitend op de omstandigheid dat alleen de draagconstructie
onder de woonappartementen is blijven staan.

198 HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.3 en HR 23 septem-
ber 2016, nr. 15/01732, BNB 2016/226, m.nt. Hummel, r.o. 3.1 en 3.2.

199 HR 8 maart 2013, nr. 11/00701, BNB 2013/111, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.3.
200 HR 8 maart 2013, nr. 11/00701, BNB 2013/111, m.nt. Van Zadelhoff. Zie ook: HR 15 maart 2013, 

nr. 11/03987, BNB 2013/112, m.nt. Van Zadelhoff.
201 Vgl. HR 10 februari 1999, nr. 34.012, BNB 1999/154, r.o. 3.2, HR 10 maart 1999, nr. 34.348, 

BNB 1999/213, r.o. 3.2 en HR 30 juni 1999, nr. 34.463, BNB 1999/357, r.o. 3.2.
202 Vgl. HR 10 februari 1999, nr. 34.012, BNB 1999/154, r.o. 3.2, HR 10 maart 1999, nr. 34.348, 

BNB 1999/213, r.o. 3.2 en HR 30 juni 1999, nr. 34.463, BNB 1999/357, r.o. 3.2.
203 HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110, m.nt. Van Zadelhoff. In deze zaak is vanwege het 

slopen en weer opbouwen van een gebouw overigens niet in wezen, maar daadwerkelijk sprake 
van nieuwbouw (Vroon, commentaar bij HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, NTFR 2013/864 en M. van 
der Wulp, ‘In wezen (n)iets veranderd, BtwBrief 2016/86). Ik laat dit punt verder rusten en beperk 
ik mij tot de vraag wat uit dit arrest af te leiden is omtrent het ‘in-wezen-nieuwbouwcriterium’.
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Op dit punt is sprake van een opvallende parallel met het in-wezen-nieuwbouwcriterium 
in de Nederlandse inkomstenbelasting.204 In de inkomstenbelasting is sprake is van in 
wezen nieuwbouw indien door de (verbouwings)werkzaamheden in bouwkundig opzicht 
een nieuw gebouw is ontstaan.205 Hof ’s Hertogenbosch heeft in dit kader geoordeeld dat 
hiervoor beslissend is of de constructie, de fundamenten en de dragende delen, is aangetast. 
Hierbij achtte het hof een kleine aantasting van de constructie van een monumentale 
voormalige koekjesfabriek onvoldoende om in wezen nieuwbouw aan te nemen, omdat 
het geheel aan tekeningen en beeldmateriaal alsmede de toelichting op de samenwerking 
met Monumentenzorg bij het hof de indruk wekte dat met zorg is gestreefd naar het 
behoud van de bouwkundige constructie, terwijl ook de herkenbaarheid van de voormalige 
koekfabriek niet verloren is gegaan.206 De Hoge Raad heeft dit oordeel in stand gelaten.207 
In de jurisprudentie van de Hoge Raad is steun te vinden voor de opvatting dat ook voor 
het in-wezen-nieuwbouwcriterium in de btw beslissend is hetgeen in constructief opzicht 
is geschied.208 Het Kinderdagverblijf-arrest, waarin de Hoge Raad heeft beslist dat geen 
sprake is van in wezen nieuwbouw, en twee zaken waarin de Hoge Raad het oordeel van 
het hof dat geen sprake is van in wezen nieuwbouw in stand heeft gelaten, hebben namelijk 
als gemeenschappelijke deler dat sprake was van een met name inwendige verbouwing 
waarbij van een (ingrijpende) aantasting van de constructie geen sprake was.209 Ook 
in de lagere jurisprudentie heeft deze ‘constructieve benadering’210 voet aan de grond 
gekregen.211 Het voorgaande betekent niet dat de in-wezen-nieuwbouwcriteria in de btw 
en inkomstenbelasting inwisselbaar zijn.212 In de inkomstenbelasting is ook sprake van in 
wezen nieuwbouw indien de bouwkundige identiteit door de verbouwing onherkenbaar is 
gewijzigd, zodat het niet meer het eerder aanwezige gebouw kan worden vereenzelvigd. 
Uit het Kinderdagverblijf-arrest blijkt echter dat de Hoge Raad voor het in-wezen-nieuw-
bouwcriterium in de btw niet beslissend acht of het gebouw na de verbouwing al dan 

204 Ook in de literatuur is erop gewezen dat het ‘in-wezen-nieuwbouw-criterium’ lijkt te zijn 
ontleend aan de inkomstenbelasting: E.H.C. Bakx, ‘Zo goed als nieuwbouw’, BtwBrief 2011/88, F. 
van Horzen, ‘Spraakgebruik en vernieuwingen in de fiscaliteit’, NTFR 2011/932 en J.A.M. Leijten, 
‘Het begrip ‘vervaardigen’ nieuw vervaardigd?’, WFR 2011/648.

205 Zie bijv. HR 10 februari 1999, nr. 34.012, BNB 1999/154, r.o. 3.2, HR 10 maart 1999, nr. 34.348, 
BNB 1999/213, r.o. 3.2 en HR 30 juni 1999, nr. 34.463, BNB 1999/357, r.o. 3.2.

206 Hof ’s Hertogenbosch 18 november 2010, nr. 10/00093, V-N 2011/16.1.3.
207 HR 24 februari 2012, nr. 10/05560, BNB 2012/153, m.nt. Spek.
208 In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110, T.M. Berkhout, 

‘Toetsbare normatiek voor het vervaardigen van bestaande gebouwen’ in: J. Bouwman, N. Groefsema 
& W. Grooten (red.), Ode aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 21 en 
G.J. van Norden, ‘Nieuwe criteria voor nieuw vastgoed in de btw’, WPNR 2018/7197, p. 447.

209 HR 19 november 2010, nr. 08/01021, BNB 2011/42, m.nt. Bijl, HR 8 maart 2013, nr. 11/00701, 
BNB 2013/111, m.nt. Van Zadelhoff en HR 15 maart 2013, nr. 11/03987, BNB 2013/112, m.nt. Van 
Zadelhoff.

210 Voor die term zie: T.M. Berkhout, ‘Toetsbare normatiek voor het vervaardigen van bestaande 
gebouwen’ in: J. Bouwman, N. Groefsema & W. Grooten (red.), Ode aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, 
Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 21.

211 Zie bijv. Hof ’s Hertogenbosch 26 augustus 2011, nr. 10/00698, V-N 2011/64.2.4, Rb Gelderland 
7 augustus 2014, nr. AWB 11/5254, V-N 2014/54.3.2, Rb Gelderland 24 oktober 2017, nr. AWB 
17/631, V-N 2018/9.16.22 en Hof ’s Hertogenbosch 5 maart 2020, nr. 19/00320, V-N 2020/23.18. 
Zie ook: Hof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2015, nrs. 13/01275 t/m 13/01278, V-N 2015/45.16 die 
bij de beoordeling of sprake is van in wezen nieuwbouw voorop stelt dat de buitenmuren, de 
verdiepingsvloeren en het dak grotendeels intact zijn gebleven.

212 Anders: conclusie A-G Van Hilten 9 juli 2012, nr. 11/00701, V-N 2012/54.15, punt 5.4.2.
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niet te vereenzelvigen is met het gebouw vóór de verbouwing.213 Dit betekent dat het 
in-wezen-nieuwbouwcriterium in de btw strikter is dan in de inkomstenbelasting.214

 5.6.4.3 Is het in-wezen-nieuwbouw-criterium richtlijnconform?

 Het ‘in-wezen-nieuwbouw-criterium’ is naar mijn mening een breuk met de eerdere 
vervaardigingsjurisprudentie van de Hoge Raad die niet te rijmen is met het Van Dijk’s 
Boekhuis-arrest van het Hof van Justitie, met name omdat de Hoge Raad geen functiewij-
ziging (meer) eist.215 Dit wil echter niet zeggen dat dit vernieuwbouwcriterium in strijd 
is met art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn. In deze bepaling wordt immers niet het 
begrip ‘vervaardiging’ gehanteerd, maar het begrip ‘verbouwing’. Uit het in paragraaf 5.6.2 
besproken Kozuba-arrest volgt naar mijn mening dat art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn 
zich niet verzet tegen het in-wezen-nieuwbouw-criterium, omdat bij in wezen nieuwbouw 
sprake is van een gebouw dat veranderingen van betekenis heeft ondergaan die zijn bedoeld 
om de omstandigheden waaronder het wordt betrokken ingrijpend aan te passen. De 
Hoge Raad legt de ‘vernieuwbouwlat’ met het in-wezen-nieuwbouw-criterium dus niet 
te laag. Dat volgens de Hoge Raad een functiewijziging niet (meer) vereist is, betekent dat 
de Hoge Raad de ‘vernieuwbouwlat’ hoger legt dan de ondergrens in het Kozuba-arrest, 
omdat hij vernieuwbouw niet op voorhand aanneemt indien het betrokken gebouw door 
een verbouwing veranderingen van betekenis heeft ondergaan die zijn bedoeld om het 
gebruik ervan te wijzigen. Omdat het lidstaten vrijstaat om de ‘vernieuwbouwlat’ hoger te 
leggen dan de ondergrens in het Kozuba-arrest (paragraaf 5.6.2.3), kan naar mijn mening 
niet gezegd worden dat het in wezen-nieuwbouw-criterium van de Hoge Raad in strijd is 
met art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn.216

Integendeel, naar mijn mening sluit het in-wezen-nieuwbouwcriterium aan bij de ratio 
die het Hof van Justitie toedicht aan art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn en bestaat in 
het belasten van de toegevoegde waarde die ontstaat wanneer een oud gebouw dermate 
ingrijpend wordt verbouwd dat het op één lijn kan worden gesteld met een nieuw gebouw. 
Ook in de concurrentieneutraliteit is steun te vinden voor de opvatting dat oude gebouwen 
na een verbouwing weer als nieuw beschouwd moeten worden indien deze gebouwen op 
één lijn te stellen zijn met nieuwbouw. Dat de Hoge Raad de eis van een functiewijziging niet 

213 HR 19 november 2010, nr. 08/01021, BNB 2011/42, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.1.
214 In soortgelijke zin: T.M. Berkhout, ‘Toetsbare normatiek voor het vervaardigen van bestaande 

gebouwen’ in: J. Bouwman, N. Groefsema & W. Grooten (red.), Ode aan Bart. Van Zadelhoff-bundel, 
Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 21. Anders: E.H.C. Bakx, ‘Zo goed als nieuw(bouw)’, Btw-
Brief 2011/88, p. 6, conclusie A-G Van Hilten 9 juli 2012, nr. 11/00701, V-N 2012/54.15, punt 5.4.2 
en Van Zadelhoff, noot bij HR 8 maart 2013, nr. 12/02061, BNB 2013/110.

215 M. van der Wulp, ‘In wezen (n)iets veranderd, BtwBrief 2016/86.
216 In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 16 november 2017, zaak C-308/16, V-N 2017/58.14 

(Kozuba) en conclusie A-G Ettema 12 december 2017, nr. 16/04577, V-N 2018/7.15, punt 6.26. In 
iets andere zin: T. Vroon, ‘Niets nieuws, BtwBrief 2018/13, p. 14 die meent dat de Nederlandse 
invulling dicht in de buurt komt van de definitie van het Hof van Justitie en niet in strijd komt met 
de Btw-richtlijn, G.J. van Norden, ‘Nieuwe criteria voor nieuw vastgoed in de btw’, WPNR 2018/7197, 
p. 448 die een verzoenende interpretatie van het ‘in-wezen-nieuwbouwcriterium’ met het 
Kozuba-arrest voor de vastgoedpraktijk mogelijk en wenselijk acht en P.D. Vettenburg en J.M.H.M. 
Ariës, ‘Kroniek Fiscaliteiten: ontwikkelingen btw en overdrachtsbelasting’, BR 2018/70, p. 444 
die menen dat de leer van de Hoge Raad in overeenstemming is het Kozuba-arrest.
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langer stelt, is in dit licht ook wenselijk te noemen. Want waarom zou een verbouwing die 
zo ingrijpend is dat zij op één lijn te stellen is met nieuwbouw wel leiden tot vernieuwbouw 
indien sprake is van een functiewijziging en niet indien de functie ongewijzigd blijft? Als 
in beide gevallen sprake is van verbouwing die op één lijn te stellen is met nieuwbouw, 
dan is het in overeenstemming met concurrentieneutraliteit om in beide gevallen aan te 
nemen dat de levering van beide gebouwen (net als nieuwbouw) van rechtswege belast 
is met btw. Het strikte in-wezen-nieuwbouw-criterium heeft echter ook een keerzijde, 
namelijk een (groter) risico op cumulatie. Die cumulatie doet zich voor indien een verbouwd 
gebouw vrijgesteld wordt geleverd aan een aftrekgerechtigde belastingplichtige. Dit risico 
op cumulatie is echter inherent aan de keuze van de lidstaten om de levering van oude 
gebouwen in beginsel vrij te stellen. Door deze keuze kan cumulatie slechts voorkomen 
worden indien geopteerd wordt en kan worden voor een belaste levering (zie paragraaf 5.9).

5.6.5 Conclusie

Op grond van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn mogen lidstaten de levering van een 
verbouwd gebouw aanmerken als de levering van een nieuw gebouw. Vanuit het oogpunt 
van de concurrentieneutraliteit is het naar mijn mening wenselijk dat vernieuwbouwde 
gebouwen weer als nieuwe gebouwen worden beschouwd, aangezien deze gebouwen 
soortgelijk zijn als nieuwe gebouwen. Dat lidstaten de vrijheid hebben om te bepalen 
of een vernieuwbouwd gebouw weer als een nieuw gebouw wordt aangemerkt, acht ik 
onwenselijk. Dat geldt ook voor de beoordelingsruimte die lidstaten hebben om te bepalen 
wanneer sprake is van vernieuwbouw, omdat de vernieuwbouwcriteria hierdoor van 
lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen. In het licht van de interneutraliteit is het daarom 
een goede zaak dat het Hof van Justitie die vrijheid tot een minimum heeft beperkt door 
een ondergrens te stellen. Naar het oordeel van het Hof veronderstelt een verbouwing in 
de zin van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn op zijn minst dat het betrokken gebouw 
veranderingen van betekenis moet hebben ondergaan die zijn bedoeld om het gebruik 
ervan te wijzigen of om de omstandigheden waaronder het wordt betrokken ingrijpend 
aan te passen. In Nederland wordt een bestaand gebouw weer als nieuw aangemerkt indien 
door de verbouwing een gebouw is vervaardigd. De Hoge Raad acht hiervoor beslissend 
of sprake is van in wezen nieuwbouw. De Hoge Raad legt de ‘vernieuwbouwlat’ hoger 
dan de door het Hof van Justitie gestelde ondergrens, omdat hij vernieuwbouw niet op 
voorhand aanneemt indien het betrokken gebouw door een verbouwing veranderingen 
van betekenis heeft ondergaan die zijn bedoeld om het gebruik ervan te wijzigen. Naar 
mijn mening is dit toegestaan. In het licht van de concurrentieneutraliteit acht ik het 
ook wenselijk om alleen bij de verbouwing die op één lijn te stellen is met nieuwbouw 
een nieuw gebouw aan te nemen. Die hogere ‘vernieuwbouwlat’ leidt weliswaar tot een 
groter risico op cumulatie van btw, maar dit risico is inherent aan het uitgangspunt dat 
de levering van oude gebouwen vrijgesteld is.
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5.7 Koop-/aannemingsovereenkomst

5.7.1 Inleiding

Verbindt een belastingplichtige zich jegens de koper niet alleen tot het leveren van een 
onroerend goed maar ook tot het verrichten van aannemingswerkzaamheden, dan is 
sprake van een zogenoemde ‘koop-/aannemingsovereenkomst’.217 Deze overeenkomst 
heeft een hybride karakter.218 Het ‘koopdeel’ van deze overeenkomst verplicht tot het 
leveren van een onroerend goed, terwijl het ‘aannemingsdeel’ van deze overeenkomst 
verplicht tot het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard.219 Bij de te verrichten 
aannemingswerkzaamheden kan gedacht worden aan de (gedeeltelijke) sloop van een oud 
gebouw, het saneren van de grond, het bouwrijp maken van de grond en/of de (ver) bouw 
van een gebouw.220

In de civielrechtelijke literatuur in Nederland bestaat verschil van mening over de kwalificatie 
van de koop-/aannemingsovereenkomst. Sommige auteurs menen dat bij de koop-/aanne-
mingsovereenkomst sprake is van twee gekoppelde overeenkomsten, terwijl andere auteurs 
menen dat sprake is van een gemengde overeenkomst, een overeenkomst sui generis, omdat de 
koop van het onroerend goed en de aanneming van werk een onlosmakelijk geheel vormen.221

Dit laatste staat overigens veelal expliciet in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld. 
Ook in de btw is over de kwalificatie van de handeling(en) die dezelfde belastingplichtige 
op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst verricht verschillend gedacht. In de 
Nederlandse jurisprudentie werd aanvankelijk ervan uitgegaan dat de belastingplichtige 
in dat geval steeds twee handelingen verricht die voor de btw-heffing afzonderlijk in 

217 J. Hijma, Asser/Hijma 7-I* 2013/17 (online, bijgewerkt op 15 september 2012). Bij een koop-/
aannemingsovereenkomst kan ook sprake zijn van een driepartijenovereenkomst waarbij de 
verkoper van het vastgoed een andere persoon is dan degene die zich jegens de koper verbindt 
tot het verrichten van de aannemingswerkzaamheden. Zijn de verkoper en de opdrachtnemer 
van de aannemingswerkzaamheden weliswaar verschillende personen, maar behoren tot zij tot 
dezelfde fiscale eenheid voor de btw dan is civielrechtelijk weliswaar sprake van een driepartij-
enovereenkomst, maar is er voor de btw sprake van de levering van het vastgoed en het verrichten 
van aannemingswerkzaamheden door dezelfde belastingplichtige. Uit HvJ EG 8 juli 1986, zaak 
73/85, ECLI:EU:C:1986:295, r.o. 15 (Kerrut) is af te leiden dat het feit dat de levering van het 
vastgoed en de aannemingswerkzaamheden door verschillende belastingplichtigen wordt verricht 
met zich brengt dat sprake is van afzonderlijke handelingen. Ook de kennisgroep omzetbelasting 
van de Belastingdienst gaat blijkens een openbaar gemaakt bindend advies van 9 december 2015 
hiervan uit (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/07/26/besluit-
wob- verzoek-standpunt-kennisgroep-omzetbelasting-belastingdienst-over-behandeling-koop-
aannemingsovereenkomsten-onroerende-zaken), geraadpleegd op 2 april 2021. In gelijke zin: 
E.J.W. Heithuis (red.), Compendium Fiscaliteit en Vastgoed, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 299 
en R.N.G. van der Paardt, ‘Transformatie van vastgoed; btw- en overdrachtsbelastingaspecten’, 
BR 2019/2. Anders: M.D.C. Gomes Vale Viga, ‘Koop- en aannemingsovereenkomsten in de btw 
en overdrachtsbelasting’, FBN 2018/24, p. 12-13.

218 Conclusie A-G Wattel 13 november 2012, nr. 12/02180, BNB 2013/133, punt 8.4.
219 J. Hijma, Asser/Hijma 7-I* 2013/17 (online, bijgewerkt op 15 september 2012).
220 Het besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, 

V-N 2013/54.1, paragraaf 4.2 suggereert dat alleen een overeenkomst waarbij dezelfde belas-
tingplichtige zich jegens de koper verbindt tot de levering van vastgoed en de bouw van een 
gebouw sprake is van een koop-/aannemingsovereenkomst, maar dat is niet het geval.

221 M.A.M.C. van den Berg, Asser/Van den Berg 7-VI 2017/34a (online, bijgewerkt op 14 februari 2017).
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aanmerking moeten worden genomen.222 Op basis van het Don Bosco-arrest van het Hof 
van Justitie is hierin verandering gekomen.223 Het KPC Herning-arrest laat evenwel zien 
dat de belastingplichtige die op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst zich zowel 
verbindt tot de levering van vastgoed als het verrichten van aannemingswerkzaamheden 
niet altijd één handeling sui generis verricht.224

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 5.7.2 komt aan bod wat het object 
van levering is bij de koop-/aannemingsovereenkomst. Vervolgens wordt in paragraaf 5.7.3 
ingegaan op de vraag wanneer deze levering plaatsvindt. In paragraaf 5.7.4 wordt afgesloten 
met een conclusie.

5.7.2 Object van levering

5.7.2.1 Belang object van levering bij de koop-/aannemingsovereenkomst

Indien het koopdeel en het aannemingsdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst voor 
de btw afzonderlijk worden bezien – de levering van vastgoed enerzijds en het verrichten 
van aannemingswerkzaamheden (bijv. sloop en/of de verbouwing of oplevering van een 
nieuw gebouw) anderzijds, dan is de feitelijke staat op het moment van de levering van het 
vastgoed (het koopdeel) beslissend voor de vraag of sprake is van de levering van een gebouw 
en van het bijbehorend terrein en, zo ja, of dit gebouw kwalificeert als oud of nieuw. Dit 
betekent dat de levering van het vastgoed, het koopdeel, vóór de aannemingswerkzaamheden 
kwalificeert als de vrijgestelde levering van een oud gebouw of een onbebouwd terrein dat 
geen bouwterrein is. Wordt het vastgoed tijdens de aannemingswerkzaamheden geleverd, 
dan kan sprake zijn van een vrijgestelde levering.

Kunnen de handelingen van de verkoper op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst 
voor de btw niet afzonderlijk worden bezien, dan is sprake van één levering van een onroe-
rend goed die ofwel volledig belast (nieuw gebouw of bouwterrein) ofwel volledig vrijgesteld 
is (oud gebouw of niet-bouwterrein). In dat geval is het voor het object van levering de 
feitelijke staat van het vastgoed na afronding van de overeengekomen aannemingswerk-
zaamheden beslissend (zie paragrafen 5.7.2.2 en 5.7.2.3). Indien het aannemingsdeel 
bestaat in de verbouwing van een oud gebouw die niet resulteert in een nieuw gebouw 
(zie paragraaf 5.6), dan heeft het onderkennen van één levering tot gevolg dat sprake is van 
de vrijgestelde levering van een oud gebouw waardoor de verbouwingswerkzaamheden 
buiten de btw-heffing blijven. Bestaat het aannemingsdeel uit de oplevering van een nieuw 
gebouw of bouwrijp gemaakt terrein, dan leidt de kwalificatie als één onsplitsbare levering 
ertoe dat ook het koopelement in de btw-heffing wordt betrokken.

Wanneer een koper niet of nauwelijks aftrekgerechtigd is, dan kan een vrijgestelde levering 
van het koopdeel of van het geheel voordeliger zijn indien in dat geval op het koop-
deel of het geheel hooguit overdrachtsbelasting drukt en het overdrachtsbelastingtarief 
(aanzienlijk) lager is dan het btw-tarief, zoals in Nederland het geval is (in beginsel 8% 

222 TC 15 februari 1977, nr. 11 089 O’68, BNB 1977/203.
223 HvJ EG 19 november 2009, zaak C-461/08, BNB 2011/14, m.nt. De Wit (Don Bosco).
224 HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, V-N 2019/46.12 (KPC Herning).
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overdrachtsbelasting tegen 21% btw). Voor de vraag of een vrijgestelde levering daadwer-
kelijk voordeliger uitpakt dient overigens niet alleen het tariefsverschil tussen de btw en 
de overdrachtsbelasting in aanmerking te worden genomen, maar moet ook rekening 
worden gehouden met de btw die voor de verkoper vanwege de vrijgestelde levering niet 
aftrekbaar (en dus kostprijsverhogend) is.225

 5.7.2.2 Don Bosco-arrest

 In de Don Bosco-zaak had de verkoper zich jegens de koper niet alleen verbonden tot de 
levering van een perceel met daarop twee oude gebouwen, maar ook tot de aanvraag van 
een sloopvergunning en de volledige sloop van deze gebouwen.226 Hoewel de overeenkomst 
tussen de verkoper en de koper in deze zaak niet als zodanig wordt geduid, is feitelijk sprake 
van een koop-/aannemingsovereenkomst (zie paragraaf 5.7.1). Het Hof van Justitie heeft 
de handelingen van de verkoper voor de btw als één prestatie (sui generis) aangemerkt 
die, als geheel, bestaat in de levering van een onbebouwd terrein.227 Naar het oordeel van 
het Hof zou het kunstmatig zijn om te oordelen dat de koper, Don Bosco, van dezelfde 
persoon eerst de oude gebouwen en het bijbehorend terrein heeft verworven en pas 
daarna de sloop van de gebouwen. Hiervoor acht het Hof van belang dat de levering van 
de oude gebouwen en de sloop van deze gebouwen nauw met elkaar zijn verbonden en 
dat deze handelingen als economisch doel hadden de levering van een terrein dat gereed 
was om te worden bebouwd.228

Hoewel in de zaak Don Bosco de sloopwerkzaamheden op het moment van levering 
reeds waren gestart, zie ik geen reden om aan te nemen dat de uitkomst anders zou zijn 
geweest indien de sloop pas na de levering zou zijn gestart.229 Het Hof van Justitie ziet 
in de overlap van de sloopwerkzaamheden en de levering van het onroerend in het Don 
Bosco-arrest weliswaar een argument voor de nauwe samenhang van deze handelingen, 
maar uit het gebruik van het woord ‘zelfs’ in de procestaal, het Nederlands, blijkt dat het 
Hof een dergelijk temporeel verband voor deze nauwe samenhang niet noodzakelijk 
acht.230 Steun voor die opvatting is voorts is te vinden in de omstandigheid dat het Hof van 
Justitie in het Don Bosco-arrest voortborduurt op het Levob-arrest waarin de overdracht 
van de standaardsoftware en de aanpassing van deze software als één handeling wordt 

225 Van Zadelhoff, noot bij HR 22 maart 2013, nr. 12/02180, BNB 2013/133.
226 HvJ EG 19 november 2009, zaak C-461/08, BNB 2011/14, m.nt. De Wit, r.o. 10 en 11 (Don Bosco).
227 R.o. 40. Dat in de brochure ‘Transformatie en belasting’ van het Expertteam Transformatie van 

maart 2017 wordt gesuggereerd dat als dezelfde belastingplichtige met de koper een losse koop- en 
aannemingsovereenkomst sluit hierdoor bewerkstelligd wordt dat sprake is van afzonderlijke 
prestaties is dus onjuist. Deze brochure is beschikbaar op: https://www.rvo.nl/sites/default/
files/2019/01/factsheetTransformatie%20en%20Belasting%20mrt17-web_0.pdf, geraadpleegd op 
24 december 2020.

228 R.o. 39.
229 M. van der Wulp, ‘Gedeeltelijke sloop: oud of onbebouwd?’, BtwBrief 2019/23, p. 5. In gelijke 

zin: Van Doesum, noot bij HR 10 juni 2011, nr. 08/02606, FED 2011/78, J.P.W.H.T. Becks en H.G.J. 
Teeuwsen, ‘Don Bosco uitontwikkeld: nieuwe uitdagingen voor de notaris’, WPNR 2013/6999, 
p. 1142 en W. Tigchelaar en F.Y. Weber, ‘Kennelijke (bouw)bestemming – het verschil tussen 
(on) bebouwd en bouwterrein’, WPNR 2017/7168, p. 839. Anders: H. Vervloed, ‘Bebouwde grond 
die onbebouwd is’, BtwBrief 2011/91.

230 R.o. 39.
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aangemerkt, hoewel de aanpassing van de software plaatsvond na de overdracht van de 
standaardsoftware.231

5.7.2.3 Invulling Don Bosco-arrest door de Hoge Raad

5.7.2.3.1 Levering oud gebouw + volledige sloop

De Hoge Raad heeft zowel in de zaak Don Bosco als in een andere zaak met een verge-
lijkbaar feitencomplex conform het Don Bosco-arrest van het Hof van Justitie beslist dat 
de belastingplichtige die zich niet alleen heeft verbonden tot de eigendomsoverdracht 
van oude gebouwen, maar ook tot de volledige sloop van deze gebouwen één handeling 
verricht die de levering van een onbebouwd terrein tot voorwerp heeft.232 In de zaak 
Woningstichting Maasdriel heeft Hof Arnhem op basis van het Don Bosco-arrest dezelfde 
conclusie getrokken.233 In al deze zaken was, hoewel de overeenkomsten in deze procedures 
niet als zodanig werden geduid, feitelijk sprake van een koop-/aannemingsovereenkomst.

5.7.2.3.2 Levering oud gebouw + gedeeltelijke sloop/verbouwing

Ook in de zaak Komen is feitelijk sprake van een koop-/aannemingsovereenkomst. In deze 
zaak had de belastingplichtige verkoper zich jegens de koper niet alleen verbonden tot de 
eigendomsoverdracht van de oude winkelpassage De Blauwe Steen in Hoorn, maar ook tot 
de gedeeltelijke sloop van deze winkelpassage. Hoewel dit niet met zoveel woorden wordt 
gezegd, wordt in deze procedure ervan uitgegaan dat de verkoper één handeling verricht 
die bestaat in de levering van een gedeeltelijk gesloopt gebouw.234 Dit is naar mijn mening 
in overeenstemming met het Don Bosco-arrest op grond waarvan het kunstmatig zou 
zijn om het voorwerp van de handelingen in de zaak Komen te splitsen in de levering van 
winkelpassage enerzijds en de gedeeltelijke sloop van de winkelpassage anderzijds. Het gaat 
de koper immers om het totaal, de levering van de gedeeltelijk gesloopte winkelpassage.

Om diezelfde reden meen ik dat ook een koop-/aannemingsovereenkomst op grond 
waarvan de verkoper zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van een oud 
gebouw en de verbouwing van dit oude gebouw de levering van het verbouwde gebouw 
tot voorwerp heeft.235 Datzelfde heeft naar mijn mening te gelden voor een koop-/aanne-
mingsovereenkomst op grond waarvan de verkoper zich verbindt tot de levering van een 
gebouw dat verbouwd wordt (koopdeel) en de afbouw van dit gebouw (aannemingsdeel). 
Of die levering belast of vrijgesteld is, hangt af van de vraag of die door of voor rekening 
van de verkoper verrichte verbouwingswerkzaamheden resulteren in een nieuw gebouw 
(zie paragraaf 5.6).

231 HvJ EG 27 oktober 2005, zaak C-41/04, V-N 2005/54.19 (Levob). In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot 
bij HR 11 januari 2013, nr. 08/02791bis, BNB 2013/84.

232 HR 10 juni 2011 41.510bis, BNB 2012/140, m.nt. De Wit, r.o. 2.3 en HR 10 juni 2011, nr. 08/02606, 
BNB 2012/141, m.nt. De Wit, r.o. 3.4.

233 Hof Arnhem 8 juni 2010, nr. 09/00361, ECLI:NL:GHARN:2010:BM9840, r.o. 4.2 en 4.3.
234 HR 10 juni 2011, nr. 08/02791, BNB 2012/142, m.nt. De Wit, r.o. 3.1.3.
235 In gelijke zin: R. Pijnacker, ‘Transformatie van vastgoed in de btw en overdrachtsbelasting: een 

stappenplan’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2016/3-2, p. 6 en M.D.C. Gomes Vale Viga, ‘Koop- en 
aannemingsovereenkomsten in de btw en overdrachtsbelasting’, FBN 2018/24, p. 13.
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 5.7.2.3.3 Levering (aandeel in) terrein + oplevering nieuw gebouw

 De Hoge Raad heeft de ‘Don Bosco-lijn’ doorgetrokken naar een koop-/aannemingsover-
eenkomst op grond waarvan de belastingplichtige verkoper zich jegens de koper heeft 
verbonden tot de levering van een appartementsrecht dat recht geeft op een aandeel in 
een perceel grond en de oplevering van een nieuw woonappartement. Naar het oordeel van 
de Hoge Raad laat het Don Bosco-arrest geen andere conclusie toe dan dat de handelingen 
van de verkoper op grond van deze koop-/aannemingsovereenkomst kwalificeren als 
één handeling die bestaat in de belaste levering van een nieuw gedeelte van een gebouw 
met bijbehorend terrein.236 Dit oordeel van de Hoge Raad geldt vanzelfsprekend ook voor 
koop-/aannemingsovereenkomsten waarvan het koopdeel niet bestaat in de overdracht 
van een appartementsrecht, maar in de eigendomsoverdracht van een terrein. Ik acht 
het oordeel van de Hoge Raad juist.237 Net als in de Don Bosco-zaak is bij deze koop-/
aannemingsovereenkomsten sprake van een nauwe samenhang tussen de levering van 
(het aandeel in) de grond en de oplevering van het nieuw (gedeelte van het) gebouw en 
bestaat het economisch doel van deze handelingen in de levering van een (gedeelte van 
een) nieuw gebouw.238

 5.7.2.4 KPC Herning-arrest

 Het KPC Herning-arrest239 vormt een aanvulling op het Don Bosco-arrest. In deze zaak 
gaat het om een projectontwikkelaar, KPC Herning (hierna: KPC), die een overeenkomst 
was aangegaan met de Haven van Odense (hierna: Odense) tot de aankoop van een 
perceel grond met daarop een pakhuis. KPC heeft vervolgens een drietal overeenkomsten 
gesloten met woningcorporatie Kristiansdal (hierna: Kristiansdal) op grond waarvan zij 
zich heeft verbonden tot de verkoop van het perceel en het turnkey opleveren van nieuwe 
woningen. Voor het realiseren van die woningen moest het pakhuis (met uitzondering 
van het middendeel van de gevelspits aan de oostzijde) worden gesloopt. Tussen KPC en 
Kristiansdal is overeengekomen dat Kristiansdal deze sloopwerkzaamheden zou (laten) 
verrichten. Deze sloopwerkzaamheden zijn ook in opdracht en voor rekening en risico van 

236 HR 22 maart 2013, nr. 12/02180, BNB 2013/133, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.5.1.
237 In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HR 22 maart 2013, nr. 12/02180, BNB 2013/133.
238 Anders: conclusie A-G Wattel 13 november 2012, nr. 12/02180, BNB 2013/133, punten 8.4 en 

8.5 die twee afzonderlijk in aanmerking te nemen handelingen onderkende. De A-G baseerde 
dit met name op de omstandigheid dat de levering van het appartementsrecht en de bouw van 
het appartement ook los van elkaar bestaanbaar zijn, zoals naar zijn mening reeds volgt uit 
het hybride karakter van een koop-/aannemingsovereenkomst. Deze opvatting miskent dat in 
het hybride karakter van de overeenkomst ook, zoals de hiervoor aangehaalde civielrechtelijke 
literatuur laat zien, aanleiding kan worden gezien om een onsplitsbare handeling aan te nemen. 
Deze opvatting staat ook haaks op het Don Bosco-arrest, aangezien ook de in die zaak aan de 
orde zijnde handelingen - levering van oude gebouwen en de sloop van deze gebouwen - los 
bestaanbaar zijn. In het (nadien gewezen) Field Fisher Waterhouse-arrest heeft het Hof van 
Justitie expliciet geoordeeld dat aan het feit dat de handelingen door een derde afzonderlijk 
verricht kunnen worden geen doorslaggevende betekenis toekomt (HvJ EU 17 september 2012, 
zaak C-392/11, BNB 2013/4, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 26 (Field Fisher Waterhouse)). De Hoge Raad 
heeft er vanuit het oogpunt van de richtlijnconformiteit daarom goed aan gedaan om het door 
de A-G voorgestelde pad niet te bewandelen.

239 HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, V-N 2019/46.12 (KPC Herning).
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Kristiansdal verricht. De verwijzende rechter heeft in deze zaak vastgesteld dat het pakhuis 
vóór de levering door Odense aan KPC en de doorlevering door KPC aan Kristiansdal door 
Odense werd verhuurd. Ten tijde van de levering door Odense aan KPC en de daaropvolgende 
levering door KPC aan Kristiansdal functioneerde het pakhuis nog volledig en kon het voor 
culturele en sportieve evenementen worden gebruikt.

Het is niet verwonderlijk dat het Hof van Justitie van oordeel is dat in de eerste schakel, 
Odense-KPC, sprake is van de vrijgestelde levering van een oud gebouw.240 Odense had 
zich jegens KPC immers enkel verbonden tot de levering van de grond met daarop een 
volledig functionerend pakhuis.241 In de tweede schakel, KPC-Kristiansdal is daarentegen 
sprake van een koop-/aannemingsovereenkomst, aangezien KPC zich jegens Kristiansdal 
niet alleen heeft verbonden tot de levering van het perceel met daarop het pakhuis (koop-
deel), maar ook tot de oplevering van de nieuwe woningen (aannemingsdeel). Het Hof 
van Justitie oordeelt naar mijn mening terecht dat niet gezegd kan worden dat KPC jegens 
Kristiansdal één handeling verricht.242 Cruciaal daarvoor is dat tussen de levering van het 
perceel met daarop het pakhuis door KPC en de oplevering van de nieuwe woningen door 
KPC, sloopwerkzaamheden (moeten) plaatsvinden die volledig voor rekening en risico van 
Kristiansdal worden verricht.243 Van een keten van opeenvolgende handelingen (levering 
oud gebouw-sloop oud gebouw-oplevering nieuw gebouw) door dezelfde belastingplichtige 
is derhalve geen sprake. Daardoor kan niet gezegd worden dat KPC zich jegens Kristiansdal 
heeft verbonden tot een handeling sui generis die bestaat in de levering van nieuwe 
woningen. Dit betekent dat KPC op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst twee 
belastbare handelingen verricht, namelijk: de levering van een oud gebouw (koopdeel) 
en de oplevering van nieuwe woningen (aannemingsdeel).

Het KPC Herning-arrest laat naar mijn mening zien dat bij een koop-/aannemingsover-
eenkomst slechts sprake kan zijn van handeling sui generis indien de door de verkoper te 
verrichten aannemingswerkzaamheden (het aannemingsdeel) aansluiten op de levering van 
het vastgoed door de verkoper (het koopdeel). Dit wil overigens niet zeggen dat er tussen 
het verrichten van deze aansluitende handelingen niet enige tijd mag zijn gelegen. Het gaat 
erom dat er tussen de levering van het vastgoed en de aannemingswerkzaamheden die 
de verkoper op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst verricht of laat verrichten, 
geen andere aannemingswerkzaamheden moeten plaatsvinden die worden verricht door 
of voor rekening van een ander dan de verkoper. Met andere woorden: de door de verkoper 
te verrichten handelingen moeten elkaar opvolgen. In de in de paragrafen 5.7.2.3.1 en 
5.7.2.3.3 besproken zaken, waaronder de zaak Don Bosco, was sprake van een dergelijk 
temporeel verband: de volledige sloop volgde op de levering van de oude gebouwen en de 
oplevering van het woonappartement volgde op de levering van het appartementsrecht.

240 R.o. 62.
241 R.o. 45. In gelijke zin: F.V.A.L. Jongen en J.R.M. Kindt, ‘Sloop doorbreekt samengestelde prestatie’, 

BtwBrief 2019/97, p. 13.
242 R.o. 49.
243 R.o. 48. In gelijke zin: Sparidis, noot bij HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, NLF 2019/2069 

(KPC Herning).
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 5.7.2.5 Is de speelruimte die het Don Bosco- en KPC Herning-arrest bieden onwense-
lijk?

 In de literatuur is opgemerkt dat het Don Bosco-arrest, en het in de vorige paragraaf be-
sproken KPC Herning-arrest, betekent dat partijen het object van levering kunnen ‘sturen’ 
door de verplichting tot de sloop van het oude gebouw bij de verkoper dan wel de koper te 
leggen.244 Zoals in paragraaf 5.7.1 is aangegeven, is de betekenis van het Don Bosco-arrest 
beperkt tot de situatie waarin de verkoper zich jegens de koper ook verbindt tot het 
verrichten van aannemingswerkzaamheden, zoals sloop. Een ‘Don Bosco-situatie’ is dan 
ook te voorkomen door te kiezen voor ‘gescheiden koop-/aannemingsovereenkomsten’ 
waarbij drie partijen betrokken zijn en waarbij de verkoper zich jegens de koper uitsluitend 
verbindt tot de levering van het oude gebouw en de andere partij – die geen deel uit 
mag maken van een fiscale eenheid voor de btw met de verkoper – zich jegens de koper 
uitsluitend verbindt tot de sloop en de oplevering van een nieuw (gedeelte van een) 
gebouw. Het KPC Herning-arrest laat daarnaast zien dat als de verkoper wel een koop-/
aannemingsovereenkomst sluit met de koper op grond waarvan hij zich jegens de koper 
verbindt tot zowel de levering van het oude gebouw als de oplevering van het nieuwe 
gebouw, maar de sloop door of voor rekening van de koper plaatsvindt, geen sprake is 
van een ‘Don Bosco-situatie’.

De ‘speelruimte’ die de arresten Don Bosco en KPC Herning bieden, zijn naar mijn inherent 
aan het feit dat de Europese btw een transactiebelasting is en dat de overeengekomen 
handelingen (en de daaraan verbonden risico’s) voor de verkoper beslissend zijn voor het 
object van levering. Ook bij andere samengestelde transacties kan de aankoop van de som 
der delen – een totaalpakket – bij één partij een andere btw-behandeling ten deel vallen 
dan de aankoop van de delen bij verschillende partijen. Bij een koop-/aannemingsover-
eenkomst zijn de overeengekomen handelingen (en de daaraan verbonden risico’s) nu 
eenmaal anders dan bij sec een koop- of aannemingsovereenkomst. Een verschillende 
behandeling is daarom niet in strijd met de concurrentieneutraliteit, omdat de door de 
verkoper verrichte handelingen niet soortgelijk zijn. Om diezelfde reden meen ik dat de 
behandeling van de ‘KPC Herning-situatie’ als een Don Bosco-situatie niet zou aansluiten 
bij de overeengekomen handelingen (en de daaraan verbonden risico’s) die de verkoper 
jegens de koper verricht.245 Dat partijen op basis van de arresten Don Bosco en KPC 
Herning het object van levering kunnen sturen, betekent overigens niet dat partijen naar 
hartenlust kunnen schuiven met de sloopverplichting. De overeengekomen handelingen 

244 I. Duinker en K. Dijkstra, ‘KPC Herning leidt tot heldere toetsing voor kwalificatie bouwterrein’, 
BTW-bulletin 2019/80, p. 5, F.V.A.L. Jongen en J.R.M. Kindt, ‘Sloop doorbreekt samengestelde 
prestatie’, BtwBrief 2019/97, p. 14 en S. Vastmans, ‘CJEU in KPC Herning: The Supply of Land with 
a Building to be Demolished Is not Necessarily a VAT Taxable Supply of Building land’, Intertax
2020, Volume 48, Issue 2, p. 263.

245 In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, V-N 2019/46.12 
(KPC Herning). Anders: Gomes Vale Viga, noot bij HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, 
FED 2020/5 (KPC Herning) en B.G. van Zadelhoff, ‘Don Bosco of non Dosco; btw-bouwterrein of 
niet’, WFR 2020/149, p. 1036 die niet verrast zouden zijn indien de door KPC Herning verrichte 
levering van het oude gebouw en de oplevering van het nieuwe gebouw aangemerkt zou zijn als 
de (onsplitsbare) levering van een nieuw gebouw.
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tussen partijen dienen de economische realiteit te weerspiegelen.246 Het louter op papier 
verschuiven van de sloopverplichting van de verkoper naar de koper of vice versa of, bij 
een gescheiden koop-/aannemingsovereenkomst, van de verkoper naar de aannemer, 
zal daarom niet leiden tot een wijziging van het object van levering.247 De uitkomst in de 
zaak KPC Herning was vermoedelijk anders geweest indien de sloop (op papier) door de 
verkoper in opdracht van de koper was verricht. Niet voor niets hecht het Hof in het KPC 
Herning-arrest veel waarde aan het feit dat de sloop van het oude gebouw door een derde 
werd verricht in opdracht en voor rekening van de koper.248 Degene die de sloopverlichting 
op zich neemt, zal die sloop dan ook daadwerkelijk voor eigen rekening en risico moeten 
verrichten. Dit betekent dat de partij die de sloopverplichting op zich neemt hiervan ook 
de (aansprakelijkheids)risico’s draagt. Met name voor partijen voor wie de (ver)koop van 
vastgoed een incidentele handeling is, kunnen die risico’s een reden zijn om de sloop van 
het oude gebouw niet op zich te nemen.249 Bovendien kunnen ook de garantieregelingen 
in de bouwsector een obstakel vormen voor het (kunstmatig) verschuiven van de sloop-
verplichting naar de koper.250

5.7.3 Tijdstip levering: eigendomsoverdracht of afronding aannemingswerkzaam-
heden?

In de vorige paragrafen is ingegaan op het object van levering bij koop-/aannemingsover-
eenkomsten (wat wordt geleverd). Als de levering van het vastgoed en de overeengekomen 
aannemingswerkzaamheden voor de btw kwalificeren als één levering, dan is voor het object 
van levering de feitelijke situatie op het tijdstip van afronding van de overeengekomen 
handelingen beslissend. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag wanneer die levering 
plaatsvindt. Uit het Don Bosco-arrest is af te leiden dat het Hof van Justitie het moment 
van de eigendomsoverdracht aanmerkt als het tijdstip waarop de levering plaatsvindt en 
niet de nadien gelegen datum waarop de overeengekomen sloopwerkzaamheden zijn 
afgerond.251 Ook in het Woningstichting Maasdriel-arrest252 beschouwt het Hof van Justitie 
de eigendomsoverdracht als het tijdstip van levering en niet het nadien gelegen moment 

246 S. Vastmans, ‘CJEU in KPC Herning: The Supply of Land with a Building to be Demolished Is not 
Necessarily a VAT Taxable Supply of Building land’, Intertax 2020, Volume 48, Issue 2, p. 263.

247 Hierbij kan gedacht worden aan de situatie waarin de verkoper zich in de koop-/aannemings-
overeenkomst jegens de koper verbindt tot de volledige sloop van het gebouw, maar die sloop-
werkzaamheden op grond van een aannemingsovereenkomst uitbesteed aan de koper (M. van 
der Wulp, ‘De verkoper als papieren sloper’, BtwBrief 2020/18; anders: J. Rakhan en G.P. Khandai, 
‘Sloopwerkzaamheden uitbesteed aan de koper; levering in de btw?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 
2019/35).

248 Soltysik, commentaar bij HvJ EU 4 september 2019, nr. NTFR 2019/2599 (KPC Herning).
249 Vgl. F.V.A.L. Jongen en J.R.M. Kindt, ‘Sloop doorbreekt samengestelde prestatie’, BtwBrief 2019/97, 

p. 13.
250 B.G. van Zadelhoff, ‘Don Bosco of non Dosco; btw-bouwterrein of niet’, WFR 2020/149, p. 1036.
251 HvJ EG 19 november 2009, zaak C-461/08, BNB 2011/14, m.nt. De Wit, r.o. 40 en 41 (Don Bosco). 

In gelijke zin: conclusie A-G Van Hilten 17 juni 2010, nr. 41.510bis, V-N 2010/46.9, punt 4.11, J. 
Sanders, ‘Driving with the brakes on’, BtwBrief 2010/1 en Rozendal, noot bij HR 22 maart 2013, 
nr. nr. 12/02180, FED 2013/54.

252 HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 33-35 (Woning 
Stichting Maasdriel). In gelijke zin: W.J.A. Ambergen, ‘Maasdriel en een beetje Don Bosco en 
Komen, ofwel de ontwikkelingen ten aanzien van art. 11 lid 3 en 4 Wet OB 1968’, FTV 2013/3-14.
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waarop de sloopwerkzaamheden zijn afgerond. In de in paragraaf 5.7.2.3.1 besproken 
(eind) beslissingen gaat de Hoge Raad eveneens van dit leveringstijdstip uit.253

Het is daarom opmerkelijk dat de Hoge Raad nadien heeft geoordeeld dat de levering 
plaatsvindt op het tijdstip van de oplevering (in die zaak: van het nieuwe appartement).254

Voor het moment van levering is op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn beslissend wanneer 
de macht om als een eigenaar over het goed te beschouwen wordt overgedragen. Naar 
mijn mening is dat reeds op het moment van de eigendomsoverdracht en niet pas op het 
moment waarop de sloopwerkzaamheden of (ver)bouwwerkzaamheden zijn afgerond. 
Op het moment van eigendomsoverdracht gaat immers normaliter de macht om als een 
eigenaar over het onderliggende vastgoed te beschikken over op de koper. De koper heeft 
immers normaliter vanaf de eigendomsverkrijging de bevoegdheid om het vastgoed te 
vervreemden, te bezwaren, te verhuren en te gebruiken.255 Dat het vastgoed nog niet 
feitelijk ter beschikking is gesteld aan de koper doet hieraan niet af (zie paragraaf 4.2.3.3).256

Van Zadelhoff meent daarentegen dat bij een overeengekomen oplevering op grond van 
art. 14 lid 3 Btw-richtlijn altijd van een oplevering van een werk in onroerende staat kan 
worden uitgegaan.257 Ik deel die opvatting niet. Aan de kwalificatie van een handeling 
als de oplevering van een werk in onroerende staat wordt pas toegekomen indien geen 
sprake is van een levering als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn, aangezien art. 14 lid 3 
Btw-richtlijn een optionele leveringsgelijkstelling is (paragraaf 4.2.1). In de zaak Don Bosco 
en voormelde nationale zaken kwalificeerde de eigendomsoverdracht van het vastgoed, 
het koopdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst, afzonderlijk bezien als een reguliere 
levering. Het ligt daarom niet in de rede de onsplitsbare handeling van de verkoper aan 
te merken als (of beter gezegd: te degraderen tot) de minderomvattende oplevering van 
een werk in onroerende staat (zie paragraaf 4.2.5). Op grond van een koop-/aannemings-
overeenkomst dient de verkoper immers meer te doen dan slechts de oplevering van een 
werk in onroerende staat. Hij dient aan de koper de macht om als een eigenaar over het 
vastgoed te beschikken over te dragen. Het voorgaande betekent dat als de handelingen 
van een verkoper op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst kwalificeren als één 
levering, sprake is van een reguliere levering die normaliter plaatsvindt op het moment 
waarop de eigendom van het vastgoed wordt overgedragen.

In de literatuur is op dit standpunt inzake het leveringstijdstip de kritiek geuit dat het 
vreemd zou zijn als bij de overdracht rekening moet worden gehouden met toekom-
stige gebeurtenissen.258 Van Zadelhoff wijst erop dat de heffing dan spaak zou kunnen 
lopen, aangezien het mogelijk is dat de overeengekomen volledige sloop niet door de 

253 Vgl. De Wit, noot bij HR 10 juni 2011, nr. 41.510bis, BNB 2012/140 en Van Doesum, noot bij HR 
10 juni 2011, nr. 08/02606, FED 2011/78.

254 HR 22 maart 2013, nr. 12/02180, BNB 2013/133, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.5.1.
255 In gelijke zin: conclusie A-G Van Hilten 17 juni 2010, nr. 41.510bis, V-N 2010/46.9, punt 4.11 en 

W.J.A. Ambergen, ‘Maasdriel en een beetje Don Bosco en Komen, ofwel de ontwikkelingen ten 
aanzien van art. 11 lid 3 en 4 Wet OB 1968’, FTV 2013/3-14.

256 Anders: A.J. Blank, ‘Het tijdstip van een samengestelde prestatie’, BtwBrief 2010/15, p. 3.
257 Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-326/11, BNB 2012/289 (Komen).
258 A.J. Blank, ‘Het tijdstip van een samengestelde prestatie’, BtwBrief 2010/15, p. 3, Van Doesum, 

noot bij HR 10 juni 2011, nr. 08/02606, FED 2011/78 en Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 12 juli 2012, 
zaak C-326/11, BNB 2012/289 (Komen).
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verkoper wordt voltooid. Dan zou achteraf bezien geen sprake zijn van de levering van 
een onbebouwd (bouw)terrein.259 Van Zadelhoff meent voorts dat het niet vreemd is 
om de eigendomsoverdracht te negeren, aangezien dat bij de bouw van een woning op 
andermans grond ook gebeurt.260 Naar mijn mening is dit geen overtuigend argument, 
omdat het ontbreken van een eigendomsverkrijging – de opdrachtgever wordt in beginsel 
door natrekking eigenaar – juist de aanleiding is geweest om lidstaten de mogelijkheid 
te geven om de bouw van een woning op andermans grond gelijk te stellen met een 
levering (zie paragraaf 4.2.5). Ik zie in deze leveringsgelijkstellingsmogelijkheid dan ook 
geen argument voor het negeren van de eigendomsoverdracht, eerder voor het tegendeel. 
Ook het argument dat het vreemd is om bij de levering van een goed rekening te moeten 
houden met toekomstige gebeurtenissen overtuigt mij niet. Bij de huurkoop of financial 
leasing van vastgoed die als een levering kwalificeert wordt immers ook rekening gehouden 
met toekomstige gebeurtenissen. Ook in dat geval is het niet uitgesloten dat de eigendom 
uiteindelijk niet door de huurkoper of lessee wordt verkregen, maar het Hof van Justitie 
acht niet dit mogelijke scenario beslissend, maar de situatie waarin de overeenkomst op 
de normale wijze wordt uitgeoefend (zie paragrafen 4.2.4.3 en 4.2.4.4). Dat lijkt mij ook 
bij koop-/aannemingsovereenkomsten een mogelijke en wenselijke benadering.261 Uit het 
Don Bosco-arrest en het Woningstichting Maasdriel-arrest van het Hof van Justitie volgt 
naar mijn mening dat die benadering ook geboden is. In Nederland heeft die benadering 
als bijkomend voordeel dat zij ook beter aansluit bij de overdrachtsbelasting die in beginsel 
aanknoopt bij de juridische eigendomsverkrijging (zie paragraaf 5.10).262

5.7.4 Conclusie

Een vastgoedtransactie op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst bestaat niet 
in de levering van vastgoed enerzijds en het verrichten van aannemingswerkzaamheden 
anderzijds, maar kwalificeert volgens het Don Bosco-arrest en het KPC Herning-arrest als een 
onsplitsbare handeling indien deze handelingen door dezelfde belastingplichtige worden 
verricht en op elkaar aansluiten. Wat in dat geval het object van deze levering is, hangt af 

259 Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-326/11, BNB 2012/289 (Komen).
260 Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-326/11, BNB 2012/289 (Komen).
261 Zou er bij een levering van vastgoed in het geheel geen rekening gehouden mogen worden met 

toekomstige gebeurtenissen, dan roept dit de vraag op of de juridische levering van vastgoed onder 
een ontbindende voorwaarde (bijv. het verkrijgen van een bouwvergunning voor een bepaalde 
datum) een levering kan zijn. Het is immers niet uitgesloten dat de ontbindende voorwaarde wordt 
vervuld en er achteraf bezien geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Toch wordt in 
de praktijk aangenomen dat die mogelijkheid geen beletsel vormt voor het plaatsvinden van de 
levering op het moment van de eigendomsoverdracht. Zie bijv. HR 30 maart 2012, nr. 09/03079, 
BNB 2012/202, m.nt. Swinkels (Gemeente Middelharnis) waarin door het hof een levering van 
een schoolgebouw is aangenomen op het moment van de eigendomsoverdracht, hoewel deze 
onder de ontbindende voorwaarde had plaatsgevonden dat de verkoper het recht op volledige 
aftrek van de verwervings-btw wordt ontzegd.

262 Vgl. Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-326/11, BNB 2012/289 (Komen), Rozendal, 
noot bij HR 22 maart 2013, nr. nr. 12/02180, FED 2013/54 en W.J.A. Ambergen, ‘Maasdriel en een 
beetje Don Bosco en Komen, ofwel de ontwikkelingen ten aanzien van art. 11 lid 3 en 4 Wet OB 
1968’, FTV 2013/3-14.
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van het resultaat van de aannemingswerkzaamheden waartoe de verkoper zich jegens de 
koper heeft verbonden. Hierbij zijn naar mijn mening de volgende scenario’s denkbaar:
1. bestaat het koopdeel uit de levering van een oud gebouw en de aannemingsdeel uit 

de volledige sloop van dit gebouw, dan is sprake van de levering van een onbebouwd 
(bouw)terrein;

2. wordt het koopdeel gevormd door de levering van een oud gebouw en het aannemings-
deel door de gedeeltelijke sloop van een gebouw, dan is – afhankelijk van het resultaat 
van de door de verkoper te verrichten sloopwerkzaamheden (zie paragraaf 5.8) – sprake 
van de levering van een oud gebouw of de levering van een onbebouwd (bouw)terrein;

3. heeft de verkoper zich jegens de koper verbonden tot de levering van een oud gebouw en 
de verbouwing van dit gebouw, dan is sprake van de vrijgestelde (geen vernieuwbouw) of 
belaste (vernieuwbouw) levering van het verbouwde gebouw. Dit geldt naar mijn mening 
evenzeer indien de leverancier zich heeft verbonden tot de levering van een gebouw 
tijdens de verbouwing (koopdeel) en de afbouw van dit gebouw (aannemingsdeel);

4. bestaat het koopdeel van een koop-/aannemingsovereenkomst uit de levering van een 
terrein en het aannemingsdeel uit de oplevering van een nieuw gebouw, dan is sprake 
van de belaste levering van een nieuw gebouw. Datzelfde heeft naar mijn mening te 
gelden voor een koop-/aannemingsovereenkomst op grond waarvan de verkoper zich 
verbindt tot de levering van een nieuw gebouw in aanbouw (koopdeel) en de afbouw 
van dit gebouw (aannemingsdeel).

Naar mijn mening doet de uitleg van het Hof van Justitie recht aan de concurrentieneutraliteit, 
aangezien wordt bewerkstelligd dat de levering van het vastgoed door de belastingplichtige 
na afronding van de aannemingswerkzaamheden dezelfde btw-behandeling krijgt als de 
soortgelijke levering van het vastgoed vóór of tijdens het verrichten van de door de belas-
tingplichtige te verrichten aannemingswerkzaamheden. In beide gevallen heeft de verkoper 
zich jegens de koper immers verbonden tot het verrichten van dezelfde handelingen.

Bij een gescheiden koop-/aannemingsovereenkomst op grond waarvan de levering van 
het vastgoed en de aannemingswerkzaamheden door verschillende belastingplichtigen 
plaatsvindt gaat die vlieger niet op, omdat geen sprake is van een samengestelde prestatie. 
De verkoper levert in dat geval uitsluitend het vastgoed aan de koper. Ook bij een koop-/
aannemingsovereenkomst waarbij de aannemingswerkzaamheden niet aansluiten op de 
overdracht van het vastgoed is naar mijn mening geen sprake één onsplitsbare levering, 
omdat de aannemingswerkzaamheden die de verkoper verricht geen onverbrekelijke 
eenheid vormen met de levering van het vastgoed. Het is waar dat dit betekent dat partijen 
met hetgeen zij over en weer overeenkomen kunnen sturen op het gewenste object van 
levering, maar naar mijn mening is dit inherent aan het feit dat de Europese btw een 
transactiebelasting is. Van strijd met de concurrentieneutraliteit is naar mijn mening 
geen sprake, omdat het gaat om een keuze tussen verschillende (lees: geen soortgelijke) 
handelingen. Die keuzemogelijkheid is overigens ook begrensd, aangezien niet de papieren 
werkelijkheid maar de economische realiteit beslissend is voor het object van levering. 
Daarnaast zal het in de praktijk ook niet altijd mogelijk zijn om (bepaal)de aannemings-
werkzaamheden te ‘verschuiven’ naar een andere partij, bijvoorbeeld omdat een partij de 
daaraan verbonden risico’s niet wil dragen of omdat garantieregelingen in de bouwsector 
een obstakel vormen.
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Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat ook indien de aannemingswerk-
zaamheden pas na de eigendomsoverdracht worden afgerond, deze levering plaatsvindt 
op het moment van de overdracht van de macht om als een eigenaar over het vastgoed te 
beschikken (in beginsel de eigendomsoverdracht). Dat de Hoge Raad het leveringsmoment 
in deze situatie heeft verschoven naar het moment van de afronding van de aannemings-
werkzaamheden, acht ik hiermee in strijd.

5.8 (Gedeeltelijke) sloop van een gebouw263

5.8.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag wat het object van levering is bij de (gedeelte-
lijke) sloop van een oud gebouw.264 Het vaststellen van het object van levering bij sloop van 
een gebouw zal geen problemen opleveren indien het gebouw ten tijde van de levering – in 
beginsel de eigendomsoverdracht (zie paragrafen 4.2.3.3 en 5.7.3) – door of voor rekening 
van de verkoper reeds volledig is gesloopt. In dat geval is het evident dat geen sprake is van 
de levering van een oud gebouw, maar van de levering van een onbebouwd (bouw)terrein. 
Op grond van het Don Bosco-arrest is eveneens sprake van de levering van een onbebouwd 
(bouw)terrein in de situatie dat een gebouw ten tijde van de levering nog niet (volledig) 
is gesloopt, maar de verkoper zich jegens de koper wel heeft verbonden om het gebouw 
volledig te (laten) slopen (zie paragraaf 5.7.2.2). Wordt een (oud) gebouw pas na de levering 
door of voor rekening van de koper geheel of gedeeltelijk gesloopt, dan is volgens het KPC 
Herning-arrest sprake van de levering van een oud gebouw (zie paragraaf 5.7.2.4).265 Van 
een levering van een oud gebouw is naar mijn mening ook sprake indien de verkoper zich 
jegens de koper heeft verbonden om een oud gebouw na de eigendomsoverdracht volledig 
te slopen, maar deze sloopwerkzaamheden uitbesteedt aan de koper op grond van een 
aannemingsovereenkomst.266 In die situatie is weliswaar op papier sprake van een koop-/
aannemingsovereenkomst, maar door de uitbesteding van de sloopwerkzaamheden aan 
de koper wordt in feite het ‘aannemingselement’ uit die koop-/aannemingsovereenkomst 
geëcarteerd. Wordt de gehele rechtsbetrekking tussen de verkoper en koper in ogenschouw 
genomen (lees: ook de aannemingsovereenkomst)267, dan vindt de volledige sloop van het 
oude gebouw in wezen plaats door of voor rekening van de koper.268

Het vaststellen van het object van levering is lastiger indien een gebouw ten tijde van de 
levering gedeeltelijk is gesloopt en de verkoper zich jegens de koper niet heeft verbonden 

263 De inhoud van deze paragraaf is grotendeels ontleend aan: M. van der Wulp, ‘Gedeeltelijke sloop: 
oud of onbebouwd?’, BtwBrief 2019/23.

264 In theorie is het mogelijk dat ook een nieuw gebouw (gedeeltelijk) gesloopt wordt, maar in de 
praktijk is dit verschijnsel dermate zeldzaam dat ik mij in deze paragraaf beperk tot de situatie 
waarin een oud gebouw gedeeltelijk wordt gesloopt.

265 Zie bijv. Rb Noord-Nederland 21 november 2019, nr. LEE 17/3363, ECLI:NL:RBNNE:2019:4924, 
r.o. 7.

266 M. van der Wulp, ‘De verkoper als papieren sloper’, BtwBrief 2020/18. Anders: J. Rakhan en G.P. 
Khandai, ‘Sloopwerkzaamheden uitbesteed aan de koper; levering in de btw?’, Vastgoed Fiscaal 
& Civiel 2019/35.

267 Vgl. HR 14 oktober 2016, nr. 15/00664, BNB 2017/31, m.nt. Swinkels (Gemeente Hardinxveld-Gies-
sendam II).

268 M. van der Wulp, ‘De verkoper als papieren sloper’, BtwBrief 2020/18.
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tot de volledige sloop van dit gebouw. Of indien een gebouw op het tijdstip van levering 
– normaliter de eigendomsoverdracht – nog volledig intact is, maar de verkoper zich 
jegens de koper heeft verbonden tot de gedeeltelijke sloop van dit gebouw. In die situaties 
zijn er drie mogelijkheden:
1. er is nog sprake van de levering van een oud gebouw;
2. er is reeds sprake van de levering van een onbebouwd terrein; of
3. er is sprake van de levering van een nieuw gebouw.

In deze paragraaf wordt op deze mogelijkheden nader ingegaan. Hierbij zal de laatste 
mogelijkheid in paragraaf 5.8.2 als eerste worden behandeld, omdat die mogelijkheid in 
de jurisprudentie duidelijk is uitgesloten. In paragraaf 5.8.3 wordt ingegaan op de eerste 
twee mogelijkheden. Deze worden gezamenlijk behandeld, omdat zij beide betrekking 
hebben op de vraag waar een bebouwd terrein ophoudt en een onbebouwd terrein begint. 
Omdat de Hoge Raad voor de vraag of na de gedeeltelijke sloop nog een gebouw resteert 
een criterium hanteert dat ontleend is aan nationale parlementaire geschiedenis, zal in 
paragraaf 5.8.3 ook aandacht geschonken worden aan dit criterium en de richtlijnconfor-
miteit daarvan. In paragraaf 5.8.4 wordt de balans opgemaakt.

 5.8.2 Geen nieuw gebouw door (gedeeltelijke) sloop

 In het ‘Garage-arrest’ heeft de Hoge Raad geoordeeld dat als op het moment van levering 
door of voor rekening van de koper een voorzichtig begin is gemaakt met de sloop van 
een oud winkel- en bedrijfscomplex (nog) geen sprake is van de levering van een nieuw
gebouw, omdat een oud gebouw op grond van (thans) art. 11 lid 5, onderdeel b Wet OB 
pas als nieuw wordt aangemerkt indien door een verbouwing een vervaardigd gebouw 
is voortgebracht.269 Naar mijn mening is dit oordeel van de Hoge Raad richtlijnconform. 
Op grond van (thans) art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn is een verbouwing vereist 
om een oud gebouw weer als nieuw aan te kunnen merken. Het verrichten van louter 
sloopwerkzaamheden kan, zoals de Hoge Raad terecht oordeelt, niet als een verbouwing 
worden aangemerkt. Steun voor die opvatting is te vinden in het Komen-arrest van het 
Hof van Justitie waaruit volgt dat (nog) geen sprake is van een nieuw gebouw indien het 
oude gebouw ‘door de verkoper slechts gedeeltelijk is gesloopt, terwijl de eigenlijke con-
structiewerkzaamheden om het gebouw te verbouwen tot een nieuw gebouw na de levering 
in hun geheel door de koper zullen worden uitgevoerd’.270 Het voorgaande betekent dat 
door uitsluitend de (gedeeltelijke) sloop van een oud gebouw geen nieuw gebouw kan 
ontstaan. Door de sloop van een gebouw kan wel een onbebouwd (bouw)terrein ontstaan. 
Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

269 HR 7 maart 2003, nr. 37.525, BNB 2003/193, m.nt. Van Zadelhoff.
270 HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-326/11, BNB 2012/289, m.nt. Van Zadelhoff (Komen).
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5.8.3 Gedeeltelijke sloop gebouw: oud gebouw of onbebouwd terrein?

5.8.3.1 Hof van Justitie

Het Komen-arrest van het Hof van Justitie maakt duidelijk dat een oud gebouw waarvan 
de gedeeltelijke sloop door of voor rekening van de verkoper op het moment van levering 
is afgerond en dat ten tijde van de levering nog (deels) in gebruik is, nog kwalificeert als 
een oud gebouw.271 De vraag is of de uitkomst in deze zaak anders was geweest indien 
het gedeeltelijke gesloopte gebouw ten tijde van de levering niet meer deels in gebruik 
was. Naar mijn mening niet.272 Niet voor niets noemt het Hof van Justitie de staat van de 
vordering van verbouwingswerkzaamheden door de verkoper ten tijde van de levering 
in r.o. 34 van het Komen-arrest als eerste objectieve gegeven dat van belang is voor de 
kwalificatie van het object van levering en overweegt het dat ‘in voorkomend geval’ ook 
het gebruik van het gebouw op het moment van levering hiervoor van belang is.273 Steun 
voor die opvatting is ook te vinden in het KPC Herning-arrest waarin het Hof van Justitie 
de levering van een oud pakhuis dat op het moment van levering niet meer in gebruik was, 
maar nog volledig intact was en voor culturele en sportieve evenementen kon worden 
gebruikt, aanmerkt als de levering van een oud gebouw (zie paragraaf 5.7.2.4).274 Dit arrest 
laat naar mijn mening zien dat het Hof niet het gebruik, maar de gebruiksmogelijkheid ten 
tijde van de levering beslissend acht. Zowel in het Komen-arrest als het KPC Herning-arrest 
acht het Hof van Justitie de feitelijke toestand op het moment van levering beslissend voor 
het object van levering. Dat het oude gebouw na de levering door of voor rekening van de 
koper wordt verbouwd tot een nieuw gebouw of gesloopt, heeft blijkens deze arresten 
geen invloed op het object van levering.

Het Hof van Justitie heeft zich tot op heden niet gebogen over de vraag wat het object van 
levering is in de (bijzondere) situatie dat het gebouw ten tijde van de levering door of voor 
rekening van de koper gedeeltelijk is gesloopt. De opvatting van Van Zadelhoff dat in dat 
geval – in weerwil van de feitelijke toestand op het moment van levering – sprake is van 
de levering van het oude, oorspronkelijke gebouw deel ik niet.275 Zoals A-G Bobek in zijn 
conclusie in de zaak KPC Herning terecht stelt, vindt ingevolge art. 63 Btw-richtlijn het 
belastbare feit plaats en wordt de btw in de regel verschuldigd op het tijdstip waarop de 
levering wordt verricht.276 Om te bepalen of die levering belast of vrijgesteld is, acht A-G 
Bobek daarom het tijdstip waarop het vastgoed wordt geleverd – en dus niet het moment 
waarop de overeenkomst is gesloten – het relevante tijdstip waaraan de beoordeling van 

271 HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-326/11, BNB 2012/289, m.nt. Van Zadelhoff (Komen). Zie ook: Hof 
Amsterdam 7 november 2013, nr. 12/01168, V-N 2014/14.13.

272 In gelijke zin: R.N.G. van der Paardt, ‘Ontwikkelingen: BTW en nieuw vervaardigde onroerende 
zaken’, WPNR 2013/6957, p. 3 en Van Zadelhoff, noot bij HR 11 januari 2013, nr. 08/02791bis, 
BNB 2013/84.

273 Anders: Gomes Vale Viga, noot bij HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, FED 2020/5 (KPC 
Herning) die van mening is dat het Hof van Justitie aan het deels in gebruik zijn van het gebouw 
doorslaggevende betekenis toekent.

274 In gelijke zin: Sparidis, noot bij HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, NLF 2019/2069 (KPC 
Herning).

275 Van Zadelhoff, noot bij HR 5 oktober 2018, nr. 16/04577, BNB 2019/5.
276 Conclusie A-G Bobek 19 maart 2019, zaak C-71/18, ECLI:EU:C:2019:226, punt 35 (KPC Herning).
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het object van levering moet worden gerelateerd. Met betrekking tot de wijze waarop die 
beoordeling van het object van levering moet plaatsvinden, benadrukt de A-G – onder 
verwijzing naar het Komen-arrest van het Hof van Justitie – de objectieve aard ervan.277

De objectieve omstandigheden die van belang zijn voor deze beoordeling omvatten in 
het bijzonder de specifieke kenmerken van het geleverde vastgoed, de wijze waarop de 
levering plaatsvindt en, meer in het algemeen, de omstandigheden met betrekking tot de 
handeling.278 Naar de mening van A-G Bobek volgt als standaardregel die bij de beoordeling 
van een vastgoedtransactie moet worden gehanteerd dat alle objectieve elementen op het 
moment van levering in overweging moeten worden genomen.279 Tot die relevante objectieve 
elementen op het moment van levering behoort naar mijn mening ook de gedeeltelijke 
sloop van het oude gebouw door of voor rekening van de koper ten tijde van de levering.

Naar mijn mening is het wenselijk om voor de vraag of bij gedeeltelijke sloop ten tijde 
van de levering of gedeeltelijke sloop door of voor rekening van de (ver)koper nog sprake 
is van een oud gebouw, de gebruiksmogelijkheid beslissend te achten. Hierdoor wordt 
voorkomen dat soortgelijke gebouwen verschillend worden behandeld naargelang het 
gedeeltelijk gesloopt gebouw al dan niet in gebruik is, hetgeen in strijd zou zijn met de 
concurrentieneutraliteit. Daarnaast is het naar mijn mening niet alleen logisch, maar ook 
wenselijk om gebouwen waarvan de gebruiksmogelijkheid op het moment van levering 
niet meer aanwezig is of, bij sloop door of voor rekening van de verkoper ná het tijdstip 
van levering, na afronding van die sloopwerkzaamheden niet meer aanwezig zal zijn, aan te 
merken als een onbebouwd terrein. Logisch, omdat van restanten van een oud gebouw die 
niet meer als een gebouw kunnen worden gebruikt bezwaarlijk kan worden volgehouden 
dat het nog steeds het oude gebouw is. Indien na de sloop van een auto slechts het onderstel 
resteert zal, denk ik, ook niemand beweren dat dit nog steeds een auto is.280 Bij terreinen 
met restanten van een oud gebouw zonder een gebruiksmogelijkheid als een gebouw gaat 
het naar mijn mening om soortgelijke goederen als terreinen die volledig onbebouwd zijn, 
aangezien het de modale afnemer niet te doen zal zijn om de restanten van het oude gebouw 
maar om het terrein. Op grond van de concurrentieneutraliteit acht ik daarom wenselijk om 
de levering van deze onroerende goederen als de levering van onbebouwde terreinen aan 
te merken. Het aanmerken van een terrein met die restanten van de oude bebouwing als 
een onbebouwd terrein zorgt er bovendien voor dat bij sloop met het oog op nieuwbouw 
sneller sprake is van de belaste levering van een bouwterrein. Dit strookt niet alleen met 
het uitgangspunt dat de vrijstelling voor de levering van een oud gebouw strikt moet 
worden uitgelegd281, maar ook met de ratio van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn op 
grond waarvan geen afdoende rechtvaardiging bestaat voor een vrijstelling van de levering 
van onbebouwde terreinen die het voorwerp zijn geweest van productiehandelingen die 
hieraan een zekere waarde hebben toegevoegd (zie paragraaf 6.3).

277 Conclusie A-G Bobek 19 maart 2019, zaak C-71/18, ECLI:EU:C:2019:226, punt 36 (KPC Herning).
278 Conclusie A-G Bobek 19 maart 2019, zaak C-71/18, ECLI:EU:C:2019:226, punt 37 (KPC Herning).
279 Conclusie A-G Bobek 19 maart 2019, zaak C-71/18, ECLI:EU:C:2019:226, punt 38 (KPC Herning).
280 A.F. Fruijtier en M.D.J. van der Wulp, ‘Slopen: niets is wat het lijkt?’, WFR 2010/383.
281 Zie bijv. HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-326/11, BNB 2012/289, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 20 (Komen).
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5.8.3.2 Hoge Raad

In de Nederlandse parlementaire geschiedenis werd aanvankelijk de opvatting gehuldigd 
dat bij sloop van een gebouw pas sprake is van onbebouwde grond indien het gebouw 
volledig, d.w.z. inclusief de fundering, is gesloopt.282 De jurisprudentie van de Hoge Raad283 
heeft er vermoedelijk toe geleid dat de grens tussen een gebouw en onbebouwde grond 
in de parlementaire geschiedenis is verlegd naar het moment dat door de sloop geen 
bebouwing over is die de functie van een gebouw kan vervullen.284 Uit de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis volgt derhalve dat de levering van een gedeeltelijk gesloopt 
gebouw de levering van een onbebouwd terrein kan zijn en dat dit het geval is wanneer 
de sloop zo ver is gevorderd dat de restanten van het oude gebouw niet meer als een (niet: 
het oorspronkelijke!) gebouw te gebruiken zijn.285

De Hoge Raad heeft in het ‘Voorgevel-arrest’ geoordeeld dat sprake is van de levering van 
onbebouwde grond indien na de sloopwerkzaamheden geen bebouwing is overgebleven 
die de functie van een gebouw kan vervullen.286 De Hoge Raad spreekt in dit verband 
van ‘nagenoeg gehele sloop’. De Hoge Raad heeft in het ‘Voorgevel-arrest’ ook duidelijk 
gemaakt dat in het Garage-arrest287 nog wel sprake was van bebouwing die de functie 
van een gebouw kon vervullen (lees: een oud gebouw).288 Hieruit volgt dat de sloop in de 
Garage-zaak naar het oordeel van de Hoge Raad nog niet ver genoeg gevorderd was om 
van een onbebouwd terrein te kunnen spreken. Voor de vraag waar de grens ligt tussen 
een oud gebouw en een onbebouwd terrein, is het daarom van belang om de feiten in 
voormelde zaken voor het voetlicht te brengen.

5.8.3.2.1 Garage-arrest

In het Garage-arrest ging het om een winkel- en bedrijfscomplex dat ten tijde van de 
levering al enkele jaren ontruimd en verlaten was. De vloer en de niet-dragende muren 
van een deel van het bedrijfscomplex (de garage) waren verwijderd. De grond onder het 
complex was afgegraven en er was een schone grondlaag aangebracht met het oog op 
de te realiseren nieuwbouw. Voor rekening van de koper was ten tijde van de levering 
een voorzichtig begin gemaakt met de verdere sloopwerkzaamheden. Uit deze feiten in 

282 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 9.
283 HR 15 september 1993, nr. 28.979, BNB 1993/314 en HR 29 juni 1994, nr. 29.805, FED 1994/533, 

m.nt. Tuinte.
284 MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, p. 5.
285 Het is niet noodzakelijk dat dat de bebouwing nog de oorspronkelijke functie van het oude gebouw 

kan vervullen; het vervullen van de functie van een gebouw volstaat. Vgl. Hof Amsterdam 7 no-
vember 2013, nr. 12/01168, V-N 2014/14.13 waarin de sloopwerkzaamheden aan de binnenzijde 
van een kantoorgedeelte van een complex niet aan het gebruik als anti-kraakwoning van die 
gedeelten in de weg stonden.

286 HR 5 oktober 2018, nr. 16/04577, BNB 2019/5, m.nt. Van Zadelhoff.
287 HR 7 maart 2003, nr. 37.525, BNB 2003/193, m.nt. Van Zadelhoff.
288 HR 5 oktober 2018, nr. 16/04577, BNB 2019/5, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.6. Uit het Garage-arrest 

zelf is dit niet af te leiden, omdat tussen partijen niet in geschil was dat de levering van het 
gedeeltelijke gesloopte gebouw kwalificeerde als de levering een gebouw (HR 7 maart 2003, 
nr. 37.525, BNB 2003/193, m.nt. Van Zadelhoff). In gelijke zin: W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Wie sloopt 
kan een nieuw monumentaal gebouw leveren en anders niet?, BTW-bulletin 2019/13, p. 18.
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combinatie met de kwalificatie daarvan door de Hoge Raad in het Voorgevel-arrest is op 
te maken dat naar het oordeel van de Hoge Raad nog sprake is van een oud gebouw zolang 
de dragende muren van het oude gebouw er nog staan. Hierbij lijkt het erop dat het dak 
van het oude gebouw in deze zaak ten tijde van de levering nog intact was.

In het Garage-arrest heeft de Hoge Raad beslist dat de feitelijke toestand op het moment 
van levering – in beginsel de eigendomsoverdracht – beslissend is voor het object van 
levering. Feiten en omstandigheden die hebben plaatsgevonden ná de levering zijn volgens 
de Hoge Raad voor het object van levering irrelevant. In deze zaak waren op het moment 
van levering sloopwerkzaamheden voor rekening van de koper verricht. Om die reden 
acht ik het oordeel van de Hoge Raad in deze zaak richtlijnconform (zie paragraaf 5.8.3.1). 
Hierbij dient echter te worden aangetekend dat uit de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie volgt dat de feitelijke toestand op het moment van levering niet beslissend is 
indien de sloopwerkzaamheden door of voor rekening van de verkoper worden verricht 
én deze sloopwerkzaamheden op het moment van levering nog niet zijn afgerond. In dat 
geval is de feitelijke toestand op het moment van de afronding van de overeengekomen 
sloopwerkzaamheden beslissend (zie paragraaf 5.7.2.2). Het is daarom van belang om vast 
te stellen door of voor wiens rekening de sloopwerkzaamheden zijn verricht.289

 5.8.3.2.2 Voorgevel-arrest

 De Hoge Raad is in het Voorgevel-arrest niet expliciet ingegaan op het object van levering 
bij sloop door of voor rekening van de koper.290 Niettemin acht ik het een belangrijke 
vingerwijzing dat de Hoge Raad in dit arrest niet terugkomt op het Garage-arrest (zie 
paragraaf 5.8.3.2.1). Integendeel, de Hoge Raad gaat in dit arrest juist in op het verschil 
in de feitelijke situatie ten tijde van de levering met die in de Garage-zaak. Hieruit leid 
ik hieruit af de Hoge Raad nog altijd van oordeel is dat dat bij gedeeltelijke sloop door of 
voor rekening van de koper de feitelijke situatie op het moment van levering beslissend is 
voor het object van levering.291 In het Voorgevel-arrest ging het om een bedrijfspand dat 
op het moment van levering was gesloopt met uitzondering van het in de nieuwbouw te 
integreren gedeelte van de oude voorgevel. Dit restant van de gevel werd ten tijde van de 
levering met tijdelijke schoren ondersteund. De bestaande fundering was op het moment 
van levering verwijderd en op die plaats waren nieuwe funderingspalen aangebracht. 
Een gedeelte van de oude vloerplaat was blijven liggen, omdat het weghalen onnodig en 
kostbaar zou zijn. Naar het oordeel van de Hoge Raad is het bedrijfspand op het tijdstip 
van levering nagenoeg geheel gesloopt en kan het in deze staat op geen enkele wijze meer 
als (bedrijfs)pand worden gebruikt. Volgens de Hoge Raad verschilt deze zaak met de 
Garage-zaak, waarin sprake was van sloop door of voor rekening van de koper, doordat na 

289 HR 5 oktober 2018, nr. 16/04577, BNB 2019/5, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.4.4.
290 In gelijke zin: Van der Zwan, noot bij HR 5 oktober 2018, nr. 16/04577, NLF 2018/2223.
291 Zie hierover nader: M. van der Wulp, ‘Gedeeltelijke sloop: oud of onbebouwd?’, BtwBrief 2019/23, 

p. 6-7. Anders: Van Zadelhoff, noot bij HR 5 oktober 2018, nr. 16/04577, BNB 2019/5, Redactie V-N, 
aantekening bij HR 5 oktober 2018, nr. 16/04577, V-N 2018/53.16 en P. Tielemans, ‘Grensverken-
ning door de HR: levering van een bestaand of nieuw pand’, BtwBrief 2019/3, p. 13 die uit het 
Voorgevel-arrest concluderen dat bij sloop door of voor rekening van de koper sprake is van de 
vrijgestelde levering van een (of beter gezegd: hét) oude gebouw.
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de sloopwerkzaamheden geen bebouwing is overgebleven die de functie van een gebouw 
kan vervullen.

Het is van belang om op te merken dat de Hoge Raad in de Voorgevel-zaak spreekt over 
een ‘nagenoeg geheel gesloopt gebouw’.292 Hiermee zet de Hoge Raad de feitelijke situatie 
in deze zaak op één lijn met die in het ‘Verkoophal-arrest’293. In het Garage-arrest duidt 
de Hoge Raad de feitelijke situatie in het Verkoophal-arrest immers ook als ‘nagenoeg 
volledige sloop’.294 En er is ook een duidelijke parallel tussen deze zaken. Zowel in de 
Voorgevel-zaak als de Verkoophal-zaak staat de aanwezigheid van een vloer en fundering 
niet aan de kwalificatie als een (vervaardigd) onbebouwd terrein in de weg. Het verschil 
tussen deze zaken is dat in de Verkoophal-zaak sprake was van een oude fundering en 
dat in de Voorgevel-zaak sprake is van een nieuw aangelegde fundering. Bij sloop tot de 
fundering is het kennelijk niet relevant of deze fundering gebruikt kan worden voor een 
nieuw gebouw.295 Dit strookt met het ‘Glasopstanden-arrest’.296 Uit deze arresten volgt 
derhalve dat een fundering onvoldoende is om nog of reeds van een gebouw te kunnen 
spreken. De Hoge Raad heeft dit bevestigd door resten van bebouwing, het betrof de 
fundering van een muur en een transformatorhuisje, aan te merken als ‘verwaarloosbare 
bebouwing’ die aan de kwalificatie onbebouwd terrein niet in de weg staan.297

5.8.3.2.3 Criterium ‘bebouwing die de functie van een gebouw kan vervullen’ richtlijn-
conform?

Naar mijn mening is het aan de nationale parlementaire geschiedenis ontleende criterium 
‘bebouwing die de functie van een gebouw kan vervullen’ te rijmen met de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie.298 Indien, zoals in het Komen-arrest het geval was, een gedeeltelijk 
gesloopt gebouw nog deels in gebruik is, dan is sprake is van bebouwing die nog een functie 
van een gebouw kan vervullen.299 Omdat het Hof van Justitie, zoals het KPC Herning-arrest 
laat zien, niet het gebruik, maar de gebruiksmogelijkheid beslissend acht, acht ik het 
richtlijnconform dat de Hoge Raad in het Garage-arrest geen doorslaggevende betekenis 
heeft toegekend aan het feit dat het gebouw ten tijde van de levering meer dan twee jaar 
ontruimd en verlaten was. Dat de gebruiksmogelijkheid beslissend is voor de kwalificatie 
als (on)bebouwd terrein, betekent dat de levering van een voormalig bankgebouw dat 
door en voor rekening van de verkoper gedeeltelijk is gesloopt en waarbij de fietsenkelder 
intact is gebleven omdat die (her)gebruikt kon worden in het door de koper te realiseren 
nieuwe gebouw, kwalificeert als de levering van een oud gebouw.300 Ook de levering van 
de resterende ondergrondse bebouwing van een voormalige energiecentrale, waaronder 

292 R.o. 2.6.
293 HR 15 september 1993, nr. 28.979, BNB 1993/314.
294 HR 7 maart 2003, nr. 37.525, BNB 2003/193, r.o. 3.6.3.
295 Anders: Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2015, nrs. 14/00319 en 14/00320, V-N 2015/50.18.
296 HR 29 juni 1994, nr. 29.805, FED 1994/533, m.nt. Tuinte, r.o. 3.1.
297 HR 7 december 2018, nr. 17/01767, BNB 2019/27, m.nt. Van Zadelhoff.
298 In gelijke zin: F.V.A.L. Jongen en J.R.M. Kindt, ‘Sloop doorbreekt samengestelde prestatie’, Btw-

Brief 2019/97, p. 14 en Sparidis, noot bij HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, NLF 2019/2069 
(KPC Herning).

299 In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HR 11 januari 2013, nr. 08/02791bis, BNB 2013/84.
300 Rb Noord-Nederland 5 maart 2015, nr. LEE 13/3400, V-N 2016/11.21.1.
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kolengoten, een betonnen bak en een kademuur, die nog een gebruiksmogelijkheid heeft, 
kwalificeert (nog) als de levering van een oud gebouw.301

Wat naar mijn mening niet richtlijnconform is dat Hof ’s Hertogenbosch in de Voorgevel-zaak 
na verwijzing heeft geoordeeld dat sprake was van de levering van een oud gebouw, 
hoewel het oude gebouw ten tijde van de levering door of voor rekening van de koper
reeds nagenoeg geheel was gesloopt.302 Uit de Btw-richtlijn en de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie is, zoals A-G Bobek naar mijn mening terecht heeft geconcludeerd, af te 
leiden dat bij (verdere) sloop door of voor rekening van de koper, de feitelijke toestand op 
het moment van levering beslissend is (zie paragraaf 5.8.3.1).303 Omdat het oordeel van 
Hof ’s Hertogenbosch ook niet te rijmen is met het Garage-arrest waarin de Hoge Raad in 
een dergelijke situatie de feitelijke situatie op het moment van levering beslissend heeft 
geacht voor het object van levering, is het naar mijn mening opmerkelijk en onterecht 
dat de Hoge Raad dit oordeel zonder nadere motivering in stand heeft gelaten.304 In 
het Voorgevel-arrest is de Hoge Raad immers niet teruggekomen op het Garage-arrest. 
Integendeel, de Hoge Raad overweegt in het Voorgevel-arrest expliciet dat – anders dan 
in het Garage-arrest – in dit geval na de sloop geen bebouwing is overgebleven die de 
functie van gebouw kon vervullen.

5.8.4 Conclusie

Bij (gedeeltelijke) sloop van een gebouw is het van belang om vast te stellen door of voor 
wiens rekening de sloopwerkzaamheden zijn verricht. Bij (gedeeltelijke) sloop door of voor 
rekening van de koper is de feitelijke toestand op het moment van levering beslissend voor 
het object van levering. Bij (gedeeltelijke) sloop door of voor rekening van de verkoper die 
ten tijde van de levering nog niet is afgerond, is niet de feitelijke toestand op het moment 
van levering beslissend voor het object van levering, maar de staat waarin het door de 
verkoper aan de koper wordt opgeleverd. Zijn op de ‘peildatum’ – het tijdstip van levering 
respectievelijk het tijdstip van de afronding van de sloopwerkzaamheden – uitsluitend 
sloopwerkzaamheden verricht, dan is het uitgesloten dat het object van levering een nieuw 
gebouw is; het object van levering is ofwel de (in beginsel vrijgestelde) levering van een 
oud gebouw als bedoeld in art. 135 lid 1, onderdeel j Btw-richtlijn ofwel de levering van 
een onbebouwd (bouw)terrein als bedoeld in 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn.

De relevante vraag is wanneer bij de (gedeeltelijke) sloop van een gebouw nog sprake is 
van een oud gebouw. Hierbij zijn er twee uitersten. Vindt de (gedeeltelijke) sloop van het 
gebouw pas na de peildatum plaats door of voor rekening van de koper, dan is sprake van 
de levering van een oud gebouw. Is het gebouw op de peildatum (door of voor rekening 

301 In gelijke zin: Rb Noord-Nederland 21 november 2019, nr. LEE 17/3363, ECLI:NL:RBNNE:2019:4924, 
r.o. 5.

302 Hof ’s Hertogenbosch 19 september 2019, nr. 18/00574, ECLI:NL:GHSHE:2019:3474. Ook de 
Redactie V-N vindt het vreemd dat de conclusie is dat een oud (niet meer bestaand) gebouw wordt 
geleverd als de objectieve werkelijkheid uitwijst dat dit gebouw niet meer bestaat op het tijdstip 
van levering (Redactie V-N, aantekening bij HR 13 maart 2020, nr. 19/04562, V-N 2020/20.14).

303 W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Wie sloopt kan een nieuw monumentaal gebouw leveren en anders 
niet?’, BTW-bulletin 2019/13, p. 17.

304 HR 13 maart 2020, nr. 19/04562, V-N 2020/20.14.
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van de verkoper of koper) volledig gesloopt, dan is sprake van de levering van een onbe-
bouwd (bouw)terrein. Is het gebouw op de peildatum gedeeltelijk gesloopt, maar kan het 
gebouw op dat moment nog (deels) worden gebruikt, dan is het object van levering een 
oud gebouw. In dat geval resteert er op de peildatum nog bebouwing die de functie van 
een gebouw kan vervullen. Is het gebouw op de peildatum nagenoeg geheel gesloopt, zoals 
het geval is bij de sloop tot de fundering, dan resteert er geen bebouwing meer die als 
een gebouw kan worden gebruikt. In dat geval is het object van levering een onbebouwd 
terrein. Omdat voor de kwalificatie als gebouw de gebruiksmogelijkheid beslissend is, zou 
voor gebouwen met een verblijfsfunctie, zoals woningen en kantoorgebouwen, het staan 
van de draagmuren en het dak van (een afzonderlijk te gebruiken deel) van het gebouw 
als ondergrens gehanteerd kunnen worden. Het laat zich althans moeilijk indenken dat 
een (gedeelte van) een gebouw met een verblijfsfunctie nog gebruikt kan worden indien 
van dit (gedeelte van het) gebouw de draagmuren er niet meer staan en/of het dak niet 
meer intact is.

Het beslissend achten van de gebruiksmogelijkheid als een gebouw op de peildatum is 
naar mijn mening wenselijk op grond van de concurrentieneutraliteit. Hierdoor wordt 
in de eerste plaats voorkomen dat soortgelijke gedeeltelijk gesloopte gebouwen die op 
de peildatum nog (deels) als een gebouw kunnen worden gebruikt verschillend worden 
behandeld naargelang het gedeeltelijk gesloopt gebouw al dan niet in gebruik is. In de 
tweede plaats wordt voorkomen dat de aanwezigheid van restanten van een oud gebouw 
op de peildatum in de weg staan aan de kwalificatie als onbebouwd terrein, terwijl de 
levering van een dergelijk onroerend goed soortgelijk is aan en concurreert met de levering 
van een volledig onbebouwd (bouw)terrein.

5.9 Optie voor belaste levering

5.9.1 Inleiding

De belastbare levering van een oud gebouw is op grond van art. 135 lid 1, onderdeel j 
Btw-richtlijn in beginsel vrijgesteld van btw-heffing. Niettemin biedt art. 137 lid 1, onder-
deel b Btw-richtlijn lidstaten de mogelijkheid om aan de belastingplichtigen het recht te 
verlenen om te opteren voor btw-heffing. Op grond van art. 137 lid 2 Btw-richtlijn stellen 
lidstaten de bepalingen voor de optie voor de belaste levering van een gebouw vast en 
kunnen zij de omvang van dit keuzerecht beperken. Op grond van art. 199 lid 1, onderdeel c 
Btw-richtlijn mogen lidstaten bij de optie voor een belaste levering de heffing verleggen 
naar de afnemer, maar deze verleggingsregeling blijft in het kader van dit onderzoek 
verder onbesproken.

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de optie voor de belaste levering van een oud 
gebouw. In paragraaf 5.9.2 wordt eerst de ratio van deze optieregeling geschetst. Vervolgens 
wordt in paragraaf 5.9.3 ingegaan op hetgeen uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
af te leiden is over dit keuzerecht. Hieruit zal blijken dat de lidstaten over een ruime 
beoordelingsmarge beschikken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de optieregelingen in 
de lidstaten die gebruikgemaakt hebben van de bevoegdheid van art. 137 lid 1, onderdeel b 
Btw-richtlijn sterk uiteenlopen. In paragraaf 5.9.4 worden de uiteenlopende optieregelingen 
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in de lidstaten op hoofdlijnen geschetst. Vervolgens komt in paragraaf 5.9.5 de Nederlandse 
optieregeling en de richtlijnconformiteit daarvan aan bod. Voor de richtlijnhistorie van de 
optie voor belaste levering wordt verwezen naar paragraaf 5.2.3.2.

 5.9.2 Ratio optie belaste levering

In de richtlijnhistorie is niets te vinden omtrent de ratio van de optie voor een belaste 
levering. Dat is ook logisch, omdat het Voorstel voor een zesde richtlijn niet in een optie 
voor een belaste levering voorzag (zie paragraaf 5.2). Lidstaten hebben het niettemin 
wenselijk geacht om in (thans) art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn de mogelijkheid op 
te nemen dat belastingplichtigen de keuze hebben om de levering van een oud gebouw 
aan btw-heffing te onderwerpen. Deze uitzondering op de vrijstelling voor de levering 
van oude gebouwen vindt haar rechtvaardiging in het beginsel van de fiscale neutraliteit. 
Zij beoogt namelijk cumulatie van btw-heffing en (daarmee) concurrentieverstoringen te 
voorkomen.305 Dit is niet los te zien van het recht op btw-aftrek en de herziening daarvan 
(zie hoofdstuk 8).306 Het opteren voor een belaste levering kan voor de leverancier (en zijn 
afnemer) met name in de volgende twee situaties van belang zijn:
1. het oude gebouw wordt geleverd binnen de voor dit gebouw geldende herzienings-

periode;
2. de verkoper heeft aanzienlijke kosten gemaakt om het oude gebouw op te knappen 

zonder dat hierdoor een nieuw gebouw is ontstaan.307

In de paragrafen 5.9.2.1 en 5.9.2.2 wordt nader ingegaan op het belang van het opteren 
voor een belaste levering in deze situaties. Het opteren voor een belaste levering heeft 
echter ook tot gevolg dat er voor de koper een nieuwe herzieningsperiode gaat lopen. Bij 
de vraag of het opteren voor een belaste levering in een concreet geval wenselijk is, zullen 
daarom ook de belangen van de afnemer moeten worden meegewogen. In paragraaf 5.9.2.3 
wordt op die belangen nader ingegaan. In paragraaf 5.9.2.4 wordt ten slotte een alternatief 
geschetst voor de huidige optieregeling in art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn.

 5.9.2.1 Belang optie belaste levering oud gebouw binnen herzieningsperiode

 Dat de optie voor een belaste levering niet los te zien is van de herzieningsregels voor on-
roerende investeringsgoederen (zie paragraaf 8.5.4), is ook in de Nederlandse parlementaire 

305 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 8 en 16, S. Cnossen, ‘BTW en onroerend goed’, 
WFR 1995/399, B.G. van Zadelhoff, ‘Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en 
overdrachtsbelasting’, WFR 1995/841, S. Cnossen, ‘VAT Treatment of Immovable Property’ in: V. 
Thuronyi (ed.), Tax Law Design and Drafting (volume 1), International Monetary Fund 1996, p. 239, 
Van Zadelhoff, noot bij HR 28 juni 2000, nr. 35.465, BNB 2000/332, D.B. Bijl, M.E. van Hilten en 
D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, Deventer: Kluwer 2001, p. 259, S. 
Cnossen, ‘A Proposal to Improve the VAT Treatment of Housing in de European Union’ in: R. de 
la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer 
Law International 2013, p. 245.

306 MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 21 en D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten 
aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 228-229.

307 L. Wolfsbergen, 'BTW- en overdrachtsbelastingheffing na de wetsaanpassingen', WPNR 1997/6287, 
p. 699 en D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, 
p. 61-63.
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geschiedenis expliciet opgemerkt.308 Deze herzieningsregels houden in dat de btw-aftrek 
met betrekking tot een onroerend investeringsgoed gedurende een aantal jaren, de her-
zieningsperiode, wordt gevolgd. Stel dat het gebouw een onroerend investeringsgoed 
is – dit is naar mijn mening niet per definitie het geval (zie paragraaf 8.5.4.2) – en de 
herzieningsperiode tien volle jaren bedraagt. Na afloop van elk herzieningsjaar moet 
dan voor 1/10 van de investerings-btw worden beoordeeld of de oorspronkelijke aftrek 
correspondeert met het gebruik in het betreffende herzieningsjaar. Is de investerings-btw 
volledig in aftrek gebracht, maar bedraagt het aftrekgerechtigde gebruik in herzieningsjaar 
2 slechts 80%, dan dient 20% van 1/10e van de investerings-btw te worden terugbetaald.

Bij de levering van een oud gebouw binnen de herzieningsperiode wordt het gebouw 
geacht voor de resterende herzieningsperiode voor vrijgestelde of belaste doeleinden te 
zijn gebruikt naargelang de levering is vrijgesteld of belast (zie paragraaf 8.5.4.8).309 Een 
vrijgestelde levering op de laatste dag van herzieningsjaar 4 zou in voormeld voorbeeld 
betekenen dat 6/10 van de afgetrokken investerings-btw weer verschuldigd wordt. De 
verkoper zal deze niet-aftrekbare btw doorberekenen in de verkoopprijs. Indien de koper 
dit gebouw weer gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden, dan leidt dit tot 
cumulatie. Het opteren voor een belaste levering voorkomt deze cumulatie. Cumulatie 
doet zich ook voor in de situatie waarin een belastingplichtige de investerings-btw in het 
verleden in het geheel niet of slechts gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht en hij het oude 
gebouw binnen de herzieningsperiode vrijgesteld geleverd aan een koper die het weer 
gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. In die situatie voorkomt het opteren 
voor een belaste levering dat de investerings-btw die toerekenbaar is aan de resterende 
herzieningsperiode blijft ‘hangen’.310 De optie voor een belaste levering leidt in deze situatie 
tot een aanvullende aftrek voor de leverancier.

5.9.2.2 Belang optie belaste levering oud gebouw buiten herzieningsperiode

De optie voor een belaste levering kan ook van belang zijn indien een oud gebouw wordt 
geleverd waarvan de herzieningsperiode reeds verstreken, het geleverde oude gebouw 
geen onroerend investeringsgoed is (zie paragraaf 8.5.4.2) of indien het geleverde oude 
gebouw wel een onroerend investeringsgoed is maar voor dit goed nooit een herzienings-
periode heeft gegolden311.312 Hierbij kan met name gedacht worden aan de situatie waarin 
aanzienlijke kosten zijn gemaakt om een oud gebouw op te knappen zonder dat hierdoor 

308 MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 21.
309 Art. 188 Btw-richtlijn en art. 13a Uitv.besch. OB.
310 Voor deze terminologie zie: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: 

Deventer 2020, p. 319.
311 Dit betreft oude gebouwen die in gebruik zijn genomen vóór de inwerkingtreding van de Europese 

btw.
312 De wetgever heeft er daarom goed aan gedaan om het voornemen om de optie voor de belaste 

levering te beperken tot leveringen binnen de herzieningsperiode niet uit te voeren (persbericht 
Ministerie van Financiën 19 januari 1987, nr. 87/16, V-N 1987/335, 24). Zie hierover nader: D.B. 
Bijl, ‘Beperking keuzemogelijkheid belaste levering van onroerend goed in de omzetbelasting’, 
WFR 1987/645.
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een nieuw gebouw is ontstaan.313 Een vrijgestelde levering van dit opgeknapte gebouw 
zou betekenen dat de btw op de gemaakte kosten voor de verkoper in het geheel niet 
aftrekbaar is. De verkoper zal die niet-aftrekbare btw doorberekenen in de verkoopprijs. 
Dit leidt tot cumulatie indien de koper het gebouw geheel of deels gaat aanwenden 
voor aftrekgerechtigde doeleinden. Door te opteren voor een belaste levering wordt dit 
cascade-effect voorkomen.

 5.9.2.3 Belang optie belaste levering voor de afnemer?

 Het opteren voor een belaste levering kan, zoals de vorige paragrafen laten zien, voor de 
leverancier voorkomen dat hij de genoten btw-aftrek deels moet terugbetalen of kan hem 
een aanvullende aftrek opleveren. Ook voor de aftrekgerechtigde afnemer is dit van belang, 
omdat hij hierdoor een lagere verkoopprijs betaalt.314 Het opteren voor een belaste levering 
heeft echter ook tot gevolg dat er – mits het oude gebouw voor de koper een onroerend 
investeringsgoed is (zie paragraaf 8.5.4.2) – voor de koper een nieuwe herzieningsperiode 
gaat gelden.315 Voor de vraag of de optie voor een belaste levering daadwerkelijk voordelig 
is, zal daarom een afweging plaats dienen te vinden tussen de gevolgen van de vrijgestelde 
levering van het gebouw (lees: het btw-bedrag dat de verkoper moet terugbetalen of niet 
kan terugkrijgen) en de gevolgen van de btw-heffing voor de koper.316 Bij deze afweging 
spelen – los van de beperkingen die lidstaten aan de optieregeling kunnen verbinden 
(zie paragraaf 5.9.4) – verschillende factoren een rol, zoals de mate waarin de koper het 
gebouw gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden, de kans dat (de mate van) 
het aftrekgerechtigde gebruik van gebouw door de koper tijdens de herzieningsperiode 
afneemt en de kans dat het gebouw binnen de herzieningsperiode door de koper vrijgesteld 
wordt geleverd.317 Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat bij het opteren 
voor een belaste levering btw verschuldigd wordt over de gehele koopsom, terwijl het 
btw-bedrag dat de verkoper bij een vrijgestelde levering verschuldigd wordt of niet kan 
terugvragen veel lager kan zijn.318

 5.9.2.4 Optie voor overname herzieningsverplichtingen?

 Het voorgaande roept de vraag op waarom, gelet op de nauwe samenhang met het recht 
op btw-aftrek en de herziening daarvan door de leverancier en zijn afnemer, niet gekozen 
is voor de optie om bij de levering van oude gebouwen aan een belastingplichtige de 

313 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 232 en D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 
1998, p. 63.

314 W.A.P. Nieuwenhuizen, 'Beschermingsartikel afgeschaft – onroerendgoedleverancier opgepast!', 
BTW-bulletin 2014/20, p. 8.

315 Art. 187 lid 1 Btw-richtlijn en art. 13 lid 2 Uitv.besch. OB.
316 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 

1990, p. 229, conclusie A-G Moltmaker 21 december 1990, nr. 25.867, BNB 1991/178, punt 4.6.2 en 
B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 272.

317 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, 229.

318 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 392 en Van Zadelhoff, noot bij HR 28 juni 2000, nr. 35.465, BNB 2000/332.
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herzieningsverplichtingen van de leverancier over te nemen.319 Een dergelijke overname 
van de herzieningsverplichtingen is ook aan de orde bij de overgang van het geheel of een 
gedeelte van een algemeenheid van goederen (zie paragraaf 4.7). Hierdoor zal minder snel 
sprake zijn van een wanverhouding tussen het btw-belang van de leverancier (en zijn 
afnemer) en het btw-(aftrek en herzienings)risico van de afnemer bij het opteren voor een 
belaste levering. Bovendien heeft dit alternatief als voordeel ten opzichte van de belaste 
levering dat de herzieningsperiode van het gebouw niet wordt verlengd.320 Dit alternatief 
zal tot gevolg hebben dat sneller gekozen zal worden voor een belaste levering. Dat is gelet 
op de ratio van de optie van de belaste levering, het beginsel van de fiscale neutraliteit, 
wenselijk, omdat daardoor in meer gevallen cumulatie van btw wordt voorkomen.

Uit paragraaf 5.9.4 is af te leiden dat Denemarken reeds voor dit wenselijke alternatief 
heeft gekozen. Naar mijn mening valt te betwijfelen of voor deze praktijk een grondslag 
te vinden is in de Btw-richtlijn (zie paragraaf 8.5.4.8.1). De keuze voor btw-heffing over 
de levering van het oude gebouw op grond van art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn 
veronderstelt dat sprake is van een belaste levering van een gebouw aan de koper. Indien 
dit geleverde gebouw voor de toepassing van de herzieningsregels kwalificeert als een 
onroerend investeringsgoed, dan betekent dit dat de koper de btw-aftrek ter zake van deze 
levering moet herzien gedurende de door de lidstaat voorgeschreven herzieningsperiode 
voor onroerende goederen van minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar.321 Dit laat onverlet 
dat, zolang in de Btw-richtlijn het uitgangspunt wordt gehandhaafd dat de leveringen 
van oude gebouwen vrijgesteld is, het naar mijn mening wenselijk is om de optie voor de 
belaste levering van een oud gebouw in art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn te wijzigen 
in een optie voor de overname van de herzieningsverplichtingen met betrekking tot het 
geleverde oude gebouw.

5.9.3 Hof van Justitie

Het is aan de lidstaten om te beslissen of zij belastingplichtigen het recht willen geven te 
kiezen voor btw-heffing voor de levering van een oud gebouw.322 Bij de uitoefening van 
deze bevoegdheid beschikken de lidstaten over een ruime beoordelingsmarge. Dat is ook 
in overeenstemming met de richtlijnhistorie (zie paragraaf 5.2.2.3) en de bewoordingen 
van art. 137 lid 1, onderdeel b jo. art. 137 lid 2 Btw-richtlijn. Uit de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie inzake de optie voor belaste verhuur is af te leiden dat lidstaten belasting-
plichtigen die een oud gebouw leveren altijd de mogelijkheid kunnen geven om te kiezen 

319 In de literatuur is hiervoor reeds eerder gepleit. Zie: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten 
aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 392, Van Zadelhoff, noot bij HR 
28 juni 2000, nr. 35.465, BNB 2000/332 en B.G. van Zadelhoff, ‘Heffing volgens het ongewisse’, 
WFR 2009/1349.

320 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 391.

321 Art. 187 lid 1 Btw-richtlijn. In soortgelijke zin: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien 
van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 394-395.

322 Vgl. HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-246/04, NTFR 2006/89, met commentaar Van Dongen, r.o. 29 
(Turn- und Sportunion Waldburg).
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voor btw-heffing, of binnen bepaalde grenzen of onder bepaalde voorwaarden.323 Hierin 
ligt besloten dat het Hof van Justitie in het gebruik van het begrip ‘de belastingplichtigen’ 
(meervoud) in de aanhef van art. 137 lid 1 Btw-richtlijn geen beperking leest van het 
keuzerecht tot een levering tussen belastingplichtigen. Naar mijn mening is deze uitleg 
in overeenstemming met de richtlijnhistorie (zie paragraaf 5.2.2.3).

Een lidstaat kan het keuzerecht niettemin wel beperken tot een levering van een oud gebouw 
(door en) aan een belastingplichtige. Ook de verdergaande materiële voorwaarde dat de 
koper recht heeft op (een bepaalde mate van) btw-aftrek is geoorloofd.324 Daarnaast kunnen 
lidstaten bepaalde leveringen van oude gebouwen (bijv. woningen) of bepaalde groepen 
van het keuzerecht uitsluiten. Bij deze uitsluitingen dienen lidstaten wel het beginsel van 
de fiscale neutraliteit te eerbiedigen op grond waarvan soortgelijke leveringen van oude 
gebouwen, die dus met elkaar in concurrentie staan, voor de btw niet verschillend mogen 
worden behandeld.325 Een lidstaat die een keuzerecht voor het belasten van de levering van 
oude gebouwen kent, mag dit recht ook weer afschaffen.326 Is sprake van een beperking 
of afschaffing van het keuzerecht met terugwerkende kracht, dan dient een lidstaat het 
unierechtelijke vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel te eerbiedigen, bijvoorbeeld door 
een overgangsregeling voor belastingplichtigen die op het tijdstip van inwerkingtreding 
van de beperking of afschaffing van het keuzerecht door reeds gesloten overeenkomsten 
waren gebonden.327 Lidstaten kunnen aan de optie voor een belaste levering van een oud 
gebouw ook formele voorwaarden verbinden, zoals een voorafgaande goedkeuring door de 
belastingautoriteit of een vastlegging van de keuze in een (notariële) akte.328 Een combinatie 
van materiële en formele voorwaarden is eveneens toegestaan.

Hoewel de lidstaten een ruime beoordelingsmarge hebben, gaat de bevoegdheid van de 
lidstaten niet zo ver dat zij het keuzerecht kunnen beperken tot enkel de levering van het 
oude gebouw zonder het bijbehorend terrein.329 Zoals uit paragraaf 5.4.1 volgt, vormen 
het gebouw en het bijbehorend terrein een eenheid waardoor de optie voor btw-heffing 
zowel het oude gebouw als het bijbehorend terrein moet omvatten. Ook is het lidstaten 
niet toegestaan om de herzienings-btw die de verkoper verschuldigd is bij het ten onrechte 
opteren voor een belaste levering na te heffen bij de koper.330 De bevoegdheid van de 

323 Vgl. HvJ EG 3 december 1998, zaak C-381/97, BNB 1999/29, m.nt. Van Hilten, r.o. 16 (Belgocodex) 
en HvJ EG 9 september 2004, zaak C-269/03, V-N 2004/48.9, r.o. 21 (Object Kirchberg).

324 Vgl. HvJ EG 9 september 2004, zaak C-269/03, V-N 2004/48.9, r.o. 22 (Object Kirchberg). De 
Europese Commissie en A-G Wathelet menen overigens dat een dergelijke voorwaarde zonder 
nadeel voor de schatkist van de lidstaat kan worden geschrapt. Naar hun mening volstaat het 
dat de belastingplichtige de keuze heeft om de levering van het oude gebouw te belasten en 
de potentiële kopers de vrijheid heeft de transactie niet te sluiten indien zij geen btw-heffing 
wensen, hetgeen waarschijnlijk het geval zal zijn indien zij activiteiten zonder recht op btw-aftrek 
verrichten (conclusie A-G Wathelet 30 mei 2013, zaak C-622/11, V-N 2013/36.15, punten 87 en 
88 (Pactor Vastgoed)).

325 Vgl. HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-246/04, NTFR 2006/89, met commentaar Van Dongen, r.o. 31-33 
(Turn- und Sportunion Waldburg).

326 Vgl. HvJ EG 3 december 1998, zaak C-381/97, BNB 1999/29, m.nt. Van Hilten, r.o. 17 (Belgocodex).
327 Vgl. HvJ EG 3 december 1998, zaak C-381/97, BNB 1999/29, m.nt. Van Hilten, r.o. 26 (Belgocodex).
328 Vgl. HvJ EG 9 september 2004, zaak C-269/03, V-N 2004/48.9, r.o. 23 (Object Kirchberg).
329 HvJ EG 8 juni 2000, zaak. C-400/98, V-N 2000/43.17, r.o. 51 en 52 (Breitsohl).
330 HvJ EU 10 oktober 2013, zaak C-622/11, BNB 2014/26, m.nt. Van Zadelhoff (Pactor Vastgoed).
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lidstaten ziet uitsluitend op het bepalen of de levering van een oud gebouw belast kan 
worden en, zo ja, wanneer en niet (ook) op het bepalen wie bij een optie voor een belaste 
levering de btw verschuldigd is. Daarnaast blijkt uit art. 137 lid 1 Btw-richtlijn dat sprake 
is van een keuzerecht. Een lidstaat kan een belastingplichtige daarom niet verplichten 
om btw te heffen over de levering van een oud gebouw. Aan btw-heffing ter zake van de 
levering van een oud gebouw kan evenwel slechts worden toegekomen indien daadwer-
kelijk gekozen is voor btw-heffing.331 Dat degene die het oude gebouw levert op grond 
van art. 137 lid 1 Btw-richtlijn een belastingplichtige moet zijn, is logisch. De uitzondering 
op de vrijstelling voor de levering van een oude gebouw veronderstelt immers dat sprake 
is van een belastbare levering (zie paragraaf 5.1). Wordt een oud gebouw slechts deels in 
de hoedanigheid van belastingplichtige geleverd (zie paragraaf 4.6), zoals een woning 
die deels tot het privévermogen en deels tot het zakelijke vermogen behoort van een 
belastingplichtige, dan zal alleen voor het als belastingplichtige geleverde deel van het 
oude gebouw geopteerd kunnen worden voor een belaste levering.332

5.9.4 Praktijk lidstaten

Van de mogelijkheid om de levering van een oud gebouw in de btw-heffing te betrekken 
wordt door EU-lidstaten dankbaar gebruikgemaakt. Hoewel de meeste – 21 van de 27 – 
lidstaten een optieregeling voor de levering van een oud gebouw kennen, varieert de 
invulling van deze optieregeling sterk. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen weergegeven 
of en, zo ja, welke beperkingen c.q. voorwaarden door de lidstaten aan de optie voor de 
belaste levering van een oud gebouw worden gesteld.333 Hierbij is een onderscheid gemaakt 
tussen de materiële voorwaarden met betrekking tot de verkoper, de koper en het geleverde 
gebouw enerzijds en de formele voorwaarden anderzijds.

Lidstaat Materiële voorwaarden Formele voor-
waarden

Leverancier Afnemer Uitgesloten 
gebouw

Bulgarije
Denemarken belastingplichtige schriftelijk ak-

koord overname 
herzieningsver-
plichting1

Duitsland belastingplichtige 
die gebouw voor 
bedrijfsdoeleinden 
gaat gebruiken

keuze in akte 
van levering

331 HvJ EG 9 september 2004, zaak C-269/03, V-N 2004/48.9, r.o. 20 (Object Kirchberg) en HvJ EG 
12 januari 2006, zaak C-246/04, NTFR 2006/89, met commentaar Van Dongen, r.o. 26 (Turn- und 
Sportunion Waldburg).

332 HvJ EG 8 juni 2000, zaak. C-400/98, V-N 2000/43.17, r.o. 54 (Breitsohl).
333 Voor dit overzicht is uitgegaan van de Country Tax Guides – VAT, hoofdstuk 13 van iedere afzon-

derlijke lidstaat van IBFD. Beschikbaar op: www.ibfd.org, geraadpleegd op 28 december 2020.
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Lidstaat Materiële voorwaarden Formele voor-
waarden

Leverancier Afnemer Uitgesloten 
gebouw

Estland woning kennisgeving 
fiscus

Frankrijk keuze in akte 
van levering

Hongarije verzoek fiscus
Ierland gezamenlijke 

keuze
Italië keuze in akte 

van levering
Kroatië 100% aftrek-

gerechtigde 
belastingplichtige

Letland belastingplichtige kennisgeving 
fiscus

Litouwen aftrekgerechtigde
belasting-
plichtige/niet- 
belastingplichtige 

keuze geldt 
minimaal voor 
24 maanden

Luxemburg ≥ 50 % aftrekge-
rechtigde belasting-
plichtige

- verzoek fiscus
- voorgeschreven 
informatie in 
verzoek aan 
fiscus

Nederland ≥ 90% (soms 70%) 
aftrekgerechtigde 
belastingplichtige

- gezamenlijke 
keuze
- keuze in akte 
van levering 
of verzoek aan 
fiscus
- voorgeschreven 
informatie in 
akte of verzoek 
aan fiscus
- kennisgeving 
afnemer aan 
leverancier en 
fiscus na afloop 
referentieperiode

Oostenrijk
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Lidstaat Materiële voorwaarden Formele voor-
waarden

Leverancier Afnemer Uitgesloten 
gebouw

Polen aftrek-
gerechtigde 
belasting-
plichtige

aftrekgerechtigde 
belastingplichtige

kennisgeving 
fiscus

Portugal ≥ 80% aftrekgerech-
tigde belasting-
plichtige2

woning, 
gebouw 
waarvan 
herzie-
ningstermijn 
verstreken is 
en gebouw 
in landelijke 
gebieden

digitaal verzoek 
fiscus

Roemenië kennisgeving 
fiscus

Slovenië 100% aftrekgerech-
tigde belasting-
plichtige

- gezamenlijke 
keuze
- voorgeschreven 
informatie in 
overeenkomst

Slowakije woning kennisgeving 
afnemer

Spanje aftrekgerechtigde 
belastingplichtige

Tsjechië voorafgaande 
instemming 
belastingplichtige 
afnemer

1 Uit deze voorwaarde is af te leiden dat in Denemarken bij de optie voor een belaste levering 
van een oud gebouw bij de koper geen nieuwe herzieningstermijn gaat lopen, maar dat de 
koper - net als bij een overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van 
goederen (zie paragraaf 4.7) - de lopende herzieningstermijn van de verkoper overneemt. 
Hoewel de overname van de lopende herzieningstermijn naar mijn mening wenselijker is dan 
het starten van een volledig nieuwe herzieningstermijn (zie paragraaf 5.9.2.4), betwijfel ik of 
er voor deze Deense praktijk in de Btw-richtlijn een grondslag bestaat (zie paragraaf 8.5.4.8.1).

2 Voor belastingplichtigen die (ver)bouwwerkzaamheden verrichten, vastgoedhandelaren en 
vastgoedexploitanten geldt de ‘80%-eis’ niet.

Dit overzicht laat zien dat er slechts twee lidstaten zijn, Bulgarije en Oostenrijk, die aan 
het opteren voor een belaste levering van een oud gebouw in het geheel geen voorwaar-
den stellen. De andere 19 lidstaten stellen wel één of meerdere materiële en/of formele 
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voorwaarden aan de keuze voor een belaste levering, maar de inhoud van deze voorwaarden 
varieert sterk. Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit zijn die aanzienlijke verschillen 
in de optieregelingen naar mijn mening onwenselijk. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat 
Nederland in vergelijking met andere lidstaten een tamelijk uitgeklede optieregeling kent. 
Indien in ogenschouw wordt genomen dat dit in tal van lidstaten anders is, is de vraag op 
zijn plaats of de gestelde voorwaarden niet alleen richtlijnconform, maar ook wenselijk 
zijn. In de volgende paragraaf zal op deze vraag nader worden ingegaan.

5.9.5 Nederland

5.9.5.1 Inleiding

In Nederland kan op grond van art. 11 lid 1, onderdeel a, 2° Wet OB geopteerd worden 
voor de belaste levering van een oud gebouw. Hiervoor is vereist dat sprake is van een 
levering aan een persoon die het gebouw gebruikt voor doeleinden waarvoor een volledig 
of nagenoeg volledig recht op aftrek bestaat. Met nagenoeg volledig wordt bedoeld: 90% 
of meer.334 Om die reden wordt ook wel van de ‘90%-eis’ gesproken. Naast deze materiële 
voorwaarde geldt ook de formele voorwaarde dat uit de notariële akte van levering blijkt 
dat partijen voor een belaste levering hebben gekozen of een gezamenlijk verzoek daartoe 
aan de inspecteur hebben gedaan.

Uit het slot van art. 11 lid 1, onderdeel a, 2° Wet OB blijkt dat ook aan de bij ministeriële 
regeling te stellen voorwaarden moet zijn voldaan. Deze voorwaarden of, beter gezegd, 
de nadere uitwerking van de wettelijke voorwaarden, zijn te vinden in art. 6 Uitv.besch. 
OB. In deze bepaling staat onder meer dat voor de 90%-eis een referentieperiode geldt. 
Bij een optie voor de belaste levering van een oud gebouw is de heffing verlegd naar de 
koper.335 Deze verlegging, die in het kader van dit onderzoek verder onbesproken blijf, 
voorkomt dat de koper de btw (die voor hem geheel of nagenoeg geheel aftrekbaar is) 
moet voorfinancieren.336

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 5.9.5.2 wordt ingegaan op de 
vraag of geopteerd kan worden voor de levering van een gedeelte van het oude gebouw. 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.9.5.3 ingegaan op de materiële voorwaarde, de 90%-eis. 
Daarna komt in paragraaf 5.9.5.4. de referentieperiode aan bod waarin aan die 90%-eis moet 
zijn voldaan. Daarna wordt in paragraaf 5.9.5.5 ingegaan op de formele voorwaarden. In 
paragraaf 5.9.5.6 wordt ingegaan op de gevolgen van het ten onrechte opteren voor een 
belaste levering waarna in paragraaf 5.9.5.7 de balans wordt opgemaakt.

334 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 14.
335 Art. 12 lid 5 Wet OB jo. art. 24ba lid 1, onderdeel a Uitv.besl. OB.
336 Dat is echter niet de reden geweest voor de invoering van de verleggingsregeling. De verleggings-

regeling is ingevoerd om te voorkomen dat de hypotheekhouder bij de in beginsel vrijgestelde 
levering van een oud gebouw (of een onbebouwd terrein dat geen bouwterrein is) tot executie 
van een hypotheekrecht de optie voor een belaste levering kon gebruiken om een hogere execu-
tieopbrengst te genereren. Zie hierover nader: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien 
van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 233-237 en M.E. van Hilten en H.W.M. van 
Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 322.
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5.9.5.2 Optie belaste levering gedeelte van een oud gebouw

Uit art. 6 lid 1 Uitv.besch. OB is af te leiden dat voor de belaste levering van elke afzonderlijke 
onroerende zaak kan worden geopteerd. Hieruit volgt niet dat de optie voor een belaste 
levering beperkt is tot de levering van gebouwen en dat opteren voor de levering van een 
gedeelte van een gebouw niet mogelijk is. In de parlementaire geschiedenis is de vraag 
of geopteerd kan worden voor de belaste levering van een gedeelte van een oud gebouw 
nadrukkelijk aan de orde geweest. De fractie van D66 heeft de vraag gesteld of het niet 
wenselijk zou zijn dat voor de levering van een gedeelte van een gebouw kan worden 
geopteerd. Hierdoor zou bij de levering van een (oud) gebouw met winkels en woningen 
daarboven slechts voor de levering van de winkels geopteerd kunnen worden voor een 
belaste levering.337 In reactie hierop is aangegeven dat hiervoor (net als bij verhuur) een 
voorziening zal worden getroffen die dit mogelijk maakt.338

De aangekondigde voorziening is getroffen in de vorm van goedkeurend beleid op grond 
waarvan ook geopteerd kan worden voor de levering van een gedeelte van een onroerende 
zaak dat als afzonderlijk geheel en zelfstandig te gebruiken is en om die reden ook vatbaar 
zou kunnen zijn om civielrechtelijk afzonderlijk te kunnen worden geleverd.339 Uit de formu-
lering van de goedkeuring was af te leiden dat de goedkeuring geen betrekking heeft op 
een gebouw dat horizontaal (appartementsrechten) of verticaal gesplitst is en dat bij een 
dergelijke splitsing het gebouw uit afzonderlijke onroerende zaken bestaat.340 Naar mijn 
mening is dat richtlijnconform. Door deze splitsing is sprake van afzonderlijk in aanmerking 
te nemen gedeelten van een gebouw (zie paragraaf 5.4.3.2).341 Uit de goedkeuring volgt 
derhalve dat de Staatssecretaris van Financiën ervan uitging en -gaat dat de optie voor 
een belaste levering van een juridisch te onderscheiden deel van een gebouw op grond 
van art. 11 lid 1, onderdeel a, 2° Wet OB mogelijk is. De goedkeuring heeft derhalve slechts 
betrekking op de belaste levering van een gedeelte van een gebouw dat juridisch niet, 
maar fysiek wel te onderscheiden is en afzonderlijk wordt of kan worden gebruikt. Dat 
sinds 25 juli 2009 niet meer in de goedkeuring vermeld staat dat sprake moet zijn van 
een gedeelte dat civielrechtelijk afzonderlijk zou kunnen worden geleverd342, laat onverlet 
dat de goedkeuring vanwege het gehanteerde ‘zelfstandigheidscriterium’ nog steeds 

337 Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 4, p. 12.
338 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 18.
339 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 december 1995, nr. VB95/4058, V-N 1996/136, 20, 

paragraaf 3..
340 Steun voor die opvatting is te vinden in het besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 septem-

ber 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.1, paragraaf 3.2 waarin wordt opgemerkt dat een 
gebouw dat horizontaal of verticaal is gesplitst uit even zoveel zelfstandige onroerende zaken 
bestaat.

341 Zie ook: besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, 
V-N 2013/54.1, paragraaf 4.1 waarin de levering van een appartementsrecht wordt aangemerkt 
als de levering van een specifiek deel van een onroerende zaak (het appartement).

342 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, V-N 2009/39.23, 
paragraaf 4.5.1 ingetrokken bij en vervangen door besluit Staatssecretaris van Financiën van 
19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.1, paragraaf 4.6.1.
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betrekking heeft op een gedeelte dat zich leent voor een juridische onderscheiding (zie 
paragraaf 5.4.3.2).343

Het voorgaande leidt tot het weinig fraaie resultaat dat het opteren voor een belaste 
levering van een gedeelte van een gebouw op grond van de wet soms mogelijk is. Is sprake 
van een gedeelte van een gebouw dat (door horizontale of verticale splitsing) juridisch 
onderscheiden is en afzonderlijk wordt of kan worden gebruikt, dan kan – mits aan de 
optievoorwaarden wordt voldaan – voor de levering van dit gedeelte van een oud gebouw 
geopteerd worden voor een belaste levering. Is sprake van een gedeelte dat juridisch niet, 
maar fysiek wel te onderscheiden is en afzonderlijk wordt of kan worden gebruikt, dan 
is het opteren voor de belaste levering van een gedeelte van een gebouw wettelijk niet 
mogelijk, maar is dit op grond van een goedkeuring onder voorwaarden toegestaan.344 In 
paragraaf 5.9.3 is opgemerkt dat de lidstaten bij de (wettelijke) uitsluitingen van de optie 
voor een belaste levering het beginsel voor de fiscale neutraliteit in acht moeten nemen. Naar 
mijn mening verzet de concurrentieneutraliteit zich tegen voormeld onderscheid, aangezien 
in beide gevallen sprake is van een gedeelte een gebouw dat fysiek te onderscheiden is 
en afzonderlijk wordt of kan worden gebruikt. Die strijd met de concurrentieneutraliteit 
doet zich in de eerste plaats voor indien voor het gehele gebouw niet wordt voldaan 
aan de 90%-eis, maar voor één of meerdere afzonderlijk te gebruiken gedeelten wel. Bij 
een horizontale of verticale splitsing van een gebouw kan in dat geval voor de levering 
van deze gedeelten geopteerd worden, terwijl de optie voor een belaste levering zonder 
horizontale of verticale splitsing afketst op het niet kunnen voldoen aan de 90%-eis op 
‘gebouwniveau’. Een strijd met de (interne) concurrentieneutraliteit doet zich ook in de 
omgekeerde situatie voor waarin het gebruik van het gehele gebouw voldoet aan de 90%-eis, 
maar één of meerdere afzonderlijke te gebruiken gedeelten niet. Zonder een horizontale 
of verticale splitsing van het gebouw kan geopteerd worden voor de belaste levering van 
een gebouw, terwijl bij een horizontale of verticale splitsing van het gebouw niet voor 
de levering van alle afzonderlijk te gebruiken gedeelten geopteerd kan worden voor een 
belaste levering. Dat er goedkeurend beleid bestaat op grond waarvan de gevolgen van dit 
wettelijk onderscheid kunnen worden opgeheven, doet aan de strijd van het wettelijke 
onderscheid met het beginsel van de fiscale neutraliteit niet af.

Toch meen ik niet dat een wetswijziging noodzakelijk is om dit wettelijke onderscheid op 
te heffen. Naar mijn mening laten de bewoordingen van art. 11 lid 1, onderdeel a, 2° Wet 
OB een richtlijnconforme(re) uitleg toe. Op grond van art. 11 lid 1, onderdeel 2° Wet OB is 
het opteren mogelijk voor ‘leveringen, andere dan die bedoeld in art. 11 lid 1, onderdeel 1° 
Wet OB’. Aangezien art. 11 lid 1, onderdeel 1° Wet OB de levering van een gedeelte van een 
nieuw gebouw expliciet noemt, kwalificeert de levering van een gedeelte van een oud 
gebouw als een ‘levering anders dan die bedoeld in art. 11 lid 1, onderdeel 1° Wet OB’. 
Wordt van die uitleg uitgegaan, dan kan, gelet op de uitleg van het begrip ‘gedeelte van een 
gebouw’ (zie paragraaf 5.4.3.2), op grond van de wet ook geopteerd worden voor de belaste 

343 De uitsluiting van de in beginsel niet zelfstandig te gebruiken werkkamer in een woning en een 
pantry in paragraaf 4.6.1 van het besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, 
nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.1, paragraaf 4.6.1 lijkt mij daarom overbodig.

344 Vgl. E.H. van den Elsen, 'Aanvullende bepalingen voor optieregeling belaste levering en belaste 
verhuur', BTW-bulletin 1997, nr. 1, p. 12.
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levering van een juridisch niet, maar fysiek wel te onderscheiden deel van een gebouw dat 
afzonderlijk wordt of kan worden gebruikt.345 Wordt voor deze richtlijnconforme uitleg 
gekozen, dan bestaat aan de huidige goedkeuring voor de levering van een gedeelte van een 
gebouw geen behoefte meer. Tevens steekt deze uitleg een stokje voor een instrumenteel 
gebruik van het horizontaal of verticaal splitsen van een gebouw teneinde aan de 90%-eis 
te kunnen voldoen.346

5.9.5.3 90%-eis

Sinds 31 maart 1995, 18.00 uur is opteren voor de belaste levering van een oud gebouw 
slechts mogelijk indien de koper een belastingplichtige is die dit gebouw voor 90% of meer 
gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden.347 De 90%-eis is ingevoerd om een einde 
te maken aan onwenselijk geachte ‘leveringsconstructies’ door niet-belastingplichtigen 
(de overheid bijv.) of niet-aftrekgerechtigde belastingplichtigen. Voor een niet-belas-
tingplichtige of niet-aftrekgerechtigde belastingplichtige die een gebouw belast geleverd 
krijgt, is de btw op deze (op)levering niet aftrekbaar. Werd het gebouw niet rechtstreeks 
aangekocht, maar via een tussengeschoven entiteit (stichting, C.V., B.V. of N.V.) dan kon dit 
een aanzienlijk btw-voordeel opleveren indien deze entiteit het gebouw belast doorleverde 
tegen een lagere prijs.348 De tussengeschoven entiteit kon de in rekening gebrachte btw 
over de hogere aankoopprijs volledig in aftrek brengen en was slechts btw verschuldigd 
over de lagere verkoopprijs. Door deze ‘leveringsconstructie’ was de uiteindelijke btw-druk 
beperkt tot de btw die het tussengeschoven lichaam aan de niet-belastingplichtige of 
niet-aftrekgerechtigde belastingplichtige in rekening bracht. Deze constructie kon slechts 
slagen indien de (door)levering door de tussengeschoven entiteit belast was. Bij deze levering 
werd ook gebruikgemaakt van de optie voor belaste levering. Aan de leveringsconstructie 
met de belaste leveringen van oude gebouwen heeft de wetgever een einde willen maken 
door aan de optie voor een belaste levering de materiële voorwaarde te verbinden dat het 
gebouw wordt geleverd aan een belastingplichtige die het oude gebouw voor ten minste 

345 Hof Arnhem-Leeuwarden lijkt in zijn uitspraak van 27 maart 2018, nrs. 16/01256 t/m 16/01258, 
V-N 2018/31.1.4 stilzwijgend van deze uitleg uit te gaan door het woongedeelte van een bouwwerk 
als een afzonderlijke onroerende zaak aan te merken waarvoor ten onrechte is gekozen voor een 
belaste levering. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep tegen deze uitspraak onder verwijzing 
naar art. 81 Wet RO zonder nadere motivering verworpen (HR 20 september 2019, nr. 18/01960, 
V-N 2019/59.25.2).

346 Vgl. L. Wolfsbergen, 'BTW- en overdrachtsbelastingheffing na de wetsaanpassingen', 
WPNR 1997/6287, p. 695.

347 Op grond van het besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, 
V-N 2013/54.15, paragraaf 4.6.2 geldt voor bepaalde branches en sectoren een 70%-eis om een 
verstoring van de concurrentieverhoudingen te voorkomen, namelijk: werkgeversorganisaties, 
vastgoedmakelaars, reisbureaus, juridisch zelfstandige arbodiensten, postvervoersbedrijven en 
openbare radio- en televisieorganisaties. Omwille van de leesbaarheid zal ik steeds spreken over 
de 90%-eis.

348 De tussengeschoven entiteit kon een niet-kostendekkende vergoeding in rekening brengen 
door het ontvangen van giften, donaties of subsidies van derden of met het verstrekken van 
aandelenkapitaal, commanditair kapitaal en/of leningen door de niet-belastingplichtige of de 
niet-aftrekgerechtigde belastingplichtige die het gebouw wil verwerven (MvT, Kamerstukken II 
1994/95, 24 172, nr. 3, p. 18).
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90% gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden.349 Uit paragraaf 5.9.3 volgt dat deze 
materiële voorwaarde op grond van het unierecht is toegestaan.

Op de 90%-eis is van meet af aan veel kritiek geweest. En dat is niet zonder reden. In de 
eerste plaats zijn vraagtekens te plaatsen bij het gekozen percentage. In de parlementaire 
geschiedenis wordt volstaan met een (summiere) onderbouwing van de 90%-eis voor 
de optie voor de belaste verhuur van (nieuwe) gebouwen.350 Voor de optie voor belaste 
levering is bij dit percentage aangesloten, kennelijk om er zeker van te zijn van dat ook 
de leveringsconstructie met oude gebouwen niet meer loont.351 Waarom voor de optie 
voor een belaste levering van oude gebouwen een percentage van 90 nodig is, blijkt uit 
de parlementaire geschiedenis niet. Het is waar dat de 90%-eis een middel is om aan de 
leveringsconstructies met oude gebouwen een einde te maken.352 Aan het gekozen middel 
kleeft echter het grote nadeel dat het leidt tot overkill.353 Het doel van de optieregeling is 
het voorkomen van cumulatie en (daarmee) concurrentieverstoringen (zie paragraaf 5.9.2). 
Door de 90%-eis wordt de lat zo hoog gelegd dat dit doel maar in (zeer) beperkte mate 
wordt gerealiseerd.354 Indien de koper het gekochte gebouw voor 50%, 70% of zelfs 80% 
voor aftrekgerechtigde doeleinden gaat gebruiken, dan is het niet mogelijk om te kiezen 
voor een belaste levering van dit gebouw. Voor de verkoper kan deze vrijgestelde levering 
tot een aanzienlijk bedrag aan niet-aftrekbare btw leiden, met name indien het gebouw 
binnen de herzieningsperiode wordt geleverd of aanzienlijke kosten zijn gemaakt om het 
gebouw op te knappen zonder dat er sprake is van vernieuwbouw (zie paragrafen 5.9.2.1 
en 5.9.2.2). De verkoper zal die niet-aftrekbare btw doorberekenen in de verkoopprijs, 
terwijl de koper deze verborgen btw niet in aftrek brengen, hoewel hij het geleverde 
gebouw voor 50%, 70% of zelfs 80% gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. Dit 
resultaat, dat het gevolg is van de 90%-eis, staat haaks op het doel van de optie voor de 
belaste levering van een oud gebouw.355 De 90%-eis werkt daarmee concurrentieverstoring 
in de hand, omdat het voor de afnemer die niet aan de 90%-eis voldoet voordeliger kan zijn 
om te kiezen voor de van rechtswege belaste levering van een gebouw dat nog als nieuw 
kwalificeert of een oud gebouw waarop niet of nauwelijks niet-aftrekbare btw drukt.356

349 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 17-18.
350 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 14.
351 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 14 en 18.
352 Kamerstukken II 1997/98, 25 600, IXB, nr. 20, p. 20.
353 B.G. van Zadelhoff, 'Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en overdrachtsbelasting', 

WFR 1995/841, J. Doornebal, Verhuurconstructies en overdracht economische eigendom onder vuur’, 
TFO 1995/103 en J.K. Moltmaker, ‘De reparatiewetgeving op het gebied van de overdrachtsbelasting 
en de omzetbelasting (wetsvoorstel 24 172)’, WFR 1995/6157, p. 925. Zie nader over overkill in 
fiscale wet- en regelgeving: D.B. Bijl en J.A.G. van der Geld, Overkill in fiscale wet- en regelgeving 
(Geschriften van de Vereniging voor de Belastingwetenschap No. 237), Deventer: Kluwer 2009.

354 In de parlementaire geschiedenis is ingeschat dat dit nog geen 10% van de geregistreerde belas-
tingplichtigen betreft (Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 8, p. 8). Waarop is die inschatting is 
gebaseerd, wordt niet vermeld. Het is dan ook niet na te gaan of deze inschatting berust op meer 
dan natte vingerwerk.

355 In soortgelijke zin: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 
2020, p. 319. Zie ook: R.N.G. van der Paardt, 'Onroerend ingewikkeld', in Het verloren paradijs van 
de eenvoud. De Moor-bundel, Deventer: Kluwer 1996, p. 173 die meent dat een optie voor belaste 
levering naar rato van het belaste gebruik door de koper weliswaar minder eenvoudig is, maar 
meer recht doet aan de fiscale neutraliteit.

356 In soortgelijke zin: A.W. van der Woude, Belastingen begrensd (diss.), Delft: Eburon 2000, p. 311.
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Dat de 90%-eis aansluit bij het toekomstige gebruik van het oude gebouw heeft voorts 
als nadeel dat de koper vóór of uiterlijk op het tijdstip van levering een inschatting van 
het toekomstig gebruik moet maken. Ervan uitgaande dat de koper niet beschikt over 
profetische gaven, is het de vraag of de koper hiermee niet overvraagd wordt.357 Met name 
bij gebouwen die naar hun aard zowel voor aftrekgerechtigde als niet-aftrekgerechtigde 
doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals kantoorgebouwen, kan het moeilijk of zelfs 
onmogelijk zijn om ten tijde van de levering een gegronde inschatting te maken van het 
toekomstige aftrekgerechtigde gebruik. Dit plaatst de verkoper en de koper voor een 
dilemma. Indien de koper inschat dat hij niet voldoet aan de 90%-eis dan is de levering 
onherroepelijk vrijgesteld, ook indien hij uiteindelijk wel aan de 90%-eis voldoet. Dit pleit 
ervoor om in die gevallen maar voor alle zekerheid te opteren. Een dergelijke handelswijze 
lijkt echter moeilijk te verenigen met de formele voorwaarde dat de koper jegens de 
verkoper moet verklaren dat hij gaat voldoen aan de 90%-eis (zie paragraaf 5.9.5.4). Mag de 
koper verklaren dat hij aan de 90%-eis gaat voldoen als dit voor hem nog onduidelijk is? Ik 
meen van niet. Bijl heeft er terecht de vinger bij gelegd dat dit leidt tot een onbevredigend 
resultaat.358 De huidige optieregeling corrigeert een schatting van de koper wel indien 
het daadwerkelijk gebruik voor aftrekgerechtigde doeleinden minder is dan de vereiste 
90%. Schat een koper het aftrekgerechtigde gebruik lager in dan 90% in, dan komt aan een 
daadwerkelijk aftrekgerechtigd gebruik van ten minste 90% geen beslissende betekenis toe.

Dat de wetgever een einde heeft willen maken aan de leveringsconstructies met oude 
gebouwen is te billijken. De relevante vraag is of daarvoor een 90%-eis nodig is. Naar mijn 
mening niet. Het is opvallend dat in de parlementaire geschiedenis wordt opgemerkt dat 
‘de optieproblematiek in de kern wordt aangepakt door de inperking van de keuzemoge-
lijkheid’.359 Het btw-voordeel in voormelde leveringsconstructies ontstond echter niet 
door de optie voor een belaste levering, maar door de niet-kostendekkende vergoeding 
die de tussengeschoven entiteit berekende aan de uiteindelijk koper. Had de wetgever 
het probleem in de kern aangepakt, dan had hij ervoor gekozen om niet de optie voor de 
belaste levering drastisch in te perken, maar om bij de belaste levering van gebouwen in 
gelieerde verhoudingen tegen een niet-kostendekkende vergoeding btw te heffen over de 
normale waarde.360 Dit kan overigens alsnog, aangezien art. 80 lid 1 Btw-richtlijn hiertoe 
expliciet de mogelijkheid biedt. De mogelijke tegenwerping dat een leveringsconstructies 
ook in niet-gelieerde verhoudingen kan voorkomen acht ik niet overtuigend. Bij een levering 
van een oud gebouw tussen twee onafhankelijke partijen laat het zich moeilijk indenken 
dat de verkoper genoegen neemt met een vergoeding onder de normale waarde. Mogelijk 
– het valt naar mijn mening te betwijfelen of in dat geval steeds sprake is van belastbare 
levering (zie paragrafen 4.5 en 4.6) – zou hiervan sprake kunnen zijn in situaties, zoals 

357 In soortgelijke zin: B.G. van Zadelhoff, 'Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW 
en overdrachtsbelasting', WFR 1995/841. In de parlementaire geschiedenis is de mogelijkheid 
dat een koper (nog) niet weet of aan de eis 90%-eis zal worden voldaan niet onderkend (NV, 
Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 17).

358 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 65.
359 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 14 en 18.
360 B.G. van Zadelhoff, ‘Het bua beperkt; renaissance van de ‘normale prijs’’?, WFR 1987/1369, B.G. 

van Zadelhoff, 'Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en overdrachtsbelasting', 
WFR 1995/841 en B.G. van Zadelhoff, ‘Doe maar normaal’, WFR 2005/619. Destijds was voor deze 
anti-misbruikmaatregel op grond van art. 27 Zesde Richtlijn een machtiging van de Raad vereist.
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de levering van een opgeknapt, maar nog steeds oud gebouw door een gemeente aan een 
school in het kader van het gemeentelijke onderwijshuisvestingstaak of aan een sportclub 
in het kader van het gemeentelijke sportbeleid. De opsomming van de banden in art. 80 
lid 1 Btw-richtlijn, en met name de daarin genoemde bestuurlijke en juridische banden, 
laten naar mijn mening ruimte om ook in die situatie btw te heffen over de normale 
waarde.361 Dat een 90%-eis niet alleen onwenselijk, maar ook onnodig is, wordt bevestigd 
als de optieregelingen in andere lidstaten wordt nagegaan (zie paragraaf 5.9.4). Er zijn 
slechts twee lidstaten, Kroatië en Slovenië, die de 90%-eis van Nederland overtreffen. De 
meeste lidstaten die een optieregeling kennen, stellen echter in het geheel geen eisen aan 
de koper of eisen slechts dat de koper een belastingplichtige is dan wel dat de koper enig 
recht op aftrek heeft.

5.9.5.4 Referentieperiode

Of voldaan gaat worden respectievelijk voldaan wordt aan de 90%-eis moet op drie mo-
menten worden getoetst:
1. op het moment van levering;
2. na afloop van het boekjaar waarin de levering heeft plaatsgevonden; en
3. na afloop van het daarop volgende boekjaar.362

De referentieperiode van – kort gezegd – twee boekjaren363 na het moment van levering 
heeft volgens de parlementaire geschiedenis als doel om te voorkomen dat tijdelijke 
wisselingen in het aftrekgerechtigde gebruik door de koper een onevenredige invloed 
uitoefenen.364 Zoals uit paragraaf 5.9.5.3 volgt, wordt uitsluitend rekening gehouden met 
tijdelijke wisselingen in het aftrekgerechtigde gebruik van het geleverde oude gebouw 
in het geval de koper op het moment van levering (toetsmoment 1) aan de 90%-eis heeft 
voldaan. Indien op het moment van levering niet is voldaan aan de 90%-eis, dan kan het 
wel voldoen aan de 90%-eis in de referentieperiode niet bewerkstelligen dat alsnog voldaan 
is aan de materiële voorwaarde voor de optie voor de belaste levering. Blijkt na afloop van 
het boekjaar (toetsmoment 2) waarin het gekochte oude gebouw aan de koper is geleverd 
dat het gemiddelde gebruik tussen het moment van levering (toetsmoment 1) en na afloop 
van het boekjaar van ingebruikneming (toetsmoment 2) niet voldoet aan de 90%-eis, dan 
vervalt de optie voor de belaste levering met terugwerkende kracht.365 Dit geldt eveneens 
indien op de toetsmomenten 1 en 2 is voldaan aan de 90%-eis, maar het gemiddelde gebruik 
van het gekochte oude gebouw in het boekjaar volgend op het boekjaar van levering 
(toetsmoment 3) niet voldoet aan de 90%-norm.366 Aan de materiële voorwaarde van de 

361 Ook Van Zadelhoff lijkt hier impliciet van uit te gaan (B.G. van Zadelhoff, 'Placebo erger dan de 
kwaal; reparatiewetgeving BTW en overdrachtsbelasting', WFR 1995/841 en B.G. van Zadelhoff, 
‘Doe maar normaal’, WFR 2005/619).

362 C.A. Peeters, Cursus Belastingrecht OB.2.3.1.C.c1 (online, bijgewerkt t/m 14 februari 2021).
363 Als boekjaar geldt het boekjaar van de koper (art. 6 lid 8 Uitv.besch. OB).
364 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. p. 17.
365 Art. 11 lid 1, onderdeel a, 2° Wet OB jo. art. 6 lid 4 Uitv.besch. OB. Zie ook: Tweede NvW, Kamer-

stukken II 2013/14, 33 753, nr. 8, p. 97.
366 Art. 11 lid 1, onderdeel a, 2° Wet OB jo. art. 6 lid 4 Uitv.besch. OB. Zie ook: Tweede NvW, Kamer-

stukken II 2013/14, 33 753, nr. 8, p. 97.
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90%-eis is derhalve slechts voldaan indien zowel op het moment van levering, het boekjaar 
van ingebruikneming en het daaropvolgende boekjaar wordt voldaan aan de 90%-eis.

Is het gekochte oude gebouw op de toetsmomenten 2 en 3 nog niet in gebruik genomen 
(leegstand bijv.), dan is niet voldaan aan de 90%-eis. Ook in dat geval vervalt de optie voor 
de belaste levering met terugwerkende kracht. In het beleid van de Staatssecretaris van 
Financiën is echter een tegemoetkoming getroffen voor de situatie waarin op de toetsmo-
menten 2 en 3 als gevolg van werkzaamheden, zoals een verbouwing, nog geen sprake is 
van een ingebruikneming, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. in het jaar van feitelijke aanwending en het daaropvolgende boekjaar voldoet de 

afnemer aan de 90%-eis;
2. de leverancier en de afnemer stemmen ermee in dat wordt gehandeld alsof rechtsgeldig 

is geopteerd voor een belaste levering en aanvaarden de gevolgen die de wet- en 
regelgeving hieraan verbinden, zoals het gaan lopen van een nieuwe herzieningsperiode 
bij de afnemer;

3. de instemming van de afnemer moet blijken door middel van een gedateerde en door 
de afnemer ondertekende verklaring die deze binnen vier weken na overschrijding van 
de wettelijke referentieperiode in zijn boekhouding heeft opgenomen; en

4. de leverancier stemt ermee in dat de naheffingstermijn en de periode waarin de 
btw-aftrek ter zake van het geleverde oude gebouw wordt herzien, pas ingaat in 
het boekjaar waarin de afnemer het oude gebouw feitelijk gaat gebruiken voor het 
verrichten van uitgaande prestaties. De instemming van de leverancier moet blijken 
door middel van een gedateerde en door de leverancier ondertekende verklaring die 
de leverancier binnen vier weken na overschrijding van de wettelijke referentieperiode 
in zijn boekhouding heeft opgenomen.

Wordt niet aan (één) van deze voorwaarden voldaan, dan is levering van het oude gebouw 
alsnog vrijgesteld.367 Deze goedkeuring komt er dus op neer dat de referentieperiode onder 
voorwaarden wordt opgeschort tot het boekjaar van (feitelijke) ingebruikneming. Deze 
faciliteit roept de vraag op waarom niet is gekozen om het boekjaar van ingebruikneming 
en het daaropvolgende boekjaar als toetsmomenten 2 en 3 te hanteren. In dat geval zou 
leegstand gedurende de referentieperiode er niet per definitie toe leiden dat de optie voor 
een belaste levering met terugwerkende kracht vervalt. De redelijkheid om leegstand op 
een dergelijke wijze te ‘bestraffen’ ontgaat mij, eens te meer nu bij de optie voor belaste 
verhuur wel een soortgelijke faciliteit is getroffen (zie paragraaf 7.7.5.5.1.2.1).368

5.9.5.5 Formele voorwaarden

Aan de optie voor een belaste levering van een oud gebouw wordt in Nederland niet 
alleen de materiële voorwaarde gesteld dat (op het moment van levering en gedurende de 
referentieperiode) wordt voldaan aan de 90%-eis. Aan de optie voor een belaste levering 
zijn ook diverse formele voorwaarden verbonden. De eerste formele voorwaarde is dat 

367 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 4.6.4.

368 Zie ook: B.G. van Zadelhoff, 'Verhuur van onroerend goed en BTW', WFR 2002/333 en M.W.C. 
Soltysik, 'Leegstand en aftrek in de BTW', BTW-bulletin 2005/39, p. 10.
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de afnemer moet instemmen met de keuze voor btw-heffing. De optie voor een belaste 
levering moet dus een gezamenlijke keuze zijn van de leverancier en de afnemer. De 
tweede formele voorwaarde is dat die gezamenlijke keuze voor btw-heffing moet blijken 
uit de notariële akte van levering369 of een verzoek aan de inspecteur. De derde formele 
voorwaarde houdt in dat de notariële akte van levering of het ‘optieverzoek’ bepaalde 
voorgeschreven informatie moet bevatten, namelijk:
●  een omschrijving van het geleverde oude gebouw (of het beperkte zakelijke gebruiksrecht 

daarop) met plaatselijke en kadastrale aanduiding;
● een door de afnemer ondertekende verklaring waaruit blijkt dat hij het oude gebouw 

voor ten minste 90% gaat gebruiken aftrekgerechtigde doeleinden.370

Wordt ervoor gekozen om de inspecteur te verzoeken om te opteren voor een belaste 
levering, hetgeen in de praktijk sinds 1 januari 2009 overigens niet veel meer voorkomt, 
dan beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking.371 Uit art. 11, eerste lid, 
onderdeel a, 2° Wet OB blijkt dat het voor een rechtsgeldige optie niet vereist is dat de 
inspecteur de beschikking op het tijdstip van de levering heeft afgegeven. Het volstaat 
dat de leverancier en zijn afnemer op het tijdstip van de levering een dergelijk verzoek 
hebben gedaan.372 Uit paragraaf 5.9.3 volgt dat deze formele voorwaarden op grond van 
art. 137 lid 2 Btw-richtlijn zijn toegestaan.

De vierde formele voorwaarde is dat de afnemer na afloop van de referentieperiode de 
leverancier door middel van een door hem ondertekende verklaring op de hoogte moet 
stellen of (gedurende de referentieperiode) aan de 90%-eis is voldaan. Binnen dezelfde 
termijn moet de afnemer een afschrift van deze verklaring aan de inspecteur waaronder 
hij ressorteert toezenden. Wordt het oude gebouw binnen de referentieperiode geleverd, 
dan dient de afnemer deze verklaring binnen vier weken na het tijdstip van de levering 
toe te zenden aan de leverancier en ‘zijn’ inspecteur. Dit betreft derhalve een kennisgeving. 
Naar mijn mening is ook deze formele voorwaarde toegestaan op grond van art. 137 lid 2 
Btw-richtlijn (zie paragraaf 5.9.3). In de praktijk komt het regelmatig voor dat de afnemer 
deze verklaring niet (tijdig) toezendt. Uit art. 6a leden 6 en 7 Uitv.besch. OB blijkt niet dat 
daardoor de optie voor een belaste levering met terugwerkende kracht vervalt. Dat zou naar 
mijn mening ook disproportioneel zijn. Wel zal deze nalatigheid een rol kunnen spelen bij 

369 Deze mogelijkheid bestaat sinds 1 januari 2009. Vanuit het oogpunt van een signaalfunctie voor 
de handhaving door de Belastingdienst werd een afzonderlijk optieverzoek met de daarmee 
gepaard gaande administratieve lasten voor partijen niet meer nodig geacht indien de inspecteur 
beschikt over de notariële akte waaruit de keuze voor een belaste levering blijkt. Voor een optie 
voor een belaste levering is een optieverzoek hierdoor slechts nodig indien de keuze voor de 
belaste levering niet uit de notariële akte van levering blijkt of ter zake van de levering geen 
notariële akte van levering is opgemaakt (MvT, Kamerstukken II 2008/09, 31 717, nr. 3, p. 2-4). 
De optie voor een belaste levering in een notariële akte van levering dient derhalve te worden 
onderscheiden van de situatie waarin een gezamenlijk verzoek om een optie voor een belaste 
levering wordt gedaan aan de inspecteur (vgl. HR 10 juni 1992, nr. 28.210, BNB 1992/276, r.o. 3.3).

370 Art. 6 lid 2 Uitv.besch. OB.
371 Art. 6 lid 3 Uitv.besch. OB.
372 Een optieverzoek dat na de levering is ingediend, is daarom niet ontvankelijk waardoor de levering 

van het oude gebouw vrijgesteld is (HR 10 oktober 1990, nr. 26.643, BNB 1990/331, r.o. 4.1 en 4.2 
en HR 10 juni 1992, nr. 28.210, BNB 1992/276, r.o. 3.2). In gelijke zin: D.B. Bijl, Onroerend goed 
omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 67.
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de bewijslastverdeling in die zin dat het niet aan de inspecteur is om te bewijzen dat ten 
onrechte is geopteerd, maar dat de leverancier vanwege het niet voldoen aan deze formele 
voorwaarde moet bewijzen dat er terecht is geopteerd.373 Omdat de leverancier voor dit 
bewijs afhankelijk is van de afnemer, is het voor de leverancier verstandig om niet alleen 
overeen te komen dat de afnemer de plicht heeft om de vereiste verklaring tijdig toe te 
zenden, maar ook dat alle schade die het gevolg is van het niet-tijdig toezenden van deze 
verklaring voor rekening komt van de afnemer.

5.9.5.6 Levering oud gebouw alsnog vrijgesteld

Wordt geopteerd voor een belaste levering van een gebouw en blijkt na de levering dat 
niet voldaan is aan de materiële en/of formele voorwaarden, dan is – behoudens bij het 
niet voldoen aan de formele voorwaarde van de kennisgeving na afloop van de referentie-
periode of levering binnen de referentieperiode door de koper (zie paragraaf 5.9.5.5) – de 
levering van het betreffende oude gebouw alsnog vrijgesteld. Vanwege de in Nederland 
geldende verleggingsregeling (zie paragraaf 5.9.5.1) betekent dit voor de afnemer dat hij 
ten onrechte btw heeft voldaan en in aftrek gebracht. In het geval de afnemer het oude 
gebouw niet volledig aftrekgerechtigd heeft gebruikt, zal dit redres aanleiding geven tot 
een terug te vragen btw-bedrag. Bij een volledig aftrekgerechtigd gebruik heeft het redres 
voor de afnemer geen verschuldigdheid van btw tot gevolg.

Voor de leverancier betekent het redres dat hij de btw met betrekking tot de kosten voor het 
geleverde oude gebouw ten onrechte in aftrek heeft gebracht. Hierbij kan gedacht worden 
aan de btw op de verkoopkosten, maar ook aan de btw op de kosten die gemaakt zijn voor 
het opknappen van het gebouw. Deze in aftrek gebrachte btw wordt de leverancier door 
het redres alsnog verschuldigd. Was sprake van een levering binnen de herzieningsperiode, 
dan heeft de leverancier ook de herzieningsregels onjuist toegepast. Hierdoor wordt hij de 
ten onrechte in stand gelaten btw-aftrek dan wel de ten onrechte ontvangen aanvullende 
btw-aftrek alsnog verschuldigd. De leverancier zal ook de uitgereikte factuur moet corrigeren. 
Omdat de leverancier voor het voldoen aan de optievoorwaarden in grote mate afhankelijk 
is van de afnemer en de leverancier door het niet voldoen aan de optievoorwaarden tegen 
een aanzienlijke kostenpost kan aanlopen, is het in de praktijk gebruikelijk dat contractueel 
wordt vastgelegd dat de leverancier de ‘btw-schade’ en de kosten die het gevolg zijn van 
het redres kan verhalen op de afnemer.374

5.9.5.7 Conclusie

In Nederland worden materiële en formele voorwaarden aan de optie voor een belaste 
levering gesteld. Naar mijn mening kan – gelet op de ruime beoordelingsruimte van de 
lidstaten – van deze voorwaarden niet gesteld worden dat zij in strijd zijn met art. 137 lid 1, 
onderdeel b Btw-richtlijn. Dat is naar mijn mening slechts anders voor de uitsluiting van 
de levering gedeelten van gebouwen die juridisch niet, maar fysiek wel te onderscheiden 

373 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 322.
374 W.A.P. Nieuwenhuizen, 'Beschermingsartikel afgeschaft – onroerendgoedleverancier opgepast!', 

BTW-bulletin 2014/20, p. 8 en A.H. van Huffelen, ‘De optie voor een met omzetbelasting belaste 
levering’, De Notarisklerk november/december 2020, p. 107.
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zijn en afzonderlijk worden of kunnen worden gebruikt. Naar mijn mening verzet de 
concurrentieneutraliteit zich tegen dit onderscheid met de levering van gedeelten die (door 
horizontale of verticale splitsing) juridisch en fysiek onderscheiden zijn en afzonderlijk 
worden of kunnen worden gebruikt. Door een richtlijnconforme uitleg van art. 11, lid 1, 
onderdeel a, 2° Wet OB kan dit onderscheid echter worden opgeheven. De kans is echter klein 
dat een rechter gevraagd zal worden zich over de richtlijnconformiteit van deze beperking 
uit te laten. De Staatssecretaris van Financiën keurt namelijk goed dat voor de levering 
van deze gedeelten van een gebouw geopteerd mag worden voor een belaste levering. 
Door dit beleid ondervindt de belastingplichtige in de praktijk geen neutraliteitshinder 
van deze wettelijke beperking van de optieregeling tot bepaalde gedeelten van gebouwen.

Dat de ‘optievoorwaarden’ zijn toegestaan zijn, betekent niet dat zij wenselijk zijn. Door 
de 90%-eis en de daaraan gekoppelde referentieperiode wordt maar in beperkte mate 
recht gedaan aan de ratio van de optie voor belaste levering, het beginsel van de fiscale 
neutraliteit. Hierdoor kan btw blijven ‘hangen’ indien de leverancier en de afnemer het 
oude gebouw voor minder dan 90% gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. Dit hoge 
percentage is gekozen om er zeker van te zijn dat een einde zou komen aan de onwenselijke 
leveringsconstructies. Omdat de 90%-eis leidt tot overkill, hadden deze constructies beter 
aangepakt kunnen worden door de invoering van de normale waarde als maatstaf van 
heffing in gelieerde verhoudingen. Het is naar mijn mening wenselijk om alsnog voor dit 
alternatief te kiezen en de 90%-eis te schrappen In dat geval zou de formele voorwaarde 
van de ‘90%-verklaring’ van de afnemer in de notariële akte van levering of het optieverzoek 
aan de inspecteur geschrapt kunnen worden alsmede de kennisgeving door de afnemer aan 
de leverancier na afloop van de referentie of na de levering binnen de referentieperiodes.

Ten aanzien van de overige formele optievoorwaarden is het de vraag of deze nodig zijn. 
Waarom wordt geëist dat sprake is van een gezamenlijke keuze? Zou de afnemer die geen 
oud gebouw met btw wenst af te nemen zich wenden tot een verkoper die een gebouw 
met btw wenst te verkopen? Dat lijkt mij niet. In de meeste lidstaten die de optie voor 
belaste levering kennen wordt instemming van de afnemer dan ook niet geëist (zie 
paragraaf 5.9.4). Dat de gezamenlijke keuze voor een belaste levering moet blijken uit de 
notariële akte of het optieverzoek aan de inspecteur en dat in deze akte of dit verzoek 
voorgeschreven informatie moet staan, acht ik evenmin noodzakelijke voorwaarden. De 
keuze voor een belaste levering zou ook kunnen blijken uit de factuur van de leverancier, 
terwijl de factuurvereisten naar mijn mening een voldoende waarborg vormen dat uit de 
factuur te herleiden is welk gebouw dit betreft. Niettemin lijken deze formele voorwaarden 
in de praktijk geen hoge drempel op te werpen voor het al dan niet opteren voor een 
belaste levering waardoor er evenmin grote bezwaren bestaan tegen het handhaven van 
deze formele voorwaarden.

 5.9.6 Conclusie

 Om cumulatie van btw te voorkomen, is lidstaten in art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn 
de bevoegdheid gegeven belastingplichtigen te laten opteren voor een belaste levering. De 
huidige optieregeling is geen probaat middel om de strijd met de fiscale neutraliteit weg te 
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nemen.375 In de eerste plaats beschikken lidstaten op grond van art. 137 lid 2 Btw-richtlijn 
over een ruime beoordelingsmarge waardoor het van lidstaat tot lidstaat kan verschillen 
of en, zo ja, onder welke voorwaarden geopteerd kan worden voor een belaste levering 
van een oud gebouw. Dit is in strijd met de interneutraliteit. Bovendien kunnen nationale 
inperkingen van de keuzemogelijkheid, zoals de Nederlandse optievoorwaarde dat de 
afnemer het gekochte voor minimaal 90% voor aftrekgerechtigde doeleinden gebruikt, 
ervoor zorgen dat cumulatie van btw-heffing maar in beperkte mate wordt voorkomen. 
De optieregeling geeft voorts geen oplossing voor de situatie waarin door de vrijstelling 
voor de levering van oude gebouwen eindverbruik van een gebouw (deels) onbelast blijft, 
hetgeen in strijd is met het rechtskarakter van de btw, of waarin op gebruik van een gebouw 
voor niet-aftrekgerechtigde doeleinden (deels) geen btw drukt, hetgeen in strijd is met 
de ratio van het recht op btw-aftrek (zie paragaaf 8.2.3). Hierbij kan gedacht worden aan 
een gebouw dat door een belastingplichtige gedurende de gehele herzieningsperiode 
volledig voor aftrekgerechtigde doeleinden wordt gebruikt en daarna vrijgesteld (en dus 
‘schoon’ van btw) wordt geleverd aan een eindverbruiker of een belastingplichtige die 
geen recht heeft op volledige aftrek van btw. Uiteraard zijn scenario’s waarbij het gebouw 
deels ‘btw-schoon’ door een eindverbruiker of een niet-aftrekgerechtigde afnemer wordt 
verkregen eveneens denkbaar.

5.10 Samenloop btw en overdrachtsbelasting in Nederland

5.10.1 Inleiding

In Nederland wordt net als in veel andere lidstaten een overdrachtsbelasting geheven. Op 
grond van de WBR wordt overdrachtsbelasting geheven ter zake van de verkrijging van in 
Nederland gelegen onroerende zaken of van (beperkte zakelijke) rechten waaraan deze 
zijn onderworpen.376 Niet alleen de verkrijging van de juridische eigendom, maar ook de 
verkrijging van de economische eigendom is belastbaar.377 De wetgever heeft hiermee 
willen voorkomen dat overdrachtsbelasting kon worden ontgaan door slechts de econo-
mische eigendom over te dragen.378 Het begrip ‘onroerende zaak’ is op civielrechtelijke 
leest geschoeid.379 In paragraaf 4.2.2.2 is reeds aan bod gekomen dat het civielrechtelijke 
begrip ‘onroerende zaak’ ruimer is dan het uniebegrip ‘onroerend goed’. In het kader van 
dit hoofdstuk is dit verschil wat minder van belang. Bij de belaste of vrijgestelde levering 
van een gebouw en het bijbehorend terrein is in beginsel sprake van een belastbare 
verkrijging van de (juridische of economische eigendom van) een onroerende zaak voor 

375 Vgl. S. Cnossen, ‘BTW en onroerend goed’, WFR 1995/399, paragraaf 5, S. Cnossen, ‘VAT Treatment 
of Immovable Property’ in: V. Thuronyi (ed.), Tax Law Design and Drafting (volume 1), International 
Monetary Fund 1996, p. 11-12, S. Cnossen, Three VAT Studies, Den Haag: CPB Netherlands Bureau 
for Economic Policy Analysis 2010, p. 77 en R. de la Feria en R. Krever, ‘Ending VAT Exemptions: 
Towards a Post-Modern VAT’, in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design 
Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 26.

376 Art. 2 WBR.
377 Art. 2 lid 2 WBR.
378 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 22.
379 Voor de betekenis van de begrippen in de WBR wordt in beginsel aangesloten bij de civielrech-

telijke betekenis van deze begrippen (zie bijv. HR 1 oktober 1981, nr. 20.066, BNB 1981/15, m.nt. 
Schuttevaer).
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de overdrachtsbelasting.380 Een verschil tussen de btw en overdrachtsbelasting dat wel van 
belang is, betreft de maatstaf van heffing. In de btw wordt uitgegaan van de subjectieve 
vergoeding als maatstaf van heffing (zie paragraaf 4.5). De overdrachtsbelasting kent 
echter als uitgangspunt dat belasting wordt geheven over de waarde in het economische 
verkeer, maar hierbij geldt dat deze waarde ten minste gelijk is aan de tegenprestatie.381 Het 
toepasselijke tarief van de overdrachtsbelasting is in beginsel 8%.382 Voor de verkrijging 
van – kort gezegd – een woning door een natuurlijk persoon geldt een verlaagd tarief van 
2% als de verkrijger de woning na de verkrijging anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat 
gebruiken en dit voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoudt 
in een schriftelijke verklaring heeft verklaard.383 Voor de verkrijging krachtens een be-
laste levering van een nieuw gebouw geldt de zogenoemde ‘samenloopvrijstelling’.384 In 
paragraaf 5.10.2 wordt op deze vrijstelling nader ingegaan waarna in paragraaf 5.10.3 de 
balans wordt opgemaakt.385

5.10.2 Samenloopvrijstelling

5.10.2.1 Samenloopvrijstelling bij verkrijging krachtens belaste levering nieuw gebouw

Hoewel de overdrachtsbelasting een nationale, civielrechtelijk georiënteerde belasting is, 
is voor de vraag of sprake is van een vrijgestelde verkrijging krachtens een belaste levering 
van een nieuw (gedeelte van een) gebouw en het bijbehorend terrein de (richtlijnconforme) 
uitleg van art. 11 lid 1, onderdeel a, 1° Wet OB beslissend.386 De Hoge Raad heeft meermaals 
prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in een zaak die de toepasselijkheid 
van de samenloopvrijstelling betrof en waarvan de toepassing van deze vrijstelling (naar 
het oordeel van de Hoge Raad) afhankelijk was van de vraag of op grond van (thans) 
de Btw-richtlijn al dan niet sprake is van een belaste levering van een nieuw gebouw.387

380 Een uitzondering hierop vormt de belaste oplevering van een onroerend goed door degene die het 
goed heeft vervaardigd (zie paragraaf 4.2.5.4). In die situatie is civielrechtelijk geen sprake van de 
verkrijging van de economische of juridische eigendom. Om belastingbesparende constructies 
tegen te gaan is niettemin bepaald dat ook de verkrijging van een zaak door natrekking een 
belastbaar feit is voor de overdrachtsbelasting indien - kort gezegd - de vergoeding voor deze 
belaste levering vermeerderd met de verschuldigde btw lager is dan de waarde in het economische 
verkeer, die ten minste de actuele kostprijs inclusief btw bedraagt, en de verkrijger de btw niet 
of niet nagenoeg geheel (lees: voor ten minste 90%) in aftrek kan brengen.

381 Art. 9 lid 1 WBR. Bij de verkrijging van een beperkt recht wordt de waarde vermeerderd met die 
van de gekapitaliseerde waarde van de canon, retributie of huur met dien verstande dat de som 
van beide waarden is gemaximeerd op de waarde van de onderliggende onroerende zaak (art. 11 
leden 1 en 3 WBR jo. art. 2 en de bijlage bij het Uitv.besl. BR). Bij de verkrijging van de (blote) 
eigendom van een onroerende zaak dat bezwaard is met een beperkt zakelijk recht wordt de 
waarde in beginsel verminderd met de gekapitaliseerde waarde van de canon, retributie of huur 
(art. 11 leden 2, 4 en 5 WBR).

382 Art. 14 lid 1 WBR. Tot 1 januari 2021 gold een tarief van 6%.
383 Art. 14 lid 2 WBR. Is de verkrijger een ‘starter’, dan geldt voor deze verkrijging sinds 1 januari 2021 

(onder voorwaarden) een vrijstelling (art. 15 lid 1, onderdeel p WBR).
384 Art. 15 lid 1, onderdeel a WBR.
385 Voor een uitvoeriger behandeling van deze vrijstelling verwijs ik naar J.Th. Sanders, Le droit de 

rêver (diss.), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011.
386 Besluit Staatssecretaris van Financiën 16 maart 2017, nr. 2017-51500, V-N 2017/20.18, paragraaf 2.1.1.
387 HR 3 oktober 2008, nr. 41.510, BNB 2009/25, m.nt. Van Zadelhoff en HR 10 juni 2011, nr. 08/02791, 

BNB 2012/142, m.nt. De Wit.
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Voor de vraag of voor de toepassing van de samenloopvrijstelling sprake is van een 
zelfstandige onroerende zaak, wordt aangesloten bij ‘zelfstandigheidscriteria’ in de btw 
(zie paragraaf 5.4.2).388

De koppeling van de samenloopvrijstelling aan de btw-heffing op grond van art. 11 lid 1, 
onderdeel a, 1° Wet OB is niet los te zien van het tweeledige doel van de samenloopvrij-
stelling: cumulatie van btw en overdrachtsbelasting voorkomen en afzien van heffing van 
overdrachtsbelasting in de bouw- en handelsfase.389 Dat bij de verkrijging krachtens een 
belaste levering van een oud gebouw ook overdrachtsbelasting verschuldigd is, is niet 
in strijd met de strekking van de samenloopvrijstelling. De belaste levering van een oud 
gebouw vindt plaats buiten de bouw- en handelsfase, terwijl vanwege de 90%-eis die in 
Nederland aan de keuze voor een belaste levering van een oud gebouw wordt gesteld (zie 
paragraaf 5.9.5.3) de verkrijger niet of nauwelijks last zal hebben van de heffing van btw.

5.10.2.2 Geen samenloopvrijstelling ondanks verkrijging krachtens belaste levering

5.10.2.2.1 Nieuw gebouw dat gebruikt is als bedrijfsmiddel

Bij de verkrijging krachtens de belaste levering van een nieuw gebouw dat ten tijde van 
de verkrijging reeds als bedrijfsmiddel is gebruikt, geldt de samenloopvrijstelling in 
beginsel niet indien de verkrijger de btw geheel of deels in aftrek kan brengen.390 Deze 
uitzondering op de samenloopvrijstelling kan – naargelang de omvang van het aftrekrecht 
van de verkrijger – wringen met het doel van de samenloopvrijstelling.391 In art. 15 lid 6 

388 Hof Amsterdam 8 februari 1985, nr. 41/83, BNB 1986/331 en Kamerstukken II 1994/95, 24 172, 
nr. 8, p. 9. Zie ook: besluit Staatssecretaris van Financiën 16 maart 2017, nr. 2017-51500, 
V-N 2017/20.18, paragraaf 2.1.1 en de toelichting op de intrekking van het beroep in cassatie van 
9 augustus 2019, nr. 2019-0000126489, tegen Hof Arnhem Leeuwarden 14 mei 2019, nr. 18/00617, 
ECLI:NL:GHARL:2019:4125.

389 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 19.
390 Art. 15 lid 1, onderdeel a WBR.
391 In Hof Amsterdam 28 maart 1994, nr. 93/2820, BNB 1995/70 is geoordeeld dat in een geval - het 

belang van dit oordeel is derhalve niet tot deze zaak beperkt - waarin van de totale omzet 
van een belastingplichtige slechts een gedeelte van ten hoogste 1% - in de betreffende zaak 
betrof dit 0,34% - bestaat uit belaste prestaties en een verkregen onroerende zaak slechts op 
indirecte wijze aan het verrichten van die belaste prestaties bijdraagt, het niet toepassen van 
de samenloopvrijstelling in strijd zou zijn met de strekking van de samenloopvrijstelling. In HR 
16 september 1981, nr. 20.548, BNB 1982/281, m.nt. Meering is op grond van de strekking van de 
samenloopvrijstelling geoordeeld dat deze vrijstelling niet van toepassing is indien het recht op 
aftrek niet aanstonds na de verkrijging, maar op een later moment in de naheffingstermijn ontstaat 
als gevolg van een verzoek om te worden uitgezonderd van de vrijstelling voor de verhuur van 
onroerend goed. In deze zaak was het nieuwe gebouw tot de levering belast verhuurd, het gebouw 
was in verhuurde staat overgedragen, maar de verkrijger had - als nieuwe verhuurder - met het 
optieverzoek enkele maanden gewacht om de heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen. 
Bij een dergelijke wisseling van sec de persoon van de verhuurder zou op grond van de thans 
geldende jurisprudentie de optie voor de belaste verhuur gewoon doorlopen waardoor reeds 
daarom de samenloopvrijstelling niet van toepassing zou zijn (zie paragraaf 7.7.5.8.2.2).
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WBR is voorzien in een tegemoetkoming voor verkrijgingen binnen zes maanden na eerste 
ingebruikneming of de eerdere ingangsdatum van de verhuur.392

Deze bepaling laat overigens zien dat het begrip ‘gebruik als bedrijfsmiddel’ in de samen-
loopvrijstelling geen synoniem is van het (unie)begrip ‘eerste ingebruikneming’ in de btw. 
Bij de verhuur van een gebouw is vanaf de ingangsdatum van de verhuur sprake van een 
gebruik als bedrijfsmiddel, ook indien de huurder het gehuurde pas later feitelijk in gebruik 
neemt.393 Voor de eerste ingebruikneming in de btw is de feitelijke ingebruikneming (door 
de huurder) beslissend, ook indien de huur al eerder is ingegaan (zie paragraaf 5.5.3). 
Daarnaast is voor het gebruik als gebruiksmiddel irrelevant of het feitelijke gebruik conform 
de (objectieve) bestemming is.394

Aan het beleid van de Staatssecretaris van Financiën is naar mijn mening niettemin het in 
vertrouwen te ontlenen dat het begrip ‘gebruik als bedrijfsmiddel’ in art. 15 lid 1, onderdeel a 
WBR moet worden uitgelegd als het (unie)begrip ‘eerste ingebruikneming’.395 Omdat 
in de goedkeuring slechts wordt verwezen naar het begrip ‘gebruik als bedrijfsmiddel’ 
in de samenloopvrijstelling en dit begrip niet voorkomt in art. 15 lid 6 WBR, geldt voor 
de toepassing van deze bepaling de wettelijk voorwaarde dat de zesmaandentermijn 
aanvangt op het moment van eerste ingebruikneming dan wel de eerdere ingangsdatum 
van de verhuur.

5.10.2.2.2 Strafheffing

De samenloopvrijstelling mist op grond van art. 15 lid 4 WBR toepassing indien de vergoeding 
voor de belaste levering van een nieuw gebouw lager is dan de waarde in het economische 
verkeer en de verkrijger de in rekening gebrachte btw niet voor 90% of meer in aftrek 
kan brengen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de waarde in het economische 
verkeer ten minste gesteld op de kostprijs van de (onderliggende) onroerende zaak met 
inbegrip van de btw, zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijk 
derde op het tijdstip van de verkrijging (lees: de actuele kostprijs).

Deze zogenoemde ‘strafheffing’ is bedoeld als een maatregel om btw-besparende constructies 
met nieuwe gebouwen te voorkomen. Door het in rekening brengen van een lage vergoeding 

392 Deze tegemoetkoming was tot 1 januari 2015 in goedkeurend beleid opgenomen en is oorspron-
kelijk bedoeld voor projectontwikkelaars e.d. die in verband met de verkoopbaarheid het gebouw 
alvast gaan verhuren. Bij een levering aan koper die de btw geheel of deels in aftrek kan brengen 
zou hierdoor de samenloopvrijstelling vervallen. Om dit te voorkomen werd goedgekeurd dat 
de samenloopvrijstelling van toepassing was, mits de verkrijging binnen zes maanden na eerste 
ingebruikneming of eerdere ingangsdatum van de verhuur plaatsvond. Deze goedkeuring werd 
ook wel de ‘projectontwikkelaarsresolutie’ genoemd. Met ingang van 1 januari 2015 is deze 
tegemoetkoming in art. 15 lid 6 WBR opgenomen.

393 HR 23 november 1994, nr. 29.578, BNB 1995/29, m.nt. Zwemmer. Anders: J.Th. Sanders, Le droit 
de rêver (diss.), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, p. 136.

394 HR 9 oktober 1996, nr. 31.429, BNB 1996/405, m.nt. Zwemmer.
395 Besluit Staatssecretaris van Financiën 16 maart 2017, nr. 2017-51500, V-N 2017/20.18, para-

graaf 2.1.2. Zie ook: R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: 
Wolters Kluwer 2015, p. 196 en J.C. van Straaten, A. Rozendal en F.A.M. Schoenmaker, Wegwijs in 
de Overdrachtsbelasting  (Wegwijsserie), Den Haag: Sdu Uitgevers 2020, p. 445.
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voor de levering van een nieuw gebouw aan een niet of nauwelijks aftrekgerechtigde 
(gelieerde) koper zou de btw-druk op dit gebouw aanzienlijk kunnen worden beperkt. In 
die situatie heeft de wetgever het wenselijk geacht de totale belastingdruk op het vastgoed 
wat ‘op te krikken’ door de samenloopvrijstelling te weigeren.396 De strafheffing is echter 
niet beperkt tot ‘constructieachtige’ situaties, maar is bijvoorbeeld ook van toepassing 
indien als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen een nieuw gebouw onder de kostprijs 
wordt verkocht. Dit laat zien dat bij de strafheffing sprake is van onwenselijke overkill.397

Naar mijn mening zou het wenselijk zijn deze strafheffing te schrappen. De btw-besparing 
door de constructies met de levering van nieuwe en oude gebouwen werd veroorzaakt door 
de lage vergoeding (zie paragraaf 5.9.5.3). De wetgever had er, zoals in paragraaf 5.9.5.3 
reeds is opgemerkt, daarom beter aan gedaan om deze constructies in de kern aan te pakken 
door (ook) bij de levering van nieuwe gebouwen aan – kort gezegd – gelieerde partijen uit 
te gaan van de normale waarde als de maatstaf van heffing voor de btw. Hoewel wat laat, 
zou het naar mijn mening wenselijk zijn als de wetgever deze keuze alsnog zou maken.398 
Aan goedkeurend beleid om bepaalde overkill van de strafheffing weg te nemen zou dan 
geen behoefte meer bestaan.399

5.10.2.3 Samenloopvrijstelling zonder verkrijging krachtens belaste levering nieuw 
gebouw

Bij een zogenoemde ‘ABC-levering’ kan voor de btw zowel in de schakel A-B als in de schakel 
B-C sprake zijn van de belaste levering van een nieuw gebouw (zie paragraaf 4.2.3.3.2), 
terwijl civielrechtelijk sprake is van een rechtstreekse eigendomsoverdracht door A 
aan C. In dat geval is geen sprake is van een verkrijging krachtens een belaste levering 
door A aan C. De Staatssecretaris van Financiën keurt (onder voorwaarden) goed dat de 
samenloopvrijstelling van toepassing is indien de levering van B aan C kwalificeert als de 
belaste levering van een nieuw gebouw.400 Het is echter de vraag of die goedkeuring nodig 
is, aangezien de samenloopvrijstelling grammaticaal zo uitgelegd kan worden dat ook in 
deze situatie sprake is van een verkrijging (door C) ‘krachtens een (belaste) levering als 
bedoeld in art. 11 lid 1, onderdeel a, 1º Wet OB’ (door B).

Ook voor de situatie waarin sprake is van een levering binnen de fiscale eenheid voor 
de btw of de afwezigheid van een levering wegens de overgang van het geheel of een 
gedeelte van een algemeenheid van goederen (zie paragraaf 4.7) is (onder voorwaarden) 
goedgekeurd dat de samenloopvrijstelling van toepassing is indien zonder de fiscale eenheid 
of de overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen sprake 

396 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 19.
397 Zie nader over overkill in fiscale wet- en regelgeving: D.B. Bijl en J.A.G. van der Geld, Overkill in 

fiscale wet- en regelgeving (Geschriften van de Vereniging voor de Belastingwetenschap No. 237), 
Deventer: Kluwer 2009.

398 In soortgelijke zin: B.G. van Zadelhoff, ‘Doe maar normaal’, WFR 2005/619.
399 Besluit Staatssecretaris van Financiën 16 maart 2017, nr. 2017-51500, V-N 2017/20.18, paragraaf 5.
400 Besluit Staatssecretaris van Financiën 16 maart 2017, nr. 2017-51500, V-N 2017/20.18, para-

graaf 2.2.10.
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zou zijn van de belaste levering van een nieuw gebouw.401 De samenloopvrijstelling mag 
ook worden toegepast op de verkrijging van de economische eigendom door deelnemers/
beleggers in een beleggingsfonds in onmiddellijke en rechtstreekse samenhang met de 
(vrijgestelde) verkrijging van de juridische eigendom krachtens de belaste levering van 
een nieuw gebouw aan de beherend vennoot of de beheerder/bewaarder.402

5.10.3 Conclusie

In de vorige paragrafen is op hoofdlijnen ingegaan op het verband tussen de belaste en 
vrijgestelde leveringen van nieuwe en oude gebouwen en de heffing van overdrachtsbe-
lasting en de vrijstelling daarvan ter zake van de verkrijging van onroerende zaken. In 
onderstaande figuur is dit verband samengevat.

Als uitgangspunt geldt dat de verkrijging krachtens een van rechtswege belaste levering 
van een nieuw gebouw vrijgesteld is van overdrachtsbelasting. Een uitgangspunt dat 

401 Besluit Staatssecretaris van Financiën 16 maart 2017, nr. 2017-51500, V-N 2017/20.18, paragra-
fen 2.2.1 en 2.2.2.

402 Besluit Staatssecretaris van Financiën 16 maart 2017, nr. 2017-51500, V-N 2017/20.18, paragra-
fen 2.2.5.
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mij wenselijk voorkomt, aangezien wordt voorkomen dat dezelfde vastgoedtransactie 
tot heffing van btw én overdrachtsbelasting leidt. Niettemin hebben de anti-construc-
tiemaatregelen ervoor gezorgd dat dit uitgangspunt onder druk komt te staan. Zo is de 
samenloopvrijstelling niet van toepassing indien de verkregen onroerende zaak reeds als 
bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger (deels) recht heeft op btw-aftrek. Daarnaast zorgt 
de strafheffing ervoor dat de samenloopvrijstelling vervalt indien de verkrijger niet voor 
90% of meer recht heeft op aftrek van btw en de in rekening gebrachte vergoeding lager is 
dan de waarde in het economische verkeer en/of de actuele kostprijs van de onroerende 
zaak. Zoals de tegemoetkomingen in het beleid laten zien, leiden deze maatregelen tot 
overkill.403 Bovendien laat bovenstaand overzicht zien dat deze maatregelen de toepassing 
van de samenloopvrijstelling uitermate complex maken. Naar mijn mening is het mogelijk 
en wenselijk om deze anti-constructiemaatregelen te schrappen. De leveringsconstructies 
die de wetgever met deze maatregelen heeft willen bestrijden, kunnen beter worden 
bestreden door bij de belaste levering van nieuwe gebouwen aan gelieerde partijen tegen 
een te lage vergoeding btw te heffen over de normale waarde. Op grond van art. 80 lid 1, 
onderdeel a Btw-richtlijn heeft Nederland die mogelijkheid.

5.11 Conclusie

In de Btw-richtlijn is gekozen voor het onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen. 
De levering van oude gebouwen is in beginsel vrijgesteld, terwijl de levering van nieuwe 
gebouwen belast is. Vanuit het oogpunt van concurrentieneutraliteit is het naar mijn 
mening wenselijk dat vernieuwbouwde gebouwen weer als nieuwe gebouwen worden 
beschouwd, aangezien deze gebouwen soortgelijk zijn als nieuwe gebouwen. Dat lidstaten 
de vrijheid hebben om te bepalen of een vernieuwbouwd gebouw weer als een nieuw 
gebouw wordt aangemerkt, acht ik onwenselijk. Dat geldt ook voor de beoordelingsruimte 
die lidstaten hebben om te bepalen wanneer sprake is van vernieuwbouw, omdat de 
vernieuwbouwcriteria hierdoor van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen. In het licht 
van de interneutraliteit is het daarom een goede zaak dat het Hof van Justitie die vrijheid 
tot een minimum heeft beperkt. Dat een gebouw na eerste ingebruikneming als een oud 
gebouw wordt beschouwd, acht ik een juist uitgangspunt. Het oprekken van het begrip 
‘nieuw gebouw’ tot uiterlijk twee jaar na eerste ingebruikneming of uiterlijk vijf jaar na 
voltooiing, is naar mijn mening onwenselijk. Deze termijn leidt tot overbelasting indien 
een gebouw, zoals een woning, binnen deze termijn wordt geleverd door een belasting-
plichtige die dit gebouw van een eindverbruiker heeft verkregen. De vrees van Nederland 
– en overigens ook van andere lidstaten, aangezien alleen Estland het uitgangspunt van de 
Btw-richtlijn hanteert – voor manipulaties van de eerste ingebruikneming teneinde een 
belaste levering van een nieuw gebouw te voorkomen, komt mij voor als koudwatervrees. 
Naar mijn mening zijn er voldoende waarborgen om te voorkomen dat een dergelijke 
manipulatie voor de belastingplichtige ‘loont’, namelijk: het negeren van incidenteel 
gebruik dat niet overeenkomt met de bestemming, de herziening van de btw-aftrek bij 

403 Zie ook: B.G. van Zadelhoff, ‘Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en over-
drachtsbelasting, WFR 1995/841, J. Doornebal, Verhuurconstructies en overdracht economische 
eigendom onder vuur’, TFO 1995/103 en J.K. Moltmaker, ‘De reparatiewetgeving op het gebied 
van de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (wetsvoorstel 24 172)’, WFR 1995/6157 die 
constateren dat er sprake is van overkill.
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een levering binnen de herzieningsperiode, de heffing van overdrachtsbelasting en, als 
ultimum remedium, misbruik van recht.

Het Hof van Justitie heeft voor vrijstelling van de levering van oude gebouwen als recht-
vaardiging gegeven dat de levering van oude gebouwen nauwelijks toegevoegde waarde 
genereert. Naar mijn mening ten onrechte, aangezien het Hof van Justitie hiermee miskent 
dat het belasten van de toegevoegde waarde in de Europese btw slechts een middel is om 
het eindverbruik te belasten en geen doel op zichzelf. Naar mijn mening heeft de keuze voor 
deze vrijstelling als enige ‘rechtvaardiging’ dat het een compromis is waar iedere lidstaat 
mee kon leven. De keuze van de lidstaten om niet alleen de levering van oude gebouwen 
(woningen en niet-woningen) waarop reeds btw drukt, maar alle oude gebouwen vrij te 
stellen betekent dat de vrijstelling van toepassing is ongeacht of de leverancier de btw met 
betrekking tot dit gebouw (deels) in aftrek heeft gebracht en ongeacht of de afnemer het 
gebouw (weer) voor aftrekgerechtigde doeleinden gaat gebruiken. Doordat hiermee geen 
rekening wordt gehouden kan eindverbruik van gebouwen (deels) onbelast blijven, terwijl 
op gebruik van gebouwen voor aftrekgerechtigde doeleinden (deels) btw kan drukken. 
Het eerste is in strijd met het rechtskarakter van de btw en het tweede is in strijd met 
het beginsel van de fiscale neutraliteit. Om laatstgenoemde strijd met het beginsel van de 
fiscale neutraliteit (lees: cumulatie) te voorkomen, is lidstaten de bevoegdheid gegeven 
belastingplichtigen te laten opteren voor btw-heffing. Het bestaan van deze optieregeling laat 
reeds zien dat de vrijstelling voor de levering van oude gebouwen ruimer dan wenselijk is.

De huidige optieregeling in art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn is geen probaat middel 
om de strijd met het beginsel van de fiscale neutraliteit weg te nemen. In de eerste plaats 
beschikken lidstaten op grond van art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn over een ruime 
beoordelingsmarge waardoor het van lidstaat tot lidstaat kan verschillen of en, zo ja, onder 
welke voorwaarden geopteerd kan worden voor een belaste levering van een oud gebouw. 
Dit is in strijd met de interneutraliteit. Bovendien kunnen nationale inperkingen van de 
keuzemogelijkheid, zoals de Nederlandse optievoorwaarde dat de afnemer het gekochte 
voor minimaal 90% voor aftrekgerechtigde doeleinden gebruikt, ervoor zorgen dat cumulatie 
van btw-heffing maar in beperkte mate wordt voorkomen. De optieregeling geeft voorts 
geen oplossing voor de situatie waarin door de vrijstelling eindverbruik van een gebouw 
(deels) onbelast blijft of waarin op gebruik van een gebouw voor niet-aftrekgerechtigde 
doeleinden (deels) geen btw drukt. Hierbij kan gedacht worden aan een gebouw dat door 
een belastingplichtige gedurende de gehele herzieningsperiode volledig voor aftrekgerech-
tigde doeleinden wordt gebruikt en daarna vrijgesteld (en dus ‘schoon’ van btw) wordt 
geleverd aan een niet-belastingplichtige of een belastingplichtige die geen recht heeft op 
volledige aftrek van btw. Uiteraard zijn scenario’s waarbij het gebouw deels ‘btw-schoon’ 
door een eindverbruiker of een niet-aftrekgerechtigde belastingplichtige wordt verkregen 
eveneens denkbaar.

Met betrekking tot de overdrachtsbelasting geldt in Nederland naar mijn mening terecht 
als uitgangspunt dat als er van rechtswege btw verschuldigd is over de levering van een 
gebouw, de verkrijging krachtens deze levering is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (de 
samenloopvrijstelling). Hierdoor wordt immers voorkomen dat btw én overdrachtsbelasting 
wordt geheven ter zake van dezelfde vastgoedtransactie. Wordt door Nederland gekozen 
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voor de normale waarde als maatstaf van heffing voor de belaste levering van gebouwen 
aan een niet volledig aftrekgerechtigde gelieerde afnemer, dan leidt een te lage vergoeding 
niet meer tot een te lage btw-druk op het eindverbruik of niet-aftrekgerechtigde gebruik. 
In dat geval kan niet alleen de onwenselijke 90%-eis bij de optie voor een belaste levering 
worden geschrapt. Ook aan de weigering van de samenloopvrijstelling in het geval het 
verkregen gebouw reeds als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger (deels) aftrekge-
rechtigd is of in het geval de vergoeding voor de levering van het gebouw lager is dan de 
waarde in het economische verkeer of de actuele kostprijs (de strafheffing) als middelen 
om de (door de wetgever veronderstelde) te lage totale belastingdruk ‘op te krikken’ 
bestaat dan geen behoefte meer.
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HOOFDSTUK 6  

Vrijstelling levering onbebouwd 
terrein

6.1 Inleiding

In hoofdstukken 3 en 4 is aan de orde gekomen wanneer degene die een vastgoedtrans-
actie verricht een belastingplichtige is en wanneer een vastgoedtransactie belastbaar is. 
Kwalificeert de belastbare vastgoedtransactie als een levering, dan komen de vrijstellingen 
van art. 135 lid 1, onderdelen j en k Btw-richtlijn en de uitzonderingen daarop in beeld. 
Hierbij zijn er twee mogelijkheden: de vastgoedtransactie kwalificeert als de levering 
van een (gedeelte van een) gebouw (lees: een bebouwd terrein) of de vastgoedtransactie 
kwalificeert als de levering van een onbebouwd terrein. De eerste mogelijkheid is besproken 
in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de tweede mogelijkheid: de levering van 
onbebouwd terrein. Deze vastgoedtransactie is vrijgesteld, tenzij sprake is van de levering 
van een bouwterrein of geopteerd is voor de belaste levering van een niet-bouwterrein. 
De relevantie van het al dan niet van toepassing zijn van de vrijstelling is van belang voor 
het recht op btw-aftrek (en de herziening daarvan) door de leverancier (zie hoofdstuk 8). 
Daarnaast is btw-aftrek en herziening daarvan aan de zijde van de afnemer in beginsel 
alleen mogelijk indien de levering van het onbebouwde terrein belast is.1 Is de levering 
van een niet-bouwterrein terrein vrijgesteld, dan is btw-aftrek en herziening daarvan 
door de afnemer niet aan de orde. In onderstaande figuur is voormeld verband tussen de 
‘vrijstellingspijler’ en de andere pijlers die in dit onderzoek aan bod komen weergegeven.

1 Bij een vastgoedtransactie die kwalificeert als een overgang van het geheel of een gedeelte 
van een algemeenheid van goederen treedt de afnemer in de eventuele herzieningsrechten en 
-verplichtingen van de ‘leverancier’ (zie paragrafen 4.7 en 8.5.4.10).
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De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de richt-
lijnhistorie van art. 135 lid 1, onderdeel k en art. 137 lid 1, onderdeel c Btw-richtlijn. 
Vervolgens wordt in paragraaf 6.3 ingegaan op de ratio van de vrijstelling voor de levering 
van niet-bouwterreinen. In paragraaf 6.4 wordt ingegaan op het begrip ‘onbebouwd terrein’. 
Daarna komt in paragraaf 6.5 het begrip ‘bouwterrein’ aan bod. In paragraaf 6.6 wordt 
ingegaan op het object van levering bij over- of onderbouw. Kan in dat geval sprake zijn 
van de levering van een onbebouwd (bouw)terrein of staat de reeds aanwezige bebouwing 
aan deze kwalificatie in de weg? In paragraaf 6.7 komt de mogelijkheid aan bod om te 
opteren voor de belaste levering van een niet-bouwterrein waarna in paragraaf 6.8 kort 
wordt ingegaan op het verband tussen de btw-heffing ter zake van de levering van een 
bouwterrein en de heffing van overdrachtsbelasting in Nederland. In paragraaf 6.9 wordt 
dit hoofdstuk afgesloten met een conclusie.

6.2 Richtlijnhistorie

6.2.1 Rapport Bours

Onder vigeur van de Tweede Richtlijn was de levering van een onbebouwd terrein in België, 
Duitsland en Luxemburg niet aan btw-heffing onderworpen.2 Niettemin bood Duitsland 
wel de mogelijkheid om te opteren voor een belaste levering van een onbebouwd terrein.3
In Frankrijk was de levering van bouwgrond door belastingplichtigen en particulieren van 
rechtswege belast. Onder bouwgrond werd verstaan: maagdelijke grond, grond waarop 
gebouwen staan die bestemd zijn om te worden gesloopt, onvoltooide gebouwen en 
rechten tot verhogingen van bestaande gebouwen. Van een belaste levering van bouwgrond 
was slechts sprake indien de verkrijging betrekking had op bouwgrond, de verkrijger op 

2 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 90-93.

3 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 91.
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deze grond bouwde én de bouw binnen een termijn van vier jaar4 voltooid was. Werd 
binnen deze termijn op de grond niet gebouwd dan was met terugwerkende kracht alsnog 
overdrachtsbelasting verschuldigd in plaats van btw. De afhankelijkheid van toekomstige 
gebeurtenissen, zorgde ervoor dat de Franse regeling voor de levering van (bouw)grond 
leidde tot veel rechtsonzekerheid.5 In Nederland was de levering van onroerend goed, 
waaronder onbebouwde terreinen, door de vervaardiger belast, maar ook latere leveringen 
indien ter zake van de voorafgaande levering btw verschuldigd en die btw geheel of deels 
aftrekbaar was.6

In zijn studierapport ter voorbereiding op het ontwerp van een zesde richtlijn heeft Bours 
verzucht dat het voor de levering van grond onmogelijk is om een ideale oplossing te vinden 
en dat er slechts gezocht kan worden naar een oplossing die het minst slecht is.7 Zowel 
voor het niet belasten van de levering van grond als voor het belasten van de levering van 
bouwgrond viel volgens Bours wat te zeggen. Het voordeel van de eerste oplossing was 
haar eenvoud. Laatstgenoemde oplossing had naar de mening van Bours als voordeel dat 
de btw-heffing wordt toegepast op het gehele productieproces (lees: de bouwfase) van 
het onroerend goed. Daarnaast heeft de keuze voor btw-heffing ter zake van de levering 
van bouwrijp gemaakte grond als voordeel dat geen cumulatie ontstaat indien deze grond 
wordt geleverd aan een aftrekgerechtigde afnemer.8 Het nadeel van btw-heffing ter zake 
van de levering van bouwrijp gemaakte grond is evenwel dat de btw-heffing niet beperkt 
is tot de waarde die door actief ingrijpen van een ondernemer is toegevoegd (lees: ook de 
waarde van de maagdelijke grond wordt belast).9 Bours zag in dat het moeilijk was om 
de diametraal tegengestelde behandeling van de levering van onbebouwde grond met 
elkaar te verzoenen. Hij heeft gezocht naar een oplossing waarin drie elementen met 
elkaar verzoend zouden worden:
1. de levering van maagdelijke grond is onbelast;
2. de kosten van het bouwrijp maken van de grond moeten leiden tot btw-heffing; en

4 Deze termijn werd automatisch met een jaar verlengd indien de bouwwerkzaamheden pas 
aan het einde van het vierde jaar waren gestart. Ook in andere gevallen waarbij de termijn de 
voortgang van de bouwwerkzaamheden zou belemmeren, zoals bij overmacht, vond in Frankrijk 
verlenging van de vierjaarstermijn plaats (E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op 
transacties in onroerende goederen binnen de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, 
p. 96). Bij de doorlevering van grond door een vastgoedhandelaar binnen vijf jaar na de verkrijging 
werd de levering aan de vastgoedhandelaar met terugwerkende kracht alsnog als de levering 
van bouwgrond aangemerkt (E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in 
onroerende goederen binnen de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 97).

5 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 94-97.

6 Art. 11 lid 1, onderdeel a Wet OB (versie van 1 januari 1969 tot 1 januari 1979). Zie hierover nader: 
D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 12-13.

7 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 87.

8 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 90.

9 Vgl. E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen 
binnen de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 87 en 115.
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3. het is gewenst dat de levering van een gebouw slechts aan één type belasting (lees: 
btw of overdrachtsbelasting) wordt onderworpen, omdat de splitsing van het gebouw 
en de grond niet overeenkomt met de werkelijkheid.10

Bours heeft zijn onvermogen erkend om tot een dergelijke oplossing te komen. Hij meende 
dat de Europese Commissie en de lidstaten geen andere keuze hebben dan de levering van 
(bouw)grond te belasten of de levering van grond in het geheel niet te belasten.11 Bours 
achtte het evenwel niet wenselijk om de oplossing voor de levering van grond aan het 
goeddunken van iedere lidstaat over te laten. Volgens Bours zou de verscheidenheid van 
regelingen vanuit het oogpunt van de gelijkheid van concurrentievoorwaarden een gering 
bezwaar zijn, maar deze verscheidenheid zou een belemmering zijn voor een uniforme 
grondslag.12 Bours meende daarom dat bij de keuze voor de uitbreiding van de btw-heffing 
tot de levering van grond gestreefd zou moeten worden naar het belasten van de levering 
van grond die bestemd is voor bebouwing, waarbij vooralsnog de lidstaten de zorg wordt 
gelaten om de voorwaarden vast te stellen waaraan de transactie moet voldoen.13 De 
Europese Commissie en de lidstaten zouden er ook voor kunnen kiezen om grond volledig 
buiten het toepassingsgebied van de btw te laten, zelfs in het geval van de levering van 
bebouwde grond. Indien Frankrijk en Nederland de levering van grond in bepaalde gevallen 
niet reeds in de btw-heffing hadden betrokken, dan had Bours deze oplossing aanbevolen.14

Zoals uit het voorgaande volgt, is het vanuit het oogpunt van het rechtskarakter van de 
btw een nadeel dat bij het in de btw-heffing betrekken van bouwterreinen niet alleen 
btw drukt op de door de belastingplichtigen toegevoegde waarde. Toch heeft Bours het 
in de btw-heffing betrekken van uitsluitend de door de belastingplichtigen toegevoegde 
waarde aan de grond kennelijk niet als een wenselijk alternatief gezien. Naar ik meen is 
dat ook terecht, omdat dit alternatief onherroepelijk op uitvoeringsproblemen stuit. Want 
hoe moet bepaald worden welk deel van de vergoeding voor de levering van het bouwrijp 
gemaakte terrein toerekenbaar is aan het bouwrijp maken van het onbebouwde terrein? 
Het aanknopen bij het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs, de marge, 
hoeft hiervan geen reëel beeld te geven. De waarde van een onbebouwd terrein kan in 
de periode tussen aan- en verkoop aanzienlijk zijn gestegen of (gedaald) als gevolg van 
louter conjuncturele ontwikkelingen, ontwikkelingen in de buurt van het terrein of louter 
vanwege het ontstaan van de bebouwingsmogelijkheid op grond van publiekrechtelijke 
voorschriften. De keuze om de levering van een bouwterrein volledig in de btw-heffing 
te betrekken acht ik op grond van het doelmatigheidsbeginsel dan ook gerechtvaardigd.

10 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 99.

11 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 100.

12 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 101.

13 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 101.

14 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 102.
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6.2.2 Voorstel voor een zesde richtlijn

In art. 14, B, onderdeel m Voorstel voor een zesde richtlijn heeft de Europese Commissie 
voorgesteld om de levering van terreinen, andere dan de bouwterreinen bedoeld in art. 4 
lid 3, onderdeel c Voorstel voor een zesde richtlijn vrij te stellen van btw-heffing. Hieruit 
volgt dat de Europese Commissie de levering van de bouwterreinen aan btw-heffing 
wilde onderwerpen. In art. 4 lid 3, onderdeel c Voorstel voor een zesde richtlijn stelde de 
Europese Commissie voor om als bouwterreinen aan te merken:

 ● de bouwrijp gemaakte terreinen, of de terreinen met gebouwen in aanbouw of met 
gebouwen die voor sloop bestemd zijn, alsmede de rechten tot het hoger optrekken 
van een reeds bestaand gebouw;

 ● de terreinen, andere dan de bovenbedoelde, indien de verkrijger bij het verwerven ervan 
zich heeft verplicht hierop binnen een termijn van vier jaar een gebouw op te richten.”

In de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ zijn de Franse invloeden duidelijk waarneem-
baar (zie paragraaf 6.2.1). Toch is niet onverkort gekozen voor de Franse definitie van het 
begrip ‘bouwgrond’. Het afhankelijk stellen van de bebouwing van de grond binnen de 
termijn van vier jaar – een toekomstige gebeurtenis – heeft de Europese Commissie alleen 
wenselijk geacht voor maagdelijke grond en niet (ook) voor de levering van grond waarop 
gebouwen staand die bestemd zijn te worden gesloopt, onvoltooide gebouwen en rechten 
tot verhoging van bestaande gebouwen. Die keuze van de Europese Commissie hangt 
vermoedelijk samen met de door Bours geconstateerde rechtsonzekerheid waartoe deze 
afhankelijkheid van een toekomstige gebeurtenis leidt. Dat bouwrijp gemaakte terreinen 
op grond van art. 4 lid 3, onderdeel c Voorstel voor een zesde richtlijn steeds als een 
bouwterrein worden aangemerkt, lijkt te zijn ontleend aan (Bours interpretatie van) de 
Nederlandse wetgeving.15 Wanneer sprake is van een bouwrijp gemaakt terrein heeft de 
Europese Commissie niet expliciet aangegeven. Niettemin valt uit de toelichting op art. 5 
lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn af te leiden dat terreinen bouwrijp gemaakt worden 
door infrastructuurwerken, wegenaanleg, egalisatie, aanleg van waterleiding, riolering, 
elektrische installaties etc.16

6.2.3 Keuze van de lidstaten

6.2.3.1 Levering bouwterreinen

Het Europees Parlement heeft geadviseerd om maagdelijke grond waarbij de verkrijger 
bij het verwerven ervan zich heeft verplicht hierop binnen een termijn van vier jaar een 
gebouw op te richten, niet als bouwterreinen te beschouwen en deze terreinen uit de 
definitie van het begrip ‘bouwterreinen’ te schrappen. Het onderscheid tussen de terreinen 
in art. 4 lid 3, onderdeel c Voorstel voor een zesde richtlijn was volgens het Europees 

15 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 98.

16 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 753. In gelijke zin: 
B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: 
FED 1992, p. 255.
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Parlement te kunstmatig.17 In het advies van het Economisch en Sociaal Comité is te lezen 
dat in dit comité langdurig is gediscussieerd over de vraag of bouwterreinen al dan niet 
in de btw-heffing betrokken moeten worden. Het comité constateerde dat zowel het in 
de btw-heffing betrekken als het niet in de btw-heffing betrekken van bouwterreinen in 
de EG naar tevredenheid van de lidstaten wordt toegepast. Om die reden adviseerde het 
Economisch en Sociaal Comité om de lidstaten de keuze te laten om bouwterreinen al 
dan niet in de btw-heffing te betrekken.18 Over de voorgestelde definitie van het begrip 
bouwterrein heeft het comité zich (daarom?) niet uitgelaten. Naar aanleiding van de 
reacties van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité heeft de Europese 
Commissie erkend dat het in de btw-heffing betrekken van de levering van bouwterreinen 
een zeer omstreden punt vormt. Toch heeft de Europese Commissie hierin geen aanleiding 
gezien om, zoals door het Economisch en Sociaal Comité was voorgesteld, af te zien van 
een uniforme regeling voor de btw-heffing ter zake van de levering van bouwterreinen. 
Wel heeft de Europese Commissie conform het advies van het Europees Parlement het 
begrip ‘bouwterreinen’ beperkt tot: “bouwrijp gemaakte terreinen, dan wel terreinen met 
gebouwen in aanbouw of met gebouwen die voor de sloop bestemd zijn”.19

Dat het in de btw-heffing betrekken van de levering van bouwterreinen een zeer omstreden 
punt is geweest, blijkt ook uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde 
Richtlijn. Duitsland en Luxemburg hebben zich van meet af aan verzet tegen de voorge-
stelde (verplichte)20 btw-heffing over de levering van bouwterreinen. Btw-heffing over 
de levering van bouwterreinen zou volgens deze lidstaten aanzienlijke politieke, fiscale, 
sociale en bestuursrechtelijke problemen doen rijzen, zoals de noodzaak om bepaalde 
belastingen ten bate van de deelstaten en de gemeenten respectievelijk van de lokale 
bestuurseenheden te vervangen door de btw en de opheffing van de fiscale voordelen 
voor de sociale woningbouw.21 Ook België, Denemarken en Italië waren van mening dat 
de levering van bouwterreinen niet belast zou moeten worden.22 De Raad heeft tijdens 
de raadzitting van 24 november 1975 beslist dat de lidstaten de vrijheid krijgen om de 
levering van bouwterreinen uit te sluiten van btw-heffing onder de voorwaarde dat ‘deze 

17 Report drawn up on behalf of the Comittee on Budgets on the proposal from the Commission of 
the European Communities to the Council (Doc. 144/73) for a sixth directive on the harmonization 
of the legislations of the Member States concerning turnover taxes - common system of value 
added tax: uniform basis of assessment -, European Parlement, Working Documents 1973-1974, 
document 360/73, p. 48.

18 Raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité inzake het voorstel van de Raad betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk 
stelsel van belastingen over de toegevoegde waarde: Uniforme belastinggrondslag, PbEG 1974, C 
139/17.

19 Wijzigingen in het Voorstel voor een zesde richtlijn, PbEG 1974, C 121/34.
20 Duitsland wenste de levering van onbebouwde (bouw)terreinen vrij te (blijven) stellen met het 

recht van optie voor btw-heffing voor de belastingplichtige.
21 Ontwerpverslag van de Groep financiële vraagstukken aan het Comité van permanente verte-

genwoordigers van 1 augustus 1974, nr. T/395/74 (FIN), p. 2-3 en tweede ontwerpverslag van 
de Groep financiële vraagstukken aan het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van 
1 oktober 1974, nr. T/481/74 (FIN), p. 4-5.

22 Ontwerpverslag van de Groep financiële vraagstukken aan het Comité van permanente vertegen-
woordigers van 1 augustus 1974, nr. T/395/74 (FIN), p. 2 en tweede ontwerpverslag van de Groep 
financiële vraagstukken aan het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van 1 oktober 1974, 
nr. T/481/74 (FIN), p. 4.



363

Richtlijnhistorie 6.2.3.2

kwestie op gezette tijden opnieuw wordt bezien’.23 Dit besluit ligt ten grondslag aan (thans) 
art. 371 jo. bijlage X, deel B, punt 9 Btw-richtlijn op grond waarvan lidstaten de levering 
van bouwterreinen in afwijking van (thans) art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn mogen 
blijven vrijstellen.

De lidstaten waren het erover eens dat de voorgestelde definitie van het begrip ‘bouwter-
reinen’ geschrapt moest worden en dat als bouwterreinen worden beschouwd: “al dan niet 
bouwrijp gemaakte terreinen die door de lidstaten als bouwterreinen worden gedefinieerd”.24 
In overeenstemming hiermee is in art. 4 lid 3, onderdeel b van het door de voorzitter 
ingediende herzien ontwerp van het Voorstel voor een zesde richtlijn opgenomen: “als 
bouwterreinen worden beschouwd de door de Lid-Staten te omschrijven al dan niet bouwrijp 
gemaakte terreinen”. Dit voorstel is blijkens art. 4 lid 3, onderdeel b Zesde Richtlijn door de 
lidstaten met een kleine terminologische wijziging aanvaard: “als bouwterreinen worden 
beschouwd de door de Lid-Staten als zodanig omschreven al dan niet bouwrijp gemaakte 
terreinen”. De lidstaten zijn tevens overeengekomen om in de notulen van de raadszitting 
waarin de Zesde Richtlijn wordt aanvaard de volgende verklaring op te nemen: “De Raad 
en de Commissie verklaren dat de rechten tot het hoger optrekken van een reeds bestaand 
gebouw eveneens moeten worden beschouwd als bouwterreinen”.25 Met deze verklaring lijkt 
te zijn bedoeld dat een reeds bestaand gebouw bij een recht tot het hoger optrekken van 
dit gebouw niet aan de kwalificatie als bouwterrein – dit veronderstelt een onbebouwd 
terrein – in de weg mag staan. Bij de inwerkingtreding van de Btw-richtlijn is art. 4 lid 3, 
onderdeel b Zesde Richtlijn vervangen door art. 12 lid 3 Btw-richtlijn: “voor de toepassing 
van [art. 12; MvdW] lid 1, onder b) [Btw-richtlijn; MvdW] wordt als “bouwterrein” beschouwd, 
de door de lidstaten als zodanig omschreven al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen”. Met 
de terminologische wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.26

6.2.3.2 Levering niet-bouwterreinen

De lidstaten waren het er in principe over eens dat de levering van onbebouwde terrei-
nen die geen bouwterrein zijn (hierna: niet-bouwterreinen) vrijgesteld moest zijn van 

23 Samenvattende nota over de werkzaamheden van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
van 4 mei 1976, nr. T/378/76 (FIN), p. 8.

24 Bijlage II, punt III bij de nota van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN).

25 Bijlage II, punt III bij de nota van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN) en nota van 25 maart 1977, nr. R/716/77 (FIN 151), p. 4. In laatstgenoemde nota staat niet 
van wie deze afkomstig is. In de nota van 25 maart 1977, nr. R/733/77 (FIN 156/ASS 137) wordt 
onder verwijzing naar voormelde nota aangegeven ‘dat de Raad onder de A-punten van zijn 
voorlopige agenda van één zijn volgende zittingen de herziene tekst van het ontwerp van een 
zesde BTW-richtlijn zou kunnen goedkeuren en zou kunnen besluiten om de verklaringen in het 
document van 25 maart 1977, nr. R/716/77 (FIN 151) op te nemen in de notulen van de Raadszitting 
tijdens welke de richtlijn wordt aangenomen. Hieruit is af te leiden dat de nota afkomstig is van 
het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, aangezien dit comité aangeeft wat als een 
A-punt op de agenda van de Raad komt te staan. Zie: https://www.europa-nu.nl/id/vh7ej5swwyye/
comite_van_permanente_vertegenwoordigers, geraadpleegd op 29 december 2020.

26 Derde considerans Btw-richtlijn. Overigens is het stilistisch weinig fraai dat in art. 12 lid 3 
Btw-richtlijn gekozen is voor het begrip ‘bouwterrein’ (enkelvoud), terwijl in de omschrijving 
van dit begrip de meervoudsvorm gehandhaafd is (‘terreinen’).
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btw-heffing met dien verstande dat de Lid-Staten de bevoegdheid hebben om de levering 
van niet-bouwrijp gemaakte terreinen te belasten als de verkoper een makelaar is.27 In de 
nadere uitwerking van dit compromisvoorstel is een optie voor btw-heffing voorgesteld 
voor de levering van niet-bouwterreinen die door een belastingplichtige – en dus niet 
uitsluitend makelaars – worden verricht ten behoeve van een andere belastingplichtige 
met het oog op zijn economische bedrijvigheid en werd lidstaten de mogelijkheid gegeven 
om de draagwijdte van de optiemogelijkheid te beperken.28 Dit (compromis)voorstel 
is in gewijzigde vorm door de Raad aanvaard. De beperking van de optieregeling tot 
de leveringen van niet-bouwterreinen die worden verricht ten behoeve van een andere 
belastingplichtige met het oog op zijn economische bedrijvigheid, hebben de lidstaten niet 
overgenomen. Daarnaast wensten de lidstaten op te nemen dat de lidstaten de wijze 
van uitvoering van de keuzemogelijkheid bepalen.29 Het resultaat van dit compromis 
is te vinden in (thans) art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn en (thans) art. 137 lid 1, 
onderdeel c en lid 2 Btw-richtlijn. In eerstgenoemde richtlijnbepaling is het uitgangspunt 
te vinden dat de levering van niet-bouwterreinen door een belastingplichtige vrijgesteld 
is van btw-heffing. In laatstgenoemde richtlijnbepaling is op deze regel een uitzondering 
geformuleerd door lidstaten de mogelijkheid te geven om belastingplichtigen het recht 
te verlenen om te kiezen voor btw-heffing.

 6.3 Ratio

 In de toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn heeft de Europese Commissie 
toegelicht waarom zij het noodzakelijk achtte om de levering van bouwterreinen te belasten. 
Hoewel volgens de Europese Commissie grond niet als zodanig kan worden geproduceerd, 
kan grond wel het voorwerp uitmaken van economische productiehandelingen die aan 
de grond waarde toevoegen. Een bouwrijp gemaakt terrein heeft meer waarde dan een 
braakliggend terrein en die meerwaarde vindt zijn oorzaak in de economische bedrijvigheid 
(lees: het bouwrijp maken van het terrein). Bij de verkoop van een bouwrijp gemaakt 
terrein wordt geen onderscheid gemaakt tussen de prijs van de maagdelijke grond en de 
prijs van de hierin begrepen arbeid om dit terrein bouwrijp te maken. Indien de levering 
van onbebouwde terreinen wordt vrijgesteld, dan blijft bij een levering aan een particulier 
ook de waarde van de arbeid die aan deze terreinen kan zijn verricht onbelast, terwijl 
bij de levering van een onbebouwd terrein aan een aftrekgerechtigde belastingplichtige 
cumulatie op kan treden indien aan dit terrein arbeid is verricht. Bovendien achtte de 
Europese Commissie het onderscheid tussen bouwrijp gemaakte terreinen en bebouwde 
terreinen volkomen kunstmatig, omdat in beide gevallen een zekere hoeveelheid arbeid 

27 Bijlage II, punt IV bij de nota van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN).

28 Nota van de voorzitter van 9 december 1976, nr. R/3034/76 (FIN 808), p. 10-11. In de nota staat 
niet vermeld om welke voorzitter het gaat. Niettemin is uit de inhoud van de brief - door de 
voorzitter opgestelde teksten die worden voorgelegd aan de Raad met het oog op zijn zitting van 
16 december 1976 - af te leiden dat het gaat om de voorzitter van het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers.

29 Memorandum van de voorzitter van 3 januari 1977, nr. R/3256/76 (FIN 890), p. 5. In het memo-
randum staat niet vermeld om welke voorzitter het gaat. Uit de datering en het verband met de 
in vorige noot genoemde nota is af te leiden dat het gaat om de voorzitter van het Comité van 
Permanente Vertegenwoordigers.
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onverbrekelijk met de grond verbonden is. De terreinen blijken uiteindelijk ‘grondstof’ te 
zijn voor een economische bedrijvigheid. Hoewel de terreinen in strikte zin niet worden 
verbruikt, dienen zij ofwel ter bevrediging van de behoeften van particulieren (consump-
tiegoederen) of dienen zij ten behoeve van belastingplichtigen (productiegoederen).30

Uit deze toelichting volgt dat de Europese Commissie de btw-heffing over de levering van 
bouwterreinen in de eerste plaats wenselijk achtte op grond van het rechtskarakter van de 
btw. Het belasten van bouwterreinen voorkomt namelijk dat op het eindverbruik van de 
door belastingplichtigen aan het terrein verrichte (productie)werkzaamheden geen btw 
drukt. In de tweede plaats achtte de Europese Commissie het belasten van de levering van 
bouwterrein wenselijk op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit. Het belasten 
van de levering van bouwterreinen voorkomt cumulatie indien een terrein waaraan door 
of in opdracht van de leverancier werkzaamheden zijn verricht wordt geleverd aan een 
aftrekgerechtigde belastingplichtige. Hiermee wordt recht gedaan aan de inwendige fiscale 
neutraliteit. Daarnaast doet het in de btw-heffing betrekken van bouwterrein volgens de 
Europese Commissie ook recht aan de concurrentieneutraliteit, omdat de btw-heffing ter 
zake van de levering van een nieuw gebouw en van het bijbehorend terrein ook het deel 
van de vergoeding voor het bouwrijp maken van het terrein omvat.31 Het is overigens 
opmerkelijk dat de Europese Commissie een rechtvaardiging geeft voor het belasten van 
de levering van bouwterreinen. Een rechtvaardiging voor de vrijstelling voor de levering 
van niet-bouwterreinen ligt meer in de rede. Het vrijstellen van een belastbare levering 
is immers de uitzondering op de regel dat een belastbare levering aan btw-heffing is 
onderworpen. Het is niet ondenkbaar dat het geven van een rechtvaardiging voor het in 
de btw-heffing betrekken van bouwrijp gemaakte terreinen verband houdt met het feit 
dat onbebouwde terreinen een vreemde eend in de ‘btw-bijt’ zijn. Onbebouwde terreinen 
zijn immers – behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, zoals de Palmeilanden van Dubai 
en de Flevo- en Noordoostpolder in Nederland – geen resultaat van productie maar een 
natuurlijk gegeven.32 Omdat op grond van het rechtskarakter van de btw uitsluitend het 
eindverbruik van door belastingplichtigen geproduceerde goederen moet worden belast (zie 
paragraaf 2.4.1.4), is er in beginsel geen reden om de levering van onbebouwde terreinen 
in de btw-heffing te betrekken.33 Hoe dan ook, uit de toelichting is impliciet af te leiden 

30 Toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752-753.
31 Wordt het argument van de Europese Commissie consequent doorgetrokken, dan zou dit betekenen 

dat de levering van een onbebouwd terrein altijd belast zou moeten zijn, omdat bij de levering 
van een nieuw gebouw niet alleen btw verschuldigd is over het deel van de vergoeding dat 
toerekenbaar is aan het bouwrijp maken van de grond, maar ook over de grondcomponent. Naar 
mijn mening miskent de Europese Commissie met dit argument dat onbebouwde (bouw) terreinen 
en bebouwde terreinen geen soortgelijke goederen zijn (HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, 
V-N 2019/46.12, r.o. 59 (KPC Herning)). De concurrentieneutraliteit vereist daarom niet dat als de 
levering van een nieuw gebouw belast is, ook de levering van een onbebouwd, bouwrijp gemaakt 
terrein belast moet zijn.

32 M. van der Wulp, ‘Bouwbestemming als toegevoegde waarde?’, BtwBrief 2016/107.
33 Arthur Andersen, Study on the application of Value Added Tax to the property sector, nr. XXI/96/CB-

3021, p. 12 en R. Millar, ‘VAT and Immovable Property: Full Taxation Models and the Treatment of 
Capital Gains on Owner-Occupied Residences’, in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences 
and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 302.
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dat de Europese Commissie (net als Bours34) van mening was dat de rechtvaardiging 
voor de vrijstelling voor de levering van onbebouwde niet-bouwterreinen is gelegen in 
het ontbreken van handelingen van belastingplichtigen die aan het onbebouwde terrein 
waarde hebben toegevoegd.

Zoals uit paragraaf 6.2 volgt, hebben de lidstaten het voorgestelde en gewijzigde art. 4 
lid 3, onderdeel c Voorstel voor een zesde richtlijn niet overgenomen. In plaats daarvan is 
gekozen voor het compromis dat als bouwterrein wordt beschouwd: de door de lidstaten 
omschreven als zodanig omschreven al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen. Uit art. 12 
lid 3 Btw-richtlijn volgt dat het ontbreken van handelingen van belastingplichtigen die 
aan het onbebouwde terrein waarde hebben toegevoegd niet in de weg hoeft te staan aan 
de kwalificatie van een onbebouwd terrein als een bouwterrein.35 Ook het Hof van Justitie 
gaat hiervan uit (zie paragraaf 6.5.1). In de richtlijnhistorie en de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie heb ik geen rechtvaardiging kunnen vinden voor het onderscheid van 
onbebouwde, niet-bouwrijp gemaakte terreinen (lees: maagdelijke terreinen) die wel en 
maagdelijke terreinen die niet bestemd zijn om te worden bebouwd. Sterker nog, uit de 
conclusie van A-G Bobek in de zaak KPC Herning leid ik af, dat hij het in de btw-heffing 
betrekken van een maagdelijk terrein louter vanwege de bestemming om in de toekomst 
door of voor rekening van de koper te worden bebouwd moeilijk te rechtvaardigen acht 
op grond van het rechtskarakter van de btw en het beginsel van de fiscale neutraliteit. 
Dit terrein is immers geen voorwerp geweest van productiehandelingen waarvan het 
eindverbruik belast dient te worden. Daarnaast heeft het beslissend achten van het 
bebouwingsvoornemen van de koper na de levering, ongeacht hoe het terrein er materieel 
uitziet, tot gevolg dat de levering van (materieel) soortgelijke onbebouwde terreinen een 
verschillende btw-behandeling krijgen.36 Deze bezwaren tegen het beslissend achten 
van de bouwbestemming van een onbebouwd terrein komen deels overeen met de in de 
toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn gegeven argumenten die ervoor 
pleiten alleen onbebouwde, bouwrijp gemaakte terreinen in de btw-heffing te betrekken.37

Het Hof van Justitie heeft zich tot op heden niet gewaagd aan het formuleren van de ratio 
legis van de vrijstelling art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn. Naar mijn mening doet 
het Hof er verstandig aan om dit zo te laten. Uit art. 12 lid 3 Btw-richtlijn volgt immers 
dat de levering van maagdelijke terreinen door de lidstaat aangemerkt kan worden als een 
bouwterrein. Die mogelijkheid is niet in art. 12 lid 3 Btw-richtlijn terechtgekomen omdat 
hiervoor steun te vinden is in het rechtskarakter van de btw en het beginsel van de fiscale 

34 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 99.

35 Vgl. HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 24 (Gemeente Emmen).
36 Vgl. conclusie A-G Bobek 19 maart 2019, nr. 71/18, ECLI:EU:C:2019:226, punten 61-64 (KPC 

Herning).
37 In de toelichting art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn legt de Europese Commissie er ten 

aanzien van de concurrentieneutraliteit de nadruk op dat bij de levering van een nieuw gebouw 
ook btw wordt geheven over de vergoeding voor het bouwrijp maken van de grond, terwijl uit de 
conclusie van A-G Bobek is af te leiden dat de concurrentieneutraliteit vereist dat onbebouwde 
terreinen die (materieel) soortgelijk zijn dezelfde btw-behandeling moeten krijgen. Een tweede 
verschil is dat A-G Bobek alleen ingaat op de concurrentieneutraliteit, terwijl de Europese Com-
missie er ook op heeft gewezen dat het in de btw-heffing betrekken van een bouwrijp gemaakt 
terrein een verstoring van de inwendige neutraliteit voorkomt indien dit terrein wordt geleverd 
aan een aftrekgerechtigde belastingplichtige.
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neutraliteit. Integendeel, deze mogelijkheid bestaat ondanks de (uit de richtlijnhistorie 
blijkende) bezwaren hiertegen op grond van het rechtskarakter van de btw en het beginsel 
van de fiscale neutraliteit.38 Blijkens de richtlijnhistorie is de enige ‘rechtvaardiging’ voor 
deze mogelijkheid dat het een compromis is waarmee iedere lidstaat kon leven.

6.4 Onbebouwd terrein

De vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn ziet op de levering van onbe-
bouwde terreinen met uitzondering van bouwterreinen.39 Het negatieve begrip onbebouwd 
terrein laat zien dat dit begrip alle terreinen omvat die niet bebouwd zijn. De levering van 
een bebouwd terrein kan geen bouwterrein zijn, ook niet indien de koper voornemens is 
om het gebouw (nagenoeg) volledig te (laten) slopen en op dit terrein een nieuw gebouw 
te (laten) bouwen.40 Voor het antwoord op de vraag wanneer een terrein bebouwd is, wordt 
verwezen naar hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat ook een terrein 
waarop ten tijde van de levering – in beginsel de eigendomsoverdracht (zie paragrafen 4.2.3.3 
en 5.7.3) – bebouwing aanwezig is een onbebouwd terrein kan zijn. Naar het oordeel van 
de Hoge Raad staat een bouwwerk dat dienstbaar is aan de grond, zoals een drainagebuis 
of een hek rond een weiland, of verwaarloosbare bebouwing, zoals een fundering of 
transformatorhuisje, niet aan de kwalificatie als onbebouwd terrein in de weg.41 In het licht 
van de economische realiteit acht ik dit juist.42 Ook bebouwing die nog niet of niet meer 
als een gebouw kan worden gebruikt (zie paragrafen 5.4.2 en 5.8) of bebouwing die na 
de levering door of voor rekening van de leverancier (nagenoeg) volledig wordt gesloopt, 

38 Op grond van het rechtskarakter van de btw en het beginsel van de fiscale neutraliteit zou het 
wenselijk zijn om de btw-heffing bij de levering van onbebouwde terreinen te beperken tot 
bouwrijp gemaakte terreinen (C. Amand, G. Schellman en R. Vermeulen, ‘Immovable Property 
and VAT Lessons from Past Experience’, International VAT Monitor September/October 2005, 
p. 334 en M. van der Wulp, ‘Bouwbestemming als toegevoegde waarde?’, BtwBrief 2016/107).

39 Anders: E.W.E.M. Cox, 'Fiscale vastgoedbegrippen herontwikkeld', FTV 2016/48. Cox vraagt zich af 
of een bouwterrein wel een onbebouwd terrein moet zijn, omdat dit uit art. 12 lid 3 Btw-richtlijn 
niet blijkt. Naar mijn mening dient art. 12 lid 3 Btw-richtlijn te worden gelezen in samenhang 
met art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn en blijkt uit laatstgenoemde bepaling dat alleen een 
onbebouwd terrein een bouwterrein kan zijn.

40 HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, V-N 2019/46.12 (KPC Herning). Van Zadelhoff heeft de 
vraag opgeworpen of het beginsel van de fiscale neutraliteit vereist dat ook nog bebouwde, maar 
voor herbebouwing bestemde terreinen als bouwterrein kwalificeren (Van Zadelhoff, noot bij 
HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85 (Woningstichting Maasdriel)). Uit het KPC 
Herning-arrest blijkt dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord.

41 HR 12 december 2014, nr. 13/01646, BNB 2015/49, m.nt. Bijl, r.o. 3.4.5, HR 5 oktober 2018, 
nr. 16/04577, BNB 2019/5, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.6 en HR 7 december 2018, nr. 17/01767, 
BNB 2019/27, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.3.2. Ook in het Nederlandse civiele (huur)recht wordt 
een onroerende zaak door de Hoge Raad niet als een gebouwde onroerende zaak beschouwd als 
bedoeld in art. 7:230a BW indien het gebouw als onderdeel van het gehuurde van verwaarloosbare 
betekenis is (HR 11 april 2014, nr. 13/03408, NJ 2014/438, m.nt. Huydecoper, r.o. 3.5.1 (KNVvL/Staat, 
Vliegveld Valkenburg)). Het is niet ondenkbaar dat het criterium ‘verwaarloosbare bebouwing’ 
in de btw aan dit arrest van de civiele kamer van de Hoge Raad is ontleend. Dat het KNVvL/Staat, 
Vliegveld Valkenburg-arrest mede is gewezen door raadsheer De Groot, die destijds (als civilist) 
zitting had in de belastingkamer van de Hoge Raad, sterkt mij in dit vermoeden.

42 In gelijke zin met betrekking tot verwaarloosbare bebouwing: Van Zadelhoff, noot bij HR 5 okto-
ber 2018, nr. 16/04577, BNB 2019/27. Zie nader over de economische realiteit: A. van Doesum en 
F. Nellen, ‘Economic Reality in EU VAT’, EC Tax Review 2020/5, p. 213-226 en M.M.W.D. Merkx en 
H.G.J. Teeuwsen, ‘De realiteit van de economische realiteit - Europese dimensie’, WFR 2020/216.
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staat niet aan de kwalificatie als onbebouwd terrein in de weg (zie paragrafen 5.7.2 en 
5.8). Voor de kwalificatie als een onbebouwd terrein, het object van levering, is het dus 
niet noodzakelijk dat een terrein op het tijdstip van de levering – in beginsel het moment 
van de eigendomsoverdracht – feitelijk onbebouwd is.

Het omgekeerde geldt echter ook: de levering van een terrein waarop ten tijde van de 
levering geen bebouwing staat, kan voor de btw toch kwalificeren als de levering van een 
bebouwd terrein. Hierbij kan gedacht worden aan een verkoper die zich op grond van een 
koop-/aannemingsovereenkomst jegens de koper heeft verbonden om een onbebouwd 
terrein te leveren en om op dit terrein een nieuw gebouw te (laten) realiseren (zie para-
graaf 5.7.2.3.3). Heeft de leverancier van een terrein dat op het tijdstip van levering – in 
beginsel het moment van de eigendomsoverdracht – feitelijk onbebouwd is zich jegens 
de afnemer niet verbonden om na de (juridische) levering door of voor zijn rekening 
werkzaamheden te verrichten aan of in de omgeving van het terrein, dan is de feitelijke 
toestand op het moment van de levering (wel) beslissend en is sprake van de levering van 
een onbebouwd terrein.43 De belastbare levering van een onbebouwd terrein is vrijgesteld, 
tenzij sprake is van een bouwterrein (zie paragraaf 6.5) of wordt en kan worden geopteerd 
voor een belaste levering (zie paragraaf 6.7).

 6.5 Bouwterrein

 Op grond van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn geldt als uitgangspunt dat de levering 
van een bouwterrein (van rechtswege) belast is met btw. Lidstaten die voor 1 januari 1978 
de levering van bouwterreinen vrijstelden, mogen op grond van art. 371 jo. bijlage X, deel 
B, punt 9 Btw-richtlijn die vrijstelling handhaven. Dit handhavingsrecht betekent dat de 
reikwijdte van de vrijstelling voor de levering van bouwterreinen na 31 december 1977 niet 
mag worden verruimd; het intrekken of inperken van deze vrijstelling is uiteraard – art. 393 
Btw-richtlijn beoogt de intrekking van deze vrijstelling – wel toegestaan.44 Lidstaten die 
de levering van (bepaalde) bouwterreinen op grond van de overgangsregeling blijven 
vrijstellen, mogen belastingplichtigen het recht verlenen om voor de belaste levering van 
een bouwterrein te kiezen.45 In deze paragraaf wordt deze overgangsregeling verder onbe-
sproken gelaten en wordt uitgegaan van de regel van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn 
op grond waarvan de levering van bouwterreinen van rechtswege belast is. De opbouw 
van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 6.5.1 wordt ingegaan op de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie met betrekking tot het begrip ‘bouwterrein’. Vervolgens wordt in 
paragraaf 6.5.2 op hoofdlijnen ingegaan op de omschrijving van het begrip ‘bouwterrein’ 
in de verschillende lidstaten waarna in paragraaf 6.5.3 de Nederlandse definitie van het 
begrip ‘bouwterrein’ aan bod komt.

43 Vgl. HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, V-N 2019/46.12 (KPC Herning) en HR 7 maart 2003, 
nr. 37.525, BNB 2003/193, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.5.

44 HvJ EG 29 april 1999, zaak C-136/97, V-N 1999/26.22 (Norbury Developments).
45 Art. 391 Btw-richtlijn.
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6.5.1 Hof van Justitie

6.5.1.1 Geen uniebegrip

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het begrip ‘bouwterrein’ geen uniebegrip is, 
omdat art. 12 lid 3 Btw-richtlijn de omschrijving van dit begrip aan de lidstaten heeft 
overgelaten.46 Het is daarom aan de lidstaten om in de nationale wetgeving te omschrij-
ven welke terreinen als een bouwterrein moeten worden aangemerkt. Deze uitleg is in 
overeenstemming met de richtlijnhistorie (zie paragraaf 6.2). De omschrijvingsvrijheid 
die art. 12 lid 3 Btw-richtlijn geeft, betekent dat het niet aan het Hof is om het begrip 
‘bouwterrein’ van een definitie te voorzien.47 De Europese Commissie heeft in de zaak 
Gemeente Emmen gesteld dat in de bewoordingen ‘al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen’ 
in (thans) art. 12 lid 3 Btw-richtlijn een beperking is te lezen is van de omschrijvingsvrijheid 
van de lidstaten. Naar de mening van de Commissie volgt uit deze bewoordingen dat de 
nationale definities van het begrip ‘bouwterrein’ noodzakelijkerwijs ook grond moet 
omvatten die in het geheel niet bouwrijp is gemaakt (lees: maagdelijke terreinen).48 Het 
Hof van Justitie heeft die opvatting afgewezen. Naar het oordeel van het Hof volgt uit deze 
bewoordingen slechts dat het voor de omschrijving van het begrip ‘bouwterrein’ in de 
nationale wetgeving niet van belang is of de betrokken onbebouwde terreinen bouwrijp 
zijn gemaakt.49 Het nationale begrip ‘bouwterrein’ kan dus zowel bouwrijp gemaakte als 
niet-bouwrijp gemaakte onbebouwde terreinen omvatten.

6.5.1.2 Beperkte omschrijvingsvrijheid

Lidstaten moeten bij de definiëring van het begrip ‘bouwterrein’ het doel van 135 lid 1, 
onderdeel k Btw-richtlijn in acht nemen. Op grond van dit doel mogen lidstaten alleen 
de levering van onbebouwde terreinen die niet als ondergrond voor een opstal bestemd 
zijn vrijstellen van btw-heffing.50 De omschrijvingsvrijheid van de lidstaten is dus be-
grensd door het doel van 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn.51 In het Woningstichting 
Maasdriel-arrest heeft het Hof de omschrijvingsvrijheid van de lidstaten (nog) verder 
ingeperkt op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit. Dit beginsel verzet zich 

46 HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 25 (Gemeente Emmen). 
Zie ook: A.J. van Doesum, ‘Over het gebruik van synoniemen en homoniemen in de btw’, in: J.A. 
Kamminga en Th. W.M. Poolen (red.), De Toekomst van de BTW. Denie-bundel, Deventer: Kluwer 
2011, p. 47.

47 HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 22 (Gemeente Emmen).
48 HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 23 (Gemeente Emmen).
49 HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 24 (Gemeente Emmen).
50 HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 25 (Gemeente Emmen), 

HvJ EG 19 november 2009, zaak C-461/08, BNB 2011/14, m.nt. De Wit, r.o. 43 (Don Bosco) en HvJ EU 
17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 25 en 30 (Woningstichting 
Maasdriel).

51 In gelijke zin: Geradts, noot bij HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690 (Gemeente 
Emmen), Redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, V-N 1996/1545, 
24 (Gemeente Emmen), D.B. Bijl, M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse 
omzetbelasting, Deventer: Kluwer 2001, p. 258, M.D.J. van der Wulp, ‘Bouwterrein: land vol 
paradoxen!’, Tribuut 2008/5, p. 6, A.F. Fruijtier en M.D.J. van der Wulp, ‘Slopen: niets is wat het 
lijkt?’, WFR 2009/6851, p. 384, conclusie A-G Van Hilten 17 juni 2010, nr. 41.510bis, V-N 2010/46.9, 
punt 4.19 en M.D.J. van der Wulp, ‘Ik wil een bouwterrein!’, BtwBrief 2013/14, p. 5.
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ertegen dat soortgelijke leveringen van goederen, die dus met elkaar concurreren, uit het 
oogpunt van de btw verschillend worden behandeld en dat marktdeelnemers die dezelfde 
handelingen verrichten ter zake van de btw-heffing verschillend worden behandeld. Op 
grond van dit beginsel is het volgens het Hof noodzakelijk dat alle onbebouwde terreinen 
die bestemd zijn als ondergrond voor een opstal, en, bijgevolg, om te worden bebouwd, 
onder de (nationale) definitie van het begrip bouwterrein vallen.52

De omschrijvingsvrijheid van de lidstaten is door voormelde grenzen zodanig beperkt 
dat lidstaten de facto geen vrijheid meer lijken te hebben voor het omschrijven van het 
begrip ‘bouwterrein’.53 Dat een belastingplichtige zich rechtstreeks kan beroepen op een 
overschrijding van deze grenzen, is voor lidstaten een stok achter de deur om deze grenzen 
bij de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ in acht te nemen.54 Vanuit het oogpunt van 
de interneutraliteit is een minimalisering van de omschrijvingsvrijheid toe te juichen, 
omdat hierdoor een sterk uiteenlopende omschrijving van het begrip ‘bouwterrein’ wordt 
voorkomen.55 Dit neemt niet weg dat de door het Hof gestelde grenzen naar mijn mening 
niet te rijmen zijn met de historie en de bewoordingen van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn. De 
omschrijvingsvrijheid lijkt namelijk zo beperkt te zijn dat het een lidstaat niet is toegestaan 
om het begrip ‘bouwterrein’ in de nationale wetgeving zodanig te definiëren dat uitsluitend 
‘bouwrijp gemaakte terreinen’ hieronder vallen. Gelet op het rechtskarakter van de btw 
en het beginsel van de fiscale neutraliteit zijn vraagtekens te plaatsen bij de wenselijkheid 
van deze voorgeschreven oprekking van het begrip ‘bouwterrein’ en de inperking van de 
vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn (zie paragraaf 6.3). Het is naar mijn 
mening ook onlogisch om bij het formuleren van de grenzen aan de omschrijvingsvrijheid 
van een lidstaat uit te gaan van de meest ruime omschrijving van het begrip ‘bouwterrein’ 
(alle onbebouwde terreinen die bestemd zijn om te worden bebouwd) en dus de meest 
strikte toepassing van de vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn. Uit art. 12 
lid 3 Btw-richtlijn volgt immers dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om te kiezen voor 
een minder ruime omschrijving van dit begrip (alleen bouwrijp gemaakte terreinen) en dus 
een ruimere toepassing van de vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn. Het 
had naar mijn mening dan ook meer voor de hand gelegen om – net als bij vernieuwbouw 
(zie paragraaf 5.6.2) – bij het formuleren van de grenzen aan de omschrijvingsvrijheid 
van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn uit te gaan van een ondergrens.56 Onder verwijzing naar 

52 HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 25 en 31 (Wo-
ningstichting Maasdriel).

53 In gelijke zin: A. van Dongen, 'Het bouwwerk van de BTW', NTFR 2010/1298, Van Zadelhoff, noot 
bij HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85 (Woningstichting Maasdriel), Redactie V-N, 
aantekening bij HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, V-N 2013/6.18 (Woningstichting Maasdriel), 
I. Duinker en K. Dijkstra, ‘KPC Herning leidt tot heldere toetsing voor kwalificatie bouwterrein’, 
BTW-Bulletin 2019/80, p. 5 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: 
Deventer 2020, p. 316.

54 De omschrijving van het begrip ‘bouwterrein’ in het nationale recht van de meeste lidstaten laat 
echter zien dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie. De meeste lidstaten lijken de door 
het Hof gestelde grenzen aan de omschrijvingsvrijheid namelijk niet echt serieus te nemen (zie 
paragraaf 6.5.2).

55 In soortgelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85 
(Woningstichting Maasdriel).

56 Zoals het Hof van Justitie ook bij vernieuwbouw heeft gedaan (zie paragraaf 5.6).
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paragrafen 6.2 en 6.3 meen ik dat de meest voor de hand liggende ondergrens zou zijn 
dat de levering van een bouwrijp gemaakt terrein belast moet worden.

6.5.1.3 Wanneer is een onbebouwd terrein bestemd om te worden bebouwd?

In het Gemeente Emmen-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het – gelet op 
de aan de lidstaten gelaten omschrijvingsvrijheid – niet aan het Hof is om te preciseren in 
welke mate een onbebouwd terrein bouwrijp moet zijn gemaakt om als een bouwterrein 
te worden aangemerkt.57 Wanneer een onbebouwd terrein bestemd is om te worden 
bebouwd, kan uit dit arrest daarom niet worden opgemaakt. Hooguit kan uit dit arrest 
worden opgemaakt dat het hiervoor niet noodzakelijk is dat een onbebouwd terrein 
bouwrijp gemaakt is, maar dat volgt ook uit de bewoordingen van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn 
(zie paragraaf 6.5.1.1).58 In het Woningstichting Maasdriel-arrest maakt het Hof duidelijk 
dat de grenzen aan de omschrijvingsvrijheid – het doel van art. 135 lid 1, onderdeel k 
Btw-richtlijn en het beginsel van de fiscale neutraliteit – met zich brengen dat een onbe-
bouwd terrein, waarop de leverancier een gebouw volledig heeft gesloopt en zich heeft 
verplicht om de bestrating van het naast dit voormalige gebouw gelegen parkeerterrein 
volledig te verwijderen, een bouwterrein moet zijn wanneer:

“(…) uit een globale beoordeling van de omstandigheden waarmee de in het hoofdgeding 
aan de orde zijnde handeling gepaard ging en die heersten op de datum van de levering 
– met inbegrip van de intentie van partijen, mits deze wordt ondersteund door objectieve 
gegevens – blijkt dat op die datum het betrokken terrein daadwerkelijk was bestemd om te 
worden bebouwd, hetgeen ter beoordeling van de verwijzende rechter staat.”59

Of een onbebouwd terrein daadwerkelijk bestemd is om te worden bebouwd (lees: als een 
bouwterrein moet worden beschouwd) moet dus (door de nationale rechter) beoordeeld 
worden aan de hand van alle omstandigheden waarmee de transactie gepaard gaan.60 
Hierbij kan gedacht worden aan de voltooiing van de sloop vóór het tijdstip van levering 
of de verplichting van de leverancier om dergelijke sloopwerkzaamheden te verrichten 
met het oog op toekomstige bebouwing.61 In overeenstemming hiermee kan ook worden 
geacht aan de voltooiing van werkzaamheden om het onbebouwde terrein bouwrijp te 
maken vóór de levering of de verplichting van de leverancier om dergelijke werkzaam-
heden te verrichten. Ook de wilsverklaring van partijen is een omstandigheid die bij de 
beoordeling van de bebouwingsbestemming van het onbebouwde terrein in aanmerking 

57 HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 26 (Gemeente Emmen).
58 HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690, m.nt. Geradts, r.o. 24 (Gemeente Emmen).
59 HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 36 en het dictum 

(Woningstichting Maasdriel).
60 Sanders wijst er terecht op dat het Hof het woord ‘globaal’ in de Vlaamse betekenis gebruikt en 

dat dit betekent dat de casus in zijn totaliteit wordt bezien en zeker niet globaal in de zin van 
oppervlakkig (Sanders, commentaar bij HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, NTFR 2013/276 
(Woningstichting Maasdriel)).

61 HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 33 (Woningstichting 
Maasdriel).
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genomen moet worden.62 Het gaat hierbij niet om de louter subjectieve wilsverklaring, 
maar om een wilsverklaring die ondersteund wordt door objectieve gegevens, zoals de 
koopovereenkomst, de akte van levering, een (concept)bouwplan, het bestemmingsplan 
of een overheidsvergunning voor een bouwactiviteit.63

De in aanmerking te nemen omstandigheden waarmee de levering van een onbebouwd 
terrein gepaard gaan moeten heersen op het tijdstip van levering. Zoals in de paragra-
fen 4.2.3.3, 5.7.3 en 6.4 is aangegeven, is het tijdstip van levering normaliter het moment 
van de eigendomsoverdracht. Die temporele beperking betekent dat omstandigheden die 
zich pas na de levering van het onbebouwde terrein hebben voorgedaan, niet beslissend 
zijn voor het antwoord op de vraag of een terrein op het tijdstip van levering daadwerkelijk 
bestemd was om te worden bebouwd. De enkele omstandigheid dat het geleverde terrein 
na de levering daadwerkelijk is bebouwd, is daarom onvoldoende om aan te nemen dat 
het terrein ten tijde van de levering bestemd was om te worden bebouwd. Omgekeerd 
is de enkele omstandigheid dat het terrein na de levering niet is bebouwd, onvoldoende 
om aan te nemen dat ten tijde van de levering een bebouwingsbestemming ontbrak. 
Dat uit de omstandigheden die heers(t)en (in het Engels: prevailing) op het moment van 
levering de bebouwingsbestemming van het onbebouwde terrein moet blijken, kan naar 
mijn mening voorts betekenen dat bij werkzaamheden die aan het terrein zijn verricht, 
zoals de volledige sloop van het oude gebouw, niet hoeft te blijken dat deze uitsluitend zijn 
verricht met het oog op de toekomstige bebouwing, maar dat de toekomstige bebouwing 
de doorslaggevende oorzaak – de conditio sine qua non – van deze werkzaamheden is.64

Dit laat ruimte om ook een bouwterrein aan te nemen indien bijvoorbeeld de volledige 
sloop van een gebouw vóór de levering heeft plaatsgevonden, maar dit niet uitsluitend met 
het oog op de toekomstige bebouwing is gebeurd, maar ook met het oog op de veiligheid 
(bijv. instortingsgevaar of asbest) of ter voorkoming van het kraken van het oude gebouw.

 6.5.2 Praktijk lidstaten65

De belastbare levering van onbebouwde terreinen is conform het uitgangspunt van 
art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn vrijgesteld, met uitzondering van de levering van 
bouwterreinen. België, Duitsland, Finland, Griekenland, Malta, Oostenrijk, Portugal en 
Zweden kennen op grond van de overgangsregeling ook een vrijstelling voor de levering 
van bouwterreinen. Door het gebruik van deze overgangsregeling is de levering van onbe-
bouwde terreinen steeds vrijgesteld waardoor een wettelijk onderscheid van onbebouwde 
terreinen in bouwterreinen enerzijds en niet-bouwterreinen anderzijds niet nodig is. Dit 

62 HvJ EU 17 januari 2013, zaak C-543/11, BNB 2013/85, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 32 (Woningstichting 
Maasdriel).

63 M.D.J. van der Wulp, ‘Ik wil een bouwterrein!’, BtwBrief 2013/14, p. 5.
64 Zie naar analogie de uitleg van het woord wezenlijk in HvJ EG 21 februari 2008, zaak C-425/06, 

BNB 2009/1, m.nt. Swinkels, r.o. 62 (Part Service). Wil voldaan zijn aan het zogenoemde subjectieve 
element van misbruik van recht, dan moet op grond van objectieve factoren blijken dat het 
wezenlijke doel erin bestaat een btw-voordeel te behalen. Hierbij wordt wezenlijk uitgelegd als 
doorslaggevend (M.D.J. van der Wulp, ‘Ik wil een bouwterrein!’, BtwBrief 2013/14, p. 5).

65 In deze paragraaf is uitgegaan van de beschikbare informatie in de Country Tax Guides – VAT, 
hoofdstuk 13 van iedere afzonderlijke lidstaat van IBFD. Beschikbaar op: www.ibfd.org, geraad-
pleegd op 28 december 2020.
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is slechts anders indien deze lidstaat ervoor heeft gekozen om belastingplichtigen bij de 
levering van een bouwterrein het recht te verlenen om te kiezen voor een belaste levering, 
zoals in Portugal het geval is.

Hoewel een aantal lidstaten gebruikmaakt van de overgangsregeling voor bouwterreinen, is 
de belastbare levering van bouwterreinen in het merendeel van de lidstaten van rechtswege 
belast. In deze lidstaten worden onbebouwde terreinen onderscheiden in bouwterreinen 
en niet-bouwterreinen. Een uitzondering is Ierland dat geen onderscheid maakt tussen 
onbebouwde bouwterreinen en onbebouwde niet-bouwterreinen, maar slechts onderscheid 
maakt tussen nieuwe en oude onroerende goederen. Hierdoor kan de levering van een 
onbebouwd terrein uitsluitend van rechtswege belast zijn wanneer door werkzaamheden 
aan dit terrein een nieuw onroerend goed is ontstaan. In de Nederlandse jurisprudentie is 
gebleken dat ook een nieuw onroerend goed kan ontstaan zonder dat het terrein bestemd 
is om te worden bebouwd.66 Het heffen van btw is in dat geval echter in strijd met art. 135 
lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn. Daarnaast kan ook maagdelijke grond bestemd zijn om te 
worden bebouwd waardoor het niet-heffen van btw in strijd kan komen met de door het 
Hof van Justitie gestelde grenzen aan de omschrijvingsvrijheid (zie paragraaf 6.5.1.2). Het 
Ierse onderscheid kan derhalve strijd opleveren met (het doel van) art. 135 lid 1, onderdeel k 
Btw-richtlijn. Met betrekking tot de lidstaten die in de nationale btw-wetgeving (wel) een 
onderscheid maken tussen de levering van bouwterreinen en niet-bouwterreinen zijn er 
enkele lidstaten die eisen dat het geleverde onbebouwde terrein bestemd is om te worden 
bebouwd, zoals Denemarken, Luxemburg en Nederland. De meeste lidstaten, waaronder 
Estland, Frankrijk67, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland Polen, Slowakijke en Tsjechië, hanteren 
echter een louter formeel ‘bouwbestemmingscriterium’ en eisen dat de bouwbestemming 
van het onbebouwde terrein blijkt uit het (gemeentelijke of regionale) bestemmingsplan, 
een bouwvergunning en/of in overeenstemming is met de publiekrechtelijke voorschriften.

Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is een formeel bouwbestemmingscriterium wense-
lijk, omdat het een duidelijke scheidslijn geeft tussen bouwterreinen en niet-bouwterreinen.68 
Niettemin meen ik dat de lidstaten die louter een formeel bouwbestemmingscriterium 
hanteren de door het Hof gestelde grenzen aan de omschrijvingsvrijheid overschrijden. 
In de eerste plaats, omdat een onbebouwd terrein ook bestemd kan zijn om te worden 
bebouwd vóór of zonder dat het bestemmingsplan deze bebouwing toestaat of een 
vergunning voor deze bebouwing is afgegeven. Hierbij hoeft slechts te worden gewezen 

66 HR 7 december 1994, nr. 29.153, BNB 1995/87, m.nt. Finkensieper.
67 Rakhan en Van Doorn hebben erop gewezen dat het begrip ‘bouwterrein’ in Frankrijk zo wordt 

uitgelegd dat hieronder ook kan vallen de levering van een gebouw dat bestemd is om na de 
levering door of voor rekening van de koper volledig te worden gesloopt (J. Rakhan en G.H. van 
Doorn, ‘Het begrip ‘bouwterrein’ in de steigers’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2007/3-06, p. 26). Uit 
HvJ 16 december 1992, zaak C-208/81, ECLI:EU:C:1992:524 (R. Beaulande) blijkt inderdaad 
dat Frankrijk na de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn van deze uitleg is uitgegaan. Deze 
Franse uitleg van het begrip ‘bouwterrein’ dateert overigens van vóór de inwerkingtreding van 
de Zesde Richtlijn (zie paragraaf 6.2). Na HvJ EU 4 september 2019, zaak C-71/18, V-N 2019/46.12 
(KPC Herning) is duidelijk dat deze uitleg in strijd is met art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn, 
omdat de levering van een gebouw dat bestemd is om pas na de levering door of voor rekening 
van de koper volledig te worden gesloopt met het oog op nieuwbouw niet kwalificeert als de 
levering van een onbebouwd, maar van een bebouwd terrein (zie paragraaf 6.4).

68 Vgl. MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 5-6.



374

Hoofdstuk 6 / Vrijstelling levering onbebouwd terrein6.5.2

op het feit dat reeds bij de aanvraag voor een vergunning voor de bebouwing sprake zal 
zijn van een bouwbestemming en niet pas bij de afgifte van de vergunning.69 Evenzo 
zal, wanneer het bestemmingsplan de voorgenomen bebouwing (nog) niet toestaat, de 
bebouwingsbestemming reeds bestaan vóór het moment dat een procedure tot wijziging 
van het bestemmingsplan wordt aangevangen en niet pas bij de positieve uitkomst daarvan. 
Ook het feit dat een bebouwingsbestemming (nog) niet in overeenstemming is met de 
publiekrechtelijke voorschriften laat onverlet dat een terrein wel objectief bestemd kan 
zijn om te worden bebouwd. Hierbij kan in de eerste plaats worden gedacht aan de in de 
praktijk voorkomende situatie waarin reeds met de voorbereidingen van de bouw, zoals 
het bouwrijp maken van de grond, reeds is gestart voordat de definitieve goedkeuring 
voor de voorgenomen bebouwing van de grond is verkregen.70 Ook kan gedacht worden 
aan de situatie waarin de overheid (bepaalde) bebouwing gedoogd. Ten slotte kan gedacht 
worden aan de situatie waarin partijen er ten tijde van de levering vanuit zijn gegaan 
dat de voorgenomen bebouwing op het onbebouwde terrein in overeenstemming is met 
de publiekrechtelijke voorschriften, maar die veronderstelling achteraf onjuist blijkt te 
zijn.71 Kortom, het vrijstellen van de levering van een onbebouwd terrein dat ten tijde 
van de levering (nog) niet voldoet aan het formele bouwbestemmingscriterium, maar wel 
bestemd is om te worden bebouwd, is in strijd met (het doel) van art. 135 lid 1, onderdeel k 
Btw-richtlijn. Ook het beginsel van de fiscale neutraliteit verzet zich naar mijn mening 
tegen een louter formeel bebouwingsbestemmingscriterium. Door dit criterium zou de 
levering van een (materieel) soortgelijk onbebouwd terrein immers verschillend worden 
behandeld naargelang op het moment van levering de voorgenomen bebouwing al dan 
niet is toegestaan. De grens die een formeel bouwbestemmingscriterium stelt, is naar mijn 
mening ook arbitrair. Dit criterium houdt namelijk geen rekening met de mogelijkheid 
dat een vastgesteld bestemmingsplan, een afgegeven vergunning of publiekrechtelijke 
voorschriften op grond waarvan de voorgenomen bebouwing (niet) is toegestaan, na de 
levering in strijd blijkt te zijn met het (hogere) recht waardoor achteraf bezien eigenlijk 
wel/geen sprake was van de levering van een bouwterrein.72

Op grond van het voorgaande meen ik dat het onderscheid van onbebouwde terreinen 
in bouwterreinen en niet-bouwterreinen op basis van een louter formeel bouwbestem-
mingscriterium niet richtlijnconform is. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
volgt dat beslissend is of het onbebouwde terrein daadwerkelijk bestemd is om te worden 
bebouwd (zie paragraaf 6.5.1). Dit betekent dat een formeel bouwbestemmingscriterium 
niet het enige bouwbestemmingscriterium mag zijn. Het is lidstaten naar mijn mening 
wel toegestaan om, zoals Nederland doet (zie paragraaf 6.5.3.3.3.4), een formeel bouw-
bestemmingscriterium te hanteren als een criterium voor een bouwterrein. Vanuit het 
oogpunt van rechtszekerheid is een dergelijk ‘zeker’ bouwterreincriterium ook wenselijk. 
Het is lidstaten naar mijn mening ook toegestaan om een formeel criterium, zoals een 

69 MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 3, p. 87.
70 Vgl. conclusie A-G Fenelly, 14 december 1995, zaak C-486/93, FED 1996/690, punt 43 (Gemeente 

Emmen) en Geradts, noot bij HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-468/93, FED 1996/690 (Gemeente 
Emmen).

71 Vgl. conclusie A-G Fenelly, 14 december 1995, zaak C-486/93, FED 1996/690, punt 43 (Gemeente 
Emmen).

72 Vgl. MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 5.
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bebouwingsbestemming volgens het bestemmingsplan of een overheidsvergunning, te 
hanteren als een weerlegbaar vermoeden dat het terrein ten tijde van de levering daad-
werkelijk bestemd is om te worden bebouwd. Het nadeel van een dergelijk weerlegbaar 
‘bouwbestemmingsvermoeden’ is dat ten tijde van de levering niet volledig zeker is of dit 
vermoeden weerlegd zal en kan worden. Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel acht 
ik het hanteren van een formeel bouwbestemmingscriterium als een bouwterreincriterium 
daarom te prefereren.

6.5.3 Nederland

6.5.3.1 Inleiding

In de vorige paragraaf is op hoofdlijnen ingegaan op de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ 
in de verschillende EU-lidstaten. In deze paragraaf wordt ingezoomd op de definitie van 
het begrip ‘bouwterrein’ in Nederland.73 Tot 1 januari 2017 werd het begrip ‘bouwterrein’ 
in art. 11 lid 4 Wet OB als volgt gedefinieerd:

“onbebouwde grond:
a) waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden;
b) ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar
zijn aan de grond;
c) in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of
d) ter zake waarvan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in arti-
kel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend;
met het oog op de bebouwing van de grond.”

Deze criteria voor een bouwterrein waren niet cumulatief.74 Het voldoen aan één van 
deze criteria volstond om een onbebouwd terrein als een bouwterrein aan te merken. 
De wetgever heeft in het Woningstichting Maasdriel-arrest van het Hof van Justitie (zie 
paragraaf 6.5.1) de noodzaak gezien om de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ te verrui-
men.75 Sinds 1 januari 2017 is het begrip ‘bouwterrein’ als volgt gedefinieerd: “onbebouwde 

73 Tot 11 juli 1997 maakte art. 11 lid 1, onderdeel a Wet OB geen onderscheid tussen onbebouwde 
en bebouwde terreinen. Onder vigeur van de Tweede Richtlijn, 1 januari 1969 tot 1 januari 1979, 
gold een vrijstelling voor ‘de levering van onroerende goederen, met uitzondering van de levering 
door de belastingplichtige die het goed heeft vervaardigd, alsmede van de volgende leveringen van 
het goed ingeval de btw ter zake van de voorafgaande levering van dat goed geheel of nagenoeg 
geheel in aftrek is gebracht’ (art. 11 lid 1, onderdeel a, 1° Wet OB, Stb. 1968, 329). Met ingang van 
de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn, in Nederland op 1 januari 1979, werd de vrijstelling 
verruimd tot ‘de levering van een vervaardigd goed welke plaatsvindt vóór, op of uiterlijk twee 
jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming van dat goed’ (art. 11 lid 1, onderdeel a, 1° 
Wet OB, Stb. 1978, 677). Pas met ingang van 11 juli 1997 wordt - conform (thans) art. 135 lid 1, 
onderdelen j en k Btw-richtlijn - in art. 11 lid 1, onderdeel a Wet OB een onderscheid gemaakt 
tussen de levering van bebouwde en onbebouwde terreinen. Sindsdien is de belastbare levering 
van een bouwterrein van rechtswege belast en is de belastbare levering van een niet-bouwterrein 
vrijgesteld, tenzij partijen hebben geopteerd voor een belaste levering en aan alle optievoorwaarden 
is voldaan (zie paragraaf 6.7).

74 Zie o.a.: Hof ’s Hertogenbosch 29 maart 2006, nr. 03/2276, V-N 2006/44.10, r.o. 4.6.
75 MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 3, p. 35-36.
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grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen”.76 De 
oude bouwterreincriteria hebben hun belang echter niet verloren. Uit de parlementaire 
geschiedenis blijkt dat als voldaan is aan één van deze oude bouwterreincriteria in ieder 
geval sprake is van onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd 
met één of meer gebouwen.77

In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op de door de wetgever veronderstelde 
noodzaak tot verruiming van de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ (paragraaf 6.5.3.2). 
Vervolgens komt aan bod wanneer onbebouwde grond bestemd is om te worden bebouwd 
met één of meer gebouwen (paragraaf 6.5.3.3). Hierbij wordt ook ingegaan op de oude 
bouwterreincriteria, omdat als aan één van die criteria is voldaan, volgens de wetgever in 
ieder geval sprake is van een bouwterrein. Voor de vraag wanneer sprake is van de levering 
van een onbebouwd terrein zij verwezen naar paragraaf 6.4.

 6.5.3.2 Noodzaak tot verruiming definitie begrip ‘bouwterrein’

 De wetgever heeft uit het Woningstichting Maasdriel-arrest afgeleid dat het Hof hierin 
het (unie)begrip ‘bouwterrein’ definieert als een onbebouwd terrein dat daadwerkelijk 
bestemd is om te worden bebouwd.78 Naar mijn mening is dat niet zuiver. Het begrip 
‘bouwterrein’ is door het Hof van Justitie niet aangemerkt als een uniebegrip en het Hof 
heeft in het Woningstichting Maasdriel-arrest ook geen definitie van dit begrip gegeven. Het 
Hof heeft in dit arrest de grenzen aangegeven van de omschrijvingsvrijheid die art. 12 lid 3 
Btw-richtlijn biedt. De wetgever kan echter worden toegegeven dat die grenzen maken dat 
de omschrijvingsvrijheid de facto een wassen neus is (zie paragraaf 6.5.1.2). Op grond van 
de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ tot 1 januari 2017 werden niet alle onbebouwde 
terreinen die bestemd zijn om te worden bebouwd aangemerkt als een bouwterrein. Omdat 
een belastingplichtige zich rechtstreeks kan beroepen op de overschrijding van de grenzen 
aan de omschrijvingsvrijheid van het begrip ‘bouwterrein’ (zie paragraaf 6.5.1.2), heeft de 
wetgever terecht de mogelijkheid onderkend dat de belastingplichtige zich rechtstreeks 
beroept op art. 135 lid 1, onderdeel k jo. art. 12 lid 3 Btw-richtlijn.

Het voorgaande betekent dat het tot 1 januari 2017 mogelijk was dat een belastingplichtige 
bij de belastbare levering van een onbebouwd terrein dat daadwerkelijk bestemd was 
om te worden bebouwd, maar (nog) niet voldeed aan de oude bouwterreincriteria, met 
een rechtstreeks beroep op art. 135 lid 1, onderdeel k jo. art. 12 lid 3 Btw-richtlijn kon 
bewerkstelligen dat sprake was van de belaste levering van een bouwterrein. Hierdoor had 
de leverancier – naargelang voor hem het voordeligst was – de keuze om de levering van 
dit terrein op grond van het nationale begrip ‘bouwterrein’ als een vrijgestelde levering 
aan te merken dan wel op grond van een rechtstreeks beroep op art. 135 lid 1, onderdeel k 

76 Art. 11 lid 6 Wet OB. Tot 1 januari 2019 was de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ opgenomen 
in art. 11 lid 4 Wet OB.

77 MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 3, p. 87 en Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 19, 
p. 11.

78 MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 3, p. 36-36 en Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 19, 
p. 11.
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jo. art. 12 lid 3 Btw-richtlijn aan te merken als de belaste levering van een bouwterrein.79 
Door de verruiming van de definitie van het begrip bouwterrein tot onbebouwde grond 
die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met één of meer gebouwen is aan die 
keuzemogelijkheid – en dus aan de té ruime toepassing van de vrijstelling van art. 135 
lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn – een einde gekomen. In zoverre kan gezegd worden dat 
de verruiming van de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ noodzakelijk was.80

In de parlementaire geschiedenis is – zij het impliciet – ook gewezen op het gevaar van 
non-heffing, doordat de leverancier op grond van het nationale begrip ‘bouwterrein’ de 
vrijstelling toepast beroept en de verkrijger de ‘samenloopvrijstelling’ kan toepassen, 
omdat op grond van de Btw-richtlijn sprake is van de verkrijging van een bouwterrein 
(zie paragraaf 6.8).81 Naar mijn mening valt echter te betwijfelen of de verkrijger zich in 
dat geval, zoals in de parlementaire geschiedenis wordt verondersteld, rechtstreeks kon 
beroepen op art. 135 lid 1, onderdeel k jo. art. 12 lid 3 Btw-richtlijn. De samenloopvrijstelling 
was en is op grond van art. 15 lid 1, onderdeel a WBR van toepassing bij een verkrijging 
van een onroerende zaak krachtens een levering op grond van art. 11 lid 1, onderdeel a, 1° 
Wet OB. Op grond van de wetgeving tot 1 januari 2017 werd alleen een onbebouwd terrein 
dat aan één van de vier bouwterreincriteria in art. 11 lid 4 Wet OB voldeed, beschouwd 
als de (belaste) levering van een bouwterrein als bedoeld in art. 11 lid 1, onderdeel a, 1° 
Wet OB. De bewoordingen van de samenloopvrijstelling lieten naar mijn mening dan 
ook voldoende ruimte om alleen de verkrijging krachtens de (belaste) levering van een 
bouwterrein die voldeed aan de oude nationale definitie van het begrip ‘bouwterrein’ 
vrij te stellen, terwijl deze uitleg ook in overeenstemming is met de strekking van de 
samenloopvrijstelling (het voorkomen van dubbele belasting).82 Naar mijn mening was 
de verruiming van de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ dan ook niet nodig om het 
gevaar van non-heffing af te wenden.

79 A.F. Fruijtier en M.D.J. van der Wulp, ‘Slopen: niets is wat het lijkt?’, WFR 2010/383, R.A. Wolf, ‘Eu-
ropees hof wil eerder een bouwterrein’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2013/2, p. 5-6, W. Nieuwenhuizen, 
‘Maasdriel? Wetgever, keep it simple?!’, BTW-Bulletin 2013/85, B.G. van Zadelhoff, ‘Wat wij al jaren 
moesten weten, maar nooit eerder hebben gevraagd’, FBN 2013/3-11, M.M.W.D. Merkx, ‘Waarom 
conform?’, NTFR-A 2013/30, R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), 
Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 67, B.G. van Zadelhoff, ‘Vrijstelling overdrachtsbelasting 
voor verkrijging btw-bouwterrein’, FBN 2016/7-8-33, E.W.E.M. Cox, 'Fiscale vastgoedbegrippen 
herontwikkeld', FTV 2016/48 en M.M.W.D. Merkx, ‘Belastingplan 2017: Vereenvoudiging en 
reparatie in de omzetbelasting’, WFR 2016/195, p. 1255-1256.

80 In gelijke zin: W. Tigchelaar en F.Y. Weeber, ‘Kennelijke (bouw)bestemming - het verschil tussen 
(on)bebouwd en bouwterrein’, WPNR 2017/7168, p. 839.

81 MvT, Kamerstukken II, 2016/17, 34 552, nr. 3, p. 36.
82 M. van der Wulp, ‘Bouwbestemming als toegevoegde waarde?’, BtwBrief 2016/107. In gelijke 

zin: R.A. Wolf, ‘Btw en bouwterreinen; het HvJ doet zich gelden’, FTV 2014/5-26 en besluit 
Staatssecretaris van Financiën 2 juni 2016, nr. BLKB2016/508M, V-N 2016/35.11. Anders: Rb 
Zeeland-West-Brabant 17 december 2015, nr. BRE 14/6545, V-N Vandaag 2016/862, r.o. 4.4 en Rb 
Zeeland-West-Brabant 7 juni 2018, nrs. BRE 16/7257, V-N 2018/67.23.12. In deze zaken heeft de 
rechtbank geoordeeld dat de richtlijnconforme uitleg van het begrip ‘bouwterrein’ doorwerkt 
naar de samenloopvrijstelling. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de toepassing van de 
samenloopvrijstelling in deze zaken (wel) in overeenstemming was met haar strekking, omdat 
de levering van de onbebouwde terreinen bestemd waren om te worden bebouwd maar niet 
voldeden aan de Nederlandse bouwterreincriteria en over de levering van deze terreinen btw 
was voldaan.Zie ook: M. Wörsdörfer, ‘Btw en overdrachtsbelasting - communicerende vaten of 
toch niet?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2016/5-4, p. 13-16.
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6.5.3.3 Kennelijke bestemming om te worden bebouwd met één of meer gebouwen

6.5.3.3.1 Kennelijke bouwbestemming

Sinds 1 januari 2017 wordt onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden 
bebouwd met één of meer gebouwen op grond van art. 11 lid 1, onderdeel a, 1° jo. (thans) 
art. 11 lid 6 Wet OB aangemerkt als een bouwterrein.83 Uit de jurisprudentie van de Hoge 
Raad is af te leiden dat het begrip ‘bouwterrein’ niet beperkt is tot een onbebouwd terrein 
dat zelf (kennelijk) bestemd is om te worden bebouwd. Ook een onbebouwd terrein dat zelf 
niet (kennelijk) bestemd is om te worden bebouwd, maar (kennelijk) bestemd is voor het 
inrichten van een bij een nieuw gebouw behorend terrein (zie paragraaf 5.4.4) is volgens 
de Hoge Raad een bouwterrein.84 Deze oprekking van het begrip ‘bouwterrein’ vindt naar 
mijn mening geen steun in (het doel) van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn op grond 
waarvan het geleverde onbebouwde terrein zelf bestemd moet zijn om te worden bebouwd.85

Dit oordeel is ook moeilijk te rijmen met de huidige definitie van het begrip ‘bouwterrein’ 
op grond waarvan het geleverde onbebouwde terrein kennelijk bestemd moet zijn om te 
worden bebouwd met één of meer gebouwen. Omdat over de richtlijnconformiteit van 
deze ruime uitleg van het begrip ‘bouwterrein’ naar mijn mening in ieder geval redelijke 
twijfel mogelijk is, had de Hoge Raad hierover een prejudiciële vraag moeten stellen en 
is hij gehouden om dit in een voorkomend geval alsnog te doen (zie paragraaf 2.3.5.2.2). 
Voor de vraag wat onder bebouwing moet worden verstaan zij verwezen naar de uitleg 
van het uniebegrip ‘gebouw’ (zie paragraaf 4.2.2.2.).

Uit de parlementaire geschiedenis is op te maken dat het woord ‘kennelijk’ in art. 11 lid 6 
Wet OB hetzelfde betekent als ‘blijkbaar’.86 Met het woord ‘kennelijk’ heeft de wetgever 
tot uitdrukking willen brengen dat de bouwbestemming van het onbebouwde terrein 
op het moment van levering moet blijken uit objectieve gegevens.87 In de parlementaire 
geschiedenis is opgemerkt dat de vier bouwterreincriteria die tot 1 januari 2017 in art. 11 
lid 4 Wet OB waren opgenomen, voorbeelden zijn van objectieve gegevens waaruit de be-
bouwingsbestemming van het onbebouwde terrein volgt (zie voor deze bouwterreincriteria 
paragraaf 6.5.3.3.3). De bebouwingsbestemming van het geleverde onbebouwde terrein 
kan echter ook blijken uit andere objectieve gegevens, zoals een omgevingsvergunning 
voor een bouwactiviteit die op het moment van levering is aangevraagd (maar nog is niet 
verleend) of gemaakte architectkosten die zien op het te bouwen gebouw op het betreffende 

83 De wetgever lijkt bij de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ over het hoofd gezien te hebben 
gezien dat een onbebouwd terrein ook bestemd kan zijn voor de bebouwing met een deel van een 
gebouw (M. van der Wulp, ‘Bouwbestemming als toegevoegde waarde?’, BtwBrief 2016/107.). Uit 
de parlementaire geschiedenis blijkt niet dat de wetgever beoogd heeft om een dergelijk terrein 
uit te sluiten, terwijl uit (het doel van) art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn en art. 11 lid 6 Wet 
OB volgt dat ook in dat geval sprake moet zijn van een bouwterrein. Het komt mij voor dat deze 
‘slip of the pen’ met behulp van een teleologische (richtlijnconforme) interpretatie van art. 11 
lid 6 Wet OB weg te poetsen is.

84 HR 12 december 2014, nr. 13/01646, BNB 2015/49, m.nt. Bijl, r.o. 3.4.2.
85 Zie hierover nader: M. van der Wulp, ‘Erbij behorend bouwterrein?’, BtwBrief 2015/15, p. 5. Zie 

ook: Bijl, noot bij HR 12 december 2014, nr. 13/01646, BNB 2015/49 en Van Zadelhoff, noot bij 
HR 16 juni 2017, nr. 16/03358, BNB 2017/169.

86 Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 4, p. 14.
87 MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 3, p. 87.
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terrein.88 Hieruit is af te leiden dat het door objectieve gegevens ondersteunde bebouwings-
voornemen van de (ver)koper volstaat om een onbebouwd terrein als een bouwterrein 
aan te merken.89 Blijkt op het moment van levering uit één of meerdere andere objectieve 
gegevens dat het onbebouwde terrein in de voorzienbare toekomst niet kan worden 
bebouwd, dan is geen sprake meer van de levering van een bouwterrein.90 Hieruit volgt dat 
een door objectieve gegevens ondersteund bebouwingsvoornemen van de (ver)koper niet 
volstaat om een bouwterrein aan te nemen indien er in de voorzienbare toekomst geen 
bebouwingsmogelijkheid is.91 Uit de in de parlementaire geschiedenis genoemde objectieve 
gegevens is naar mijn mening af te leiden dat de wetgever onverkort vasthoudt aan de 
eis dat de bebouwingsbestemming ‘duidelijk’ moet zijn en dat daarom ‘weinig concrete 
ontwikkelingsplannen’ niet volstaan om een kennelijke bouwbestemming aan te nemen.92

6.5.3.3.2 Kennelijke bouwbestemming?

In de parlementaire geschiedenis is niet nader ingegaan op de situatie waarin ten tijde 
van de levering tegenstrijdige objectieve gegevens zijn die naast elkaar kunnen bestaan en 
waarbij de bebouwingsmogelijkheid van het terrein in de voorzienbare toekomst niet is 
uitgesloten. Dat is opmerkelijk, omdat deze situatie zich in de praktijk gemakkelijk voordoet. 
De Redactie V-N noemt als voorbeeld de koper, die zelf op een aangrenzend terrein woont, 
en een onbebouwd terrein geleverd krijgt dat op grond van het bestemmingsplan bestemd 
is om te worden bebouwd, terwijl de koper het (aantoonbare) voornemen heeft om het 
terrein in verband met het vrije uitzicht niet te bebouwen.93 Welk objectief gegeven moet 
dan prevaleren? Op basis van de parlementaire geschiedenis meen ik dat in deze situatie 
geen sprake is van een bouwterrein, omdat een concreet bebouwingsvoornemen ontbreekt. 
De afweging welk objectief gegeven moet prevaleren is naar mijn mening lastiger in de 
volgende situatie. Stel dat de aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan om 
de voorgenomen bebouwing mogelijk te maken of de aanvraag voor een vergunning voor 
de voorgenomen bouwactiviteit is afgewezen, maar op het moment van levering is er nog 
een bezwaar- of beroepsprocedure aanhangig.94 Is een onbebouwd terrein op het moment 
van levering in deze situatie kennelijk bestemd om te worden bebouwd? Naar mijn mening 
geven de objectieve gegevens (bestemmingsplan, aanvraag, afwijzing aanvraag en de 

88 MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 3, p. 87.
89 M. van der Wulp, ‘Bouwbestemming als toegevoegde waarde?’, BtwBrief 2016/107.
90 Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 14, p. 64. Vgl. HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, 

m.nt. Bijl, r.o. 3.3.3, M.M.W.D. Merkx, ‘Bouwterreinen; ruim blikveld voor de Hoge Raad’, BTW-Bul-
letin 2005/13 en M. van der Wulp, ‘Bouwbestemming als toegevoegde waarde?’, BtwBrief 2016/107.

91 Vgl. HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.3 en 3.3.4.
92 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 10 en 11. In de praktijk bestaat verschil van 

inzicht hoe concreet het bebouwingsvoornemen van de (ver)koper moet zijn. Is een voornemen 
tot bebouwing voldoende, moeten er concrete bouwplannen zijn of moeten er door de (ver)
koper al bepaalde investeringen zijn gedaan met het oog op de bebouwing (W. Tigchelaar en 
F.Y. Weeber, ‘Kennelijke (bouw)bestemming – het verschil tussen (on)bebouwd en bouwterrein’, 
WPNR 2017/7168, p. 841 en J. Rous en K.F.H. van Lierop, 'Verslag 44e Fiscale Conferentie “Vast-
goed”', WFR 2018/26, p. 155)? Uit de genoemde voorbeelden in de parlementaire geschiedenis is 
naar mijn mening af te leiden dat een kennelijke bouwbestemming vereist dat er in ieder geval 
concrete bouwplannen zijn.

93 Redactie V-N, aantekening bij MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 3, V-N 2016/49.3.
94 Vgl. MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 5.
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aanhangige bezwaar of beroepsprocedure) in deze situatie geen uitsluitsel.95 Wordt het 
onbebouwde terrein geleverd onder de ontbindende voorwaarde dat de voorgenomen 
bebouwing voor een bepaalde datum is toegestaan, dan meen ik dat dit objectieve gegeven 
het beslissende ‘zetje’ geeft voor de kwalificatie als bouwterrein.96

Een ander voorbeeld van tegenstrijdige objectieve gegevens is dat er op het moment van 
levering architectkosten zijn gemaakt voor een te bouwen woning op een terrein in een 
polder waarop op grond van het bestemmingsplan (nog) geen bebouwing is toegestaan. 
Kan in dat geval gezegd worden dat het terrein in de polder kennelijk bestemd is om te 
worden bebouwd? En, zo ja, wordt dit anders indien er nadat de tekening voor het te 
bouwen huis is gemaakt in de betreffende gemeente verkiezingen plaatsvinden waarbij 
één of meerdere partijen die tegen de bebouwing van deze polder zijn als winnaar uit de 
bus komen? In dat geval is op het moment van levering duidelijk dat de gemeente het 
verzoek om de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan of de noodzakelijke 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit zal afwijzen. Uit het ‘Dijksverzwarings-arrest’ 
zou afgeleid kunnen worden dat in deze situatie geen sprake is van de levering van een 
bouwterrein, omdat de ‘vlag’ er op het moment van levering zo bijhangt dat het bij een 
bebouwingsvoornemen zal blijven.97 Niettemin zou ook gesteld kunnen worden dat de 
‘vlag’ er bij de volgende verkiezingen heel anders bij kan hangen, waardoor het op het 
moment van levering nog niet zeker is dat het bij een bebouwingsvoornemen blijft.

Het aansluiten bij de kennelijke bouwbestemming kan ook voor een probleem zorgen 
indien de koper een (aantoonbaar) bebouwingsvoornemen heeft, maar de leverancier 
op het moment van levering hiervan niet op de hoogte is.98 De koper kan er – met name 
vanwege de koopprijs – een belang bij hebben om de verkoper niet op de hoogte te stellen 
van zijn bebouwingsvoornemen. Leidt het bebouwingsvoornemen van de koper in dat geval 
tot de kwalificatie bouwterrein? Naar mijn mening zou dat niet zonder meer het geval het 
geval moeten zijn. Gelet op het rechtszekerheidsbeginsel meen ik dat geen sprake is van 
een kennelijke bouwbestemming indien de leverancier ten tijde van de levering niet wist 
en redelijkerwijs niet kon weten van het bebouwingsvoornemen van de koper. Hiervan is 
naar mijn mening slechts sprake indien er ten tijde van de levering geen voor de leverancier 

95 A.S. van der Paardt, 'Grijze kentekens, communautaire begrippen en bouwterreinen', in: Ont-
roerend goed. Van der Paardt-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 149 wijst erop dat de 
Belastingdienst in de praktijk soms beslissend acht of de voorgenomen bebouwing op grond 
van het bestemmingsplan is toegestaan. Naar haar en mijn mening ten onrechte, aangezien het 
bestemmingsplan een en niet hét objectieve gegeven is waaruit de bebouwingsbestemming van 
het onbebouwde terrein kan blijken.

96 Vgl. MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 5. Zie ook: Rb Den Haag 10 januari 2020, nr. SGR 
19/3280, NTFR 2020/1267, met commentaar Soltysik, r.o. 15 waarin een dergelijke ontbindende 
voorwaarde mede in aanmerking is genomen bij het oordeel dat een onbebouwd terrein kennelijk 
bestemd is om te worden bebouwd.

97 Vgl. HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.3 en 3.3.4.
98 In gelijke zin: E.W.E.M. Cox, 'Fiscale vastgoedbegrippen herontwikkeld', FTV 2016/48 en Redactie 

V-N, aantekening bij Kamerstukken I 2016/17, 34552, nr. E, V-N 2016/68.2. De leverancier zou 
zich bij een levering aan een belastingplichtige en publiekrechtelijke lichamen tegen dit risico 
kunnen indekken door een koopprijs excl. btw overeen te komen. Bij een levering aan anderen 
dan belastingplichtigen en publiekrechtelijke lichamen is dit echter niet toegestaan (art. 38 Wet 
OB).
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kenbare objectieve gegevens zijn die erop wijzen dat het geleverde onbebouwde terrein 
bestemd is om te worden bebouwd (bijv. het bestemmingsplan of de bedongen koopprijs 
c.q. grondprijs per m2). Door de objectivering van de wetenschap van de leverancier wordt 
uitgesloten dat het voor de leverancier en/of de koper lonend kan zijn als de leverancier 
zich van de domme houdt.

Het voorgaande laat naar mijn mening zien dat de keuze van de wetgever om de door het 
Hof van Justitie gestelde grenzen aan de omschrijvingsvrijheid van het begrip ‘bouwterrein’ 
te verheffen tot een definitie leidt tot rechtsonzekerheid in situaties waarin de bebouwings-
mogelijkheid in de voorzienbare toekomst niet is uitgesloten, maar uit objectieve gegevens 
niet eenduidig is af te leiden of het onbebouwde terrein bestemd is om te worden bebouwd.99 
Ik haast me om te zeggen dat deze conclusie voor insiders niet onbekend zal klinken. Op 
8 maart 1994 schreef de Staatssecretaris van Financiën over de mogelijke uitwerkingen 
van het begrip ‘bouwterrein’ in (thans) art. 12 lid 3 Btw-richtlijn namelijk: “Een eerste 
oplossingsmogelijkheid is, in de wet vast te leggen dat belast is de levering van «onbebouwde 
maar tot bebouwing bestemde grond». Zonder nadere concretisering is een dergelijke bepaling 
echter te vaag. De gewenste duidelijkheid en zekerheid verschaft zij niet. Een criterium als «tot 
bebouwing bestemd» zou voorts te zeer de mogelijkheid bieden de levering van grond zodanig 
in te kleden dat zij, afhankelijk van hetgeen men wil, al dan niet een bouwbestemming heeft. 
Nadere concretisering en objectivering zijn derhalve noodzakelijk.”100 De wetgever heeft de 
rechtsonzekerheid die het gevolg is van de huidige definitie van het begrip ‘bouwterrein’ 
ten dele weggenomen door in ieder geval een bouwterrein aan te nemen indien voldaan 
is aan één van de vier tot 1 januari 2017 geldende bouwterreincriteria. In de volgende 
paragraaf zal nader op die oude, ‘zekere’ bouwterreincriteria worden ingegaan.

6.5.3.3.3 In ieder geval kennelijke bouwbestemming

6.5.3.3.3.1 Bewerkingen aan de grond met het oog op de bebouwing van de grond

Van de levering van een bouwterrein is volgens de wetgever in ieder geval sprake indien 
een onbebouwd terrein wordt geleverd waaraan op het moment van levering bewerkingen 
plaatsvinden (lees: de bewerkingen zijn op het moment van levering aangevangen, maar 
nog niet voltooid) of hebben plaatsgevonden (lees: de bewerkingen zijn op het moment 
van levering voltooid) met het oog op de bebouwing. Het betreft derhalve grond die 

99 Zie voor de opvatting dat de huidige definitie van het begrip ‘bouwterrein’ leidt tot rechtson-
zekerheid ook: Redactie V-N, aantekeningen bij MvT, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 3, 
V-N 2016/49.3 en Kamerstukken I 2016/17, 34552, nr. E, V-N 2016/68.2, E.W.E.M. Cox, 'Fiscale 
vastgoedbegrippen herontwikkeld', FTV 2016/48, de brief van Neprom van 27 september 2016 
aan de Tweede Kamer inzake de wijziging definitie bouwterrein – Belastingplan 2017 (http://
www.neprom.nl/Downloads/brieven/Definitie%20bouwterrein.pdf, geraadpleegd 2 april 2021) en 
G.W.H. Peters, ‘Het gemeentelijk grondbedrijf vanuit btw-perspectief anno 2018’, Vastgoed Fiscaal 
& Civiel 2018/6, p. 10. In de parlementaire geschiedenis is het bezwaar van de rechtsonzekerheid 
naar mijn mening dan ook te gemakkelijk weggewuifd (Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 14, 
p. 114).

100 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 4.
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bouwrijp gemaakt wordt of bouwrijp gemaakt is.101 Een onbebouwd terrein waaraan wel 
bewerkingen hebben plaatsgevonden met het oog op de bebouwing, maar waarbij deze 
bewerkingen ten tijde van de levering weer ongedaan gemaakt zijn valt daar niet onder.102

Het bewerken van een onbebouwd terrein vereist een fysieke ingreep aan de grond waardoor 
de fysieke toestand van het perceel wijzigt of is gewijzigd.103 Hierbij kan gedacht worden 
aan het rooien van bomen en struiken, het dempen van sloten, het egaliseren, afgraven en/
of ophogen van gronden of het gedurende een bepaalde tijd voorbelasten van de bodem 
door middel van een zandlaag die later weer wordt verwijderd.104 Ook de sanering van 
vervuilde grond is naar mijn mening aan te merken als een bewerking aan de grond.105

Het verwijderen van een toplaag van het perceel, waarbij het perceel is ontdaan van de 
aanwezige groeisels, leidt volgens de Hoge Raad ook tot bouwrijp gemaakte grond.106 Ook 
de volledige sloop van bebouwing is aangemerkt als een bewerking aan de grond.107 De eis 
dat een bewerking een fysieke ingreep aan het onbebouwde terrein vereist, betekent dat 
een niet-fysieke ingreep, zoals het maken van een rapportage over het bouwrijp maken 
van grond, geen bewerking aan de grond is.108 Aan de omvang van de bewerkingen worden 
geen eisen gesteld. Eén geringe bewerking van de onbebouwde grond met het oog op de 

101 De wetgever heeft met dit bouwterreincriterium willen aansluiten bij de jurisprudentie van 
de Hoge Raad inzake het bouwrijp maken van grond ex art. 7 lid 3 Wet OB jo (het inmiddels 
ingetrokken) art. 3, letter b Uitv.besch. OB (MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 8). 
Op grond van die jurisprudentie handelde een publiekrechtelijk lichaam, zoals een gemeente, 
per definitie als belastingplichtige bij het bewerken van de grond teneinde deze (beter) geschikt 
te maken voor bebouwing (zie bijv. HR 21 november 1990, nr. 26.362, BNB 1991/19, r.o. 4.7 
(Gemeente Sint-Oedenrode)). In het Gemeente Sint-Oedenrode-arrest heeft de Hoge Raad, bij 
gebrek aan een definitie van het begrip ‘bouwterrein’ in de Wet OB tot 11 juli 1997, de uitleg van 
het ‘bouwrijp maken van grond’ in de ‘pijler’ van de belastingplicht doorgetrokken naar de uitleg 
van het begrip ‘vervaardigen’ met betrekking tot onbebouwde, maar tot bebouwing bestemde 
grond in de ‘pijler’ van de vrijstelling.

102 MvA, Kamerstukken II 1996/97, 24 703, nr. 3, p. 1-2, HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, 
m.nt. Bijl, r.o. 3.3.3 en NV, Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 14, p. 64.

103 In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HR 22 april 1998, nr. 33.328, BNB 1998/273.
104 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 9.
105 In gelijke zin: D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 

1998, p. 54.
106 HR 21 maart 1997, nr. 16.208, BNB 1997/158, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.6. Hoewel de Hoge Raad 

in dit arrest in het midden laat of het hof het ontdoen van de aanwezige groeisels terecht heeft 
aangemerkt als een voorziening die uitsluitend dienstbaar is aan het perceel, leid ik uit HR 22 april 
1998, nr. 33.328, BNB 1998/273, m.nt. Van Zadelhoff af dat geen sprake is van een voorziening die 
uitsluitend dienstbaar is aan de grond, maar een bewerking aan de grond. Een bewerking van de 
grond veronderstelt namelijk een (fysieke) ingreep aan de grond waardoor de fysieke toestand 
van het perceel is gewijzigd. In gelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HR 21 maart 1997, nr. 16.208, 
BNB 1997/158.

107 HR 7 juni 2013, nr. 10/02888bis, BNB 2013/174, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.4. In dit arrest komt de 
Hoge Raad terug op zijn aanvankelijke opvatting in het ‘Jeugdhonk-arrest’ dat een bewerking aan 
de grond met het oog op de bebouwing een ‘nasloopse’ handeling vereist en de sloop zelf dus geen 
bewerking is aan de grond met het oog op de bebouwing van de grond (HR 10 augustus 2001, nr. 
36.686, BNB 2001/401, m.nt. Van Zadelhoff en HR 9 september 2011, nr. 10/02888, BNB 2012/143, 
m.nt. De Wit, r.o. 3.4.3).

108 Rb. 's-Gravenhage 16 mei 2007, nrs. AWB 05/6181, AWB 05/6182 en AWB 05/6183, NTFR 2007/1288.
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bebouwing, zoals het met een cultivator om- en lostrekken van grond na de sloop van 
opstallen (grofegalisatie) is voldoende voor de kwalificatie als bouwterrein.109

Voor een ‘zekere’ kwalificatie als bouwterrein is het niet voldoende dat op het moment 
van levering fysieke ingrepen aan de grond plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, 
maar moet ook uit objectieve gegevens110 blijken dat er een relatie bestaat tussen deze 
fysieke ingrepen en de bebouwing van deze grond. Het is echter niet noodzakelijk dat de 
bewerkingen uitsluitend met het oogmerk van bebouwing zijn verricht; het volstaat dat 
de bebouwing de doorslaggevende reden is (geweest) voor de fysieke ingrepen aan het 
onbebouwde terrein.111 De relatie tussen de bewerkingen en de toekomstige bebouwing 
van de grond ontbreekt indien op het moment van levering objectief bepaalbaar is dat 
het onbebouwde terrein in de voorzienbare toekomst niet kan worden bebouwd.112 De 
verrichte bewerkingen leiden ook niet tot een bouwterrein indien het onbebouwde terrein 
wel mag worden bebouwd, maar niet met de voorgenomen bebouwing en op het tijdstip 
van levering objectief bepaalbaar is dat de verrichte bewerkingen niet geschikt zijn voor de 
nieuwe bebouwing. Zijn de verrichte bewerkingen wel geschikt voor de nieuwe bebouwing, 
dan brengen deze bewerkingen met zich dat in ieder geval sprake is van een bouwterrein.113

6.5.3.3.3.2 Voorzieningen uitsluitend dienstbaar aan de grond met het oog op de bebou-
wing

Ook indien op het tijdstip van levering met het oog op de bebouwing van de grond voor-
zieningen worden (lees: het treffen van de voorzieningen is op het moment van levering 
aangevangen, maar nog niet voltooid) of zijn getroffen (lees: het treffen van de voorzieningen 
is op het moment van levering voltooid) die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond, is in 
ieder geval sprake van de levering van een bouwterrein. Net als in paragraaf 6.5.3.3.3.1 gaat 
het hier om de levering van onbebouwde grond die op het moment van levering bouwrijp 

109 HR 14 november 2008, nr. 42.860, BNB 2009/30, m.nt. Bijl, r.o. 3.4 en MvT, Kamerstukken II 
1993/94, 23 638, nr. 3, p. 9. Op basis van de wetgeving tot 11 juli 1997 was dit anders en heeft 
de Hoge Raad het oordeel in stand gelaten dat het storten van 11 m3 zand op een terrein van 
vier hectare niet leidt tot een bouwrijp gemaakt terrein. Hiervoor was meer (zand) nodig (HR 23 
april 1997, nr. 32.095, BNB 1997/262, m.nt. Van Zadelhoff). Anders: R.A. Wolf, Omzetbelasting en 
onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 64 die laatstgenoemd 
arrest niet achterhaald acht.

110 Hierbij kan gedacht worden aan een bestemmingsplan, bouwtekeningen, de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, een koopovereenkomst of een akte van levering.

111 Rb Breda 26 september 2011, nr. AWB 10/2224, V-N 2012/8.25, r.o. 4.3.
112 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.3.
113 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.4.
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gemaakt wordt of bouwrijp gemaakt is.114 Hiervan is geen sprake meer indien weliswaar 
met het oog op de bebouwing voorzieningen zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn 
aan de grond, maar die op het tijdstip van levering weer ongedaan gemaakt zijn.115

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat het moet gaan om fysieke voorzieningen die 
uitsluitend dienstbaar zijn aan een bepaald perceel onbebouwde grond, zoals de zij-aan-
sluiting op een hoofdriool (standpijpen en/of uitleggers) of een zij-aansluiting op een 
hoofdleiding ten behoeve van een centrale antenne, elektriciteit, gas of water.116 Voor het 
‘uitsluitend dienstbaar aan-vereiste’ is het niet van belang of de voorziening is aangelegd 
‘voor het geval dat’. Het is dus niet vereist dat op het moment dat de voorziening is of 
wordt getroffen de bebouwing van het perceel zeker is. Voldoende is dat de voorziening 
is getroffen met het oog op eventuele toekomstige bebouwing.117 De in de parlementaire 
geschiedenis genoemde voorbeelden zijn ontleend aan de jurisprudentie van de Hoge 
Raad. Zo is de aanleg van een hoofdriool met daarop standpijpen tot ruim een meter onder 
het maaiveld met daarop uitleggers tot circa een halve meter buiten de verharding van de 
weg waarop het perceel vervolgens is aangesloten, volgens de Hoge Raad een voorziening 
die uitsluitend dienstbaar is aan de grond.118 Uit dit arrest volgt dat het treffen van één 
voorziening die uitsluitend dienstbaar is aan een bepaald perceel grond voldoende is om 
van bouwrijp gemaakte grond c.q. een bouwterrein te kunnen spreken en tevens dat een 
dergelijke voorziening buiten dit voor bebouwing bestemde perceel gelegen kan zijn. Een 
opvatting die in de parlementaire geschiedenis is bevestigd.119 Het aanbrengen van een 
boveninlaat120 is volgens de Hoge Raad geen voorziening die uitsluitend dienstbaar is aan 
een perceel, omdat die slechts de mogelijkheid biedt om een voorziening die uitsluitend 
dienstbaar is aan een perceel, zoals een standpijp, aan te brengen.121

Ook het aanleggen van een bouwput en het daarin slaan van heipalen leidt tot bouwrijp 
gemaakte grond. De omstandigheid dat deze handelingen tegen de wil van de eigenaar 
in opdracht van een voormalige mede-eigenaar zijn verricht, is volgens de Hoge Raad 

114 De wetgever heeft met dit bouwterreincriterium willen aansluiten bij de jurisprudentie van de Hoge 
Raad inzake het bouwrijp maken van grond ex art. 7 lid 3 Wet OB jo (het inmiddels ingetrokken) 
art. 3, letter b Uitv.besch. OB (MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 8). Op grond van 
die jurisprudentie handelde een publiekrechtelijk lichaam, zoals een gemeente, per definitie als 
belastingplichtige bij het treffen van voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond 
(zie bijv. HR 12 maart 1980, nr. 19.239, BNB 1980/128, m.nt. Tuk (Gemeente Loon op Zand)). In 
zijn arrest van 21 november 1990, nr. 26.362, BNB 1991/19 (Gemeente Sint-Oedenrode-arrest) 
heeft de Hoge Raad, bij gebrek aan een definitie van het begrip ‘bouwterrein’ in de Wet OB tot 
11 juli 1997, de uitleg van het ‘bouwrijp maken van grond’ in de ‘pijler’ van de belastingplicht 
doorgetrokken naar de uitleg van het begrip ‘vervaardigen’ met betrekking tot onbebouwde, 
maar tot bebouwing bestemde grond in de ‘pijler’ van de vrijstelling.

115 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.3.
116 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 10.
117 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 10.
118 HR 24 juni 1994, nr. 15.396, BNB 1995/100, m.nt. Finkensieper, r.o. 3.4 (Gemeente Hengelo/Christy 

Markerink).
119 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 10.
120 Een door de leverancier van rioleringsbuizen aangebrachte uitsparing voor een aan te brengen 

standpijp of uitlegger die (voorlopig) door middel van een plastic dop is afgedicht. Zie: HR 
22 april 1998, nr. 33.328, BNB 1998/273, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.1.

121 HR 22 april 1998, nr. 33.328, BNB 1998/273, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.
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irrelevant.122 Uit dit arrest blijkt niet duidelijk hoe de Hoge Raad het aanleggen van een 
bouwput en het daarin slaan van heipalen kwalificeert. Hof Amsterdam had in deze zaak 
geoordeeld dat de bewerkingen zodanig waren dat sprake is van vervaardigde grond. In 
cassatie spreekt de Hoge Raad echter over ‘getroffen voorzieningen’. Hieruit is naar mijn 
mening af te leiden dat de Hoge Raad het aanleggen van een bouwput en het daarin slaan 
van heipalen beschouwt als een voorziening die uitsluitend dienstbaar is aan de grond. 
Steun voor die opvatting is te vinden in het Gemeente Emmen-arrest. In dit arrest heeft 
de Hoge Raad geoordeeld dat het aanbrengen van nutsvoorzieningen, die bestaan in de 
hoofdkabels voor de centrale-antenne-inrichting, PTT-voorzieningen en de hoofdleidingen 
voor het gas, water en elektriciteitsstelsel, binnen de grenzen van het perceel waarbij 
een gleuf gegraven wordt, de nutsvoorzieningen worden aangebracht en de gleuf wordt 
opgevuld met de oorspronkelijke grond geen bewerking is aan de grond, maar wel een 
voorziening kan zijn die uitsluitend dienstbaar is aan de grond.123 Hieruit kan worden 
afgeleid dat als de grond na een fysieke ingreep weer in de oorspronkelijke staat wordt 
teruggebracht geen sprake is van een bewerking van de grond.124 Mogelijk heeft de Hoge 
Raad om die reden in het hiervoor genoemde arrest het etiket ‘voorzieningen’ geplakt op 
het aanleggen van een bouwput en het daarin slaan van heipalen.

Voor een ‘zekere’ kwalificatie als bouwterrein is het niet voldoende dat op het moment 
van levering voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan 
het onbebouwde terrein, maar moet ook uit objectieve gegevens125 blijken dat er een 
relatie bestaat tussen deze voorzieningen en de bebouwing van dit terrein. Het is echter 
niet noodzakelijk dat de voorzieningen uitsluitend met het oogmerk van bebouwing 
zijn verricht; het volstaat dat de bebouwing van het terrein de doorslaggevende reden is 
(geweest) voor de getroffen voorzieningen.126 De relatie tussen de voorzieningen en de 
bebouwing van de grond is er niet meer indien op het moment van levering objectief 
bepaalbaar is dat het onbebouwde terrein in de voorzienbare toekomst niet kan worden 
bebouwd.127 Dit geldt evenzeer indien de grond wel mag worden bebouwd, maar niet met 
de voorgenomen bebouwing en op het tijdstip van levering objectief bepaalbaar is dat de 
getroffen voorzieningen niet geschikt zijn voor de nieuwe bebouwing. Hierbij kan gedacht 
worden aan de situatie waarin hoofdleidingen voor gas zijn gerealiseerd met het oog op 
de bouw van woningen met een gasaansluiting, terwijl er uiteindelijk gasloze woningen 
gebouwd moeten worden. Zijn de verrichte voorzieningen wel geschikt voor de nieuwe 
bebouwing, dan is nog steeds sprake van een bouwterrein.128

122 HR 29 augustus 1997, nr. 32.431, BNB 1997/332, r.o. 3. Met het oordeel dat het voor het ‘bouwrijp 
maken van grond’ irrelevant is dat handelingen tegen de wil van belastingplichtige zijn verricht 
beantwoordt de Hoge Raad de vraag die in HR 24 juni 1994, nr. 15.396, BNB 1995/100, m.nt. 
Finkensieper (Gemeente Hengelo/Christy Markerink-arrest) was blijven liggen.

123 HR 22 april 1998, nr. 33.328, BNB 1998/273, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.
124 Van Zadelhoff, noot bij HR 22 april 1998, nr. 33.328, BNB 1998/273.
125 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bestemmingsplan, bouwtekeningen, de aanvraag 

voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, een koopovereenkomst of een akte van 
levering.

126 Rb Breda 26 september 2011, nr. AWB 10/2224, V-N 2012/8.25, r.o. 4.3.
127 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.3.
128 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.4.
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 6.5.3.3.3.3 Omgevingsvoorzieningen met het oog op de bebouwing van de grond

 Ook indien op het moment van levering in de omgeving van het geleverde onbebouwde 
terrein voorzieningen worden (lees: het treffen van de voorzieningen is op het moment 
van levering aangevangen, maar nog niet voltooid) of zijn getroffen (lees: het treffen van de 
voorzieningen is op het moment van levering voltooid) met het oog op de bebouwing is in 
ieder geval sprake van de levering van een bouwterrein. Omdat aan het onbebouwde terrein 
zelf geen fysieke ingrepen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, kan strikt genomen 
niet gezegd worden dat het onbebouwde terrein door deze omgevingsvoorzieningen zelf 
bouwrijp gemaakt is.129 Dit neemt niet weg dat het bij deze voorzieningen gaat om fysieke 
ingrepen die in het spraakgebruik gewoonlijk tot het bouwrijp maken van grond worden 
gerekend.130 Het treffen van één omgevingsvoorziening met het oog op de bebouwing 
volstaat om de levering van een onbebouwd terrein aan te merken als een bouwterrein. 
Hierop bestaat een uitzondering indien deze omgevingsvoorziening ten tijde van de 
levering weer ongedaan gemaakt is.131

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de wetgever bij deze ‘omgevingsvoorzieningen’ 
heeft gedacht aan het treffen van fysieke voorzieningen die dienstbaar zijn aan meerdere 
percelen grond.132 De eis dat het moet gaan om fysieke voorzieningen sluit uit dat het 
onderzoek naar en het voorbereiden van eventueel door de gemeente vast te stellen 
bestemmingsplannen als een dergelijke omgevingsvoorziening wordt aangemerkt.133 Deze 
omgevingsvoorzieningen omvatten in de eerste plaats fysieke voorzieningen die nodig 
zijn voor het realiseren van een bestemmingsplan of een bepaalde bouwfase, zoals een 
bouwstraat of een installatie die, met het oog op de bebouwing, grond bemaalt.134 Daarnaast 
kwalificeren ook gemeenschapsvoorzieningen, d.w.z.: voorzieningen die ook voor anderen 
dan de feitelijke gebruikers van de te leveren grond hun nut afwerpen, als omgevingsvoor-
zieningen. Bij deze gemeenschapsvoorzieningen kan gedacht worden aan openbaar groen 
(perken, plantsoenen etc), al dan niet doorgaande wegen (inclusief trottoirs, pleinen en 
bruggen) alsmede de daarbij behorende verkeersvoorzieningen135, de hoofdriolering en 
leidingen voor gas en elektra136, straatverlichting137 en dijken138. Bij de aanleg van wegen 
zal veelal tot aan de perceelgrens van het te leveren perceel sprake zijn van openbare weg, 
een gemeenschapsvoorziening, en zullen de op het te leveren perceel aansluitende paden 

129 HR 21 november 1990, nr. 26.362, BNB 1991/19 (Gemeente Sint-Oedenrode).
130 Zie bijv. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwrijp, geraadpleegd op 3 april 2021.
131 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.3.
132 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 10.
133 Dit sluit aan bij de opvatting van de Hoge Raad dat bij een dergelijke handeling geen sprake is 

van bouwrijp maken van grond (HR 15 september 1982, nr. 20.847, BNB 1982/284, m.nt. Ploeger).
134 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 10.
135 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 10. Zie bijvoorbeeld: Hof Arnhem-Leeuwarden 

31 maart 2015, nrs. 12/00507 en 12/00508, V-N Vandaag 2015/802, in welke uitspraak het hof 
de aanleg van een rondweg in de directe omgeving van het geleverde onbebouwde terrein als 
een omgevingsvoorziening aanmerkt.

136 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 6.
137 HR 21 november 1990, nr. 26.362, BNB 1991/19 (Gemeente Sint-Oedenrode) en HR 22 september 

1993, nr. 28.973, BNB 1994/93, m.nt. Finkensieper (Gemeente Nederweert).
138 HR 26 augustus 1981, nr. 20.585, BNB 1981/279, m.nt. Ploeger.
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of opritten kwalificeren als een bewerking van de grond of een voorziening die uitsluitend 
dienstbaar is aan het te leveren perceel (zie paragrafen 6.5.3.3.3.1 en 6.5.3.3.3.2).139

Voor een ‘zekere’ kwalificatie als bouwterrein is het niet voldoende dat op het moment 
van levering omgevingsvoorzieningen worden of zijn getroffen, maar moet ook uit ob-
jectieve gegevens140 blijken dat er een relatie bestaat tussen deze voorzieningen en de 
bebouwing van dit terrein. Deze relatie is niet (voldoende) aanwezig bij de aanleg van een 
elektriciteitscentrale, zwembad, sporthal, sportveld, gemeenschapscentrum, raadhuis of 
brandweervoorzieningen, hoewel dit gemeenschapsvoorzieningen zijn.141 Voor de vereiste 
link met de toekomstige bebouwing is het niet noodzakelijk dat de omgevingsvoorzieningen 
uitsluitend met het oogmerk van bebouwing zijn verricht; het volstaat dat de bebouwing 
van het terrein de doorslaggevende reden is (geweest) voor de getroffen omgevingsvoor-
zieningen.142 Hieraan wordt niet voldaan bij de aanleg van een rotonde die primair dient 
ter verbetering van de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van het verkeer en 
waarbij de ontsluiting van een toekomstig plangebied van bijkomend belang is.143 De vereiste 
link tussen de omgevingsvoorziening en de bebouwing wordt niet doorbroken indien een 
perceel grond na het treffen van een omgevingsvoorziening met het oog op de bebouwing 
wordt verkaveld; alle individuele kavels zijn vanwege de omgevingsvoorziening aan te 
merken als een bouwterrein.144 De vereiste relatie tussen de omgevingsvoorzieningen en 
de bebouwing van de grond is niet meer aanwezig indien op het moment van levering 
objectief bepaalbaar is dat het onbebouwde terrein in de voorzienbare toekomst niet kan 
worden bebouwd.145 Dit geldt evenzeer indien de grond wel mag worden bebouwd, maar 
niet met de voorgenomen bebouwing en op het tijdstip van levering objectief bepaalbaar 
is dat de getroffen omgevingsvoorziening niet geschikt is voor de nieuwe bebouwing. Is 
de getroffen omgevingsvoorziening wel geschikt voor de nieuwe bebouwing, dan is nog 
steeds sprake van een bouwterrein.146

6.5.3.3.3.3.1 Omgevingsbewerkingen met het oog op de bebouwing van de grond?

Hof ‘s Gravenhage heeft geoordeeld dat ook sprake is van een bouwterrein wegens om-
gevingsvoorzieningen met het oog op de bebouwing indien door werkzaamheden in de 
directe omgeving van een perceel onbebouwde landbouwgrond – het betrof de sloop 
van opstallen, het dempen van een sloot en greppels, het schoonmaken van de grond en 
de egalisatie van de grond – één terrein is ontstaan dat tezamen met andere percelen 
middels één akte is geleverd aan de koper en waarop – conform het voornemen van de 
koper – een glastuinbouwbedrijf kon worden gebouwd.147 Deze beslissing is opvallend, 

139 Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 10.
140 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bestemmingsplan, bouwtekeningen, de aanvraag 

voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, een koopovereenkomst of een akte van 
levering.

141 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 11.
142 Rb Breda 26 september 2011, nr. AWB 10/2224, V-N 2012/8.25, r.o. 4.3.
143 Rb Breda 26 september 2011, nr. AWB 10/2224, V-N 2012/8.25, r.o. 4.3.
144 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 11.
145 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.3.
146 HR 24 december 2004, nr. 39.489, BNB 2005/124, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.4.
147 Hof ’s Gravenhage 27 december 2011, nr. 10/00377, V-N 2012/16.1.2.
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omdat de betreffende werkzaamheden die door of in opdracht van de leveranciers van de 
naastgelegen percelen waren verricht, kwalificeren als bewerkingen (zie paragraaf 6.5.3.3.3.1) 
in de omgeving van de grond. Dat het hof deze bewerkingen desondanks ‘bombardeert’ 
tot omgevingsvoorzieningen kan verklaard worden door de specifieke omstandigheden 
van het geval waarin in ieder geval het dempen van de tussenliggende sloot en greppels 
ook dienstbaar was aan het perceel onbebouwde landbouwgrond. Door het dempen van 
de sloot en de greppels ontstond immers één terrein waarop de koper de opstallen voor 
zijn glastuinbouwbedrijf kon realiseren. Dit kan niet wegnemen dat de beslissing van het 
hof naar mijn mening wringt met het oude wettelijke onderscheid tussen bewerkingen 
en (omgevings)voorzieningen met het oog op de bebouwing. Op grond hiervan waren 
‘omgevingsbewerkingen’ met het oog op de bebouwing van de grond onvoldoende voor 
de kwalificatie als een bouwterrein. De Hoge Raad heeft de kwalificatie van het hof niet 
overgenomen. In cassatie oordeelt hij dat het oordeel van het hof geen blijk geeft van 
een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad baseert zijn oordeel echter niet op het oude 
bouwterreincriterium van de omgevingsvoorzieningen, maar op het Woningstichting 
Maasdriel-arrest van het Hof van Justitie op grond waarvan de levering van een onbe-
bouwd terrein belast is wanneer uit een beoordeling van alle gegevens blijkt dat op de 
datum van de levering blijkt dat het betrokken terrein daadwerkelijk was bestemd om 
te worden bebouwd.148 Uit dit arrest valt niettemin wel op te maken dat bij de levering 
van een onbebouwd terrein waaraan op het tijdstip van levering omgevingsbewerkingen 
met het oog op de bebouwing plaatsvinden of hebben plaatsgevonden sprake is van een 
onbebouwd terrein dat kennelijk bestemd is om te worden bebouwd.

 6.5.3.3.3.4 Bouwvergunning met het oog op de bebouwing van de grond

 Van een ‘zekere’ levering van een bouwterrein is eveneens sprake indien ter zake van 
het geleverde onbebouwde terrein een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is 
verleend als bedoeld in art. 2.1 lid 1, onderdeel a Wabo (hierna: bouwvergunning)149 met 
het oog op de bebouwing. Uit de woorden ‘is verleend’ en de parlementaire geschiedenis 
blijkt dat niet vereist is dat de omgevingsvergunning ten tijde van de levering onherroepelijk 

148 HR 7 juni 2013, nr. 12/00765, BNB 2013/175, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 4.4.
149 Tot de inwerkingtreding van de Wabo werd deze vergunning de bouwvergunning genoemd. 

De terminologie in het oude art. 11 lid 4, onderdeel d Wet OB is met ingang van 1 oktober 2010 
aangepast op grond van art. 4.4 van de Wet van 25 maart 2010 tot vaststelling van overgangsrecht 
en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wabo (Invoeringswet Wabo), 
Stb. 2010, 142.
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is.150 In tegenstelling tot de drie bouwterreincriteria die in de paragrafen 6.5.3.3.3.1 tot en 
met 6.5.3.3.3.3 zijn behandeld, is dit geen materieel maar een formeel bouwbestemmings-
criterium. Dit criterium is door de wetgever oorspronkelijk ingevoerd om onzekerheid 
en discussie weg te nemen over de vraag of voldaan is aan één van de drie materiële 
bouwbestemmingscriteria.151 De keuze om aan te sluiten bij de bouwvergunning als 
formeel bouwbestemmingscriterium hield verband met het feit dat als er gebouwd wordt 
vooruitlopend op de definitieve formele besluitvorming in de praktijk meestal gewacht 
wordt totdat deze vergunning is verleend.152 Het moment waarop de bouwvergunning 
wordt verleend, ligt derhalve dicht bij het moment waarop een begin gemaakt wordt 
met bouwrijp maken van het terrein (zie paragrafen 6.5.3.3.3.1 tot en met 6.5.3.3.3.3).153

6.5.3.3.3.4.1 Bouwvergunning: vergunning voor het bouwen van een bouwwerk

Het aanvragen van een bouwvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1, onderdeel a Wabo is 
nodig voor het ‘bouwen van een bouwwerk’. Op grond van art. 1.1 lid 1 Wabo wordt onder 
‘bouwen’ verstaan: ‘plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of 
vergroten’. In de Wabo is geen definitie van het begrip ‘bouwwerk’ opgenomen. In de parle-
mentaire geschiedenis is aangegeven dat voor de uitleg van dit begrip wordt aangesloten bij 
de uitleg van het begrip ‘bouwwerk’ in de Woningwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (ABRvS).154 De ABRvS heeft het spraakgebruik richtinggevend geacht 
voor de inhoud van dit begrip en aansluiting gezocht bij de ‘bruikbare definitie’ van dit 

150 In de parlementaire geschiedenis is opgemerkt dat de aansluiting bij het criterium bouwvergun-
ning het risico met zich brengt dat er te vroeg en ten onrechte btw wordt geheven in het geval 
de vergunning na de levering wordt ingetrokken, bijv. naar aanleiding van daartegen gevoerde 
bezwaren. Omdat het voor de hand ligt dat kopers zich tegen dit soort risico’s indekken door in 
de (koop)overeenkomst ontbindende voorwaarden op te nemen werd het risico op het te vroeg 
en ten onrechte btw heffen door de wetgever ‘niet erg groot’ geacht (MvT, Kamerstukken II 
1993/94, 23 638, nr. 3, p. 5-6). In het beleid van de Staatssecretaris van Financiën was en is dezelfde 
opvatting terug te vinden: een eventuele schorsing van de vergunning, of zelfs de intrekking van 
de bouwvergunning ná de levering heeft geen invloed op de kwalificatie als bouwterrein ten 
tijde van de levering (besluit 21 januari 1998, nr. VB97/1758, V-N 1998/8.35, p. 806, ingetrokken 
bij het besluit 15 juni 2006, nr. CPP2005/3096M, V-N 2006/36.18 en besluit Staatssecretaris van 
Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 4.3.4). In gelijke 
zin: Hof ’s Hertogenbosch 18 maart 2011, nr. 10/00277, NTFR 2011/1216. De Hoge Raad heeft het 
cassatieberoep tegen deze uitspraak ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO 
(HR 13 april 2012, nr. 11/02034, NTFR 2012/947). Hof Arnhem heeft in overeenstemming met 
het voorgaande geoordeeld dat indien vóór het tijdstip van levering van de onbebouwde grond 
telefonisch is medegedeeld dat de verleende bouwvergunning wordt ingetrokken, maar op het 
tijdstip van levering nog geen onherroepelijk besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning is 
genomen, een bouwterrein wordt geleverd (Hof Arnhem 14 juli 2006, nr. 04/00417, V-N 2006/60.12). 
Deze uitspraak wringt naar mijn mening met de huidige definitie van het begrip ‘bouwterrein’, 
omdat na een dergelijke telefonische ‘intrekkingsmededeling’ moeilijk volgehouden kan worden 
dat sprake is van een terrein dat kennelijk bestemd is om te worden bebouwd vanwege de nog 
niet ingetrokken bouwvergunning. Het objectieve gegeven van de bouwvergunning is op het 
moment van levering immers achterhaald door het objectieve gegeven van de medegedeelde 
intrekking van deze vergunning waardoor het niet in de rede ligt om de status van bouwterrein 
louter ‘op te hangen’ aan de bouwvergunning.

151 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 5-6.
152 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 4-5.
153 MvT, Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 5.
154 MvT, Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 92.
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begrip in de modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG): “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op 
de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct 
of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plekke te functioneren”.155

De jurisprudentie van de ABRvS inzake het begrip ‘bouwwerk’ is zeer casuïstisch en spitst 
zich met name toe op de vraag of er sprake is van een constructie (van enige omvang) en of 
deze constructie plaatsgebonden is. Uit de uitspraken van de ABRvS is af te leiden dat een 
constructie een structurerende ingreep vereist waardoor een object van levenloze materie 
(van enige omvang) samengesteld wordt.156 Deze uitleg van het begrip ‘constructie’ lijkt 
sterkt op de invulling van het begrip ‘constructie’ in de btw (zie paragraaf 4.2.2.2.2). Met 
betrekking tot het vereiste van ‘plaatsgebondenheid’ is uit de jurisprudentie van de ABRvS 
af te leiden dat niet alleen de verankering van de constructie (lees: de vaste verbondenheid 
met de grond) van belang is, maar ook de langdurige aanwezigheid.157 Een verankering 
van de constructie is voor de kwalificatie als bouwwerk echter niet noodzakelijk. Ook 
niet-verankerde constructies kunnen vanwege hun langdurige aanwezigheid op een 
bepaalde plaats op grond van de Wabo een bouwwerk zijn. Dit betekent dat de uitleg van 
het begrip ‘bouwwerk’ in art. 2.1 lid 1, onderdeel a Wabo ruimer is dan de definitie van het 
(unie)begrip ‘gebouw’, aangezien een gebouw een vast met de grond verbonden constructie 
is (zie paragraaf 4.2.2.2.4).158 Het is daarom te kort door de bocht om aan te nemen dat de 
levering van een onbebouwd terrein ter zake waarvan een bouwvergunning is verleend (in 
ieder geval) een bouwterrein is. Dit is slechts het geval indien een vergunning is verleend 
voor het bouwen van een vast met de grond verbonden bouwwerk. Een bouwterrein vereist 
immers dat het onbebouwde terrein kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met 
één of meer gebouwen. Niet voor niets werd daarom in de tot 1 januari 2017 geldende 
definitie van het begrip ‘bouwterrein’ toegevoegd dat de bouwvergunning verleend moest 
zijn met het oog op de bebouwing. Door die beperking werd en wordt voorkomen dat ook 
een onbebouwd terrein dat niet bestemd is om te worden bebouwd met een gebouw in 

155 Zie o.a.: ABRvS 18 september 1997, nr. R03932382, Gst. 1998/7079, 6, m.n. Teunissen, ABRvS 17 
oktober 2001, nr. 200004512/1, Gst. 2002/7172, 11, m.nt. Nijmeijer en ABRvS 18 april 2012, nr. 
201106938/1/A1, BR 2012/109, m.nt. De Haan.

156 ABRvS 14 september 2005, nr. 200500169/1, AB 2005/385, m.nt. Nijmeijer, ABRvS 19 juli 2006, 
nr. 200509405/1, AB 2006/305, m.nt. Nijmeijer, ABRvS 3 november 2010, nr. 201000404/1/H1, AB 
2011/120, m.nt. Lam, ABRvS 3 november 2010, nr. 201001402/1/H1, ECLI:NL:RVS:2010:BO2717, 
ABRvS 27 april 2011, nr. 201008511/1/H1, AB 2011/166, m.nt. Lam en ABRvS 11 april 2012, nr. 
201107507/1/A1, ECLI:NL:RVS:2012:BW1560. In soortgelijke zin: De Haan, noot bij ABRvS 18 
april 2012, nr. 201106938/1/A1, BR 2012/109.

157 ABRvS 2 mei 2012, nr. 201107066/1/A1, ECLI:NL:RVS:2012:BW4557. In gelijke zin: De Haan, noot 
bij ABRvS 18 april 2012, nr. 201106938/1/A1, BR 2012/109.

158 Zo oordeelde de ABRvS dat twee zeecontainers die meer dan een jaar op een bepaald perceel 
staan een plaatsgebonden constructie van enige omvang zijn (ABRvS (vz.) 11 november 2008, 
nrs. 200807395/1 en 200807395/2, ECLI:NL:RVS:2008:BG4674). Voor voertuigen die gedurende 
een lange tijd op een bepaalde plaats op de grond staan, geldt hetzelfde (zie bijv. ABRvS (vz.) 
13 november 1991, nr. S03913159, Gst. 1993/6960, 5, m.nt. J.M.H.F. Teunissen (landbouwwagen 
met daarop een reclamebord) en ABRvS 4 april 2007, nr. 200602637/1, BR 2007/138, m.nt. Nij-
meijer (vrachtwagen die als opslag voor stro gebruikt wordt)). Daarnaast kunnen ook drijvende 
niet-mobiele objecten, zoals een woonark, bouwwerken zijn als zij bedoeld zijn om ter plaatse 
blijvend te functioneren (ABRvS 4 juli 2012, nr. 201113350/1/A1, ECLI:NL:RVS:2012:BX0288).
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strijd met (doel van) art. 135 lid 1, onderdeel k jo. art. 12 lid 3 Btw-richtlijn en de huidige 
definitie in art. 11 lid 6 Wet OB wordt aangemerkt als een bouwterrein.

6.5.3.3.3.4.2 Projectuitvoeringsbesluit Chw: bouwvergunning?

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden met als doel 
het bestrijden van de economische crisis door de versnelde uitvoering van bouw- en 
infrastructuurprojecten. De Chw is ingevoerd als een tijdelijke impuls voor de bouwsec-
tor (tot 1 januari 2014), maar vanwege haar succes is de Chw verheven tot permanente 
wetgeving. In het kader van deze paragraaf is het van belang dat de Chw voorziet in een 
projectuitvoeringsbesluit voor projecten die geheel of hoofdzakelijk voorzien in de bouw 
van minimaal 12 woningen en maximaal 2.000 woningen bij één ontsluitingsweg dan 
wel maximaal 1.500 woningen bij twee ontsluitingswegen alsmede voor bij art. 8 Besluit 
Chw aangewezen projecten van maatschappelijke betekenis.159 Dit integrale projectuit-
voeringsbesluit vervangt de diverse besluiten die normaal gesproken nodig zijn, zoals de 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, sloopactiviteit of strijdig planologisch 
gebruik, een besluit op grond van de Woningwet etc. Hoewel dit besluit strikt genomen 
niet voldoet aan het oude formele bouwbestemmingscriterium dat sprake moest zijn van 
een bouwvergunning als bedoeld in 2.1 lid 1, onderdeel a Wabo, gaat de Staatssecretaris van 
Financiën hier in zijn beleid wel vanuit.160 Op basis van de huidige definitie van het begrip 
‘bouwterrein’ kan de discussie of die beleidsopvatting al dan niet juist is achterwege blijven, 
aangezien het naar mijn mening evident is dat voormeld projectuitvoeringsbesluit een 
objectief gegeven is waaruit blijkt dat het onbebouwde terrein bestemd is om te worden 
bebouwd met één of meer gebouwen.

6.5.4 Conclusie

Hoewel het begrip ‘bouwterrein’ geen uniebegrip is, is de omschrijvingsvrijheid van de 
lidstaten met betrekking tot dit begrip op grond van de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie zodanig beperkt dat de omschrijvingsvrijheid slechts op papier bestaat. De praktijk 
laat zien dat de meeste lidstaten zich tot op heden niets van deze ‘omschrijvingsbanden’ 
aantrekken. De meeste lidstaten hanteren bij de omschrijving van het begrip ‘bouwterrein’ 
namelijk een louter formeel bebouwingscriterium, terwijl volgens het Hof alle onbebouwde 
terreinen die bestemd zijn als ondergrond voor een opstal, en, bijgevolg, om te worden 
bebouwd, onder het nationale begrip ‘bouwterrein’ moeten vallen.

Nederland is één van de weinige lidstaten die de grenzen aan de omschrijvingsvrijheid 
wel in acht heeft genomen door deze grenzen te verheffen tot definitie van het begrip 

159 Art. 2.9 lid 1 jo. art. 2.10 Chw. Bij de bij art. 8 Besluit Chw aangewezen projecten van maat-
schappelijke betekenis gaat het om projecten die bestaan in de bouw van onderwijsgebouwen, 
ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische 
centra, poliklinieken, en medische kleuterdagverblijven (art. 8 lid 1 Besluit Chw). Indien het 
project van maatschappelijke betekenis tevens voorziet in een beperkte mate van woningbouw 
doet dit geen afbreuk aan de kwalificatie van het bouwproject als een project van maatschappelijke 
betekenis (art. 8 lid 2 Besluit Chw).

160 Besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 4.3.4.
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‘bouwterrein’. Hierdoor wordt de levering van ieder onbebouwd terrein dat kennelijk 
bestemd is om te worden bebouwd als de (van rechtswege) belaste levering van een 
bouwterrein aangemerkt. Het nadeel van deze definitie van het begrip ‘bouwterrein’ is de 
rechtsonzekerheid. Want wanneer is een bouwterrein kennelijk bestemd om te worden 
bebouwd? Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat het door objectieve gegevens 
ondersteunde bebouwingsvoornemen van de (ver)koper volstaat om een onbebouwd 
terrein als een bouwterrein aan te merken, tenzij er in de voorzienbare toekomst geen 
bebouwingsmogelijkheid is. De huidige definitie van het begrip ‘bouwterrein’ leidt echter 
tot (onwenselijke) rechtsonzekerheid in de situaties waarin de bebouwingsmogelijkheid in 
de voorzienbare toekomst niet is uitgesloten, maar uit objectieve gegevens niet eenduidig 
is af te leiden of het onbebouwde terrein bestemd is om te worden bebouwd. Vanuit het 
oogpunt van rechtszekerheid is het daarom een goede zaak dat de wetgever de vier oude 
(lees: tot 1 januari 2017 geldende) bouwterreincriteria heeft aangemerkt als objectieve 
omstandigheden die in ieder geval leiden tot de kwalificatie bouwterrein.

6.6 Overbouw en onderbouw

6.6.1 Inleiding

Met name in stedelijke gebieden komt het door gestapeld bouwen veelvuldig voor dat er 
meerdere gerechtigden zijn tot één (on)bebouwd terrein.161 In dat geval wordt de ruimte 
onder, op en boven één (on)bebouwd terrein juridisch verdeeld. In de literatuur wordt in 
dit verband wel gesproken van ‘meervoudig ruimtegebruik’ of ‘meervoudig grondgebruik’.162

Mes wijst er terecht op dat het gebruik feitelijk en juridisch niet ziet op de grond, het 
horizontale vlak, maar op een driedimensionale ruimte die zich zowel boven, op als onder 
de grond kan bevinden waardoor het zuiverder is om van ‘meervoudig ruimtegebruik’ te 

161 Het gestapeld bouwen houdt niet alleen verband met grondschaarste, maar ook met een be-
sparing van (grond)kosten en een zo efficiënt mogelijk gebruik van de grond (B.C. Mouthaan, 
‘Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten van meervoudig ruimtegebruik’, Vastgoed 
Fiscaal & Civiel 2012/3, p. 9 en A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed 
(Ars Notariatus nr. 120), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 77).

162 H.A.M.I.Th. Breedveld en T. Braakman, ‘Een omzet- en overdrachtsbelastingsvraagstuk bij meer-
voudig grondgebruik’, WPNR 2002/6496, p. 496, B.C. Mouthaan, ‘Het opstalrecht en erfpachtrecht 
als instrumenten van meervoudig ruimtegebruik’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2012/3, p. 7, A.J. Mes, 
‘Driedimensionaal eigendom’, WPNR 2014/7043, p. 1189, A.J. Mes, H.D. Ploeger en B.A.M. Janssen, 
Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: L.C.A. Verstappen (red.), Boek 5 van de 
toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 167, A.A. van Velten, Privaatrechtelijke 
aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 77, C.A. 
Peeters, Cursus Belastingrecht OB.2.3.1.D.d5 (online, bijgewerkt t/m 14 februari 2021) en J. Rous 
en K.F.H. van Lierop, ‘Verslag 44e Fiscale Conferentie “Vastgoed”’, WFR 2018/26, p. 155.
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spreken.163 In deze paragraaf wordt ingegaan op het object van levering bij het juridisch 
verdelen van de ruimte onder, op en boven een bebouwd terrein bij voorgenomen overbouw 
en onderbouw. Met overbouw wordt in dit verband bedoeld dat een nieuw (gedeelte van 
een) gebouw wordt gebouwd boven een of meerdere bestaande gebouwen.164 Hierbij kan 
gedacht worden aan het bouwen van een zogenoemd ‘bruggebouw’ over een snelweg, het 
bouwen van een kantoorgebouw boven een ondergrondse parkeergarage of het bouwen 
van woningen boven een (spoor)tunnel. Met onderbouw wordt bedoeld dat er een nieuw 
(gedeelte van een) gebouw wordt gerealiseerd onder een of meerdere bestaande gebouwen. 
Hierbij valt te denken aan het bouwen van een ondergrondse parkeergarage onder één of 
meerdere kantoorgebouwen, het realiseren van een tunnel voor de trein of metro onder één 
of meerdere bebouwde terreinen en het bouwen van een winkelpassage onder bestaande 
bebouwing, zoals de winkelruimten in de “Koopgoot” van Rotterdam.

Bij het juridisch verdelen van de ruimte onder, op en boven een bebouwd terrein bij 
voorgenomen overbouw en onderbouw rijst de vraag wat het object van levering is. Is het 
object van levering een bebouwd terrein vanwege de reeds aanwezige bebouwing op het 
terrein? Of is het object van levering een onbebouwd (bouw)terrein, omdat het gebruiksrecht 
betrekking heeft op ruimte die nog niet bebouwd is? Het belang van het antwoord op die 
vraag is groot. Is het object van levering een bebouwd terrein, dan moet worden nagegaan 
of de reeds aanwezige bebouwing nieuw of oud is.165 Is de aanwezige bebouwing nieuw 
dan is de levering van rechtswege belast (zie paragraaf 5.5). In Nederland is de verkrijging 
krachtens de belaste levering van dit terrein in beginsel vrijgesteld van overdrachtsbelasting, 
tenzij de aanwezige bebouwing reeds als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de 
btw geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen (zie paragraaf 5.10). Is de reeds aanwezige 
bebouwing oud, dan is sprake van een vrijgestelde levering, tenzij wordt en kan worden 
geopteerd voor een belaste levering (zie paragraaf 5.9). De verkrijging van een terrein met 
daarop oude bebouwing is in Nederland – ongeacht of wordt geopteerd voor een belaste 

163 A.J. Mes, ‘Driedimensionaal eigendom’, WPNR 2014/7043, p. 1189. Het begrip ‘meervoudig 
ruimtegebruik’ wordt in de civielrechtelijk literatuur voorbehouden aan juridische verdeling 
van de ruimte onder, op en boven één (on)bebouwd terrein (B.C. Mouthaan, ‘Het opstalrecht en 
erfpachtrecht als instrumenten van meervoudig ruimtegebruik’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2012/3, 
p. 7, A.J. Mes, ‘Driedimensionaal eigendom’, WPNR 2014/7043, p. 1189 en A.J. Mes, H.D. Ploeger en 
B.A.M. Janssen, Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: L.C.A. Verstappen (red.), 
Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 167, A.A. van Velten, 
Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: Wolters Kluwer 
2018, p. 77). In de fiscale literatuur wordt het begrip ‘meervoudig grondgebruik’ ook gebruikt 
als synoniem voor gestapeld bouwen (H.A.M.I.Th. Breedveld en T. Braakman, ‘Een omzet- en 
overdrachtsbelastingsvraagstuk bij meervoudig grondgebruik’, WPNR 2002/6496, p. 496 en C.A. 
Peeters, Cursus Belastingrecht OB.2.3.1.D.d5 (online, bijgewerkt t/m 14 februari 2021)). Ik houd 
in deze paragraaf eerstgenoemde betekenis aan van het begrip ‘meervoudig ruimtegebruik’. Bij 
gestapeld bouwen hoeft namelijk geen sprake te zijn van een juridische verdeling onder, op en 
boven één terrein. Het is ook mogelijk dat sprake is van gestapeld bouwen door één grondeigenaar 
die de verschillende bouwlagen zelf gaat gebruiken of gaat verhuren.

164 Besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 3.2.2.

165 Bij de redelijkheid van het beslissend achten van de status van de reeds aanwezige bebouwing zijn 
in de literatuur vraagtekens geplaatst. Zie: H.A.M.I.Th. Breedveld en T. Braakman, ‘Een omzet- en 
overdrachtsbelastingsvraagstuk bij meervoudig grondgebruik’, WPNR 2002/6496, p. 498 en J. 
Rous en K.F.H. van Lierop, ‘Verslag 44e Fiscale Conferentie “Vastgoed”’, WFR 2018/26, p. 156.
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levering – normaliter belast met overdrachtsbelasting (zie paragraaf 5.10). Is het object 
van levering daarentegen een onbebouwd terrein, dan zal – gelet op de voorgenomen 
over- of onderbouw – sprake (kunnen) zijn van de van rechtswege belaste levering van 
een bouwterrein (zie paragraaf 6.5). De verkrijging krachtens de belaste levering van een 
bouwterrein is in Nederland in beginsel vrijgesteld van overdrachtsbelasting (zie 6.8).

Bij de beantwoording van voormelde vraag is het van belang om te onderkennen dat in het 
civiele recht van de lidstaten verschillend wordt omgegaan met meervoudig ruimtegebruik. 
Hierbij kan grofweg een onderscheid gemaakt worden tussen de lidstaten die uitgaan van de 
traditionele, tweedimensionale benadering, zoals Nederland en de meeste andere lidstaten, 
en lidstaten die de rechtsfiguur driedimensionaal eigendom kennen, zoals Frankrijk en 
Zweden. Ook de voormalige lidstaat het Verenigd Koninkrijk kent de rechtsfiguur van de 
driedimensionale eigendom.166 In paragraaf 6.6.2 wordt op dit onderscheid nader ingegaan 
door het Nederlandse civiele recht, dat uitgaat van een tweedimensionale benadering, op 
hoofdlijnen te vergelijken met het civiele recht van lidstaten die wel een driedimensionaal 
eigendomsrecht kennen. Vervolgens wordt in paragraaf 6.6.3 ingegaan op het object van 
levering op grond van art. 135 lid 1, onderdelen j en k Btw-richtlijn. Hierbij zal in het 
bijzonder aandacht worden besteed aan de historie van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn. In de 
eerste plaats, omdat hieruit blijkt dat bij de levering van recht ten behoeve van bepaalde 
overbebouwing sprake is van een bouwterrein. En in de tweede plaats, omdat het Hof 
van Justitie zich tot op heden niet over het object van levering bij (voorgenomen) over- of 
onderbouw heeft uitgelaten. In paragraaf 6.6.4 komt aan bod hoe Nederland omgaat met 
meervoudig ruimtegebruik. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan 
het beleid van de Staatssecretaris van Financiën inzake de over- of onderbebouwing van 
gebouwen en de wenselijkheid daarvan.

6.6.2 Twee- versus driedimensionale benadering eigendom

6.6.2.1 Tweedimensionale benadering

Zoals in paragraaf 6.6.1 is aangegeven, is Nederland één van de lidstaten waarvan het 
civiele recht uitgaat van de traditionele, tweedimensionale benadering. Hiermee wordt 
bedoeld dat de eigenaar van een terrein in feite een stukje heeft van het aardoppervlak 
dat in het horizontale vlak door grenzen is geïndividualiseerd.167 De eigendom van een 
terrein is in Nederland echter niet beperkt tot het horizontale vlak, maar omvat ook de 
ruimte boven en onder de grond.168 De eigenaar is ook gerechtigd tot het gebruik van die 
boven- en ondergrondse ruimte.169 De eigendom van een gebouw, een vast met de grond 
verbonden constructie, berust daarom in beginsel bij de eigenaar van de grond. Deze 
verticale natrekking kan in Nederland slechts doorbroken worden door de vestiging van 

166 A.J. Mes, ‘Driedimensionaal eigendom’, WPNR 2014/7043, p. 1189 en A.J. Mes, H.D. Ploeger en 
B.A.M. Janssen, Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 170-172.

167 A.J. Mes, ‘Driedimensionaal eigendom’, WPNR 2014/7043, p. 1189 en A.J. Mes, H.D. Ploeger en 
B.A.M. Janssen, Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 170.

168 Art. 5:20 BW.
169 Art. 5:21 BW.
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een opstalrecht (zie paragraaf 4.2.6.4.3.2.2).170 In Nederland is het niet mogelijk om de 
eigendom te hebben van een bepaalde afgebakende ruimte (in de lucht of onder de grond) 
die niet (per se) gerelateerd is aan de grond.171 Het juridisch verdelen van ruimte boven, op 
en onder de grond vindt in Nederland daarom plaats door de splitsing van de eigendom 
in appartementsrechten of het bezwaren van de eigendom van de grond met één of meer 
beperkte zakelijke (gebruiks)rechten, met name de rechten van erfpacht en opstal.172

In Nederland wordt meestal gekozen voor het bezwaren van de eigendom met beperkte 
zakelijk gebruiksrechten en niet voor de splitsing in appartementsrechten. (Buitenlandse) 
vastgoedbeleggers zijn namelijk huiverig voor de invloed die andere appartementseigenaren 
via de vereniging van eigenaars (VvE) kunnen uitoefenen, waardoor zij de voorkeur geven 
aan de juridische verdeling van de ruimte door middel van een vestiging van een recht 
van erfpacht of opstal.173 Ook gemeenten geven in de praktijk de voorkeur aan de vestiging 
van een recht van erfpacht om invloed uit te kunnen oefenen op de bestemming van het 
gebouw en om een (periodieke) vergoeding, de canon, te kunnen vragen die aangewend 
kan worden voor de gemeenschap.174 Bij de vestiging van een recht van erfpacht en/of opstal 
ten behoeve van de nog te realiseren over- of onderbebouwing, is civielrechtelijk gezien 
sprake van de vestiging van het recht op de (gehele) onroerende zaak, het terrein, maar 
wordt in de voorwaarden van dit recht het genot van de erfpachter of opstaller beperkt 
tot het gebruik van de te realiseren over- of onderbouw (bijv. het kantoorgebouw of de 
ondergrondse parkeergarage).

Het voorgaande laat zich het best illustreren aan de hand van (praktijk)voorbeelden. Het 
eerste voorbeeld is het Bruggebouw boven de A12 in Den Haag. Ten behoeve van het 
Bruggebouw is in het verleden een erfpachtrecht voor onbepaalde tijd gevestigd voor de 
locatie waar het gebouw de grond raakt (de ondersteunende percelen) en een recht van 
opstal voor het gedeelte van het gebouw dat boven de A12 is gebouwd.175 Ook ten behoeve 
van het gebouw van Nationale Nederlanden in Den Haag, eveneens een bruggebouw boven 
de A12, is in het verleden een opstalrecht gevestigd ten behoeve van het gedeelte van het 

170 Art. 5:101 lid 1 BW.
171 A.J. Mes, ‘Driedimensionaal eigendom’, WPNR 2014/7043, p. 1189 en A.J. Mes, H.D. Ploeger en 

B.A.M. Janssen, Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 168.

172 Hoewel het mogelijk is dat een recht van over- of onderbouw wordt vormgegeven in de vorm van 
een recht van erfdienstbaarheid (zie bijv. A.A. van Velten, ‘Rechtsvragenrubriek’, WPNR 1996/6208, 
p. 63), is het in de praktijk gebruikelijk dat bij (de in deze paragraaf besproken situatie van) 
over- of onderbouw wordt gekozen voor een recht van erfpacht of opstal (H.A.M.I.Th. Breedveld 
en T. Braakman, ‘Een omzet- en overdrachtsbelastingsvraagstuk bij meervoudig grondgebruik’, 
WPNR 2002/6496, p. 499). In deze paragraaf blijft het recht van erfdienstbaarheid daarom 
onbesproken.

173 B.C. Mouthaan, ‘Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten van meervoudig ruimtegebruik’, 
Vastgoed Fiscaal & Civiel 2012/3, p. 9 en A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend 
goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 77.

174 B.C. Mouthaan, ‘Het opstalrecht en erfpachtrecht als instrumenten van meervoudig ruimtegebruik’, 
Vastgoed Fiscaal & Civiel 2012/3, p. 9. Zoals Mouthaan terecht opmerkt, zou de gemeente die 
invloed en (periodieke) opbrengsten overigens ook door de vestiging van een recht van opstal 
kunnen realiseren.

175 J. Stoter, W. Louwman, H. Ploeger en P. van Oosterom, ‘3D-Kadaster in Nederland’, Geo-Info 2011/3, 
p. 6.
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gebouw dat over de A12 is gebouwd.176 Een ander voorbeeld is Plangebied Mahler 4 op 
de Amsterdamse Zuidas. In dit plangebied zijn bovengronds kantoorgebouwen en een 
woontoren met daaronder een grote ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Hierbij zijn 
ten behoeve van de kantoorgebouwen, de woontoren en de ondergrondse parkeergarage 
afzonderlijke erfpachtrechten gevestigd, terwijl de gemeente Amsterdam eigenaar is 
gebleven van het maaiveld.177 Ook in het Plangebied Amsterdam Symphony (Gershwin) 
op de Amsterdamse Zuidas zijn rechten van erfpachtrecht gevestigd ten behoeve van de 
bovengrondse gebouwen, maar voor de ondergrondse parkeergarage is in dit gebied gekozen 
voor een recht van opstal.178 Deze voorbeelden laten overigens zien dat de praktijk zich tot 
op heden aardig weet te redden met de rechten van erfpacht en opstal als instrumenten 
voor meervoudig ruimtegebruik.

 6.6.2.2 Driedimensionale eigendom

 Niet alle lidstaten gaan uit van de traditionele, tweedimensionale benadering van de 
eigendom van grond. Er zijn ook lidstaten, waaronder Frankrijk, en Zweden, die een vorm 
van de zogenoemde ‘driedimensionale eigendom’ kennen. Ook de voormalige lidstaat, het 
Verenigd Koninkrijk, kent de rechtsfiguur driedimensionale eigendom.179 Driedimensionale 
eigendom houdt in dat het rechtssubject eigenaar is van al hetgeen zich bevindt in een zowel 
horizontaal als verticaal afgebakende ruimte. Deze afgebakende ruimte kan zich boven of 
onder de grond bevinden of een combinatie daarvan. De eigenaar kan binnen deze ruimte 
met uitsluiting van anderen zijn eigenaarsrechten en -bevoegdheden uitoefenen, zoals het 
aanbrengen van gebouwen.180 Bij de driedimensionale eigendom worden niet alleen de 
lengte en breedte (het horizontale vlak), maar ook de hoogte en de diepte betrokken bij 
de omvang van het eigendomsrecht. Het verschil met de traditionele benadering, zoals 
in Nederland, is niet dat de traditionele benadering geen derde dimensie kent. Zoals in 
paragraaf 6.6.2.1 is opgemerkt, is de eigenaar in Nederland immers ook gerechtigd tot de 
ruimte boven en onder de grond. Het springende punt is dat de driedimensionale eigendom 
bij het beperken en afbakenen van de hoogte en diepte van de eigendom niet per se het 
horizontaal afgebakende terrein, het tweedimensionale vlak, als uitgangspunt neemt, maar 

176 J. Stoter, W. Louwman, H. Ploeger en P. van Oosterom, ‘3D-Kadaster in Nederland’, Geo-Info 2011/3, 
p. 6.

177 A.A. van Velten, Eigendom en erfpacht in de Zuidas, in: Bureau Erfpacht Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam, 111 jaar erfpacht Amsterdam, Amsterdam: 2007, p. 65-69 en J. Stoter, W. 
Louwman, H. Ploeger en P. van Oosterom, ‘3D-Kadaster in Nederland’, Geo-Info 2011/3, p. 6.

178 A.A. van Velten, Eigendom en erfpacht in de Zuidas, in: Bureau Erfpacht Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam, 111 jaar erfpacht Amsterdam, Amsterdam: 2007, p. 69-71.

179 A.J. Mes, ‘Driedimensionaal eigendom’, WPNR 2014/7043, p. 1189 en A.J. Mes, H.D. Ploeger en 
B.A.M. Janssen, Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 170-172.

180 A.J. Mes, ‘Driedimensionaal eigendom’, WPNR 2014/7043, p. 1193, A.J. Mes, H.D. Ploeger en 
B.A.M. Janssen, Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 181 en A.J. 
Mes, ‘De historische ontwikkeling van natrekking van onroerende zaken in het perspectief van 
driedimensionaal eigendom’, RMThemis 2020/3, p. 109.
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dat wordt uitgegaan van een driedimensionaal afgebakende ruimte.181 In onderstaande figuur 
is het verschil tussen twee- en driedimensionale eigendom vereenvoudigd weergegeven 
aan de hand van een voorbeeld van een kantoorgebouw met twee kantoortorens die met 
elkaar zijn verbonden en een ondergrondse parkeergarage. Het grijs gearceerde vlak is het 
eigendomsrecht en de zwarte pijlen markeren de twee- respectievelijk driedimensionale 
afbakening van dit eigendomsrecht.

Het voorgaande betekent dat in lidstaten die de rechtsfiguur van de driedimensionale 
eigendom kennen, bij meervoudig ruimtegebruik sprake kan zijn van afzonderlijke ei-
gendomsrechten met betrekking tot afgebakende ruimten boven of onder de grond die 
niet per se gerelateerd zijn aan de grond. In deze lidstaten kan bij voorgenomen over- of 
onderbouw daarom sprake zijn van de eigendomsoverdracht van (uitsluitend) de driedi-
mensionale ruimte ten behoeve van de te realiseren onder- of overbebouwing. Zo kan bij 
een te bouwen bruggebouw boven een snelweg de eigendom van de afgebakende ruimte 
voor het te realiseren bruggebouw – in feite lucht – worden overgedragen, kan bij een te 
bouwen winkelpassage onder bestaande bebouwing, zoals in de Koopgoot van Rotterdam, 
de eigendom van de afgebakende, ondergrondse winkelruimte worden overgedragen en 
kan de eigendom van een ondergrondse parkeergarage worden overgedragen.

181 A.J. Mes, ‘Driedimensionaal eigendom’, WPNR 2014/7043, p. 1192-1193, A.J. Mes, H.D. Ploeger en 
B.A.M. Janssen, Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 2016, p. 181-182 en A.J. 
Mes, ‘De historische ontwikkeling van natrekking van onroerende zaken in het perspectief van 
driedimensionaal eigendom’, RMThemis 2020/3, p. 109.
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 6.6.3 Richtlijn(historie)

 In Frankrijk is de driedimensionale eigendom ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige 
eeuw.182 Het is tegen dit civielrechtelijke decor te begrijpen waarom Frankrijk reeds 
vóór de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn de rechten tot verhoging van bestaande 
gebouwen (overbebouwing) onder het begrip ‘bouwterrein’ rangschikte.183 Hieruit is 
immers af te leiden dat de eigendomsoverdracht van een afgebakende ruimte boven een 
bestaand gebouw – in feite de lucht – in Frankrijk werd aangemerkt als de levering van 
een afzonderlijk onroerend goed waardoor dit kon kwalificeren en kwalificeerde als een 
onbebouwd (bouw)terrein. In art. 4 lid 3, onderdeel c Voorstel voor een zesde richtlijn 
heeft de Europese Commissie voorgesteld om dit Franse voorbeeld te volgen door de 
rechten tot het hoger optrekken van een reeds bestaand gebouw aan te merken als een 
bouwterrein. Uit de omstandigheid dat deze (ruime) uitleg van het begrip ‘bouwterrein’ 
door de Raad niet is overgenomen in (thans) art. 12 lid 3 Btw-richtlijn, volgt niet dat deze 
uitleg niet is aanvaard.184 Integendeel, de lidstaten zijn, zoals blijkt uit paragraaf 6.2.3, 
overeengekomen om in de notulen van de raadszitting waarin de Zesde Richtlijn wordt 
aanvaard de volgende verklaring op te nemen: “De Raad en de Commissie verklaren dat de 
rechten tot het hoger optrekken van een reeds bestaand gebouw eveneens moeten worden 
beschouwd als bouwterreinen”. Deze verklaring maakt duidelijk dat zowel de Raad als de 
Europese Commissie van mening waren dat een reeds bestaand gebouw bij de overdracht 
van een recht tot het hoger optrekken van dit gebouw niet aan de kwalificatie als bouw-
terrein – dit veronderstelt dat het object van levering een onbebouwd terrein is! – in de 
weg staat. Deze eensluidende verklaring laat zien dat de lidstaten in ieder geval op dit 
punt een driedimensionale benadering voorstonden van het begrip ‘bouwterrein’. Op basis 
van die benadering dient (‘moeten worden beschouwd’) de overdracht van het recht op 
de te bebouwen ruimte boven het bebouwde terrein – in feite dus de overdracht van de 
macht om als een eigenaar te beschikken over een afgebakend stuk lucht – als de levering 
van een onbebouwd (bouw)terrein te worden aangemerkt. Zoals in paragraaf 2.3.5.4.1 is 
opgemerkt, komt aan voormelde verklaring in de notulen geen rechtskracht toe, omdat 
deze verklaring niet in een bepaling van dwingend recht is opgenomen. Deze verklaring 
werpt niettemin wel licht op de door de opstellers beoogde (ruime) uitleg van het begrip 
‘bouwterrein’ respectievelijk ‘onbebouwd terrein’.

Op grond van art. 13ter, onderdeel a Btw-uitvoeringsverordening is ‘ieder welbepaald 
boven- of ondergronds gedeelte van de aarde waaraan eigendoms- en bezitsrechten kunnen 
worden verbonden’ een onroerend goed. Deze omschrijving is naar mijn mening ruim genoeg 
om een afgebakende ruimte ten behoeve van de over- of onderbouw aan te merken als een 
(afzonderlijk) onroerend goed. Uit paragraaf 4.2.3.3 volgt dat de eigendomsoverdracht van 

182 A.J. Mes, H.D. Ploeger en B.A.M. Janssen, Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, 
in: L.C.A. Verstappen (red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 
2016, p. 171.

183 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 95.

184 Anders: T.M. Berkhout, ‘Zonnepanelen op bedrijfsmatige gebouwen: bepaald geen koud kunstje’, 
NTFR 2019/1119, p. 5 en T.M. Berkhout en R.N.G. van der Paardt, ‘Zonnepanelen en zonneparken 
plaatsen bij bedrijven: enkele fiscale aspecten’, BR 2020/46, p. 290.
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een onroerend goed (de juridische zijde) op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn normaliter 
een levering is van het onderliggende onroerend goed (de feitelijke zijde). In lidstaten met 
een driedimensionaal grondeigendom zal de eigendomsoverdracht van een driedimensionaal 
afgebakende ruimte ten behoeve van de over- of onderbouw (de juridische zijde) daarom in 
beginsel kwalificeren als een levering van deze ruimte (de feitelijke zijde). In het Verenigd 
Koninkrijk werd deze ruimte in ieder geval tot het einde van de overgangsregeling van de 
Brexit onder de definitie van het begrip ‘land’ geschaard185, terwijl uit het voorgaande is 
af te leiden dat een dergelijke afgebakende ruimte ook in Frankrijk als een afzonderlijk in 
aanmerking te nemen terrein wordt beschouwd. In lidstaten die uitgaan van de traditio-
nele, tweedimensionale grondeigendom, zoals Nederland, zal in deze situatie sprake zijn 
van een splitsing in appartementsrechten of de vestiging van één of meerdere beperkte 
zakelijke rechten. Is de ruimte ten behoeve van de over- of onderbouw door een splitsing 
in appartementsrechten juridisch verzelfstandigd, dan volgt uit paragraaf 4.2.3.3 dat de 
overdracht van dit appartementsrecht of deze appartementsrechten (de juridische zijde) 
op grond van art. 14 lid 1 Btw-richtlijn normaliter aan te merken is als de levering van 
deze afgebakende ruimte (de feitelijke zijde).

Bij de vestiging van één of meer beperkte zakelijke gebruiksrechten ten behoeve van de 
over- of onderbouw (de juridische zijde) rijst de vraag wat als het onderliggende vastgoed 
(de feitelijke zijde) moet worden beschouwd recht. In Nederland wordt het recht van 
erfpacht of opstal civielrechtelijk gezien op het gehele terrein gevestigd, terwijl het genot 
van de erfpachter of opstaller beperkt is tot de te realiseren over- of onderbouw. Naar 
mijn mening brengt de economische realiteit met zich dat in dat geval niet het gehele 
terrein, maar uitsluitend de ‘over- of onderbebouwingsruimte’ waartoe het genot van 
de erfpachter of opstaller daadwerkelijk is beperkt, voor de toepassing van art. 15 lid 2, 
onderdeel b Btw-richtlijn moet worden aangemerkt als het onderliggende vastgoed. Dit 
klemt te meer indien in ogenschouw wordt genomen dat het in sommige lidstaten, zoals 
België en Frankrijk, (wel) mogelijk is om een opstalrecht te vestigen op het deel van het 
terrein dat bestemd is voor de over- of onderbouw.186 Deze uitleg doet ook recht aan het 
beginsel van de fiscale neutraliteit, aangezien zij voorkomt dat het object van levering in 
soortgelijke gevallen afhankelijk is van het civiele recht van de lidstaten met betrekking 
tot meervoudig ruimtegebruik en/of het gekozen civielrechtelijke instrument voor meer-
voudig ruimtegebruik (driedimensionaal eigendom, appartementsrecht(en) of recht van 
erfpacht of opstal). Dit betekent dat op grond van art. 14 lid 1 jo. 15 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn sprake is van een levering van de ruimte ten behoeve van de te realiseren 
over- of onderbebouwing indien de lidstaat het recht van erfpacht of opstal gelijkstelt met 
het onderliggende vastgoed én door de vestiging van dit beperkte zakelijke gebruiksrecht 
de macht om als een eigenaar over de ruimte ten behoeve van de te realiseren over- of 
onderbebouwing wordt overgedragen aan de erfpachter of opstaller (zie 4.2.3.3 en 4.2.6.4).

185 A.J. Mes, H.D. Ploeger en B.A.M. Janssen, Flexibele eigendomsverhoudingen in het vastgoedrecht, 
in: L.C.A. Verstappen (red.), Boek 5 van de toekomst (KNB Preadvies), Den Haag: Sdu Uitgevers 
2016, p. 182.

186 A.A. van Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 84.
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Uit de uiteenlopende wijze waarop het meervoudig ruimtegebruik in het civiele recht van 
de lidstaten is geregeld, is naar mijn mening af te leiden dat een afgebakende ruimte boven 
of onder een terrein een afzonderlijk (onroerend) goed kan zijn en dat bijgevolg de aanwe-
zigheid van één of meerdere gebouwen op één of meerdere andere afgebakende ruimten 
boven, op of onder dit terrein (lees: één of meerdere andere (onroerende) goederen) niet 
beslissend is voor de status van het geleverde goed als (on)bebouwd (bouw) terrein.187 Ergo: 
de afgebakende ruimte ten behoeve van de over- of onderbebouwing kan een onbebouwd 
(bouw)terrein zijn.188 Voor deze driedimensionale benadering van het begrip ‘(bouw) terrein 
is, zoals gezegd, steun te vinden in de richtlijnhistorie, maar zij is naar mijn mening ook 
in overeenstemming met de strekking van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn. Deze 
benadering bewerkstelligt immers dat de levering van (een gebruiksrecht op) een niet-be-
bouwde ruimte die bestemd is om te worden bebouwd – een levering in de bouw- en 
handelsfase – in de btw-heffing wordt betrokken.189 Voorts meen ik dat deze benadering 
ook recht doet aan het beginsel van de fiscale neutraliteit, omdat zij voorkomt dat levering 
van een onbebouwde ruimte op een bebouwd terrein die bestemd is te worden bebouwd 
anders wordt behandeld (geen bouwterrein) dan de hiermee concurrerende levering van 
een volledig onbebouwd terrein dat bestemd is te worden bebouwd (wel bouwterrein). 
Of het Hof van Justitie voormelde (driedimensionale) uitleg van het begrip ‘(bouw)terrein’ 
onderschrijft, is vooralsnog onduidelijk. Het Hof van Justitie heeft zich hierover nog niet 
uitgelaten. In voorkomende gevallen zal de hoogste nationale rechter hierover daarom 
een prejudiciële vraag moeten stellen (zie paragraaf 2.3.5.2.2).

6.6.4 Nederland

Zoals in paragraaf 6.6.2.1 is aangegeven, wordt meervoudig ruimtegebruik in Nederland met 
name geregeld door de vestiging van een één of meer beperkte zakelijke gebruiksrechten. 
Op grond van art. 15 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn kan – mits Nederland het betreffende 
beperkte zakelijke gebruiksrecht gelijkstelt met het onderliggende vastgoed – de vestiging 
van een recht van erfpacht of opstal een levering zijn als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn. 
Dit is (slechts) het geval indien door de vestiging van dit recht de macht om als een eigenaar 
over het onderliggende vastgoed is overgedragen aan de erfpachter of opstaller. Zoals in 
paragraaf 6.6.3 is aangegeven, meen ik dat als het genot van de erfpachter of opstaller is 
beperkt tot de te realiseren over- of onderbouw, de ‘over- of onderbebouwingsruimte’ als 
het onderliggende, geleverde vastgoed moet worden aangemerkt.

In Nederland is, zoals in paragraaf 4.2.6.4 is aangegeven, van voormelde richtlijnsystematiek 
afgeweken, zodat de vestiging van een recht van erfpacht of opstal op grond van art. 3 lid 2 

187 Vgl. HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19, r.o. 66 (Centralan).
188 Anders: H.A.M.I.Th. Breedveld en T. Braakman, ‘Een omzet- en overdrachtsbelastingsvraagstuk 

bij meervoudig grondgebruik’, WPNR 2002/6496, p. 498 die een driedimensionale benadering 
wel wenselijk achten, maar hiervoor slechts ruimte zien in de omschrijvingsvrijheid van de 
lidstaten met betrekking tot het begrip ‘bouwterrein’. Ook Wolf betwijfelt of de Btw-richtlijn een 
apart regime voor het maaiveld en de ondergrond toestaat bij de voorgenomen bouw van een 
kantoorgebouw boven een ondergrondse parkeergarage (R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend 
goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 61).

189 H.A.M.I.Th. Breedveld en T. Braakman, ‘Een omzet- en overdrachtsbelastingsvraagstuk bij meer-
voudig grondgebruik’, WPNR 2002/6496, p. 498.
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Wet OB alleen als een levering wordt aangemerkt indien de vergoeding ten minste gelijk 
is aan de actuele kostprijs van het onderliggende onroerend goed, ongeacht of de macht 
om als een eigenaar over het onderliggend vastgoed te beschikken wordt overgedragen. 
In paragraaf 4.2.6.4 is reeds geconcludeerd dat de vergoedingsvoorwaarde door het Hof 
van Justitie weliswaar is toegestaan, maar vanuit het oogpunt van het beginsel van de 
fiscale neutraliteit onwenselijk is. Die conclusie geldt onverkort voor de vestiging van 
beperkte zakelijke rechten bij meervoudig ruimtegebruik. Zou namelijk gekozen (kunnen) 
worden voor een juridische verdeling van de ruimte onder, op en boven het terrein door 
een splitsing in appartementsrechten, dan zou de overdracht van het appartementsrecht 
dat of de appartementsrechten die betrekking hebben op de ruimte voor de te realiseren 
over- of onderbebouwing (de juridische zijde) normaliter steeds – dus ongeacht de hoogte 
van de vergoeding – kwalificeren als een levering van deze ruimte (de feitelijke zijde) 
als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn (zie paragraaf 4.2.3.3). Een dergelijke ongelijke 
behandeling van soortgelijke gevallen is naar mijn mening in strijd met concurrentie-
neutraliteit. Naar mijn mening zou het daarom wenselijk zijn indien Nederland, conform 
de richtlijnsystematiek, de beperkte zakelijke gebruiksrechten steeds gelijkstelt met het 
onderliggende vastgoed, zodat de vestiging van dit recht – net als de overdracht van een 
appartementsrecht (en een driedimensionaal afgebakend eigendomsrecht in de lidstaten 
die de rechtsfiguur van de driedimensionale eigendom kennen) – als een levering van 
de ‘over- of onderbebouwingsruimte’ kwalificeert indien hierdoor de macht om als een 
eigenaar over deze ruimte te beschikken wordt overgedragen.190

Indien de vestiging van een beperkt zakelijk recht ten behoeve van de nog te realiseren 
over- of onderbebouwing als een levering kwalificeert, dan dient vervolgens te worden 
nagegaan wat het object van deze levering is. In het beleid van de Staatssecretaris van 
Financiën wordt als uitgangspunt genomen dat het beperkte zakelijke recht ten behoeve 
van de over- of onderbouw de btw-status volgt van het onderliggende (bebouwde) terrein. 
Wordt voor de te realiseren over- of onderbouw een beperkt zakelijk recht gevestigd, 
dan is volgens het beleid alleen de status van het maaiveld relevant, mits de te realiseren 
nieuwbouw zelfstandig is ten opzichte van de bestaande bebouwing.191 Dit betekent dat 
eventuele bebouwing onder het maaiveld, zoals een parkeergarage of tunnel, niet in de 
weg staat aan de kwalificatie als onbebouwd (bouw)terrein, terwijl een bovengronds 
gebouw per definitie aan de kwalificatie als onbebouwd (bouw)terrein in de weg staat. 
Dit onderscheid leidt ertoe dat voor de vestiging van een beperkt zakelijk recht op een 
bebouwd terrein soms wel en soms niet de status van het gehele onderliggende (bebouwde) 
terrein beslissend is. In onderstaande figuur is dit inzichtelijk gemaakt.

190 In soortgelijke zin: J. Rous en K.F.H. van Lierop, ‘Verslag 44e Fiscale Conferentie “Vastgoed”’, 
WFR 2018/26, p. 156 die opmerken dat er tijdens de 44e Fiscale Conferentie Vastgoed tussen 
de medewerkers van de Belastingdienst/het Ministerie van Financiën en belastingadviseurs 
consensus bestond dat art. 3 lid 2 Wet OB moet worden aangepast, omdat de antimisbruikbepaling 
(bij meervoudig ruimtegebruik) gebrekkig/moeilijk werkt en vanwege de jurisprudentie inzake 
misbruik van recht overbodig is.

191 Besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 3.2.2.
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In bovenstaande figuur is aan de linkerkant de situatie weergegeven waarin boven een 
ondergrondse parkeergarage een zelfstandig te gebruiken kantoorgebouw is gepland. Ten 
behoeve van het kantoorgebouw wordt een erfpachtrecht gevestigd. In deze situatie vormt 
de aanwezigheid van de ondergrondse parkeergarage volgens het Nederlandse beleid 
geen beletsel om het object van de vestiging van het erfpachtrecht aan te merken als een 
onbebouwd (bouw)terrein. Aan de rechterkant van de figuur is de spiegelbeeldige situatie 
weergegeven waarin onder een kantoorgebouw een zelfstandig te gebruiken parkeergarage 
wordt gepland. Ten behoeve van die parkeergarage wordt een recht van erfpacht gevestigd. 
In die situatie vormt het bovengrondse kantoorgebouw een beletsel om het object van de 
vestiging van het erfpachtrecht aan te merken als een onbebouwd (bouw)terrein. Naar mijn 
mening verzet het beginsel van de fiscale neutraliteit zich tegen een dergelijk willekeurig 
onderscheid. Ook in het civiele recht is naar mijn mening geen steun te vinden voor dit 
onderscheid, aangezien civielrechtelijk gezien in beide gevallen sprake van de vestiging van 
een beperkt zakelijk recht op het gehele (bebouwde) terrein. Het ligt naar mijn mening dan 
ook in de rede om dit willekeurige onderscheid op te heffen en in beide gevallen voor het 
object van levering beslissend te achten dat de te bebouwen ruimten waarop het erfpacht-
recht daadwerkelijk betrekking heeft – het onderliggende vastgoed – niet bebouwd is. 

Volgens het beleid van de Staatssecretaris van Financiën is het niet mogelijk om een 
luchtkolom boven een nog te overbouwen perceel te beschouwen als een afzonderlijke 
onroerend goed waarop een beperkt zakelijk recht kan worden gevestigd. De luchtkolom 
boven een snelweg voor de te realiseren ‘brug’ van een bruggebouw kan daarom niet worden 
aangemerkt als een bouwterrein.192 Dit betekent dat bij de vestiging van een opstalrecht 
ten behoeve van het bruggebouw sprake is van de levering van een bebouwd terrein, 
waarbij de status van de snelweg (oud of nieuw gebouw), behoudens de optie voor een 
belaste levering, bepaalt of deze levering vrijgesteld of belast is. In onderstaande figuur 
is de opvatting van de Staatssecretaris weergegeven.

192 Besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 3.2.2.
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Voor zijn opvatting dat de luchtkolom boven een nog te overbouwen perceel geen afzon-
derlijk onroerend goed kan zijn waarop een beperkt zakelijk recht kan worden gevestigd, 
verwijst de Staatssecretaris van Financiën naar de definitie van het uniebegrip ‘gebouw’, 
een vast met de grond verbonden constructie. Hiermee miskent de Staatssecretaris dat het 
begrip ‘gebouw’ een species is van het begrip ‘onroerend goed’. Dat de voor bebouwing 
bestemde luchtkolom boven de snelweg geen gebouw is, leidt dan ook niet tot de conclusie 
dat geen sprake is van een afzonderlijk onroerend goed. Integendeel, het unierecht biedt 
ruimte om de luchtkolom boven een nog te overbouwen perceel aan te merken als een 
afzonderlijk onroerend goed zijn (zie paragraaf 6.6.3). Daarnaast lijkt de Staatssecretaris 
over het hoofd te zien dat hij hiermee zichzelf tegenspreekt. Hij is immers de mening 
toegedaan dat de levering van het appartementsrecht kwalificeert als de levering van het 
onderliggende appartement.193 Bij een verdeling van de ruimte boven, op en/of onder de 
grond door middel van een splitsing in appartementsrechten – welke rechten, tenzij in de 
splitsingsakte anders is bepaald, kunnen worden bezwaard met een recht van erfpacht of 
opstal!194 – betekent die opvatting dat (wel) sprake is van een afzonderlijk (onroerend) goed 
dat betrekking heeft op de luchtkolom boven een nog te overbouwen perceel. Bovendien 
is het naar mijn mening inconsistent dat in het beleid staat dat bij de doorlevering van het 
bruggebouw, inhoudende de eigendomsoverdracht van de ondersteunende percelen en 
de overdracht van het opstalrecht op de snelweg, de status van het bruggebouw (nieuw 
of oud) beslissend is. Als bij doorlevering van het bruggebouw (wel) sprake is van de 
levering van een afzonderlijk in aanmerking te nemen (bebouwd) terrein, waarom zou de 
eigendomsoverdracht van de ondersteunende percelen en de vestiging van het opstalrecht 
op de percelen die bestemd zijn voor de bouw van het bruggebouw dan geen levering 
van een afzonderlijk in aanmerking te nemen onbebouwd (bouw)terrein (kunnen) zijn?

193 Besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 4.1.

194 Art. 5:118a lid 1 BW.
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Naar mijn mening zou het logischer zijn om ook bij de vestiging van het opstalrecht ten 
behoeve van een bruggebouw (al dan niet gelijktijdig met de eigendomsoverdracht van 
de ondersteunende percelen) de te bebouwen ruimte – de lucht boven de snelweg – te 
beschouwen als het object van levering. Het is immers deze ruimte die, zoals hiervoor is 
opgemerkt, als het onderliggende, geleverde onroerend goed moet worden beschouwd.195

Daarnaast doet deze driedimensionale benadering ook (meer) recht aan de richtlijnhistorie 
van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn, de strekking van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn en 
art. 11 lid 1, onderdeel a, 1° jo. art. 11 lid 6 Wet OB alsmede het beginsel van de fiscale 
neutraliteit (zie paragraaf 6.6.3). Bijkomend voordeel van de driedimensionale benadering 
is dat voor de overdrachtsbelasting in dat geval ook duidelijk is dat de reeds aanwezige 
bebouwing niet maakt dat sprake is van de verkrijging van een gebruikt bedrijfsmiddel.196

Voor de toepassing van de samenloopvrijstelling wordt immers aangesloten bij de zelf-
standigheid voor de btw (paragraaf 5.10.2.1).197

6.6.5 Conclusie

In deze paragraaf is ingegaan op het object van levering bij het juridisch verdelen van de 
ruimte onder, op en boven een bebouwd terrein bij voorgenomen over- en onderbouw. Zowel 
in art. 13ter, onderdeel a Btw-richtlijn, de richtlijnhistorie van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn en 
de uiteenlopende wijze waarop het meervoudig ruimtegebruik in het civiele recht van de 
lidstaten is geregeld (wel of geen driedimensionale grondeigendom), is steun te vinden 
voor een driedimensionale benadering van het begrip ‘(bouw)terrein’ op grond waarvan 
de afgebakende ruimte ten behoeve van de over- of onderbebouwing een onbebouwd 
(bouw)terrein kan zijn. Ik acht die benadering ook wenselijk, omdat zij recht doet aan de 
strekking van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn op grond waarvan grond die bestemd 
is als ondergrond voor een opstal in de btw-heffing moet worden betrokken. Voorts meen ik 
dat deze driedimensionale benadering ook recht doet aan concurrentieneutraliteit, omdat 
zij voorkomt dat de levering van een onbebouwde ruimte op een bebouwd terrein die 
bestemd is te worden bebouwd anders wordt behandeld (geen bouwterrein) dan de hiermee 
concurrerende levering van een volledig onbebouwd terrein dat bestemd is te worden 
bebouwd (wel bouwterrein). Het Nederlandse beleid inzake overbouw en onderbouw hinkt 
op twee gedachten. Soms wordt gekozen voor een driedimensionale benadering, soms 
niet. Naar mijn mening is het wenselijk dat Nederland een driedimensionale benadering 
van het begrip ‘(bouw)terrein’ volledig omarmt.

6.7 Optie belaste levering niet-bouwterrein

6.7.1 Inleiding

In paragraaf 5.9 is ingegaan op de optie voor een belaste levering van een (gedeelte van 
een) oud gebouw met bijbehorend terrein. In deze paragraaf komt de optieregeling voor de 

195 H.A.M.I.Th. Breedveld en T. Braakman, ‘Een omzet- en overdrachtsbelastingsvraagstuk bij meer-
voudig grondgebruik’, WPNR 2002/6496, p. 498.

196 Vgl. J. Rous en K.F.H. van Lierop, ‘Verslag 44e Fiscale Conferentie “Vastgoed”, WFR 2018/26, p. 156.
197 Vgl. H.A.M.I.Th. Breedveld en T. Braakman, ‘Een omzet- en overdrachtsbelastingsvraagstuk bij 

meervoudig grondgebruik’, WPNR 2002/6496, p. 498.
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levering van een niet-bouwterrein aan bod. De in paragraaf 5.9.3 besproken jurisprudentie 
van het Hof van Justitie inzake de optie voor een belaste levering van een gedeelte van 
een) gebouw met bijbehorend terrein geldt mutatis mutandis voor de levering van een 
niet-bouwterrein. Dit geldt eveneens voor de in paragraaf 5.9.5 besproken Nederlandse 
optieregeling voor de levering van een (gedeelte van een) gebouw met bijbehorend terrein 
en de uitleg daarvan in de Nederlandse jurisprudentie. In paragraaf 6.7.2 zal om die reden 
volstaan worden met het op hoofdlijnen weergeven van de optieregelingen voor de 
levering van niet-bouwterreinen in de verschillende lidstaten. Dit overzicht dient als een 
illustratie waartoe de beoordelingsvrijheid leidt die de lidstaten met betrekking tot deze 
optieregeling hebben. Tevens is dit overzicht een middel om de Nederlandse optieregeling 
te vergelijken met die in andere lidstaten.

6.7.2 Praktijk lidstaten198

De meeste lidstaten hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de levering van 
een niet-bouwterrein in de btw-heffing te betrekken.199 De invulling van deze optiere-
geling varieert – net als bij de optieregeling voor de levering van oude gebouwen (zie 
paragraaf 5.9.4) – sterk. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen weergegeven of en, zo 
ja, welke beperkingen c.q. voorwaarden door de lidstaten aan de optie voor de belaste 
levering van een niet-bouwterrein worden gesteld. Hierbij is een onderscheid gemaakt 
tussen de materiële voorwaarden met betrekking tot de verkoper, de koper en het geleverde 
onbebouwde niet-bouwterrein enerzijds en de formele voorwaarden anderzijds.

Lidstaat Materiële voorwaarden Formele 
voorwaarden

Leverancier Afnemer Uitgesloten 
terrein

Bulgarije
Denemarken belastingplichtige schriftelijk ak-

koord overname 
herzieningsver-
plichting1

Duitsland belastingplichtige 
die terrein voor 
bedrijfsdoeleinden 
gaat gebruiken

keuze in akte 
van levering

Estland kennisgeving 
fiscus

198 Voor dit overzicht is uitgegaan van de Country Tax Guides – VAT, hoofdstuk 13 van iedere afzon-
derlijke lidstaat van IBFD. Beschikbaar op: www.ibfd.org, geraadpleegd op 28 december 2020.

199 België, Cyprus, Griekenland, Finland, Malta, Slowakije, Zweden kennen geen optie voor een belaste 
levering van een niet-bouwterrein. In Duitsland en Portugal is de levering van een bouwterrein 
vrijgesteld, maar is het mogelijk om te opteren voor een belaste levering van een bouwterrein. 
In deze lidstaten is de optieregeling dus niet beperkt tot de levering van niet-bouwterreinen. In 
deze paragraaf laat ik die uitzonderingssituatie verder onbesproken.
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Lidstaat Materiële voorwaarden Formele 
voorwaarden

Leverancier Afnemer Uitgesloten 
terrein

Frankrijk keuze in akte 
van levering

Hongarije verzoek fiscus
Ierland gezamenlijke 

keuze
Italië keuze in akte 

van levering
Kroatië 100% aftrek-

gerechtigde 
belastingplichtige

Letland belastingplichtige kennisgeving 
fiscus

Litouwen belastingplichtige
Luxemburg ≥ 50 % aftrek-

gerechtigde 
belastingplichtige

- verzoek fiscus
- voorgeschre-
ven informatie 
in verzoek aan 
fiscus

Nederland ≥ 90% (soms 70%) 
aftrekgerechtigde 
belastingplichtige

- gezamenlijke 
keuze
- keuze in akte 
van levering 
of verzoek aan 
fiscus
- voorgeschre-
ven informatie 
in akte of 
verzoek aan 
fiscus
- kennisgeving 
afnemer aan 
leverancier en 
fiscus na afloop 
referentie-
periode

Oostenrijk



407

Optie belaste levering niet-bouwterrein 6.7.2

Lidstaat Materiële voorwaarden Formele 
voorwaarden

Leverancier Afnemer Uitgesloten 
terrein

Polen aftrek-
gerechtigde 
belasting-
plichtige

aftrekgerechtigde 
belastingplichtige

kennisgeving 
fiscus

Portugal ≥ 80% aftrek-
gerechtigde 
belastingplichtige2

terrein waar-
van herzie-
ningstermijn 
verstreken 
is en terrein 
in landelijke 
gebieden

digitaal verzoek 
fiscus

Roemenië kennisgeving 
fiscus

Slovenië 100% aftrek-
gerechtigde 
belastingplichtige

- gezamenlijke 
keuze
- voorgeschre-
ven informatie 
in overeenkomst

Spanje aftrekgerechtigde 
belastingplichtige

Tsjechië voorafgaande 
instemming 
belastingplichtige 
afnemer

1 Uit deze voorwaarde is af te leiden dat in Denemarken bij de optie voor een belaste levering 
van een niet-bouwterrein een nieuwe herzieningstermijn gaan lopen, maar dat de koper - net 
als bij een overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen 
(zie paragraaf 4.7) - de lopende herzieningstermijn van de verkoper overneemt. Hoewel de 
overname van de lopende herzieningstermijn naar mijn mening wenselijker is dan het starten 
van een volledig nieuwe herzieningstermijn (zie paragraaf 5.9.2.4), betwijfel ik of voor deze 
Deense praktijk in de Btw-richtlijn een grondslag bestaat (paragraaf 8.5.4.8.1).

2 Voor belastingplichtigen die (ver)bouwwerkzaamheden verrichten, vastgoedhandelaren en 
vastgoedexploitanten geldt de ‘80%-eis’ niet.

Dit overzicht laat zien dat er slechts twee lidstaten zijn, Bulgarije en Oostenrijk, die aan 
het opteren voor een belaste levering van een onbebouwd niet-bouwterrein in het geheel 
geen voorwaarden stellen. De andere 18 lidstaten stellen wel één of meerdere materiële en/
of formele voorwaarden aan de keuze voor een belaste levering, maar de inhoud van deze 
voorwaarden varieert sterk. Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit is dit onwenselijk 
te noemen. Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat Nederland in vergelijking met andere 
lidstaten een tamelijk uitgeklede optieregeling kent. Indien in ogenschouw wordt genomen 
dat dit in tal van lidstaten anders is, is de vraag op zijn plaats of de gestelde voorwaarden 
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gerechtvaardigd zijn. Voor het antwoord op die vraag geldt mutatis mutandis hetgeen is 
geconcludeerd in paragraaf 5.9.7. Hierbij past echter wel de kanttekening dat het probleem 
van de niet-aftrekbare btw zich in de praktijk met name voordoet bij de levering van oude 
gebouwen die zich nog in de herzieningsperiode bevinden of waarvoor aanzienlijke kosten 
zijn gemaakt om het gebouw op te knappen zonder dat er sprake is van vernieuwbouw. In 
de praktijk wordt, voor zover mij bekend, zelden geopteerd voor de belaste levering van 
een onbebouwd niet-bouwterrein.

6.8 Samenloop btw en overdrachtsbelasting in Nederland

Voor het verband van de heffing van btw ter zake van de belaste levering van onbebouwde 
(bouw)terreinen met de heffing van overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging 
van onroerende zaken in Nederland geldt mutatis mutandis hetgeen is opgemerkt in 
paragraaf 5.10.

In aanvulling op paragraaf 5.10.2.2.1 zij opgemerkt dat een bouwterrein voor de toepassing 
van de samenloopvrijstelling volgens de Staatssecretaris van Financiën een ongebruikt
bedrijfsmiddel blijft totdat op het onbebouwde (bouw)terrein bebouwing wordt gereali-
seerd. Tussentijds gebruik van het terrein in afwachting van de start van de bebouwing, 
zoals de teelt van landbouwgewassen of het gebruik als parkeerterrein, leidt daarom niet 
tot een belaste verkrijging indien de verkrijger de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek kan 
brengen.200 Door dit beleid is de wettelijke beperking van de samenloopvrijstelling voor 
goederen die als bedrijfsmiddel zijn gebruikt bij de verkrijging krachtens een belaste 
levering van een bouwterrein in de praktijk een papieren tijger.

In onderstaand schema is op hoofdlijnen het verband weergegeven tussen de belaste en 
vrijgestelde leveringen van onbebouwde terreinen voor de btw enerzijds en de heffing 
en vrijstelling van overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van onroerende zaken 
anderzijds.

200 Besluit Staatssecretaris van Financiën 16 maart 2017, nr. 2017-51500, V-N 2017/20.18, paragraaf 2.1.2. 
Anders: HR 9 oktober 1996, nr. 31.429, BNB 1996/405, m.nt. Zwemmer. Omdat in dit arrest het 
duurzame tussentijdse gebruik van een bouwterrein als parkeerterrein en groenvoorziening 
wel als gebruik als bedrijfsmiddel is aangemerkt, betreft het beleid van de Staatssecretaris van 
Financiën goedkeurend beleid (in gelijke zin: M.D.C. Gomes Vale Viga, ‘Een bouwterrein gebruik 
je door te bouwen’, WFR 2011/867 en J.C. van Straaten, A. Rozendal en F.A.M. Schoenmaker, 
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting (Wegwijsserie), Den Haag: Sdu Uitgevers 2020, p. 445). Voor 
dit goedkeurend beleid is overigens steun te vinden in de strekking van de samenloopvrijstelling 
(vgl. J.Th. Sanders, Le droit de rêver (diss.), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, p. 138).
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6.9 Conclusie

Onbebouwd terreinen zijn – behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, zoals de Palmeilanden 
voor de kust van Dubai en de Flevo- en Noordoostpolder in Nederland – geen resultaat 
van productie, maar een natuurlijk gegeven. Omdat op grond van het rechtskarakter van 
de btw uitsluitend het eindverbruik van door belastingplichtigen geproduceerde goederen 
moet worden belast, is er in beginsel geen reden om de levering van onbebouwde terrei-
nen in de btw-heffing te betrekken. Dit wordt anders indien onbebouwde terreinen het 
voorwerp uitmaken van productiehandelingen waardoor het toepassen van een vrijstelling 
kan leiden tot een resultaat dat in strijd is met het rechtskarakter van de btw (op het 
eindverbruik van de productiehandelingen drukt geen btw) en/of de inwendige fiscale 
neutraliteit (cumulatie van btw bij levering aan aftrekgerechtigde belastingplichtige). 
In art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn is er daarom voor gekozen om onbebouwde 
terreinen te onderscheiden in bouwterreinen en niet-bouwterreinen. De belastbare levering 
van onbebouwde niet-bouwterreinen is in beginsel vrijgesteld, terwijl de levering van 
bouwterreinen (volledig) belast is. Op grond van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn wordt als een 
bouwterrein beschouwd: de door de lidstaten als zodanig omschreven al dan niet bouwrijp 
gemaakte terreinen. Voor de mogelijkheid om ook de levering van onbebouwde terreinen 
die geen voorwerp zijn geweest van productiehandelingen (lees: niet-bouwrijp gemaakte 
terreinen) als een bouwterrein aan te merken is noch in de richtlijnhistorie noch in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie een rechtvaardiging te vinden; het is het resultaat 
van compromis waarmee iedere lidstaat kon leven.

Dat art. 12 lid 3 Btw-richtlijn het aan de lidstaten laat om het begrip ‘bouwterrein’ te 
omschrijven, is in het licht van de interneutraliteit onwenselijk, omdat de definitie van 
het begrip ‘bouwterrein’ hierdoor van lidstaat tot lidstaat kan verschillen. Het is daarom 
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op zichzelf een goede zaak dat het Hof van Justitie grenzen stelt aan die omschrijvings-
vrijheid. De grenzen die het Hof aan de omschrijvingsvrijheid heeft gesteld, acht ik echter 
onlogisch en onwenselijk. Onder verwijzing naar het doel van art. 135 lid 1, onderdeel k 
Btw-richtlijn en het beginsel van de fiscale neutraliteit eist het Hof namelijk dat alle
onbebouwde terreinen die bestemd zijn als ondergrond voor een opstal, en, bijgevolg, om 
te worden bebouwd, onder het nationale begrip ‘bouwterrein’ vallen. Hierdoor moeten 
ook onbebouwde terreinen die niet het voorwerp zijn geweest van productiehandelingen 
(lees: maagdelijke terreinen), maar wel bestemd zijn om te worden bebouwd in de 
btw-heffing worden betrokken. Voor deze banden aan de omschrijvingsvrijheid bieden 
noch de bewoordingen van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn noch de richtlijnhistorie enige steun. 
Ook het beroep van het Hof op de concurrentieneutraliteit acht ik niet overtuigend, omdat 
het beslissend achten van de bouwbestemming juist leidt tot een verschillende behan-
deling van onbebouwde terreinen die materieel soortgelijk zijn. De door het Hof gestelde 
grenzen zijn naar mijn mening ook niet logisch, omdat zij de facto dwingen tot de meest 
ruime definitie van het begrip ‘bouwterrein’ en dus de meest strikte toepassing van de 
vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel k Btw-richtlijn. Het had naar mijn mening meer 
voor de hand gelegen indien het Hof – net als bij vernieuwbouw (zie paragraaf 5.6) – een 
ondergrens had gesteld. Hierbij denk ik aan de keuze voor de ondergrens dat de door de 
lidstaten als zodanig omschreven bouwterreinen in ieder geval de levering van bouwrijp 
gemaakte terreinen moet omvatten. Deze ondergrens strookt met de bewoordingen van 
art. 12 lid 3 Btw-richtlijn en de richtlijnhistorie. Daarnaast waarborgt deze ondergrens 
dat op het eindverbruik van de handeling om het terrein bouwrijp te maken btw drukt 
en dat cumulatie van btw bij de levering van een bouwrijp gemaakt terrein aan een 
aftrekgerechtigde belastingplichtige wordt voorkomen.

De praktijk laat zien dat de meeste lidstaten zich tot op heden weinig van de door het 
Hof gestelde grenzen aan hun omschrijvingsvrijheid aantrekken, aangezien de meeste 
lidstaten louter een formeel bouwbestemmingscriterium hanteren. Met uitsluitend een 
formeel bouwbestemmingscriterium, op grond waarvan de bouwbestemming van het 
onbebouwde terrein moet blijken uit het bestemmingsplan, een bouwvergunning en/of 
in overeenstemming moet zijn met de publiekrechtelijke voorschriften, kan echter niet 
worden bewerkstelligd dat alle onbebouwde terreinen die daadwerkelijk (lees: feitelijk) 
zijn bestemd om te worden bebouwd, onder het nationale begrip ‘bouwterrein’ vallen. 
Nederland is één van de weinige lidstaten die de grenzen aan de omschrijvingsvrijheid van 
het begrip ‘bouwterrein’ wel serieus neemt. Sinds 1 januari 2017 beschouwt Nederland 
iedere belastbare levering van een onbebouwd terrein dat kennelijk bestemd is om te 
worden bebouwd als de belaste levering van als een bouwterrein. Hoewel dit criterium 
richtlijnconform is, heeft het als nadeel dat het leidt tot rechtsonzekerheid. Want wanneer 
is een bouwbestemming kennelijk? Er kunnen op het moment van levering immers zowel 
één of meerdere objectieve gegevens bestaan die wijzen op een bouwbestemming als één 
of meerdere objectieve gegevens die wijzen op het tegendeel. In die gevallen zal van geval 
tot geval een afweging moeten plaatsvinden welk objectief gegeven of welke objectieve 
gegevens het zwaarste weegt. In het licht van de rechtszekerheid is het een goede zaak 
dat de wetgever de oude ‘bouwterreincriteria’ aangemerkt heeft als objectieve gegevens 
die in ieder geval leiden tot de kwalificatie bouwterrein.
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Op grond van art. 137 lid 1, onderdeel c Btw-richtlijn mogen lidstaten aan belastingplichtigen 
het recht verlenen om te opteren voor een belaste levering van onbebouwde niet-bouw-
terreinen. Lidstaten beschikken hierbij op grond van art. 137 lid 2 Btw-richtlijn over een 
ruime beoordelingsmarge. De uiteenlopende optievoorwaarden in de verschillende lidstaten, 
laten zien dat dit leidt tot een resultaat dat haaks staat op de interneutraliteit. Nederland 
heeft ervoor gekozen om belastingplichtigen het recht te verlenen om te opteren voor de 
belaste levering van onbebouwde niet-bouwterreinen, maar stelt hieraan in vergelijking 
met andere lidstaten tamelijk strikte voorwaarden (met name de eis dat de afnemer het 
geleverde terrein voor minimaal 90% aftrekgerechtigde doeleinden gaat gebruiken). Zoals 
in paragraaf 5.9.5.7 is aangegeven, zijn vanuit het oogpunt van het beginsel van de fiscale 
neutraliteit vraagtekens te plaatsen bij de noodzaak en wenselijkheid van de beperkende 
optievoorwaarden die Nederland hanteert. Toch lijken deze optievoorwaarden bij de levering 
van onbebouwde niet-bouwterreinen in de praktijk niet (snel) tot onwenselijke cumulatie 
te leiden, aangezien het probleem van de niet-aftrekbare btw – waarvoor de optieregeling 
in het leven is geroepen – bij deze leveringen normaliter geen rol van betekenis speelt.

Met betrekking tot de overdrachtsbelasting geldt in Nederland naar mijn mening terecht 
als uitgangspunt dat als er van rechtswege btw verschuldigd is over de levering van een 
bouwterrein, de verkrijging krachtens deze levering is vrijgesteld van overdrachtsbelasting 
(de samenloopvrijstelling). Hierdoor wordt immers voorkomen dat (van rechtswege) btw 
én overdrachtsbelasting is verschuldigd ter zake van dezelfde vastgoedtransactie.
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HOOFDSTUK 7  

Vrijstelling verhuur vastgoed

7.1 Inleiding

In hoofdstukken 3 en 4 is aan de orde gekomen wanneer degene die een vastgoedtransactie 
verricht een belastingplichtige is en wanneer een vastgoedtransactie door een belasting-
plichtige belastbaar is. Kwalificeert de belastbare vastgoedtransactie als een dienst, dan 
komt de vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn en haar uitzonderingen 
in beeld. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: de vastgoedtransactie kwalificeert als de 
verhuur van onroerend of als een andere dienst.1 De verhuur van onroerend goed is op 
grond van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn vrijgesteld, tenzij deze verhuurdienst 
valt onder één van de uitzonderingen als bedoeld in art. 135 lid 2 (van rechtswege belaste 
verhuur) of art. 137 lid 1, onderdeel d Btw-richtlijn (optie voor belaste verhuur). Is de 
vastgoedtransactie een dienst die niet kwalificeert als de verhuur van onroerend goed, 
dan is de dienst van rechtswege belast.

De relevantie van het al dan niet van toepassing zijn van de vrijstelling voor de verhuur 
van onroerend goed is van belang voor het recht op btw-aftrek (en de herziening daarvan) 
door de exploitant (zie hoofdstuk 8). Daarnaast kan btw-aftrek (en herziening daarvan) 
aan de zijde van de afnemer alleen aan de orde komen indien de dienst belast is. Is de 
vastgoedtransactie een vrijgestelde verhuurdienst, dan is btw-aftrek en herziening daarvan 
door de afnemer niet mogelijk. In onderstaande figuur is voormeld verband tussen de 
‘vrijstellingspijler’ en de andere ‘pijlers’ van de Europese btw die in dit onderzoek aan 
bod komen weergegeven.

1 In de Nederlandse taalversie van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn worden verhuur en 
verpachting afzonderlijk genoemd. Omdat verpachting een species is van het genus verhuur 
(zie paragraaf 7.4.1), wordt in dit hoofdstuk uitsluitend het (overkoepelende) begrip ‘verhuur’ 
gehanteerd.



414

Hoofdstuk 7 / Vrijstelling verhuur vastgoed7.2

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 7.2 wordt op hoofdlijnen ingegaan 
op de richtlijnhistorie van art. 135 lid 1, onderdeel l en lid 2 en art. 137 lid 1, onderdeel d 
en lid 2 Btw-richtlijn. Omwille van de overzichtelijkheid zal bij de behandeling van 
de uitzonderingen op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed nader op de 
richtlijnhistorie van de afzonderlijke uitzonderingen ingegaan. In paragraaf 7.3 komt de 
ratio aan bod van de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed. Vervolgens wordt in 
paragraaf 7.4 ingegaan op (de reikwijdte van) het (unie)begrip ‘verhuur’. Voor de inhoud van 
het (unie)begrip ‘onroerend goed’ wordt verwezen naar paragraaf 4.2.2. Na de behandeling 
van het uniebegrip ‘verhuur’ zal in paragraaf 7.5 het onderscheid aan bod komen tussen 
de verhuur van onroerend goed en diensten die iets anders zijn of meer omvatten dan 
de verhuur van onroerend goed. In paragraaf 7.6 wordt vervolgens nader ingegaan op de 
verhuurdiensten die op grond van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn van rechtswege belast zijn. 
Na de behandeling van de imperatieve uitzonderingen op de ‘verhuurvrijstelling’ wordt 
in paragraaf 7.7 de facultatieve uitzondering behandeld: de optie voor belaste verhuur. In 
paragraaf 7.8 wordt ingegaan op de btw-consequenties van de zogenoemde ‘servicekosten’ 
die door de vastgoedexploitant naast de huurprijs in rekening worden gebracht. In para-
graaf 7.9 wordt ten slotte het verband aangestipt tussen de btw-heffing ter zake van een 
vastgoedtransactie die als een dienst kwalificeert en de heffing van overdrachtsbelasting 
in Nederland. In paragraaf 7.10 wordt dit hoofdstuk afgesloten met een conclusie.

 7.2 Richtlijn(historie)

Vóór de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn was de verhuur van onroerend goed in 
de toenmalige lidstaten in het algemeen om technische, economische en sociale redenen 
vrijgesteld van btw-heffing.2 Met het oog op een vergelijkbare heffing van de eigen middelen 
in alle lidstaten werd het wenselijk geacht om de vrijstellingen op gemeenschappelijke 
wijze vast te stellen en het aantal vrijstellingen zo beperkt mogelijk te houden om rekening 

2 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 135-136, 147 en 150.
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te houden met het karakter van de btw als algemene verbruiksbelasting.3 Bours meende 
dat het vanuit het oogpunt van eenvoud en duidelijkheid beter was om de verhuur van 
onroerend goed in beginsel te belasten (de belastingmethode).4 De Europese Commissie 
heeft in art. 14, B, onderdeel d van het Voorstel voor een zesde richtlijn echter aansluiting 
gezocht bij de bestaande situatie in de lidstaten door de verhuur van onroerend goed in 
beginsel vrij te stellen (de vrijstellingsmethode). In art. 14, B, onderdeel d van het Voorstel 
voor een zesde richtlijn heeft zij voorgesteld om de verhuur van onroerend goed vrij te 
stellen met uitzondering van:
1. de verhuur in het kader van het hotelbedrijf of van sectoren met een gelijksoortige 

functie, van vakantiekampen of kampeerterreinen;
2. de verhuur van gebouwen welke voor industriële of commerciële doeleinden worden 

gebezigd, zoals de verhuur van fabrieken, magazijnen en plaatsruimte, alsmede de 
overeenkomsten betreffende de opslag in koelhuizen;

3. de verhuur van safeloketten en van parkeerplaatsen.

De voorgestelde regeling voor de verhuur van onroerend goed is door de lidstaten in 
gewijzigde vorm aanvaard. Uit (thans) art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn blijkt dat de 
lidstaten het uitgangspunt van de voorgestelde regeling hebben aanvaard, namelijk dat 
de verhuur van onroerend goed in beginsel vrijgesteld is van btw-heffing. De verplichte 
btw-heffing ter zake van de verhuur van gebouwen welke voor industriële of commerciële 
doeleinden worden gebezigd heeft het niet gehaald. De overige voorgestelde uitzonderin-
gen op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed zijn – soms in iets gewijzigde 
vorm – wel aanvaard. Op de richtlijnhistorie van deze uitzonderingen in art. 135 lid 2 
Btw-richtlijn wordt in paragraaf 7.6 nader ingegaan.

Een belangrijke wijziging is dat lidstaten de vrijheid hebben gekregen om andere diensten 
dan de in (thans) art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde aan btw-heffing te onderwerpen. 
In de eerste plaats kunnen de lidstaten nog andere verhuurdiensten dan de vier in (thans) 
art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde van rechtswege belasten. Op de richtlijnhistorie 
van deze facultatieve uitzondering wordt in paragraaf 7.6.5.1 nader ingegaan. Daarnaast 
mogen lidstaten op grond van (thans) art. 137 lid 1, onderdeel d Btw-richtlijn aan belas-
tingplichtigen het recht verlenen te kiezen voor btw-heffing ter zake van de verhuur van 
onroerend goed. De lidstaten mogen de omvang van dit keuzerecht op grond van (thans) 
art. 137 lid 2 Btw-richtlijn beperken. De richtlijnhistorie van deze uitzondering op de 
‘verhuurvrijstelling’ komt in paragraaf 7.7.1 aan bod. Voormelde wijzigingen hebben tot 
gevolg gehad dat van een uniforme regeling voor de verhuur van onroerend goed geen 
sprake is. Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit is dat een slechte zaak.

3 Considerans van het Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 719.
4 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 

de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 147 en 149.
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7.3 Ratio

7.3.1 Richtlijn(historie)

Uit de richtlijnhistorie volgt dat de verhuur van onroerend goed vóór de inwerkingtreding 
van de Zesde Richtlijn in de toenmalige lidstaten in het algemeen om technische, sociale en 
economische redenen was vrijgesteld van btw-heffing (zie paragraaf 7.2). Omdat de lidstaten 
ervoor hebben gekozen om die ‘vrijstellingspraktijk’ te continueren, is het van belang om 
na te gaan wat deze technische, sociale en economische redenen of rechtvaardigingen 
inhouden. In de paragrafen 7.3.1.1 tot en met 7.3.1.3 wordt daarom achtereenvolgens op 
deze rechtvaardigingen voor de ‘verhuurvrijstelling’ ingegaan.

In art. 14, B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een zesde richtlijn had de Europese Commissie 
voorgesteld om de verhuur van onroerend goederen die voor industriële of commerciële 
doeleinden worden gebezigd uit te zonderen van de ‘verhuurvrijstelling’ en dus van rechts-
wege te belasten. Aan de rechtvaardiging voor die uitzondering op de ‘verhuurvrijstelling’ 
wordt in paragraaf 7.3.1.4 aandacht besteed, aangezien die uitzondering een rol lijkt te 
spelen in de formulering van de ratio van de ‘verhuurvrijstelling’ door het Hof van Justitie 
(zie paragraaf 7.3.2).

 7.3.1.1 Technische rechtvaardiging

 De technische rechtvaardiging voor een vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed is 
vanouds gelegen in het moeilijke onderscheid tussen de verhuur voor bedrijfsdoeleinden 
(lees: ondernemen) en de verhuur voor niet-bedrijfsdoeleinden (lees: beleggen) en, zij 
het in mindere mate, het voorkomen van een samenloop van registratie- of zegelrechten 
op verhuur.5 De belangrijkste technische rechtvaardiging voor de vrijstelling voor de 
verhuur van onroerend goed is dus het moeilijke onderscheid tussen bedrijfsmatige en 
niet-bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed. De technische reden voor het (in beginsel) 
vrijstellen van de verhuur van onroerend goed is dus niet los te zien van de rechtszekerheid 
en uitvoerbaarheid.

In art. 14, B, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn is daarom voorgesteld om de 
verhuur van onroerend goed in beginsel vrij te stellen en bepaalde verhuurdiensten waarvan 
(destijds) duidelijk was dat zij gewoonlijk bedrijfsmatig worden verricht, zoals ‘de verhuur 
in het kader van het hotelbedrijf’, hiervan uit te zonderen. Op de richtlijnhistorie van de 
uitzonderingen op de ‘verhuurvrijstelling’ zal in paragraaf 7.6 nader worden ingegaan. In 
het kader van deze paragraaf volstaat het om op te merken dat de lidstaten blijkens (thans) 
art. 135 lid 1, onderdeel l en lid 2 Btw-richtlijn vastgehouden hebben aan het uitgangspunt 
dat de verhuur van onroerend goed vrijgesteld is en dat er in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn 
bepaalde verhuur van onroerend die (gewoonlijk) bedrijfsmatig wordt verricht van de 
‘verhuurvrijstelling’ uitgezonderd is. Dit betekent dat andere bedrijfsmatige verhuur van 
onroerend goed in beginsel vrijgesteld is. Die inbreuk op het rechtskarakter van de btw 

5 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 135-136.
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– op grond waarvan de toegevoegde waarde bij bedrijfsmatige verhuur van onroerend 
belast dient te worden – is door de lidstaten kennelijk gerechtvaardigd geacht op grond 
van de rechtszekerheid en uitvoerbaarheid.6

7.3.1.2 Sociale rechtvaardiging

De sociale reden voor het vrijstellen van de verhuur van onroerend goed heeft alleen 
betrekking op de verhuur van woonruimte.7 Voor de sociale rechtvaardiging is dus de 
bestemming van het verhuurde onroerend goed (woonruimte) beslissend. Het vrijstellen 
van de verhuur van woningen heeft als doel om huurverhogingen te voorkomen.8 Of 
anders gezegd: de vrijstelling voor de verhuur van woonruimte heeft als (sociaal) doel de 
vermindering van de kosten van een huurwoning.9 Omdat het vrijstellen van de verhuur 
van woonruimte een generieke maatregel is, kunnen echter zowel de huurder van sociale 
huurwoningen als de huurder van een luxueus appartement profiteren van deze vrijstelling. 
Bij de sociale rechtvaardiging voor het vrijstellen van de verhuur van woonruimte zijn 
daarom vraagtekens te plaatsen.10

7.3.1.3 Economische rechtvaardiging

De economische rechtvaardiging voor de vrijstelling van de verhuur van onroerend goed 
komt in de richtlijnhistorie minder duidelijk uit de verf.11 In de toelichting op art. 14, B, 
onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn wordt deze rechtvaardiging (net als in het 
rapport van Bours) genoemd, maar niet nader toegelicht. Uit het rapport van Bours kan 
niettemin afgeleid worden dat de economische rechtvaardiging niet ziet op elke vorm 
van verhuur van onroerend goed, maar alleen op de verhuur van woonruimte en de 
verpachting van landbouwgrond.12 Voor de economische rechtvaardiging is dus net als de 

6 Het lastige onderscheid tussen ondernemen en beleggen bij de verhuur van onroerend goed speelt 
niet alleen in de btw. Ook op basis van het begrip ‘onderneming’ in de Nederlandse inkomsten- en 
vennootschapsbelasting blijkt het in de praktijk een lastige opgave om een duidelijke grens te 
trekken tussen de verhuur van onroerend goed die een ondernemersactiviteit is en de verhuur 
van onroerend goed die een beleggersactiviteit is. Zie bijv.: H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip 
in de directe belastingen, Deventer: Kluwer 2007, P.G.H. Albert, ‘De maatstaf voor onderscheid 
tussen onderneming en belegging bij de verhuur van vastgoed’, WFR 2016/184 en A. Rozendal, 
‘De (on)wenselijkheid van een beleggingsfictie voor vastgoed in de BOF; een verduidelijking’, 
WFR 2016/214. Voor de keuze van de lidstaten om die rechtsonzekerheid bij het toepassen van 
de ‘verhuurvrijstelling’ in de btw te voorkomen, valt daarom zeker wat te zeggen.

7 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 136.

8 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 136.

9 Vgl. HvJ EG 8 juni 2006, zaak C-106/05, V-N 2006/33.17, r.o. 25 (L.u.P.) waarin het Hof van Justitie 
oordeelt dat de vrijstellingen voor de intramurale en extramurale gezondheidszorg de vermindering 
van de kosten van de gezondheidszorg als (gemeenschappelijk) doel hebben.

10 J. Englisch, ‘The EU Perspective on VAT Exemptions’ in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. 
Consequences and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 65.

11 M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur onroerend goed in corrigerend licht’, BtwBrief 
2014/57, p. 4.

12 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 136.
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sociale rechtvaardiging (zie paragraaf 7.3.1.2) de bestemming van het verhuurde onroerend 
goed beslissend.

De economische rechtvaardiging voor de vrijstelling van de verhuur van onroerend goed 
lijkt in de eerste plaats te zijn gelegen in het creëren van een gelijke btw-druk op het 
gebruik van de eigen woning en de huurwoning. Indien de eigenaar ter zake van het 
gebruik van zijn woning geen btw verschuldigd is (over fictieve huurprijzen), dan dient 
volgens Bours ook het gebruik van de huurwoning niet belast te zijn met btw.13 Daarnaast 
lijkt de economische reden voor de ‘verhuurvrijstelling’ te zijn gelegen in een (zoveel als 
mogelijke) gelijke btw-druk op eigen en gepachte landbouwgrond.14 Aangezien de levering
van landbouwgrond niet belast is met btw – en geen enkele lidstaat dit wenste zolang de 
forfaitaire landbouwregeling in beginsel van toepassing is15 – diende volgens Bours ook de 
verhuur van landbouwgrond niet aan btw-heffing te zijn onderworpen.16 Een vrijstelling 
voor de verhuur van landbouwgrond voorkomt – aldus Bours – moeilijkheden bij het 
vaststellen van het landbouwforfait (lees: de forfaitair vastgestelde compensatie van de 
btw-voordruk17).18 Het heffen van btw op de verhuur van landbouwgrond zou betekenen 
dat het landbouwforfait verhoogd zou moeten worden. Een verhoogd landbouwforfait 
geldt echter voor iedere landbouwer die de landbouwregeling toepast, ongedacht of die 
landbouwer landbouwgrond huurt of niet. Dit ‘landbouwforfaitprobleem’ kon worden 
voorkomen door de verhuur van landbouwgrond vrij te stellen. Omdat de landbouwregeling 
een facultatieve regeling is19, gaat deze economische rechtvaardiging naar mijn mening 
uitsluitend op indien een lidstaat de landbouwregeling heeft geïmplementeerd.

 7.3.1.4 Fiscale neutraliteit

 De Europese Commissie heeft in art. 14, B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een zesde 
richtlijn voorgesteld om ‘de verhuur van onroerende goederen20 die voor industriële 
of commerciële doeleinden worden gebezigd’ uit te zonderen van de vrijstelling voor 
de verhuur van onroerend goed. In de Nederlandse taalversie van de toelichting op dit 
artikel wordt opgemerkt dat ‘de redenen die pleiten voor het vrijstellen van de verhuur van 

13 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 137. In de literatuur wordt ook thans nog 
van deze rechtvaardiging uitgegaan (zie bijv. S. Cnossen en B. Jacobs (red.), Ontwerp voor een beter 
belastingstelsel, Amsterdam: ESB 2019, p. 260 waarin uitgegaan wordt van de vrijstelling voor 
de verhuur van woonruimte, omdat de levering van woonruimte na eerste ingebruikneming is 
vrijgesteld).

14 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 141.

15 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 102.

16 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen de 
Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 135. De landbouwregeling is thans geregeld 
in art. 295 e.v. Btw-richtlijn.

17 Art. 295 lid 1, punt 7 Btw-richtlijn.
18 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 

de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 102.
19 Art. 296 lid 1 Btw-richtlijn.
20 In de Nederlandse taalversie wordt ten onrechte het (beperktere) begrip ‘gebouwen’ gebruikt 

(zie paragraaf 7.6.3.1).



419

Ratio 7.3.1.4

woningen en de verpachtingen in de landbouw niet gelden voor de verhuur in het kader 
van het hotelbedrijf of de verhuur met een industrieel of commercieel bedrijfskarakter’.21 
Deze toelichting, en met name de aanduiding ‘verhuur met een bedrijfskarakter’, lijkt niet 
goed aan te sluiten bij de tekst van art. 14, B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een zesde 
richtlijn op grond waarvan niet de hoedanigheid van de verhuurder, maar de bestemming 
van het gehuurde (‘de verhuur van onroerend goed dat voor industriële en commerciële 
doeleinden wordt gebruikt’) beslissend is voor de uitzondering op de vrijstelling.

Een vergelijking met de Duitse, Franse en Engelse taalversie van deze toelichting laat 
zien dat de Nederlandse taalversie van de toelichting op art. 14, B, onderdeel d Voorstel 
voor een zesde richtlijn ongelukkig is geformuleerd. In de Duitse22 en Engelse taalversie23 
wordt – conform de tekst van art. 14, B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een zesde 
richtlijn – de bestemming van het gehuurde onroerend goed beslissend geacht voor het 
van rechtswege belasten van deze verhuurdienst. In de Franse taalversie24 ligt de nadruk 
meer op de (zakelijke en commerciële) aard van het gehuurde onroerend goed. Hoewel 
de aard van het verhuurde onroerend goed en de bestemming veelal samenvalt, hoeft dat 
niet altijd het geval te zijn (bijv. verhuur kantoorgebouw voor anti-kraakbewoning). Om 
die reden sluiten de Duitse en Engelse taalversie van de toelichting naar mijn mening beter 
aan bij de tekst van art. 14, B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een zesde richtlijn door 
de zakelijke en commerciële bestemming van het gehuurde beslissend te achten voor de 
uitzondering op de ‘verhuurvrijstelling’.

In de toelichting op art. 14, B, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn is door de 
Europese Commissie slechts een negatieve rechtvaardiging gegeven voor het belasten 
van de verhuur van onroerend goederen die voor industriële of commerciële doeleinden 
worden gebruikt: de redenen die gelden voor de verhuur van woonruimte en de verhuur 
van landbouwgrond gaan niet op.25 Omdat voor deze uitzondering op de ‘verhuurvrijstel-
ling’ niet de hoedanigheid van de verhuurder beslissend is maar de bestemming van het 
gehuurde, meen ik dat de Europese Commissie met ‘de redenen’ uitsluitend de sociale en 
economische redenen voor de ‘verhuurvrijstelling’ bedoeld kan hebben. Dat de sociale 
reden voor de ‘verhuurvrijstelling’ niet opgaat valt te begrijpen, aangezien die reden 
uitsluitend opgaat voor de verhuur van woonruimte (zie paragraaf 7.3.1.2). Bovendien, 
indien het gehuurde bestemd is voor aftrekgerechtigde bedrijfsdoeleinden, dan zou het 
toepassen van de vrijstelling niet leiden tot een huurverlaging, zoals de sociale reden voor 

21 Toelichting op art. 14, B, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 758.
22 De Duitse taalversie luidt: “(…) Die Gründe, die für der Steuerbefreiungen bei der Vermietung von 

Wohngebäuden und bei landwirtschaftlichen Pachtverhältnissen sprechen, gelten nicht für die Fälle 
einer Vermietung im Rahmen des Hotelgewerbes und einer vermietung von Grun[d;MvdW]stücken, 
die Gewerblichen zwecken dienen.”

23 De Engelse taalversie luidt: “(…) But the arguments which justify the exemption of lettings of 
premises as dwellings and of agricultural tenancies no longer apply in the case of hotel premises or 
the lettings for industrial or commercial purposes.”

24 De Franse taalversie luidt: “(…) Mais les raisons qui militent en faveur de l’exonération des locations 
d’immeubles d’habitation et des affermages agricoles ne trouvent pas d’application en cas de locations 
dans le cadre du secteur hôtelier, et en cas de locations présentant le caractère d’affaires industrielle 
et commerciale.”

25 Toelichting op art. 14, B, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 758.
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de vrijgestelde verhuur van woningen veronderstelt (zie paragraaf 7.3.1.2), maar tot een 
huurverhoging! Ook de vlieger van de economische reden voor de verhuurvrijstelling gaat 
niet op voor de verhuur van onroerend goed dat voor industriële of commerciële doeleinden 
wordt gebruikt. Voor huurders die een onroerend goed voor industriële of commerciële 
doeleinden huren is geen vrijstelling nodig om probleem te voorkomen dat verband houdt 
met het toepassen van een bijzondere btw-regeling voor landbouwers (zie paragraaf 7.3.1.3), 
aangezien op deze huurders in beginsel de normale btw-regels van toepassing zijn. Een 
vrijstelling van de verhuur is evenmin nodig is om een gelijke btw-druk op de koop en de 
huur van dit onroerend goed te bewerkstelligen. Bij de aankoop van onroerend goed ten 
behoeve van industriële of commerciële doeleinden is de (eventuele) btw voor de koper in 
beginsel aftrekbaar waardoor een vrijstelling van de huur van dit vastgoed niet nodig is om 
te zorgen voor een vergelijkbare btw-druk van koop en huur. Integendeel, het vrijstellen 
van de verhuur van onroerend goed dat voor industriële of commerciële doeleinden wordt 
gebruikt zou juist leiden tot een zwaardere btw-druk op de huur!

Naar mijn mening valt over de rechtvaardiging voor het belasten van de verhuur van 
onroerend goed dat voor industriële of commerciële doeleinden wordt gebruikt meer te 
zeggen dan de Europese Commissie heeft gedaan. In art. 4 lid 3, onderdeel a Voorstel voor 
een zesde richtlijn was voorgesteld om de poort van de belastingplicht te openen voor de 
exploitant van een lichamelijke zaak om er op min of meer duurzame wijze een opbrengst 
uit te verkrijgen teneinde een betere neutraliteit te waarborgen (zie paragraaf 3.4.2). Die 
voorgestelde verruiming van de belastingplicht in combinatie met de uitzondering op 
de ‘verhuurvrijstelling’ in art. 14, B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een zesde richtlijn 
betekende dat de verhuur van onroerende goederen die voor industriële of commerciële 
doeleinden worden gebruikt belast was, ongeacht de hoedanigheid van de verhuurder.26

Hierdoor werd cumulatie (en daarmee concurrentieverstoring) bij de verhuur van onroerend 
goed aan een aftrekgerechtigde belastingplichtige voorkomen. Naar mijn mening kan 
het beginsel van de fiscale neutraliteit daarom als de positieve rechtvaardiging voor deze 
voorgestelde uitzondering op de (technische reden voor de) ‘verhuurvrijstelling’ worden 
beschouwd. Voor de lidstaten was deze imperatieve uitzondering op de ‘verhuurvrijstelling’ 
een stap te ver waardoor de in art. 14, B, onderdeel d, punt 2 voorgestelde uitzondering 
niet te vinden is in (thans) art. 135 lid 2 Btw-richtlijn (zie paragraaf 7.6.3.1).

 7.3.2 Hof van Justitie

 Het Hof van Justitie heeft, onder verwijzing naar de toelichting van de Europese Commissie 
op 14, B, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn en de daarin genoemde technische, 
sociale en economische redenen voor de ‘verhuurvrijstelling’, geoordeeld dat de ratio van 
(thans) art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn is dat de verhuur van onroerend weliswaar 
onder het begrip ‘economische activiteit’ valt, maar in de regel een betrekkelijk passieve
activiteit is die enkel verband houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van 
betekenis oplevert.27 De verhuur dient daarom in beginsel te worden vrijgesteld. Hierbij 

26 Vgl. toelichting op art. 5 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 752.
27 Zie bijv. HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 52 (Stichting Goed 

Wonen I) en HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 19 (Temco Europe).
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merkt het Hof op dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om belastingplichtigen het recht 
te verlenen om te kiezen voor belaste verhuur.28 Activiteiten met een zakelijk-industrieel 
karakter die leiden tot een actievere exploitatie van onroerend goed, zoals de in art. 135 
lid 2 Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten, dienen naar het oordeel van het Hof wel 
belast te worden.29

Met het onderscheid tussen passieve(re) of niet-bedrijfsmatige en actieve(re) of bedrijfs-
matige verhuur van onroerend goed lijkt het Hof van Justitie over het hoofd te zien dat de 
vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn in beginsel ook van toepassing is 
op de bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed die niet wordt genoemd in art. 135 lid 2 
Btw-richtlijn. Sterker nog, met het in beginsel vrijstellen van de verhuur van onroerend 
goed en bepaalde uitzonderingen van bedrijfsmatige verhuur is door de lidstaten juist 
beoogd om het lastige onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige verhuur 
te omzeilen (zie paragraaf 7.3.1.1.). Dat het Hof van Justitie uitgaat van een ratio die niet 
strookt met de (door de lidstaten beoogde) reikwijdte van de ‘verhuurvrijstelling’ blijkt 
naar mijn mening uit het woord ‘zoals’ dat impliceert dat de in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn 
genoemde handelingen slechts voorbeelden zijn van verhuurdiensten die vanwege de 
hoedanigheid van de verhuurder van rechtswege belast (moeten) zijn.30 De aanduiding 
van de in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten als ‘activiteiten met een 
zakelijk-industrieel of commercieel karakter’ lijkt te zijn ontleend aan de toelichting op art. 14, 
B, onderdeel d Voorstel voor een zesde Richtlijn. Het Hof miskent naar mijn mening echter 
dat de Europese Commissie hiermee doelde op de voorgestelde imperatieve uitzondering 
op de ‘verhuurvrijstelling’ van de verhuur van onroerende goederen die voor industriële 
of commerciële doeleinden worden gebezigd. Het gaat bij deze verhuuractiviteiten met 
een industrieel of commercieel karakter dus niet om de hoedanigheid van de verhuurder 
(lees: de bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed), maar uitsluitend om de bestemming 
van het gehuurde (zie paragraaf 7.3.1.4). De omstandigheid dat de Europese Commissie 
meende dat de (sociale en economische) redenen voor de ‘verhuurvrijstelling’ niet gelden 
voor deze verhuuractiviteiten, is naar mijn mening geen argument om ook de niet in art. 135 
lid 2 Btw-richtlijn uitgesloten bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed te belasten. 
Integendeel, hierdoor negeert het Hof de technische reden voor de ‘verhuurvrijstelling’! 
Dit klemt eens te meer nu de voorgestelde imperatieve uitzondering voor de verhuur van 
onroerende goederen die voor industriële of commerciële doeleinden door de Raad niet 
is aangenomen (zie paragraaf 7.6.3.1).

Het onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed 
voor de toepassing van art. 135 lid 1, onderdeel 1 Btw-richtlijn is vanuit het oogpunt van het 
rechtskarakter van de btw wenselijk te noemen, omdat het voorkomt dat de waarde die de 

28 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 52 (Stichting Goed Wonen 
I).

29 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 53 (Stichting Goed Wonen 
I) en HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 20 (Temco Europe).

30 M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur in corrigerend licht’, BtwBrief 2014/57, p. 5.
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bedrijfsmatig verhurende ondernemer toevoegt onbelast blijft.31 Deze ‘winst’ heeft echter 
een hoge prijs: rechtsonzekerheid.32 Ik acht voor het door het Hof van Justitie gemaakte 
onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed 
voor de toepassing van ‘verhuurvrijstelling’ geen deugdelijk juridisch fundament aanwezig. 
Voor dit onderscheid is naar mijn mening geen steun te vinden in de richtlijnhistorie, de 
bewoordingen en de (technische) strekking van de verhuurvrijstelling. Het bedrijfsmatige 
karakter van de verhuur is weliswaar de rechtvaardiging geweest voor het uitzonderen 
van de in art. 135 lid 2, onderdeel a tot en met d Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten 
van de ‘verhuurvrijstelling’, maar uit deze uitzondering voor bepaalde bedrijfsmatige 
verhuurdiensten volgt niet dat op grond van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn al de 
bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed belast moet zijn. Integendeel! Het Hof doet er 
daarom verstandig aan om het onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige 
verhuur voor de toepassing van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn los te laten en de 
technische reden voor de bijzondere behandeling van de verhuur van onroerend goed 
weer in ere te herstellen.

7.3.3 Conclusie

Op grond van de richtlijnhistorie is de verhuurvrijstelling om technische, sociale en 
economische redenen vrijgesteld. Het Hof heeft echter geoordeeld dat het vrijstellen 
van de verhuur van onroerend goed gerechtvaardigd is, omdat deze activiteit weliswaar 
onder het begrip ‘economische activiteit’ valt, maar een betrekkelijk passieve activiteit is 
die enkel verband houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis 
oplevert. Het is naar mijn mening juist dat de rechtvaardiging voor het belasten van de 
in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten is gelegen in het bedrijfsmatige 
karakter van deze verhuuractiviteiten. Dit laat onverlet dat andere bedrijfsmatige verhuur 
van onroerend goed op grond van art. 135 lid 1, onderdeel l en art. 135 lid 2 Btw-richtlijn 
in beginsel vrijgesteld is. Die inbreuk op het rechtskarakter van de btw – de door de be-
drijfsmatige verhuur van onroerend goed toegevoegde waarde blijft immers onbelast – is 
blijkens de richtlijnhistorie een bewuste keuze van de lidstaten geweest om het lastige 
onderscheid tussen de bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige verhuur van onroerend 
goed (en de daarmee gepaard gaande rechtsonzekerheid) te omzeilen. De door het Hof 
geformuleerde ratio van de ‘verhuurvrijstelling’ ontbeert naar mijn mening derhalve een 
deugdelijk juridisch fundament. Ik acht het op grond van de rechtszekerheid en uitvoer-
baarheid dan ook wenselijk dat het Hof van Justitie het onderscheid van bedrijfsmatige en 
niet-bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed loslaat en de technische rechtvaardiging 
voor de verhuurvrijstelling weer in ere herstelt.

31 Zie ook: J. Englisch, ‘The EU Perspective on VAT Exemptions’ in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. 
Consequences and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 73 
die de uitsluiting van de bedrijfsmatige verhuur in art. 135 lid 2, onderdelen a t/m d Btw-richtlijn 
van de ‘verhuurvrijstelling’ consistent, maar onvoldoende noemt.

32 Zie: Fiscal Committee of the CFE, ‘Opinion Statement of the CFE on the Distinction beteen Taxable 
and VAT Exempt Letting of Immovable Property’, European Taxation 2010/2, p. 96 die opmerkt: 
“The CFE observes that in daily practice, the criterion of “relatively passive activity” is unclear and 
is a source of major uncertainty”.
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7.4 Verhuur van onroerend goed

7.4.1 Inleiding

In deze paragraaf komt het uniebegrip ‘verhuur van onroerend goed’ aan bod. In para-
graaf 7.4.2 wordt ingegaan op de richtlijnhistorie van dit begrip. Vervolgens komt aan bod 
hoe het Hof van Justitie dit uniebegrip uitlegt (paragraaf 7.4.3). Dat het begrip ‘verhuur’ een 
uniebegrip is, roept de vraag op of en, zo ja, in hoeverre de verhuuranalogie in Nederland 
richtlijnconform is. Op grond van art. 11 lid 1, onderdeel b, laatste zinsnede Wet OB 
wordt namelijk ‘onder verhuur van onroerend goed mede verstaan iedere andere vorm 
waarin onroerende goederen, anders dan als levering, ter beschikking worden gesteld’. 
Op de verhuuranalogie en de richtlijnconformiteit daarvan wordt in paragraaf 7.4.4 nader 
ingegaan. In paragraaf 7.4.5 wordt de balans opgemaakt.

7.4.2 Richtlijn(historie)

In zijn studierapport ter voorbereiding op het ontwerp van een zesde richtlijn heeft 
Bours opgemerkt dat het gelijkmaken van de btw-grondslag niet samengaat met het 
vasthouden aan civielrechtelijke begrippen, zoals het begrip ‘verhuur’, waarvan de inhoud 
per lidstaat kan verschillen. Hij pleitte er daarom voor om in de Zesde Richtlijn niet het 
(juridisch geladen) begrip ‘verhuur’ te hanteren, maar een meer neutrale omschrijving, zoals 
‘beschikbaarstelling van het gebruik van een onroerend goed’.33 Bours was gecharmeerd 
van de ‘economische’ definitie van het begrip ‘levering’ in de Tweede Richtlijn.34 Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat Bours ook bij het begrip ‘verhuur’ heeft gezocht naar een 
‘economische’ definitie. Naar zijn mening kan, zonder nader in te gaan op de juridische 
subtiliteiten, verhuur worden gedefinieerd als: “(…) het ter beschikking stellen van een 
bepaalde zaak gedurende een bepaalde tijd tegen een bepaalde prijs”.35 De Europese Commissie 
heeft blijkens art. 14, B, onderdeel d van het Voorstel voor een Zesde Richtlijn, waarin het 
begrip verhuur gehanteerd wordt én een definitie van dit begrip ontbreekt, voormelde 
raad van Bours in de wind geslagen. Het is waarschijnlijk dat de lidstaten destijds nog in 
de veronderstelling leefden dat zij de nationale, civielrechtelijke invulling van het begrip 
‘verhuur’ konden handhaven. Het Hof van Justitie heeft evenwel duidelijk gemaakt dat 
het begrip ‘verhuur’ in art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn een uniebegrip is en heeft 
dit begrip ook gedefinieerd (zie paragraaf 7.4.3). Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid 
had het naar mijn mening wenselijk geweest om die definitie – net als de definitie van de 
uniebegrippen ‘levering’, ‘onroerend goed’ en ‘gebouw’ – op te nemen in de Btw-richtlijn 
of de Btw-uitvoeringsverordening, maar tot op heden is dat niet gebeurd.

Wanneer de Nederlandse taalversie van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn wordt gelezen, 
dan valt op dat hierin een onderscheid gemaakt wordt tussen ‘verhuur’ en ‘verpachting’. 

33 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 41.

34 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 41.

35 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 135.
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Dit onderscheid wordt ook in zeven andere taalversies gemaakt.36 In zijn studierapport 
ter voorbereiding op het ontwerp van een zesde richtlijn heeft Bours heeft echter terecht 
opgemerkt dat verpachting een vorm van verhuur is die in het bijzonder betrekking heeft 
op landbouwgrond.37 Het onderscheid tussen verhuur en verpachting is daarom niet 
noodzakelijk, omdat pacht te beschouwen is als een species van het genus verhuur. De 
reden voor dit onderscheid lijkt dan ook uitsluitend te zijn gelegen in het onderscheid van 
deze rechtsfiguren in het civiele recht van de lidstaten. Dat is ook de reden waarom dit 
onderscheid niet in alle taalversies terugkomt. Reeds in de Engelse taalversie van art. 14, 
B, onderdeel d van het Voorstel voor een zesde richtlijn ontbrak dit onderscheid en werd 
uitsluitend het begrip ‘letting’ gehanteerd. In de vergaderstukken met betrekking tot de 
totstandkoming van de Zesde Richtlijn is er door Ierland op gewezen dat in het Angelsaksische 
recht een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘letting’ (kortlopende huurovereenkomsten) 
en ‘leasing’ (langlopende huurovereenkomsten) en dat leasing in Ierland als een levering kan 
worden aangemerkt.38 In de Engelse taalversie van het uiteindelijke art. 13, B, onderdeel b 
Zesde Richtlijn (thans: art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn) is die omissie gerepareerd 
en is ‘the leasing or letting of immovable property’ in beginsel vrijgesteld. Het onderscheid 
tussen leasing en letting/verhuur komt ook terug in zes andere taalversies van art. 135 lid 1, 
onderdeel l Btw-richtlijn.39 Er zijn echter ook acht taalversies van art. 135 lid 1, onderdeel l 
Btw-richtlijn waarin uitsluitend het equivalent van het begrip ‘verhuur’ gehanteerd wordt.40

In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gegeven.

Bewoordingen Taalversies1

Verhuur BG, FI, EL, LT, LV, PL, PT en SK 
Verhuur en verpachting DA, DE, FR, HU, IT, NL, RO en SV
Leasing en verhuur CS, ET, EN, ES, HR, MT en SI

1 De gebruikte afkortingen voor de talen zijn de tweeletterige codes (alpha-2-codes) uit ISO 
639-1.

36 Dit betreft de Deense, Duitse, Franse, Hongaarse, Italiaanse, Roemeense en Zweedse taalversie.
37 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 

de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 135. In het Nederlandse civiele recht 
kwalificeert het ‘voor bepaalde tijd tegen vergoeding ter gebruik verstrekken van een (gedeelte 
van een) onroerende zaak ter uitoefening van de landbouw’ als pacht (art. 7:311 jo. art. 7:325 
lid 1 BW). In HR 31 oktober 2008, nr. C07/033HR, NJ 2009, 486, m.nt. Snijders en Stein, r.o. 3.5.2 
(Erdkamp/DLO) is geoordeeld dat voor het onderscheid tussen huur en pacht in het Nederlandse 
civiele recht beslissend is de aard van het gebruik waartoe de onroerende zaak wordt verstrekt. 
Bij een pachtovereenkomst moet het gaan om een verstrekking ter uitoefening van de landbouw.

38 Bijlage bij het werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 20 februari 1976, 
nr. T/120/76 (FIN), p. 8bis.

39 Estische, Kroatische, Maltese, Sloveense, Spaanse en Tsjechische taalversie.
40 Bulgaarse, Finse, Grieks, Letse, Litouwse, Poolse, Portugese en Slowaakse taalversie.
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7.4.3 Hof van Justitie

7.4.3.1 Uniebegrip

In de arresten Commissie/Ierland41 en Commissie/Verenigd Koninkrijk42 heeft het Hof van 
Justitie geoordeeld dat de bewoordingen van (thans) art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn 
geen licht werpen op de reikwijdte van het begrippen ‘leasing’ of ‘letting’. Dat is gelet op 
hetgeen in paragraaf 7.4.2 is opgemerkt, geen opzienbarend oordeel. Uit de bewoordingen van 
deze richtlijnbepaling blijkt naar het oordeel van het Hof niettemin dat het begrip ‘verhuur’ 
– en met name de uitzondering van de verhuur van accommodatie in het hotelbedrijf op 
de vrijstelling – in deze bepaling ruimer is dan het civielrechtelijke begrip ‘verhuur’ (in de 
procestaal: letting) in verschillende lidstaten.43 Het Hof van Justitie heeft in deze arresten 
duidelijk gemaakt dat het begrip ‘verhuur’ een uniebegrip is dat een unierechtelijke 
definitie dient te krijgen, maar heeft in deze arresten nagelaten om die definitie te geven.44

Pas in het Stichting Goed Wonen I-arrest heeft het Hof voorzien in een definitie van het 
uniebegrip verhuur: het (door de eigenaar) aan de houder voor een overeengekomen 
tijdsduur tegen vergoeding het recht verlenen een onroerend goed te gebruiken als ware 
hij de eigenaar ervan en ieder van het genot van dat recht uit te sluiten.45 Omdat het Hof 
in de procestaal, het Nederlands, uitsluitend het begrip ‘verhuur’ gebruikt, is hieruit af te 
leiden dat het uniebegrip ‘verhuur’ zo moet worden uitgelegd dat het ook de verpachting 
en de leasing van onroerend goed omvat respectievelijk kan omvatten.46 Die uitleg ligt 
naar mijn mening ook het meest voor de hand, omdat acht taalversies van art. 135 lid 1, 
onderdeel l Btw-richtlijn uitsluitend het equivalent van het begrip ‘verhuur’ hanteren 
(zie paragraaf 7.4.2). Bij de beoordeling of sprake is van verhuur van onroerend goed 
moet rekening worden gehouden met alle eigenschappen van de handeling en met de 
omstandigheden ervan. Niet de voorstelling door partijen, maar de objectieve aard van 
de betrokken handeling is doorslaggevend.47

41 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-358/97, FED 2001//25, m.nt. Swinkels (Commissie/Ierland).
42 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-359/97, BNB 2000/378, m.nt. Finkensieper (Commissie/Verenigd 

Koninkrijk).
43 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-358/97, FED 2001//25, m.nt. Swinkels, r.o. 54 (Commissie/

Ierland) en HvJ EG 12 september 2000, zaak C-359/97, BNB 2000/378, m.nt. Finkensieper, r.o. 66 
(Commissie/Verenigd Koninkrijk).

44 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-358/97, FED 2001//25, m.nt. Swinkels, r.o. 51 (Commissie/
Ierland) en HvJ 12 september 2000, zaak C-359/97, BNB 2000/378, m.nt. Finkensieper, r.o. 63 
Commissie/Verenigd Koninkrijk).

45 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 55 (Stichting Goed Wonen 
I). Deze definitie vertoont een grote gelijkenis met de door Bours voorgestelde definitie (zie 
paragraaf 7.4.2) en de door Arthur Andersen bepleite definitie (Arthur Andersen, Study on the 
application of Value Added Tax to the property sector, nr. XXI/96/CB-3021, p. 13).

46 Leasing van onroerend goed hoeft geen verhuurdienst te zijn, maar kan ook een levering zijn (zie 
paragrafen 4.2.4.4 en 4.2.6.3).

47 HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-55/14, V-N 2015/13.18, r.o. 21 (Régie communale autonome du 
stade Luc Varenne).
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 Het Hof van Justitie heeft sinds het Stichting Goed Wonen I-arrest vastgehouden aan 
voormelde definitie van het begrip ‘verhuur’.48 In deze definitie zijn drie elementen te 
onderscheiden:
1. exclusief gebruiksrecht op een onroerend goed;
2. overeengekomen tijdsduur; en
3. vergoeding.49

Van verhuur van onroerend goed kan pas sprake zijn indien aan al deze elementen is 
voldaan.50 In de paragrafen 7.4.3.2 tot en met 7.4.3.4 wordt achtereenvolgens ingegaan op 
de invulling van deze drie elementen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Omdat 
sprake is van een uniebegrip is het lidstaten niet toegestaan om een eigen invulling aan het 
begrip ‘verhuur’ te geven. De Hoge Raad heeft dan ook terecht geoordeeld dat het begrip 
‘verhuur’ in art. 11 lid 1, onderdeel b Wet OB richtlijnconform moet worden uitgelegd.51 Aan 
de Nederlandse jurisprudentie wordt in deze paragrafen daarom slechts aandacht besteed 
indien dit nader licht kan werpen op de unierechtelijke invulling van de elementen van 
het begrip ‘verhuur’ of indien de Nederlandse invulling afwijkt van de unierechtelijke.

7.4.3.2 Exclusief gebruiksrecht op onroerend goed

7.4.3.2.1 Gebruiksrecht op een onroerend goed

Het eerste element van de definitie van het uniebegrip ‘verhuur’ is dat aan de houder een 
gebruiksrecht op een bepaald52 (gedeelte van een) onroerend goed wordt verleend. Hierin 
ligt besloten dat een terbeschikkingstelling van een bepaald (gedeelte van een) onroerend 
goed plaatsvindt.53 Normaliter vindt deze terbeschikkingstelling door de eigenaar van het 
(gedeelte van het) onroerend goed plaats, maar noodzakelijk is dit niet. Ook onderverhuur54

48 HvJ EG 9 oktober 2001, zaak C-409/98, V-N 2001/57.20, r.o. 31 (Mirror Group), )HvJ EG 9 ok-
tober 2001, zaak C-108/99, V-N 2001/58.20, r.o. 21 (Cantor Fitzgerald International, HvJ EG 
8 mei 2003, zaak C-269/00, BNB 2004/1, m.nt. Van Kesteren, r.o. 49 (Seeling), HvJ EG 12 juni 2003, 
zaak C-275/01, V-N 2003/34.15, r.o. 25 (Sinclair Collins), HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, 
V-N 2005/21.22, r.o. 19 (Temco Europe), HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-55/14, V-N 2015/13.18, 
r.o. 21 (Régie communale autonome du stade Luc Varenne), HvJ EU 19 december 2018, zaak 
C-17/18, BNB 2019/48, m.nt. Merkx, r.o. 36 (Mailat), HvJ EU 28 februari 2019, zaak C-278/18, V-N
2019/17.11, r.o. 18 (Mesquita) en HvJ EU 2 juli 2020, zaak C-215/19, V-N 2020/45.17, r.o. 40 (A Oy).

49 In gelijke zin: B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333 en Sanders, 
commentaar bij HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, NTFR 2004/1739 (Temco Europe).

50 HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-55/14, V-N 2015/13.18, r.o. 22 (Régie communale autonome du 
stade Luc Varenne).

51 HR 27 september 2002, nr. 34.631, FED 2002/710, m.nt. Van der Paardt, r.o. 3.3.2. In de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis is uitgegaan van de civielrechtelijke betekenis van het begrip ‘verhuur’ 
(MvT, Kamerstukken II 1967/68, 9324, nr. 3, p. 33, MvT Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, 
p. 33). Sinds de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn - in Nederland op 1 januari 1979 - is dit 
uitgangspunt niet meer juist. Omdat het begrip verhuur onder vigeur van de Tweede Richtlijn geen 
communautair begrip was, kon Nederland tot 1 januari 1979 wel uitgaan van de civielrechtelijke 
betekenis van het begrip ‘verhuur’. Anders: J.J.P. Swinkels, ‘Btw-actualiteiten betreffende verhuur 
van onroerende zaken’, WFR 2009/1344 die over het hoofd lijkt te zien dat het begrip ‘verhuur’ 
tot 1 januari 1979 geen communautair begrip was.

52 HvJ EG 12 juni 2003, zaak C-275/01, V-N 2003/34.15, r.o. 27-29 (Sinclair Collins).
53 HvJ EG 15 december 1993, zaak C-63/92, BNB 1999/193, m.nt. Simons, r.o. 10 (Lubbock Fine).
54 HvJ EG 9 oktober 2001, zaak C-108/99, V-N 2001/58.20, r.o. 21 (Cantor Fitzgerald International).



427

Verhuur van onroerend goed 7.4.3.2.1.1

en een verandering in de huurovereenkomst, zoals de beëindiging van de huur door de 
huurder op grond van een overeenkomst met de verhuurder (agreement to surrender),55 
valt onder de definitie van het uniebegrip ‘verhuur’. Dit veronderstelt dat ook de huurder 
als (onder)verhuurder kan optreden.56 Daarnaast kan ook een beperkt gerechtigde, zoals 
een erfpachter (zie paragraaf 4.2.6.4.3.2.1), opstaller (zie paragraaf 4.2.6.4.3.2.2) of vrucht-
gebruiker (zie paragraaf 4.2.6.4.3.2.3), of een economisch eigenaar (zie paragraaf 4.2.3.3) 
een gebruiksrecht op een bepaald (gedeelte van een) onroerend goed verlenen.

Voor de vraag of op grond van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn sprake is van verhuur, 
is dus niet beslissend of degene die het (gedeelte van een) onroerend goed ter beschikking 
stelt naar nationaal (civiel) recht al dan niet kwalificeert als de eigenaar.57 Het gaat erom 
dat er door een daartoe gerechtigde een gebruiksrecht op een bepaald (gedeelte van een) 
onroerend goed wordt verleend (of door beëindiging wordt terugontvangen). De Hoge Raad 
heeft geoordeeld dat het liggeld (de precariobelasting) dat een bewoner van een woonboot 
aan de gemeente moet betalen voor het gebruik van gemeentelijk water geen vergoeding 
voor een verhuurdienst is, ‘reeds omdat geen sprake is van een ter beschikking stellen door 
de gemeente’.58 Het is naar mijn mening de vraag of dit oordeel richtlijnconform is. Het is 
waar dat de gemeente juridisch gezien het liggeld niet ontvangt voor de overeengekomen 
terbeschikkingstelling van de ligplaats aan de bewoner van de ligplaats. De gemeente gedoogt 
dat de bewoner van de woonboot het gemeentelijke water gebruikt als ligplaats voor zijn 
woonboot. Niettemin is de economische realiteit dat de bewoner van de woonboot het 
liggeld aan de gemeente betaalt voor het mogen gebruiken van het gemeentelijke water 
als ligplaats voor zijn woonboot.59 Toch acht ik de uitkomst in deze zaak niet in strijd met 
het unierecht, omdat naar mijn mening in ieder geval geen sprake was van een exclusief 
gebruiksrecht op een ligplaats (zie paragraaf 7.4.3.2.2). Het liggeld werd namelijk geheven 
voor het innemen van een ligplaats in gemeentelijk water zonder dat de bewoner van de 
woonboot enige aanspraak op die plaats kon maken jegens de gemeente en derden. Ook 
het sec feitelijk in gebruik geven – zonder overdracht van de economische eigendom – van 
een weg door een gemeente aan een C.V. ten behoeve van reconstructiewerkzaamheden 
geeft, zoals Hof ’s Hertogenbosch naar mijn mening terecht heeft geoordeeld, de C.V. geen 
zodanige bevoegdheid dat zij deze weg na reconstructie kan verhuren aan de gemeente. 
De C.V. heeft van de gemeente in dat geval immers niet het recht verkregen om deze weg 
te gebruiken als ware zij de eigenaar ervan en ieder ander van dat genot uit te sluiten.60

7.4.3.2.1.1 Aanmoedigingspremie prestigehuurder

Dat de vergoeding bedongen moet zijn voor het verlenen van het exclusieve gebruiksrecht 
op een (gedeelte van een) onroerend goed betekent dat de aanmoedigingspremie die de 

55 HvJ EG 15 december 1993, zaak C-63/92, BNB 1999/193, m.nt. Simons (Lubbock Fine).
56 B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333.
57 Vgl. HvJ EG 8 februari 1990, zaak C-320/88, BNB 1990/271, m.nt. Reugebrink (Safe).
58 HR 7 februari 2001, nr. 36.103, BNB 2001/159, m.nt. Van Hilten.
59 In soortgelijke zin: Van Hilten, noot bij HR 7 februari 2001, nr. 36.103, BNB 2001/159 en B.G. van 

Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333.
60 Hof ’s Hertogenbosch 16 oktober 2003, nr. 99/2463, V-N 2004/11.19.
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verhuurder betaalt aan een ‘prestigehuurder’ (anchor tenant) om een gedeelte van een 
onroerend goed te gaan huren niet kwalificeert als huur voor de btw.61

 7.4.3.2.1.2 Beëindiging, wijziging en overname lopende huurovereenkomst

 Zoals reeds is aangegeven, is de overeengekomen vrijwillige beëindiging van de lopende 
huurovereenkomst door de huurder in ruil voor een door de verhuurder te betalen vergoeding 
in het Lubbock Fine-arrest onder de reikwijdte van het uniebegrip ‘verhuur’ gebracht. Dit 
‘weer teruggeven’ deelt in het ‘btw-lot’ van de beëindigde verhuurdienst waardoor over 
de ‘beëindigingsvergoeding’ slechts btw verschuldigd is indien de beëindigde verhuur 
belast was.62 De rechtsopvatting van de Hoge Raad dat deze minnelijke beëindiging van een 
lopende huurovereenkomst geen verhuurdienst is (en dus een dienst is die van rechtswege 
belast is), acht ik daarom achterhaald.63

Het Lubbock Fine-arrest is volgens het Hof van Justitie niet alleen van toepassing op de tussen 
de verhuurder en huurder overeengekomen beëindiging van de huur tegen vergoeding, 
maar ook op andere veranderingen in de contractuele betrekking tussen de verhuurder en 
de huurder.64 Hierbij zou gedacht worden aan een wijziging van de huurovereenkomst tegen 
vergoeding, zoals een verlenging van een huurovereenkomst. Naar mijn mening ligt het in 
de rede dat het Lubbock Fine-arrest van overeenkomstige toepassing is op de beëindiging, 
opzegging en wijziging tegen vergoeding van een beperkt zakelijk gebruiksrecht op een 
onroerend goed, zoals een recht van erfpacht of vruchtgebruik, waarvan de vestiging als 
een verhuurdienst kwalificeert.65

De vrijwillige beëindiging van een lopende huurovereenkomst tegen vergoeding op grond 
van een overeenkomst met een derde die dit terrein wenst te gaan gebruiken, heeft de Hoge 
Raad naar mijn mening terecht niet als een verhuurdienst beschouwd.66 De oude huurder 
stelt immers het betreffende onroerend goed niet ter beschikking aan de beoogde nieuwe 
gebruiker. Steun voor dit oordeel van de Hoge Raad is te vinden in het Cantor Fitzgerald 
International-arrest. Hierin heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat de overname 
van een lopende huurovereenkomst door de nieuwe huurder (met instemming van de 
eigenaar/verhuurder) in ruil voor een door de oude huurder te betalen vergoeding geen 
verhuurdienst is, omdat niet de oude huurder maar de eigenaar het onroerend goed aan 
de nieuwe huurder ter beschikking stelt.67 Het Cantor Fitzgerald International-arrest arrest 
betekent naar mijn mening dat ook de overdracht van een beperkt zakelijk gebruiksrecht 
op een onroerend goed, zoals een recht van erfpacht of vruchtgebruik, waarvan de vestiging
als een verhuurdienst kwalificeert, geen verhuurdienst is. In die situatie is het immers de 

61 HvJ EG 9 oktober 2001, zaak C-409/98, V-N 2001/57.20 (Mirror Group).
62 HvJ EG 15 december 1993, zaak C-63/92, BNB 1999/193, m.nt. Simons (Lubbock Fine).
63 HR 5 januari 1983, nr. 20.941, BNB 1983/104.
64 HvJ EG 15 december 1993, zaak C-63/92, BNB 1999/193, m.nt. Simons, r.o. 9 (Lubbock Fine).
65 In gelijke zin: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 

Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 85-88 en M. Albers, ‘Verhuuranalogie (on)houdbaar?’, 
AA 2017/11, p. 856.

66 HR 5 september 1990, nr. 26.721, BNB 1990/305.
67 HvJ EG 9 oktober 2001, zaak C-108/99, V-N 2001/58.20 (Cantor Fitzgerald International).
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bloot-eigenaar die de nieuwe beperkt gerechtigde het gebruiksrecht op het onroerend 
goed verleent en niet de oude beperkt gerechtigde.68

7.4.3.2.1.3 Ontbinding nog niet lopende huurovereenkomst

De Hoge Raad heeft het Lubbock Fine-arrest (zie paragraaf 7.4.3.2.1.2) van overeenkomstige 
toepassing geacht in de situatie waarin de beoogde huurder aan de beoogde verhuurder een 
vergoeding betaalde voor de ontbinding van een verhuurovereenkomst vóór de aanvang 
van de daadwerkelijke verhuur van de bedrijfsruimte.69 Naar mijn mening ten onrechte. 
Uit het Société thermale d’Eugénie-les-bains-arrest van het Hof van Justitie volgt naar 
mijn mening dat bij de ontbinding van een verhuurovereenkomst vóórdat de verhuur 
daadwerkelijk is aangevangen tegen betaling van een schadeloosstelling, omdat één van 
de partijen de overeengekomen verplichting niet (meer) wenst na te komen, geen sprake 
is (en vanwege het ontbreken van een dienst onder bezwarende titel ook niet kan zijn) van 
verhuur.70 Bovendien kan evenmin gezegd worden dat, zoals in de zaak Lubbock Fine het 
geval was, de verhuurder een vergoeding betaalt voor het terugkrijgen van het exclusieve 
gebruiksrecht op het betreffende (gedeelte van het) onroerend goed.71 De wanpresterende 
beoogde huurder is immers degene die aan de beoogde verhuurder een vergoeding betaalt 
om van de overeengekomen huurverplichtingen af te komen. Deze (ontbindings)vergoeding 
is derhalve geen vergoeding voor het (weer) verkrijgen van een exclusief gebruiksrecht op 
een (gedeelte) van een onroerend goed, hetgeen voor het aanmerken als een verhuurdienst 
wel is vereist. Gelet hierop had de Hoge Raad naar mijn mening moeten oordelen dat bij 
een dergelijke ontbinding van de huurovereenkomst geen sprake is van een dienst onder 
bezwarende titel (en derhalve evenmin van de verhuur van onroerend goed).72

7.4.3.2.2 Exclusiviteit

Voor de kwalificatie als verhuur is het ook nodig dat het verleende gebruiksrecht op 
het onroerend goed exclusief is. De huurder moet het recht verkrijgen om een bepaald 
(gedeelte van het) onroerend goed te gebruiken als ware hij eigenaar en ieder ander van 
dat genot uit te sluiten. Zo is het tegen betaling verlenen van een concessie voor bepaalde 

68 In gelijke zin: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 84-85 en M. Albers, ‘Verhuuranalogie (on)houdbaar?’, 
AA 2017/11, p. 855-856.

69 HR 26 augustus 1998, nr. 33.690, BNB 1999/194, m.nt. Simons.
70 HvJ EG 18 juli 2007, zaak C-277/05, V-N 2007/34.25 (Société thermale d’Eugénie-les-bains). Zie 

hierover nader: M.D.J. van der Wulp, ‘Niet-benutte vliegtickets: geen gebruik, wel verbruik’, NTFR-B 
2016/2, p. 13. De situatie in het Société thermale d’Eugénie-les-bains-arrest verschilt mijns inziens 
dan ook met de situaties in HvJ EU 22 november 2018, zaak C-295/17, V-N 2019/2.11 (MEO), HvJ 
EU 3 juli 2019, zaak C-242/18, V-N 2019/35.17 (UniCredit Leasing) en HvJ EU 11 juni 2020, zaak 
C-43/19, BNB 2020/119, m.nt. Merkx (Vodafone Portugal) waarin sprake was van een overeenge-
komen (schade)vergoeding bij voortijdige beëindiging van het contract (vgl. Merkx, punt 5 van 
haar noot bij HvJ EU 11 juni 2020, zaak C-43/19, BNB 2020/119).

71 Ook Simons meent dat een analogie met deze zaak niet gemaakt kan worden, omdat de verhuur 
nog niet is ingegaan (Simons, noot bij HR 26 augustus 1998, nr. 33.690, BNB 1999/194).

72 In gelijke zin: Simons, noot bij HR 26 augustus 1998, nr. 33.690, BNB 1999/194. Zijn kwalificatie 
als ‘onbelastbare schadeloosstelling’ acht ik echter onzuiver, aangezien alleen een prestatie die 
ten grondslag ligt aan de schadeloosstelling (en derhalve nimmer de schadeloosstelling zelf) 
belastbaar kan zijn.
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gebieden in het maritieme domein aangemerkt als verhuur, wanneer die concessie het 
exclusieve recht verleent om een aan de kust gelegen depot voor de opslag van minerale 
oliën te gebruiken.73 Voor een exclusief gebruiksrecht lijkt het Hof van Justitie van belang te 
achten of het onroerend goed voor de huurder vrij toegankelijk is (bijv. doordat de huurder 
beschikt over de sleutels van het onroerend goed) en of de afnemer zeggenschap heeft 
over het gebruik van het onroerend goed.74 De ‘exclusiviteitseis’ betekent niet dat aan het 
gebruik van het gehuurde in het geheel geen beperkingen mogen worden opgelegd.75 In de 
huurovereenkomst kan de exclusiviteit van het gebruiksrecht worden beperkt. Een voorbeeld 
hiervan is dat de verhuurder zich het recht voorbehoudt het verhuurde (regelmatig) te 
bezichtigen76 of voorschrijft waarvoor het gehuurde (niet) mag worden gebruikt77. Dat 
een gebruiksrecht van de huurder mede betrekking heeft op bepaalde gedeelten of delen 
van een onroerend goed waarvan het gebruik met anderen moet worden gedeeld hoeft 
evenmin aan de kwalificatie verhuur in de weg te staan.78 Hierbij kan gedacht worden aan 
de verhuur van een appartement of een etage van een kantoorgebouw waarbij de huurder 
ook het recht verkrijgt de gemeenschappelijke voorzieningen te gebruiken, zoals de entree, 
de lift en het trappenhuis.79

In het Temco Europe-arrest lijkt het Hof van Justitie de exclusiviteitseis sterk te relativeren. 
Hierin oordeelt het Hof namelijk dat ook het recht van drie tot hetzelfde concern behorende 
vennootschappen om gelijktijdig in een bepaald gebouw bedrijfsactiviteiten te verrichten 
zonder dat de vennootschappen ieder een bijzonder recht op een bepaald gedeelte van het 
gebouw hebben, een exclusief gebruiksrecht op een bepaald (gedeelte van een) onroerend 
goed is. Die beslissing is naar mijn mening niet los te zien van de bijzondere feitelijke context, 
namelijk: de poging van partijen – met een gemeenschappelijke centrale directie – om de 
voorwaarden zo te construeren dat (net) aan de kwalificatie verhuur van onroerend goed 
wordt ontkomen.80 In dergelijke ‘misbruikachtige’ situaties schroomt het Hof van Justitie 
niet om een uitzondering te maken op de regel teneinde een resultaat te bereiken dat recht 
doet aan de economische werkelijkheid.81 Dat de ruime uitleg van de exclusiviteitseis in het 
Temco Europe-arrest geen regel maar uitzondering is, blijkt uit het Walderdorff-arrest82. In 
dit arrest oordeelt het Hof van Justitie dat van een exclusief gebruiksrecht op een (gedeelte 
van een) onroerend goed geen sprake is indien de verhuurder zich het recht voorbehoudt 
om het verhuurde goed ook zelf te (laten) gebruiken. In dat geval kan volgens het Hof niet 
worden gezegd dat de huurder (van de verhuurder) het recht verkrijgt het gehuurde te 
gebruiken als ware hij eigenaar en ieder ander van dan genot uit te sluiten.

73 HvJ EG 25 oktober 2007, zaak C-174/06, V-N 2007/49.17 (CO.GE.P.).
74 HvJ EU 27 juni 2013, zaak C-155/12, V-N 2013/34.22, r.o. 38 (RR Donnelley Global Turnkey Solutions 

Poland) en HvJ EU 2 juli 2020, zaak C-215/19, V-N 2020/45.17, r.o. 61 (A Oy). In gelijke zin: R.A. 
Wolf, ‘Over datacenters, colocatie, btw en overdrachtsbelasting’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2020/11, 
p. 6.

75 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 24 (Temco Europe).
76 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 24 (Temco Europe).
77 Vgl. HvJ EU 15 november 2012, zaak C-532/11, V-N 2012/61.16, r.o. 24 (Leichenich).
78 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 24 (Temco Europe).
79 M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur in corrigerend licht’, BtwBrief 2014/57, p. 5.
80 In gelijke zin: M.M.W.D. Merkx, ‘Temco Europe; samen alleen voor de BTW’, BtwBrief 2005/3.
81 Vgl. HvJ EG 20 februari 1997, zaak C-260/95, V-N 1997, V-N 1997/1662, 17 (DFDS).
82 HvJ EG 6 december 2007, zaak C-451/06, V-N 2008/3.22 (Walderdorff).
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7.4.3.3 Overeengekomen tijdsduur

In de arresten Commissie/Ierland83 en Commissie/Verenigd Koninkrijk84 (hierna ook: de 
tolgeldarresten) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de duur van het gebruik een 
wezenlijk bestanddeel is van het uniebegrip verhuur. Speelt de duur van het gebruik 
bij het aangaan van een overeenkomst geen rol, dan is de betreffende prestatie niet aan 
te merken als de verhuur van onroerend goed.85 Met het element tijdsduur is bedoeld 
om ‘verhuur van onroerend goed, dat in de regel een betrekkelijk passieve activiteit is, 
die enkel verband houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis 
oplevert, te onderscheiden van andere activiteiten die ofwel een zakelijk-industrieel en 
commercieel karakter hebben, zoals de uitzonderingen van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn (zie 
paragraaf 7.6), ofwel iets anders zijn of meer omvatten dan de enkele terbeschikkingstelling 
van een onroerend goed (hierna ook: verhuur plus).86 Op het onderscheid tussen verhuur 
en verhuur plus wordt in paragraaf 7.5 nader ingegaan.

Dat de duur van het gebruik een wezenlijk bestanddeel is van een verhuurdienst, bete-
kent niet dat het gebruiksrecht op een onroerend goed voor een bepaalde tijd moet zijn 
verleend. Ook een gebruiksrecht op een onroerend goed voor onbepaalde tijd kan een 
verhuurdienst zijn.87 De duur van de verhuur is op zichzelf geen onderscheidend criterium 
voor de vraag of sprake is van een in beginsel vrijgestelde verhuurdienst of niet.88 Wel kan 
de overeengekomen duur van het gebruik hiervoor een aanwijzing zijn. Het gebruik van 
een onroerend goed met een tijdelijk en incidenteel karakter is een aanwijzing dat geen 
sprake is van een in beginsel vrijgestelde verhuurdienst, terwijl voor het gebruik met een 
duurzaam karakter, zoals een huurovereenkomst voor vijf jaren, het tegenovergestelde 
geldt.89 Ook de omstandigheid dat de vergoeding verband houdt met de overeengekomen 
tijdsduur is een aanwijzing dat sprake is van in beginsel vrijgestelde verhuur van onroerend 

83 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-358/97, FED 2001//25, m.nt. Swinkels (Commissie/Ierland).
84 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-359/97, BNB 2000/378, m.nt. Finkensieper (Commissie/Verenigd 

Koninkrijk).
85 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-358/97, FED 2001//25, m.nt. Swinkels, r.o. 56 (Commissie/

Ierland) en HvJ EG 12 september 2000, zaak C-359/97, BNB 2000/378, m.nt. Finkensieper, r.o. 68 
(Commissie/Verenigd Koninkrijk).

86 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 52 (Stichting Goed Wonen 
I) en HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 20 (Temco Europe). Het 
onderscheid tussen passieve en actieve exploitatie lijkt te zijn ontleend aan de conclusie van 
A-G Jacobs van 25 september 1997, zaak C-346/95, ECLI:EU:C:1997:432, punten 15 en 16 (Blasi). 
Zie: M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur in corrigerend licht’, BtwBrief 2014/57, p. 4.

87 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22 (Temco Europe). In zijn commentaar 
bij HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, NTFR 2004/1739 (Temco Europe) leidt Sanders uit 
dit arrest naar mijn mening ten onrechte af dat verhuur ook bestaanbaar is zonder het element 
tijdsduur. Ook bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is immers sprake van een over-
eengekomen duur (in gelijke zin: M.M.W.D. Merkx, ‘Temco Europe; samen alleen voor de BTW’, 
BtwBrief 2005/3.).

88 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 21 (Temco Europe).
89 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 23 (Blasi), HvJ EU 15 november 2012, 

zaak C-532/11, V-N 2012/61.16, r.o. 24 (Leichenich) en HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-55/14, V-N 
2015/13.18, r.o. 36-38 (Régie communale autonome du stade Luc Varenne).
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goed.90 Houdt de hoogte van de overeengekomen vergoeding voor 80% verband met andere 
diensten dan de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, dan is dit een aanwijzing 
dat van een verhuurdienst geen sprake is.91

 7.4.3.4 Vergoeding

 Volgens het Hof van Justitie is een wezenlijk kenmerk van verhuur van onroerend goed 
dat een vergoeding (de huur) is bedongen voor het recht om een (gedeelte van een) on-
roerend goed gedurende de overeengekomen tijdsduur te gebruiken als ware hij eigenaar 
en ieder ander van dat genot uit te sluiten. Een terbeschikkingstelling van (een gedeelte 
van) een onroerend goed om niet is daarom geen verhuur.92 Dit geldt eveneens indien een 
dergelijke terbeschikkingstelling voor de heffing van inkomstenbelasting als een (belast) 
voordeel in natura wordt aangemerkt, aangezien in dat geval geen vergoeding voor de 
terbeschikkingstelling van het onroerend goed is bedongen.93

Het is – gelet op art. 73 Btw-richtlijn – niet noodzakelijk dat een vergoeding in geld is 
bedongen; de vergoeding kan ook (deels) een tegenprestatie in natura zijn. Een symbolische 
vergoeding per jaar in combinatie met een prestatie van de huurder aan de verhuurder staat 
daarom niet aan de kwalificatie verhuur in de weg.94 Datzelfde geldt voor het afwerken 
van een appartement in aanbouw in ruil voor een ‘gratis’ vijfjarig gebruiksrecht van het 
appartement.95 Een vergoeding die strikt verband houdt met de overeengekomen duur 
van het gebruik van het onroerend goed door de huurder is een aanwijzing dat sprake is 
van een verhuurdienst.96 Hieruit mag niet worden afgeleid dat een vergoeding waarbij 
(ook) met andere elementen dan de overeengekomen tijdsduur rekening is gehouden 
aan de kwalificatie als verhuurdienst in de weg staat, met name niet indien deze andere 
elementen een kennelijk bijkomstig karakter hebben ten opzichte van het deel van de 
vergoeding dat wel met het tijdsverloop verband houdt, zoals bij servicekosten het geval 
kan zijn (zie paragraaf 7.8), of geen vergoeding vormen voor een andere prestatie dan enkel 
de terbeschikkingstelling van een onroerend goed (bijv. een winst- of omzetafhankelijke 

90 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-358/97, FED 2001//25, m.nt. Swinkels, r.o. 56 en 57 (Commissie/
Ierland) en HvJ EG 12 september 2000, zaak C-359/97, BNB 2000/378, m.nt. Finkensieper, r.o. 68 
en 69 (Commissie/Verenigd Koninkrijk).

91 HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-55/14, V-N 2015/13.18, r.o. 34 (Régie communale autonome du 
stade Luc Varenne).

92 HvJ EG 8 mei 2003, zaak C-269/00, BNB 2004/1, m.nt. Van Kesteren (Seeling) en HvJ EU 
29 maart 2012, zaak C-436/10, V-N 2012/20.21 (BLM).

93 HvJ EU 18 juli 2013, gevoegde zaken C-210/11 en C-211/11, V-N 2013/49.15 (Medicom/Maison 
Patrice Alard).

94 Hof ’s Hertogenbosch 5 juni 2001, nr. 97/20319, V-N 2002/11.23.
95 Vgl. HvJ EU 26 september 2013, zaak C-283/12, V-N 2013/50.19 (Serebryannay vek). Het Hof 

laat in dit arrest in het midden of de dienst onder bezwarende titel kwalificeert als verhuur. 
Niettemin voldoet het verlenen van een vijfjarig recht van vruchtgebruik op een tweetal casco 
appartementen in ruil voor de afwerking van de appartementen en waarbij de vruchtgebruiker 
verplicht is deze appartementen (na de afwerking) (onder) te verhuren aan derden naar mijn 
mening aan de criteria voor een verhuurdienst. Dat de nationale rechter in deze zaak veronderstelt 
dat geen sprake is van verhuur, omdat uitdrukkelijk is overeengekomen dat tijdens de looptijd 
van de overeenkomst geen huur (lees: een vergoeding in geld) verschuldigd is acht ik dan ook 
onjuist.

96 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 20 (Temco Europe).
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huurprijs).97 Een variabele huurprijs hoeft dus niet aan de kwalificatie als verhuurdienst 
in de weg te staan.98 Datzelfde heeft naar mijn mening te gelden voor de vergoeding voor 
de terbeschikkingstelling van een onroerend goed voor anti-kraakbewoning die volledig 
afhankelijk is van de afgenomen nutsvoorzieningen.99

7.4.3.4.1 Huurbonus

Om potentiële huurders te bewegen om een huurovereenkomst aan te gaan of te verlengen 
worden in de praktijk zogenoemde ‘huurincentives’ verstrekt.100 Een voorbeeld van een 
huurincentive is het betalen van een bonus aan de huurder die verrekend wordt met de 
overeengekomen huurprijs. In feite is in dat geval sprake van een korting op de huurprijs. 
Hof ’s Hertogenbosch heeft zich moeten buigen over de vraag of een dergelijke bonus aan 
de kwalificatie verhuur in de weg staat. In deze zaak was door een gemeente na veel moeite 
een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een multifunctionele accommodatie 
met een zogenoemd ‘groot podium functie’ voor de duur van vijf jaren en zeven maanden. 
Met de huurder was een jaarlijkse bonus afgesproken. Hierdoor betaalde de huurder in 
2007 per saldo geen huur en in de vier jaren daarna circa de helft minder.

Het hof heeft in deze zaak geoordeeld dat de bonus een zodanige samenhang met de 
huur bestaat dat deze als één geheel moeten worden gezien. De huurder verrichtte in ruil 
voor de bonus niet of nauwelijks een tegenprestatie die verder ging dan hetgeen waartoe 
zij reeds op grond van art. 7:213 en 7:214 BW was verplicht, terwijl de bonus alleen bij 
aantoonbaar nalatig of verwijtbaar gedrag van de huurder in het beheer van het gehuurde 
mocht worden ingetrokken. Daarnaast verwierp het hof de opvatting van de inspecteur 
dat voor het jaar 2007 geen sprake is van verhuur, omdat de gemeente per saldo geen huur 
heeft ontvangen. Naar het oordeel van het hof moet de huurovereenkomst als één geheel 
worden gezien. Huurincentives, zoals een huurvrije periode, zijn naar het oordeel van het 
hof in het economisch verkeer niet ongebruikelijk om leegstand te voorkomen of op te 
heffen en de huurprijs voor de huurvrije periode is volgens het hof in wezen begrepen in 
de huurprijs voor de overige perioden.101

Ik acht de opvatting van het hof juist. De btw is naar haar vorm een transactiebelasting.102 De 
relevante transactie in deze zaak is de verhuur op basis van een verhuurovereenkomst voor 
de duur van vijf jaar en zeven maanden. De overeengekomen huurvrije aanvangsperiode 
maakt onlosmakelijk deel uit van deze meerjarige verhuurovereenkomst. Het opknippen 
van onderhavige verhuurtransactie in een terbeschikkingstelling om niet (lees: geen 
verhuur) in 2007 en een terbeschikkingstelling tegen vergoeding in de jaren daarna (lees: 
verhuur) komt mij daarom kunstmatig voor. Ook de Ierse fiscus gaat van deze opvatting 

97 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 23 (Temco Europe).
98 Door de Hoge Raad is dit reeds voor de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn beslist (HR 

8 juni 1977, nr. 18.111, BNB 1977/174).
99 Hof Amsterdam 21 mei 2007, nr. 06/00240, NTFR 2007/1484.
100 Zie hierover nader: R.A. Wolf, ‘Huurincentives en btw’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2014/6-3, p. 7-9.
101 Hof ’s Hertogenbosch 4 november 2011, nr. 10/00337, V-N 2012/20.20.
102 A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 

p. 209.
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uit, mits sprake is van bona fide commerciële redenen voor de huurvrije periode.103 In 
het Verenigd Koninkrijk nam de fiscus daarentegen in ieder geval tot het einde van de 
overgangsregeling van de Brexit het standpunt in dat gedurende een huurvrije periode 
geen sprake is van een dienst onder bezwarende titel.104 In Nederland is hierover, voor 
zover mij bekend, geen beleid gepubliceerd.

 7.4.4 Verhuuranalogie

 Op grond van art. 11 lid 1, onderdeel b, laatste alinea Wet OB wordt in Nederland onder de 
verhuur van onroerende goederen mede verstaan ‘iedere andere vorm waarin onroerende 
goederen voor gebruik, anders dan als levering, ter beschikking worden gesteld’. Deze 
zogenoemde ‘verhuuranalogie’ is aan een tweede leven bezig. Tot 1 januari 1979 werd in 
Nederland de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van beperkte zakelijke 
(gebruiks)rechten op onroerende goederen voor de duur van ten minste 10 jaar als een 
levering aangemerkt. De vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van beperkte 
zakelijke (gebruiks)rechten op onroerende goederen voor minder dan 10 jaar (hierna: 
kortlopende beperkte zakelijke (gebruiks)rechten) kwalificeerde daarom als een dienst. 
Om een ongelijke btw-behandeling van de verhuur van onroerende goederen enerzijds 
en de vestiging overdracht, wijziging, afstand en opzegging van kortlopende beperkte 
zakelijke (gebruiks)rechten op onroerende goederen anderzijds te voorkomen, werd 
onder de verhuur van onroerende goederen mede begrepen: iedere andere vorm waarin 
goederen voor gebruik ter beschikking worden gesteld, anders dan ten minste voor een 
vaste termijn van 10 jaren.105 Deze verhuuranalogie was dermate ruim geformuleerd dat zij 
(in ieder geval grammaticaal) niet beperkt was tot de vestiging van kortdurende beperkte 
zakelijke gebruiksrechten.106 Omdat de vrijstellingen tot de datum van de inwerkingtreding 
van de Zesde Richtlijn, in Nederland op 1 januari 1979, niet geharmoniseerd waren, was 
deze verhuuranalogie naar mijn mening niet in strijd met de Tweede Richtlijn.

Met ingang van 1 januari 1979 is de slotalinea van art. 11 lid 1, onderdeel b Wet OB geschrapt. 
De wetgever meende dat aan de gelijkstelling van de vestiging, overdracht, wijziging, 
afstand en opzegging van kortlopende beperkte zakelijke genotsrechten met verhuur 
eigenlijk nooit behoefte had bestaan door de invoering van de optie voor belaste verhuur.107

In de toelichting op het schrappen van de verhuuranalogie werd tevens opgemerkt dat het 

103 In de tot december 2020 geldende Tax and Duty Manual VAT – Letting of Immovable goods van de 
Revenue Irish Tax and Customs werd hierover het volgende opgemerkt: “A 'rent holiday' - a rent-free 
period that is allowed for bona fide commercial reasons will not require special VAT treatment”. In 
de sindsdien geldende versie van dit document is deze passage niet meer opgenomen, maar uit 
dit document volgt niet dat deze beleidsopvatting is gewijzigd. Zie: https://www.revenue.ie/en/
tax-professionals/tdm/value-added-tax/part11-immovable-goods/letting-of-immovable-goods/
letting-of-immovable-goods.pdf, geraadpleegd 29 december 2020.

104 VAT Notice 742 Land and property, paragraaf 10.2: “If nothing is done or received in return for the rent-
free period then, so far as that period is concerned, no supply has been made”. Zie: https://www.gov.uk/
government/publications/vat-notice-742-land-and-property/vat-notice-742-land-and- 
property#supplies-between-landlords-and-tenants, geraadpleegd op 29 december 2020.

105 Art. 11 lid 1, onderdeel b, slotalinea Wet OB, tekst tot 1979.
106 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 

1990, p. 333.
107 MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 17.
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‘overigens de vraag is of art. 13, B, onderdeel b van de Zesde Richtlijn (thans: art. 135 lid 1, 
onderdeel l Btw-richtlijn) ruimte biedt voor een dergelijke gelijkstelling’.108 De wetgever 
zag bij het schrappen van de verhuuranalogie echter over het hoofd dat de optie voor 
belaste verhuur in Nederland niet mogelijk was (en is) voor de verhuur van woonruimte 
(zie paragraaf 7.7.5.3). Door het schrappen van de verhuuranalogie werd het – vanwege de 
btw-aftrek op de bouwkosten en/of het voorkomen van de destijds bestaande integratie-
heffing – voordelig een kortlopend beperkt zakelijk gebruiksrecht op nieuwe woningen 
te vestigen (een recht van erfpacht of vruchtgebruik) in plaats van deze woonruimte te 
gaan verhuren.109 De wetgever heeft die deur met terugwerkende kracht tot 31 maart 1995, 
18.00 uur weer gesloten door de ‘vergoedingsvoorwaarde’ in art. 3 lid 2 Wet OB (zie para-
graaf 4.2.6.4.3.3) in combinatie met de thans geldende verhuuranalogie.110 Het verschil met 
de oude verhuuranalogie is dat de temporele beperking ontbreekt. Uit de parlementaire 
geschiedenis volgt dat bewust is afgezien van een beperking van de verhuuranalogie tot de 
vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van kortlopende beperkte zakelijk 
rechten die op grond van art. 3 lid 2 Wet OB als een dienst kwalificeren:

“Voor de wettelijke uitwerking van de hiervoor bedoelde verhuuranalogie is – afgezien van 
de beperking in de tijd – gekozen voor een omschrijving van het begrip 'verhuur' zoals die in 
artikel 11 van de wet voorkwam tot en met 1978. Een voordeel van een dergelijke omschrijving 
is dat ook gevallen van terbeschikkingstelling van onroerende zaken, die niet onder de 'echte' 
verhuur (de verhuurovereenkomst uit het civiele recht) en ook niet onder een beperkt recht 
kunnen worden gebracht, toch als verhuur van onroerende zaken worden behandeld. Het 
moet immers niet uitgesloten worden geacht dat partijen bij een beperkte omschrijving voor 
constructiedoeleinden zullen zoeken naar dergelijke vormen van terbeschikkingstelling van 
onroerende zaken.”111

Van de eerder geuite twijfel of (thans) art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn ruimte biedt 
voor deze verhuuranalogie is in voormeld citaat niets meer te bespeuren.112 Daarnaast blijkt 
uit voormeld citaat dat de notie dat het begrip ‘verhuur’ een uniebegrip is ten enenmale 
ontbreekt.113 Duidelijk is dat de wetgever de verhuuranalogie niet alleen wenste toe te 
passen op de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van beperkte zakelijke 
(gebruiks)rechten die op grond van art. 3 lid 2 Wet OB als een dienst kwalificeren, maar ook 
op handelingen die op grond van het Nederlandse civiele recht niet kwalificeren als verhuur 
en evenmin kwalificeren als de vestiging e.d. van een beperkt zakelijk gebruiksrecht.114 De 
verhuuranalogie beoogt derhalve een te beperkte toepassing van de vrijstelling voor de 
verhuur van onroerend goed te bestrijden door een verruiming van het begrip ‘verhuur’. 
Hoewel de bewoordingen van art. 11 lid 1, onderdeel b, laatste alinea Wet OB suggereren 
dat iedere feitelijke terbeschikkingstelling van onroerend goed voor gebruik kwalificeert 

108 MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 21.
109 Zie hierover nader: J. Th. Sanders, Le droit de rêver (diss.), Den Haag: Sdu 2011, p. 129-131.
110 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 16-17.
111 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 33.
112 M. van der Wulp, ‘Verhuur plus = verhuur in de BTW’, V-N 2020/18.0.
113 In gelijke zin: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 

Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 150.
114 M. van der Wulp, ‘Verhuur plus = verhuur in de BTW’, V-N 2020/18.0.
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als verhuur, is zo’n ruime uitleg van de verhuuranalogie door de wetgever niet beoogd. 
De verhuuranalogie is enkel van toepassing op ‘diensten die erin bestaan dat de afnemer 
de bevoegdheid verkrijgt of gerechtigd wordt om het genot van het onroerend goed te 
kunnen hebben en niet op een prestatie die louter meebrengt dat een gebouw weer 
feitelijk voor gebruik beschikbaar komt, zoals het (weer) in gebruik geven of voor gebruik 
vrijgeven van onroerend goed nadat een ondernemer een verbouwing of renovatie heeft 
uitgevoerd’.115 Hieruit is af te leiden dat de verhuuranalogie uitsluitend van toepassing is 
op een belastbare dienst die inhoudt dat de afnemer een exclusief gebruikrecht op een 
bepaald (deel van een) onroerend goed wordt verleend.

In de zaak Stichting Goed Wonen I heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie de prejudiciële 
vraag gesteld of ‘art. 13, B, aanhef en onderdeel b en art. 13, C, aanhef en onderdeel a van de 
Zesde Richtlijn aldus uitgelegd moeten worden dat het de nationale wetgever vrijstaat onder 
de begrippen 'verhuur en verpachting' naast verhuur en verpachting in civielrechtelijke zin 
mede te begrijpen iedere andere vorm waarin onroerende zaken voor gebruik, anders dan 
als levering, ter beschikking worden gesteld’.116 Het Hof heeft deze vraag niet beantwoord, 
maar slechts duidelijk gemaakt dat (thans) art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn niet in 
de weg staat aan art. 11 lid 1, onderdeel b, laatste alinea Wet OB, op grond waarvan voor de 
toepassing van de vrijstelling de vestiging, voor een beperkte tijdsduur, van een recht van 
vruchtgebruik op een onroerend goed gelijkgesteld wordt met de verhuur van dat goed.117

Niettemin volgt (ook) uit dit arrest dat het begrip ‘verhuur’ een uniebegrip is.118 Diensten 
die op grond van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn niet als verhuur kwalificeren, 
mogen derhalve niet op grond van de verhuuranalogie in art. 11 lid 1, onderdeel b, laatste 
alinea Wet OB als verhuur worden beschouwd.119 De belastbare vestiging van een beperkt 
zakelijk (gebruiks)recht, zoals een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, die op 
grond van art. 3 lid 2 Wet OB kwalificeert als een dienst of een andere belastbare dienst 
die bestaat in het verlenen van een exclusief gebruiksrecht op een onroerend goed, is 
derhalve slechts een verhuurdienst indien deze handeling de kenmerkende elementen 
heeft van het uniebegrip verhuur, zoals in de zaak Stichting Goed Wonen I het geval was.120

De verhuuranalogie van art. 11 lid 1, onderdeel b, laatste alinea Wet OB mist die nuance. 
Van Zadelhoff stelt dan ook terecht dat de laatste alinea van art. 11 lid 1, onderdeel b Wet 
OB niet de vangnetbepaling is die de bewoordingen suggereren.121

115 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 33-34.
116 HR 24 augustus 1999, nr. 34.514, BNB 1999/439, m.nt. Van Zadelhoff.
117 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl (Stichting Goed Wonen I).
118 HR 27 september 2002, nr. 34.631, FED 2002/710, m.nt. Van der Paardt.
119 J.J.P. Swinkels, ‘Btw-actualiteiten betreffende verhuur van onroerende zaken, WFR 2009/1344 en 

M. van der Wulp, ‘Verhuur plus = verhuur in de BTW’, V-N 2020/18.0.
120 B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333, M. Albers, Het beperkt 

zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 84, 
M. Albers, ‘Verhuuranalogie (on)houdbaar?’, AA 2017/11, p. 855 en M. van der Wulp, ‘Verhuur 
plus = verhuur in de BTW’, V-N 2020/18.0. Zie ook J.J.P., Swinkels, ‘Btw-actualiteiten betreffende 
verhuur van onroerende zaken, WFR 2009/1344 die stelt dat het maar zeer de vraag is of de 
verhuuranalogie richtlijnconform is.

121 B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333.
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Door de richtlijnconforme uitleg van het begrip ‘verhuur’ wordt aan de verhuuranalogie 
slechts toegekomen indien sprake is van een dienst die inhoudt dat de afnemer een exclusief 
gebruikrecht op een bepaald (deel van een) onroerend goed wordt verleend, maar op grond 
van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn niet als verhuur kwalificeert.122 Hierbij kan 
gedacht worden aan de overdracht van een erfpacht- of opstalrecht op grond die op grond 
van art. 3 lid 2 Wet OB niet als een levering kwalificeert. De bewuste verruiming van het 
begrip ‘verhuur van onroerend goed’ door de wetgever om een te beperkte toepassing van 
de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed te bestrijden, heeft naar mijn mening 
verdergaande consequenties. Ook diensten die kwalificeren als een belaste prestaties sui 
generis (‘verhuur plus’), zoals het gelegenheid geven tot raamprostitutie of een theater-
voorstelling, zijn diensten die op grond van de verhuuranalogie kunnen kwalificeren als 
de verhuur van onroerend goed die in beginsel is vrijgesteld van btw-heffing. Het moge 
duidelijk zijn dat een dergelijk resultaat niet richtlijnconform is (zie paragrafen 7.4.3.3 
en 7.5.2.3).123 De wetgever doet er naar mijn mening dan ook verstandig aan om de 
verhuuranalogie te schrappen.124

7.4.5 Conclusie

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het begrip ‘verhuur’ in art. 135 lid 1, onderdeel l 
Btw-richtlijn een uniebegrip is. De Hoge Raad gaat er daarom terecht van uit dat het begrip 
‘verhuur’ in art. 11 lid 1, aanhef en onderdeel b Wet OB richtlijnconform moet worden 
uitgelegd. Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit acht ik een unierechtelijk invulling 
van het begrip ‘verhuur’ ook wenselijk, omdat hierdoor wordt voorkomen dat de invulling 
van dit begrip ‘van lidstaat tot lidstaat kan verschillen. Van verhuur van onroerend goed 
is volgens het Hof van Justitie (en de Hoge Raad) sprake indien aan de volgende drie 
kenmerken is voldaan:
1. het verlenen van een exclusief gebruiksrecht op een (bepaald) onroerend goed;
2. voor een overeengekomen tijdsduur; én
3. tegen vergoeding.

In Nederland wordt onder de verhuur van onroerende goederen mede verstaan iedere 
andere vorm waarin onroerende goederen voor gebruik, anders dan als levering, ter 
beschikking worden gesteld. Door de richtlijnconforme uitleg van het begrip ‘verhuur’ in 
art. 11 lid 1, aanhef en onderdeel b Wet OB ziet deze verhuuranalogie slechts op diensten 

122 HR 27 september 2002, nr. 34.631, FED 2002/710, m.nt. Van der Paardt, r.o. 3.3.2. In gelijke zin: M. 
van der Wulp, ‘Verhuur plus = verhuur in de BTW’, V-N 2020/18.0. Anders: Hof ’s Hertogenbosch 
14 februari 2007, nr. 97/21025, V-N 2007/33.1.5 waarin het hof de vestiging van een vruchtgebruik 
op onroerende goederen voor de duur van de herzieningsperiode op grond van een richtlijn-
conforme uitleg van het begrip ‘verhuur’ aanmerkt als een verhuurdienst én oordeelt dat ‘ook 
daarom met de laatste alinea van art. 11 lid 1, onderdeel b Wet OB niet buiten het communautaire 
kader wordt getreden’. Indien de vestiging van het recht van vruchtgebruik op grond van een 
richtlijnconforme uitleg van het begrip ‘verhuur’ kwalificeert als een verhuurdienst, dan sluit 
dit toepassing van de verhuuranalogie uit.

123 M. van der Wulp, ‘Verhuur plus = verhuur in de BTW’, V-N 2020/18.0. Zie ook: R.J. van der Zwan, 
‘Begrip verhuur van een onroerende zaak in de BTW: actief of passief?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 
2005/3-4, p. 14 die meent dat de verhuuranalogie ‘ruim, en wellicht in bepaalde gevallen zelfs 
te ruim, geformuleerd is’.

124 M. van der Wulp, ‘Verhuur plus = verhuur in de BTW’, V-N 2020/18.0.
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die erin bestaan dat de afnemer een gebruikrecht op een bepaald (deel van een) onroerend 
goed wordt verleend, maar niet voldoen aan de kenmerken van het uniebegrip ‘verhuur’. 
Omdat art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn niet toestaat dat de vrijstelling van toepassing 
is op andere diensten dan de verhuur van onroerend goed, kan de verhuuranalogie de 
toets van de richtlijnconforme kritiek niet doorstaan. De Nederlandse wetgever dient de 
verhuuranalogie daarom te schrappen.

7.5 Verhuur of verhuur plus?

7.5.1 Inleiding

In paragraaf 7.4.3.3 is aangegeven dat het element ‘overeengekomen tijdsduur’ in de 
definitie van het uniebegrip ‘verhuur’ bedoeld is om een onderscheid te maken tussen 
verhuurdiensten onderling en daarnaast tussen verhuurdiensten en diensten die iets 
anders zijn dan of méér omvatten dan verhuur (de zogenoemde ‘verhuur plus’). In deze 
paragraaf wordt nader ingegaan op dit onderscheid in de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie (paragraaf 7.5.2). Omdat de Hoge Raad voor het onderscheid tussen verhuur en 
verhuur plus een nader criterium hanteert, (niet-bijkomstige) faciliterende handelingen, 
zal aan de (richtlijnconformiteit) van de jurisprudentie van de Hoge Raad in paragraaf 7.5.3 
afzonderlijk aandacht worden besteed. In paragraaf 7.5.4 wordt afgesloten met een conclusie.

7.5.2 Hof van Justitie

7.5.2.1 Onderscheid tussen passieve(re) verhuur, actieve(re) verhuur en verhuur plus

Met het element tijdsduur in de definitie van het uniebegrip verhuur is, zoals in para-
graaf 7.4.3.3 is aangegeven, door het Hof van Justitie beoogd om een onderscheid te maken 
tussen de verhuur van onroerend goed, dat in de regel een betrekkelijk passieve activiteit 
is, die enkel verband houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis
oplevert, en andere activiteiten die ofwel een zakelijk-industrieel en commercieel karakter 
hebben, zoals de uitzonderingen van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn (zie paragraaf 7.6), ofwel 
een activiteit tot voorwerp hebben dat beter wordt gekarakteriseerd door het verrichten 
van een andere prestaties dan de enkele terbeschikkingstelling van een onroerend goed 
(verhuur plus).125 In wezen betreft dit een onderscheid tussen (verhuur)activiteiten van 
beleggers enerzijds en ondernemers anderzijds.126 Of anders gezegd: een onderscheid tussen 
bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed.

Uit het door het Hof gemaakte onderscheid tussen de passieve(re) verhuur van onroerend 
goed enerzijds en de actievere exploitatie van onroerend goed als bedoeld in art. 135 lid 2 
Btw-richtlijn volgt naar mijn mening niet dat laatstgenoemde diensten geen verhuurdiensten 

125 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 52 (Stichting Goed Wonen 
I) en HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 20 (Temco Europe). Het 
onderscheid tussen passieve en actieve exploitatie lijkt te zijn ontleend aan de conclusie van 
A-G Jacobs van 25 september 1997, zaak C-346/95, ECLI:EU:C:1997:432, punten 15 en 16 (Blasi). 
Zie: M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur in corrigerend licht’, BtwBrief 2014/57, p. 4.

126 M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur in corrigerend licht’, BtwBrief 2014/57, p. 4.
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zijn.127 Het zijn wel verhuurdiensten, maar met een ander, actiever karakter dan de betrekke-
lijk passieve verhuur van onroerend goed door een belegger waarvoor de vrijstelling volgens 
het Hof van Justitie is bedoeld (zie paragraaf 7.3). Het zou immers zinledig zijn om deze 
diensten in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn uit te zonderen van de ‘verhuurvrijstelling’ indien 
deze diensten geen verhuurdiensten zouden zijn. Ook het Hof van Justitie beschouwt de in 
art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde diensten als diensten die van de verhuurvrijstelling 
uitgezonderd zijn.128 Het is naar mijn mening daarom niet zuiver – want een a contrario 
redenering – om uit de kwalificatie als een verhuurdienst te concluderen dat sprake is van 
een passieve(re) verhuurdienst.129 Het voorgaande betekent dat het Hof van Justitie in zijn 
jurisprudentie drie situaties onderscheidt: passieve(re) verhuur, actieve(re) verhuur en 
verhuur plus. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

7.5.2.2 Onderscheid passieve(re) en actieve(re) verhuur

Ten aanzien van het onderscheid tussen de passieve(re) en actieve(re) verhuur van onroerend 
goed heeft het Hof van Justitie verduidelijkt dat de in beginsel vrijgestelde passieve(re) 
verhuur niet uitsluit dat de verhuurder ook andere prestaties verricht, maar deze presta-
ties moeten bijkomstig zijn aan de terbeschikkingstelling van het onroerend goed.130 De 
bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed en verhuur plus hebben met elkaar gemeen dat 
het geen beleggersactiviteiten zijn, maar bedrijfsmatig verrichte activiteiten waarvoor de 
vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed naar het oordeel van het Hof van Justitie 
niet is bedoeld (zie paragraaf 7.3.2). Zoals in paragraaf 7.3.2 is opgemerkt, miskent het Hof 
van Justitie naar mijn mening dat de bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed op grond 
van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn wel vrijgesteld kan zijn, namelijk indien deze 
activiteit niet in art. 135 lid 2, onderdelen a tot en met d Btw-richtlijn is genoemd en deze 

127 Anders: W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Is het huur of iets anders?’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2006/5-6, 
p. 22 en W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Wat is verhuur?’, Belastingbrief 2007/4-4.

128 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 19 (Blasi) en HvJ EG 3 februari 2000, 
zaak C-12/98, ECLI:EU:C:2000:62, r.o. 10 en 14 (M. Amengual Far/J. Amengual Far).

129 Zie voor deze redenering: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 19 december 2018, zaak C-17/18, 
V-N 2019/7.14 (Mailat), Cornielje, noot bij HvJ EU 19 december 2018, zaak C-17/18, FED 2019/106 
(Mailat) en Merkx, noot bij HvJ EU 19 december 2018, zaak C-17/18, BNB 2019/48 (Mailat).

130 HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-572/07, V-N 2009/29.17 (Tellmer Property), HvJ EU 27 september 2012, 
zaak C-392/11, BNB 2013/4, m.nt. Van Zadelhoff (Field Fisher Waterhouse) en HvJ EU 16 april 2015, 
zaak C-42/14, V-N 2015/22.19.9 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie).
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verhuurdienst door de lidstaat ook niet op grond van art. 135 lid 2, laatste zin Btw-richtlijn 
van de vrijstelling is uitgesloten (zie paragraaf 7.6.5).

Op grond van de thans geldende ‘verhuurvrijstelling’ en haar uitzonderingen komt het mij 
voor dat het Hof van Justitie ten onrechte een onderscheid maakt tussen passieve(re) en 
actieve(re) verhuur van onroerend goed. Iedere verhuurdienst – (meer) passief of (meer) 
actief – is op grond van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn vrijgesteld, tenzij deze 
verhuurdienst op grond van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn is uitgezonderd (zie paragraaf 7.6) of 
partijen op grond van art. 137 lid 1, onderdeel d en lid 2 Btw-richtlijn (rechtsgeldig) hebben 
geopteerd voor belaste verhuur (zie paragraaf 7.7). Dit is door de lidstaten nadrukkelijk 
beoogd teneinde de rechtsonzekerheid die gepaard gaat met het onderscheid tussen 
bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed te voorkomen (zie 
paragraaf 7.3.1.1). Met het negeren van die technische rechtvaardiging voor de ‘verhuurvrij-
stelling’ steekt het Hof van Justitie er weliswaar een stokje voor dat de toegevoegde waarde 
bij bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed onbelast blijft, maar hiermee haalt het ook 
het Trojaanse paard van de rechtsonzekerheid binnen (zie paragraaf 7.3.2).131 Omdat voor 
deze majeure inbreuk op de rechtszekerheid in de richtlijnhistorie, de bewoordingen en de 
(technische) strekking van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn naar mijn mening geen 
enkele steun te vinden is, verdient het aanbeveling dat het Hof van Justitie op zijn schreden 
terugkeert en de technische reden voor de verhuurvrijstelling weer in ere herstelt. Alsdan 
kan het onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige verhuur van onroerend 
goed achtwege blijven en dient slechts een onderscheid te worden gemaakt tussen verhuur 
en verhuur plus. Op dit onderscheid wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

 7.5.2.3 Onderscheid verhuur en verhuur plus

 Het onderscheid tussen verhuur van onroerend en verhuur plus is op grond van art. 135 
lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn van belang. Is een dienst geen verhuur, dan blijft de poort 
tot de vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn gesloten. Daarnaast kan de 
verhuur van onroerend goed in beginsel alleen belast zijn indien gekozen is voor belaste 
verhuur, terwijl verhuur plus van rechtswege belast is. Omdat bij verhuur plus geen sprake 
is van een keuze voor btw-heffing gelden er voor deze dienst ook geen (beperkende) 
keuzevoorwaarden. Hoewel in beginsel zowel bij een optie voor belaste verhuur van 
onroerend goed als verhuur plus het algemene btw-tarief van toepassing is, hoeft dit 
niet altijd zo te zijn. Bij een keuze voor belaste verhuur van onroerend geldt nimmer het 
verlaagde btw-tarief132, terwijl dit bij verhuur plus niet uitgesloten is. Het recht gebruik te 
maken van sportaccommodaties mag immers belast worden tegen het verlaagde btw-tarief.133

Uit het onderscheid dat het Hof van Justitie maakt tussen de verhuur van onroerend 
goed enerzijds en verhuur plus anderzijds, blijkt dat het bij laatstgenoemde diensten 

131 Zie: Fiscal Committee of the CFE, ‘Opinion Statement of the CFE on the Distinction beteen Taxable 
and VAT Exempt Letting of Immovable Property’, European Taxation 2010/2, p. 96 die opmerkt: 
“The CFE observes that in daily practice, the criterion of “relatively passive activity” is unclear and 
is a source of major uncertainty”.

132 Art. 98 jo. Bijlage III Btw-richtlijn.
133 Art. 98 jo. Bijlage III, punt 14 Btw-richtlijn.
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altijd gaat om een activiteit als ondernemer (lees: een activiteit als producent, handelaar 
of dienstverrichter) én een activiteit betreft die beter wordt gekarakteriseerd door een 
andere prestatie dan de enkele terbeschikkingstelling van een onroerend goed. Met 
andere woorden: het gaat de afnemer niet (primair) om de enkele terbeschikkingstelling 
van het onroerend goed, maar om iets anders. Dit ‘iets anders’ kan erin bestaan dat de 
overeengekomen tijdsduur in het geheel geen rol speelt (bijv. het recht om een tolweg te 
gebruiken) of dat de overeengekomen tijdsduur wel van belang is, maar het de afnemer 
primair te doen is om een mééromvattende prestatie dan de enkele terbeschikkingstelling 
van een onroerend goed, een ‘all-in-terbeschikkingstelling’ van het onroerend goed. Blijkens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Hoge Raad kan bij verhuur plus gedacht 
kan worden aan: het recht om een golfterrein te gebruiken134, het recht een brug of weg te 
gebruiken tegen betaling van tol135, het recht om een sigarettenautomaat te plaatsen in een 
bedrijfsruimte136, het recht om een voetbalstadion te gebruiken voor voetbalwedstrijden137, 
de ‘verhuur’ van (werkruimte in) sleutelklare kantoren138 (de zogenoemde ‘full service 
huurconcepten’139 of ‘all-inverhuur’140), de kortdurende terbeschikkingstelling van een 
ingerichte werkkamer (en een vitrine) aan een prostituee in combinatie met de daarmee 
gepaard gaande beheerdiensten door de exploitant van het raamprostitutiebedrijf141 en 
de kortdurende terbeschikkingstelling van een theaterzaal in combinatie met het gebruik 
van de foyer en de kleedkamers alsmede het ter beschikking stellen van theatertechnici 
en van personeel dat het bezoekend publiek begeleidt142.

De terbeschikkingstelling van een ingerichte werkkamer (en een vitrine) aan een prostituee 
door de exploitant van een raamprostitutiebedrijf kwalificeert niet altijd als verhuur 
plus. Omdat een exploitant van een raamprostitutiebedrijf op grond van de exploitatie-
vergunning normaliter gehouden is om (beheer)diensten verrichten, zoals het houden 
van toezicht en het waarborgen van de veiligheid van de prostituees en de klanten, de 
terbeschikkingstelling van douche- en toiletvoorzieningen en de schoonmaak, heeft de 
Hoge Raad geoordeeld dat deze beheerdiensten, behoudens tegenbewijs, geacht worden 
onderdeel uit te maken van de dienst(en) die de exploitant van het raamprostitutiebedrijf 
jegens de prostituee verricht.143 De dienst van een exploitant van een raamprostitutiebedrijf 

134 HvJ EG 18 januari 2001, zaak C-150/99, V-N 2001/11.21, r.o. 26 (Stockholm Lindöpark). 
135 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-358/97, FED 2001//25, m.nt. Swinkels (Commissie/Ierland) 

en HvJ EG 12 september 2000, zaak C-359/97, BNB 2000/378, m.nt. Finkensieper (Commissie/
Verenigd Koninkrijk).

136 HvJ EG 12 juni 2003, zaak C-275/01, V-N 2003/34.15 (Sinclair Collins).
137 HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-55/14, V-N 2015/13.18 (Régie communale autonome du stade Luc 

Varenne).
138 HvJ EU 16 april 2015, zaak C-42/14, V-N 2015/22.19.9, r.o. 42 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

w Warszawie).
139 J.A.M. Leijten, ‘Verhuur-plus, één met btw-belaste dienst of toch niet?’, WFR 2013/868, p. 873.
140 R.J. van der Zwan, ‘Begrip verhuur van een onroerende zaak in de BTW: actief of passief?’, Vastgoed 

Fiscaal & Civiel 2005/3-4, p. 15.
141 HR 23 november 2012, nr. 11/03325, BNB 2013/43, m.nt. Zadelhoff, r.o. 3.4, HR 30 november 2012, 

nr. 11/02842, BNB 2013/45, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4 en HR 7 december 2012, nr. 10/02532, 
BNB 2013/46, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 5.2.3.

142 HR 7 december 2012, nr. 10/02532, BNB 2013/46, m.nt. Van Zadelhoff.
143 HR 6 december 2013, nr. 12/03383, BNB 2014/22, m.nt. Van Zadelhoff, HR 6 december 2013, 

nr. 12/04443, BNB 2014/23, m.nt. Van Zadelhoff en HR 6 december 2013, nr. 13/01408, BNB 2014/24, 
m.nt. Van Zadelhoff.
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kwalificeert daarom in beginsel als verhuur plus. Staat vast dat de beheerdiensten die 
op grond van de exploitatievergunning moeten worden verricht niet daadwerkelijk zijn 
verricht, dan is de enkele verplichting om deze diensten te verrichten onvoldoende om 
verhuur plus aan te nemen en is sprake van de (in beginsel vrijgestelde) verhuur van 
onroerend goed.144 Worden de beheerdiensten door een derde beheerder verricht, dan 
kunnen deze diensten naar het oordeel van de Hoge Raad niet aan de exploitant worden 
toegerekend indien de beheerder deze werkzaamheden uitsluitend op grond van een met 
de prostituee gesloten overeenkomst voor eigen rekening en risico verricht.145 Ik acht dit 
oordeel richtlijnconform, omdat de vergunninghouder in dat geval geen andere prestatie 
verricht dan de terbeschikkingstelling van de ruimten.146 Ook de terbeschikkingstelling van 
(onroerende) opslagruimte tegen vergoeding in combinatie met aanvullend dienstbetoon, 
zoals de bewaking, de terbeschikkingstelling van transportwagentjes en/of het ‘gratis’ gebruik 
van een aanhanger of bestelbus, kan aan te merken zijn als de (in beginsel vrijgestelde) 
verhuur van onroerend goed.147 Dit is het geval indien het aanvullend dienstbetoon voor de 
modale huurder bijkomstig is. Of dit het geval is, zal aan de hand van de omstandigheden 
van het geval beoordeeld moeten worden. Ook bij de terbeschikkingstelling van een 
ingerichte vergader- of samenkomstzaal in een multifunctioneel gebouw in combinatie 
met aanvullend dienstbetoon, zoals de catering, de terbeschikkingstelling van benodigd 
materiaal (schrijfmateriaal, beamer, geluidsintallatie, flip-over en/of personeel), schoonmaak, 
bewaking en toezicht, zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden of sprake is van 
één dienst en, zo ja, of het aanvullend dienstbetoon vanuit de modale huurder bezien een 
doel op zich is (zie paragraaf 4.4.4). Alleen als dit het geval is, zal de terbeschikkingstelling 
van een ingerichte vergader- of samenkomstzaal als verhuur plus kwalificeren.148

144 HR 6 december 2013, nr. 12/04443, BNB 2014/23, m.nt. Van Zadelhoff.
145 HR 6 december 2013, nr. 12/03383, BNB 2014/22, m.nt. Van Zadelhoff en HR 6 december 2013, 

nr. 13/01408, BNB 2014/24, m.nt. Van Zadelhoff.
146 Vanuit het oogpunt van transparantie merk ik op dat ik in HR 6 december 2013, nr. 13/01408, 

BNB 2014/24, m.nt. Van Zadelhoff als gemachtigde van de exploitant ben opgetreden.
147 Hof ’s Hertogenbosch 20 mei 2016, nr. 14/00625, V-N 2016/51.1.3. De Hoge Raad heeft dit oordeel 

in stand gelaten (HR 20 april 2018, nr. 16/03303, BNB 2018/127, m.nt. Van Zadelhoff). Uit dit arrest 
volgt niet dat de Hoge Raad het (feitelijke) oordeel van het hof onderschrijft (in soortgelijke zin: 
Van Zadelhoff, noot bij HR 20 april 2018, nr. 16/03303, BNB 2018/127; anders: Gomes Vale Viga, 
noot bij HR 20 april 2018, nr. 16/03303, FED 2018/130). De Hoge Raad heeft in dit arrest slechts 
duidelijk gemaakt dat het oordeel van Hof ‘s Hertogenbosch geen blijk geeft van een onjuiste 
maatstaf, de omstandigheden die het hof in aanmerking heeft genomen relevant kunnen zijn 
en dat het hof geen omstandigheden buiten beschouwing heeft gelaten die wel relevant kunnen 
zijn (M.W.C. Feteris, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer: Kluwer 2014, p. 440).

148 Hof ’s Hertogenbosch 28 juli 2011, nr. 08/00708, V-N 2011/52.1.4. Het cassatieberoep tegen deze 
uitspraak is door de Hoge Raad afgedaan met toepassing van art. 81 lid 1 RO (HR 30 november 2012, 
nr. 11/04064, ECLI:NL:HR:2012:BY4582). Uit dit arrest volgt niet dat de Hoge Raad het oordeel 
van het hof inhoudelijk onderschrijft (anders: P. Tielemans, ‘Vrijgestelde verhuur onroerende 
zaak of btw-belaste dienst?’, BtwBrief 2013/16, p. 11 en M.W.C. Soltysik, ‘Verhuur(+) en BTW: zit 
de Hoge Raad (nog) op de juiste lijn?’, WFR 2015/7103, p. 829). Ook de verwevenheid van het 
oordeel van Hof ’s Hertogenbosch met waarderingen van feitelijke aard die in cassatie niet op 
juistheid kunnen worden getoetst, kan immers de aanleiding zijn geweest voor de toepassing 
van art. 81 lid 1 RO in deze zaak.
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7.5.3 Hoge Raad

De Hoge Raad heeft uit de in paragraaf 7.5.2 besproken jurisprudentie afgeleid dat het 
Hof van Justitie bij het onderscheid van verhuur en verhuur plus tot uitgangspunt neemt:

“(…) dat de verhuur van onroerend goed in de regel een betrekkelijk passieve activiteit is, die 
enkel verband houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis oplevert, 
en dat deze handeling daarom moet worden onderscheiden van andere activiteiten die ofwel 
een zakelijk-industrieel en commercieel karakter hebben zoals de uitzonderingen van artikel 13, 
B, letter b, punten 1 tot en met 4, van de Zesde richtlijn (thans: artikel 135, lid 2, letters a tot 
en met d, van de BTW-richtlijn 2006), ofwel een voorwerp hebben dat beter gekarakteriseerd 
wordt door het leveren van een prestatie dan door de enkele terbeschikkingstelling van een 
goed, zoals het recht een golfterrein te gebruiken, het recht een brug te gebruiken tegen betaling 
van tolgeld, of het recht sigarettenautomaten te plaatsen in een bedrijfsruimte. Het hiervoor 
bedoelde passieve karakter gaat met name verloren, wanneer de andere elementen van de 
prestatie waarmee rekening wordt gehouden een meer dan kennelijk bijkomstig karakter 
hebben ten opzichte van dat deel van de wederprestatie dat met het tijdsverloop verband 
houdt (vgl. HvJ 18 januari 2001, Stockholm Lindöpark, C-150/99, V-N 2001/11.21, punten 26 en 
27, en HvJ 18 november 2004, Temco Europe SA, C-284/03, V-N 2005/21.11, punten 20 en 23).

Bij de beoordeling of de kenmerkende elementen die naast de terbeschikkingstelling van 
een onroerende zaak deel uitmaken van de prestatie, als bijkomstig in vorenvermelde zin 
moeten worden beschouwd, dient te worden onderscheiden naar handelingen die behoren 
tot zaakgerelateerde handelingen die een verhuurder normaal gesproken verricht (zoals het 
onderhoud van het verhuurde, het onderhoud en de schoonmaak van centrale voorzieningen, 
de aansluiting van elektriciteit, water en gas), en handelingen waarvan is te onderkennen 
dat zij worden verricht om een specifiek gebruik van de onroerende zaak door de huurder te 
faciliteren. Deze laatste handelingen hebben, tenzij deze voor het doel van het gebruik door 
de huurder van ondergeschikt belang zijn, een toegevoegde waarde van betekenis. Hierbij kan 
gedacht worden aan het ter beschikking stellen van (een) bijzonder voor dat doel geschikte 
voorziening(en) in combinatie met aanvullend dienstbetoon, verricht door (personeel van) 
de verhuurder, voor, tijdens en/of na het gebruik van de onroerende zaak.”149

Uit de in paragraaf 4.4.4 besproken criteria voor de kwalificatie van een samengestelde 
prestatie volgt dat er bij de terbeschikkingstelling van onroerend goed die gepaard gaat 
met één of meerdere andere prestaties drie smaken zijn. In onderstaande figuur zijn die 
drie smaken weergegeven:

149 HR 23 november 2012, nr. 11/03325, BNB 2013/43, m.nt. Zadelhoff, r.o. 3.4, HR 30 november 2012, 
nr. 11/02842, BNB 2013/45, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4, HR 7 december 2012, nr. 10/02532, 
BNB 2013/46, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 5.2.3, HR 25 april 2014, nr. 08/00864, BNB 2014/159, m.nt. 
Van Zadelhoff, r.o. 3.4.1 en HR 20 april 2018, nr. 16/03303, BNB 2018/127, m.nt. Van Zadelhoff, 
r.o. 2.4.1.
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Het hierboven geciteerde uitgangspunt van de Hoge Raad heeft betrekking op het onder-
scheid tussen de tweede en de derde situatie. De Hoge Raad overweegt, onder verwijzing 
naar r.o. 23 van het Temco Europe-arrest, dat het passieve karakter van een (in beginsel 
vrijgestelde) verhuurdienst met name verloren gaat ‘wanneer de andere elementen 
van de prestatie waarmee rekening wordt gehouden een meer dan kennelijk bijkomstig 
karakter hebben ten opzichte van dat deel van de wederprestatie dat met het tijds-
verloop verband houdt’.150 Naar mijn mening is dit echter geen correcte weergave van 
hetgeen het Hof van Justitie in r.o. 23 van het Temco Europe-arrest heeft geoordeeld: 

“23 Hoewel de wederprestatie voor de verhuurder, die strikt verband houdt met de duur van 
het gebruik van het goed door de huurder, het passieve karakter van de verhuur het beste lijkt 
weer te geven, kan daaruit overigens niet worden afgeleid dat een wederprestatie waarbij ook 
met andere elementen rekening wordt gehouden de kwalificatie als „verhuur van onroerende 
goederen” in de zin van artikel 13, B, sub b, van de Zesde richtlijn, noodzakelijkerwijze uitsluit, 
met name niet wanneer de andere elementen waarmee rekening wordt gehouden een kennelijk 
bijkomstig karakter hebben ten opzichte van het deel van de wederprestatie dat met het 
tijdsverloop verband houdt of geen vergoeding vormen voor een andere prestatie dan enkel 
de terbeschikkingstelling van een goed.”151

De clou van deze rechtsoverweging is naar mijn mening dat een vergoeding die uitsluitend 
afhankelijk is van de duur van het gebruik van het onroerend goed een sterke aanwijzing 
is dat sprake is van een meer passieve verhuurdienst, maar dat hieruit niet mag worden 
afgeleid dat een vergoeding die niet (uitsluitend) afhankelijk is van de duur van het 
gebruik aan een kwalificatie van de prestatie als een (meer) passieve verhuurdienst in 
de weg staat (zie paragraaf 7.4.3.4). Het Hof van Justitie noemt in deze rechtsoverweging 

150 HR 23 november 2012, nr. 11/03325, BNB 2013/43, m.nt. Zadelhoff, r.o. 3.4, HR 30 november 2012, 
nr. 11/02842, BNB 2013/45, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4 en HR 7 december 2012, nr. 10/02532, 
BNB 2013/46, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 5.2.3. Zie ook: HR 6 december 2013, nr. 12/03383, 
BNB 2014/22, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.1, HR 6 december 2013, nr. 12/04443, BNB 2014/23, 
m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4 en HR 6 december 2013, nr. 13/01408, BNB 2014/24, m.nt. Van 
Zadelhoff, r.o. 3.4.1.

151 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 23 (Temco Europe).



445

Verhuur of verhuur plus? 7.5.3

twee voorbeelden (‘met name’) – het betreft derhalve geen limitatieve opsomming – van 
situaties waarin dit het geval is:
1. de elementen van de vergoeding die geen verband houden met de duur van het gebruik 

hebben een kennelijk bijkomstig karakter ten opzichte van het deel van de vergoeding 
dat met het tijdsverloop verband houdt;

2. de elementen van de vergoeding die geen verband houden met de duur van het gebruik 
vormen geen vergoeding voor een andere prestatie dan enkel de terbeschikkingstelling 
van een onroerend goed.

Deze overweging is naar mijn mening niet los te zien van de feitelijke situatie in de zaak 
Temco Europe.152 In deze zaak was voor het gebruik van het onroerend goed een jaarlijkse 
vergoeding bedongen van BEF 3500 voor het als kantoor ingerichte gedeelte en 1000 BEF 
voor het als magazijn ingerichte gedeelte. Deze vergoeding werd vermeerderd met 0,4% 
van de omzet excl. btw van de gebruikers en met 5.000 BEF per jaar per tewerkgestelde 
persoon.153 De vergoeding was in deze zaak dus niet uitsluitend afhankelijk van de duur 
van het gebruik, maar mede van de omzet van de gebruiker(s) en het aantal personen dat 
de gebruikers in het onroerend te werk gesteld hadden. De boodschap van het Hof van 
Justitie is dat die omstandigheid niet aan de (door de partijen niet gewenste) kwalificatie als 
verhuurdienst in de weg hoeft te staan. Ook een vergoeding die (deels) afhankelijk is van de 
winst- of de omzet van de gebruiker kan dus de tegenprestatie voor een verhuurdienst zijn.154

De Hoge Raad leidt uit r.o. 23 van het Temco Europe-arrest naar mijn mening ten onrechte 
af dat geen sprake is van een (in beginsel vrijgestelde) verhuurdienst wanneer de niet-ver-
huurelementen van de prestatie een meer dan bijkomstig karakter hebben ten opzichte 
van het deel van de vergoeding die verband houdt met de verhuur van onroerend goed. 
Het kennelijk bijkomstige karakter ziet in r.o. 23 van het Temco Europe-arrest niet op de 
niet-verhuurelementen van de prestatie, maar op het deel van de vergoeding (‘de wederpres-
tatie’) dat niet uitsluitend verband houdt met de duur van het gebruik van het onroerend 
goed. Voor de vraag of de prestaties die gepaard gaan met de terbeschikkingstelling van 
onroerend goed al dan niet bijkomstig zijn aan de terbeschikkingstelling van onroerend 
goed, zijn de in paragraaf 4.4.4 besproken (algemene) criteria voor een samengestelde 
prestatie de norm.155 Het door de Hoge Raad gehanteerde ‘Temco Europe-criterium’ acht 
ik daarom niet in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Het 
daarop gebaseerde uitgangspunt dat bij faciliterende handelingen in beginsel sprake is van 
verhuur plus, kan leiden tot een uitkomst die de toets van de richtlijnconforme kritiek kan 

152 Vgl. M.M.W.D. Merkx, ‘Temco Europe; samen alleen voor de BTW’, BtwBrief 2005/3.
153 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 6 (Temco Europe).
154 Het is naar mijn mening dan ook onjuist dat Rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat uit het 

Temco Europe-arrest volgt dat een omzetgerelateerde vergoeding aan de kwalificatie van de 
terbeschikkingstelling van een kamer als verhuur in de weg staat (Rb Haarlem 7 september 2011, 
nr. 10/6748, V-N 2011/64.25.9).

155 HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-572/07, V-N 2009/29.17, r.o. 17 en 18 (RLRE Tellmer Property) en 
HvJ 27 september 2012, zaak C-392/11, BNB 2013/4, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 14-17 (Field Fisher 
Waterhouse). In gelijke zin: M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur onroerend goed in 
corrigerend licht’, BtwBrief 2014/57, p. 6.
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doorstaan.156 Niettemin is het geen zuiver criterium om de verhuur van onroerend goed 
te onderscheiden van verhuur plus. Ook bij niet-bijkomstige faciliterende handelingen 
kan namelijk sprake zijn van een dienst die zowel op grond van art. 135 Btw-richtlijn als 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie kwalificeert als een verhuurdienst. Hierbij kan 
gedacht worden aan de (van rechtswege belaste) verhuur van hotelaccommodatie voor 
korte duur met aanvullend dienstbetoon (zie paragraaf 7.6.1).

7.5.4 Conclusie

Met het element tijdsduur in de definitie van het uniebegrip ‘verhuur’ is naar het oordeel 
van het Hof van Justitie beoogd om een onderscheid te maken tussen de verhuur van 
onroerend goed, dat in de regel een betrekkelijk passieve activiteit is, die enkel verband 
houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis oplevert, en andere 
activiteiten die ofwel een zakelijk-industrieel en commercieel karakter hebben, zoals de 
uitzonderingen van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn, ofwel een activiteit tot voorwerp hebben 
dat beter wordt gekarakteriseerd door het verrichten van een andere prestaties dan de 
enkele terbeschikkingstelling van een onroerend goed (verhuur plus). Naar mijn mening 
is voor het onderscheid tussen de passieve(re) of niet-bedrijfsmatige en de actieve(re) of 
bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed geen steun te vinden in (de richtlijnhistorie 
van) art. 135 Btw-richtlijn. Door de lidstaten is nadrukkelijk beoogd om de ‘verhuurvrij-
stelling’ ook toe te passen op de bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed die niet is 
uitgezonderd op grond van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn. Het negeren van die technische 
rechtvaardiging voor de ‘verhuurvrijstelling’ is vanuit het oogpunt van het rechtskarakter 
van de btw winst te noemen. Niettemin heeft deze winst een hoge prijs, aangezien het Hof 
van Justitie met het onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige verhuur het 
Trojaanse paard van rechtsonzekerheid binnengehaald heeft. Omdat het door het Hof van 
Justitie gemaakte onderscheid geen steun vindt in het recht verdient het naar mijn mening 
op grond van de rechtszekerheid en uitvoerbaarheid aanbeveling indien het Hof op zijn 
schreden terugkeert en zich beperkt tot het onderscheid tussen verhuur en verhuur plus.

De Hoge Raad leidt uit het Temco Europe-arrest van het Hof van Justitie naar mijn mening 
ten onrechte af dat geen sprake is van een (in beginsel vrijgestelde) verhuurdienst wanneer 
de niet-verhuurelementen van de prestatie een meer dan bijkomstig karakter hebben ten 
opzichte van het deel van de vergoeding die verband houdt met de verhuur van onroerend 
goed. Het Hof van Justitie heeft in dit arrest slechts duidelijk willen maken dat ook bij 
een vergoeding die niet louter afhankelijk is van de overeengekomen tijdsduur sprake 
kan zijn van een in beginsel vrijgestelde verhuurdienst. Of de prestaties die gepaard gaan 
met de terbeschikkingstelling van onroerend goed al dan niet bijkomstig zijn aan de 
terbeschikkingstelling van het onroerend goed, dient volgens het Hof van Justitie getoetst 
te worden aan de hand van de in paragraaf 4.4.4 besproken criteria. De Hoge Raad hanteert 
een nader toetsingskader door de prestaties die gepaard met de terbeschikkingstelling 
van onroerend goed te onderscheiden in zaakgerelateerde handelingen die de verhuurder 

156 In de jurisprudentie van de Hoge Raad heb ik geen voorbeeld kunnen vinden van een arrest waarin 
het ‘Temco Europe-criterium’ tot een uitkomst heeft geleid die de toets van de richtlijnconforme 
kritiek niet kan doorstaan.
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gewoonlijk verricht (verhuur) en faciliterende handelingen (verhuur plus, tenzij deze voor 
de huurder van ondergeschikt belang zijn). Naar mijn mening verdient het aanbeveling dat 
de Hoge Raad weer terugkeert naar (uitsluitend) de in paragraaf 4.4.4. besproken algemene 
criteria voor een samengestelde vastgoedtransactie. In de eerste plaats, omdat het Hof 
van Justitie (uitsluitend) die criteria hanteert bij de terbeschikkingstelling van onroerend 
goed in combinatie met aanvullend dienstbetoon. En in de tweede plaats, omdat ook bij 
niet-bijkomstige faciliterende handelingen sprake kan zijn van een dienst die zowel op 
grond van art. 135 Btw-richtlijn als de jurisprudentie van het Hof van Justitie kwalificeert 
als een verhuurdienst. Hierbij kan gedacht worden aan de (van rechtswege belaste) verhuur 
van hotelaccommodatie voor korte duur met aanvullend dienstbetoon (zie paragraaf 7.6.1). 
Het criterium ‘niet-bijkomstige faciliterende handelingen’ is daarom geen zuiver criterium 
om de verhuur van onroerend goed te onderscheiden van verhuur plus.

7.6 Van rechtswege belaste verhuur van onroerend goed

Op grond van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn is de verhuur en verpachting van 
onroerende goederen vrijgesteld van btw-heffing. Op grond van het tweede lid van art. 135 
Btw-richtlijn is van deze vrijstelling uitgesloten:
a) het verstrekken van accommodatie, als omschreven in de wetgeving der lidstaten, 

in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie, met inbegrip van de 
verhuuraccommodatie in vakantiekampen of op kampeerterreinen;

b) verhuur van parkeerruimte voor voertuigen;
c) verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines;
d) verhuur van safeloketten.

De reden voor deze uitsluitingen is dat deze activiteiten (gewoonlijk) geen beleggersac-
tiviteiten, maar ondernemersactiviteiten zijn waarvoor de vrijstelling niet is bedoeld (zie 
paragrafen 7.3 en 7.5). In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de eerste drie imperatieve 
uitzonderingen op de ‘verhuurvrijstelling’. De uitzondering voor de verhuur van safeloketten 
blijft onbesproken, omdat deze verhuurdienst geen betrekking heeft op een zelfstandig 
onroerend goed waardoor deze transactie buiten de reikwijdte van dit onderzoek valt. 
De in art. 135 lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten kunnen 
zowel betrekking hebben op zelfstandige onroerende goederen (een vakantiewoning of 
garagebox bijv.) als op onzelfstandige onroerende goederen (bijv. een hotelkamer of een 
parkeervak op een openbare parkeerplaats). Om die reden worden deze uitsluitingen 
wel behandeld. Datzelfde heeft te gelden voor de verhuur van blijvend geïnstalleerde 
werktuigen en machines. Hoewel deze verhuurdiensten doorgaans geen betrekking 
hebben op zelfstandige onroerende goederen (bijv. een onroerende warmtepomp of 
cv-ketel), kan deze uitsluiting ook betrekking hebben op een zelfstandig onroerend goed 
(een vuilverbrandingsinstallatie bijv.).

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In de paragrafen 7.6.1 tot en met 7.6.3 wordt 
achtereenvolgens op de eerste drie in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde diensten 
ingegaan. Omdat lidstaten alleen bij de van rechtswege belaste verhuur van accommo-
datie in het hotelbedrijf en sectoren met een soortgelijke functie beschikken over een 
beoordelingsruimte, zal alleen bij die uitzondering op de vrijstelling afzonderlijk aandacht 
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worden besteed aan de Nederlandse implementatie. Bij de bespreking van de andere twee 
imperatieve uitzonderingen op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed, wordt 
de jurisprudentie en het beleid van nationale (en met name Nederlandse) bodem slechts 
gebruikt ter illustratie van de unierechtelijke reikwijdte van deze uitzonderingen. Op grond 
van de slotzin van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn mogen lidstaten nog andere handelingen 
van deze vrijstelling uitsluiten. Op die mogelijkheid wordt in paragraaf 7.6.4 ingegaan. In 
deze paragraaf zal tevens op hoofdlijnen een overzicht worden gegeven van de huidige 
toepassing van deze mogelijkheid in de verschillende lidstaten. In paragraaf 7.6.5 wordt 
afgesloten met een conclusie.

7.6.1 Verhuur van accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met een 
soortgelijke functie

7.6.1.1 Richtlijn(historie)

Onder vigeur van de Tweede Richtlijn werd er door verschillende lidstaten btw geheven 
ter zake van de verhuur van tijdelijke verblijfplaatsen in de recreatieve sector. In België 
was het ‘verschaffen van gemeubeld logies door de exploitant van een hotelinrichting’ 
en meer in het algemeen ‘alle vormen van verhuur in het hotelbedrijf en aanverwante 
bedrijfstakken’ aan btw-heffing onderworpen.157 In Duitsland werd btw geheven ter zake 
van de ‘verhuur van tijdelijk onderkomen in daartoe bestemde vertrekken of kamers door 
een ondernemer aan vreemdelingen’.158 Frankrijk merkte de ‘verhuur van gemeubileerde 
ruimten (door beroepsverhuurders of particulieren) en de verstrekking van onderkomen’ 
alsmede ‘de verhuur van al dan niet gestoffeerde ruimten indien dit voor de verhuurder 
een aanwending van zijn bedrijfskapitaal vormt’ aan als een bedrijfshandeling waarover 
btw verschuldigd was.159 In Luxemburg werd btw geheven ter zake van het ‘verschaffen van 
logies in gelegenheden die een belastingplichtige tot tijdelijk onderkomen van personen 
bestemt’.160 En in Nederland werd de ‘verhuur binnen het kader van het hotelbedrijf of 
van aanverwante bedrijven’ aan btw-heffing onderworpen.161

Volgens Bours gaan de technische, sociale en economische rechtvaardiging voor het 
vrijstellen van de verhuur van woonruimte (zie paragraaf 7.3) niet op voor de verhuur in 
het kader van het hotelwezen.162 Dit heeft te maken met het bedrijfsmatige karakter van 
deze activiteit en de korte duur van het verblijf. Vanuit het oogpunt van gelijkheid van 
concurrentie (lees: het beginsel van de fiscale neutraliteit) was Bours van mening dat 

157 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 19.

158 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 24.

159 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 27-28.

160 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 33.

161 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 35.

162 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 138.
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niet alleen de verhuur van hotelkamers diende te worden belast, maar ook de verhuur 
van staanplaatsen op een camping en de verhuur van gemeubileerde villa’s en apparte-
menten voor kort verblijf. De vraag waar de grens ligt tussen de vrijgestelde verhuur van 
woonruimte en de bedrijfsmatige verhuur voor kort verblijf, is echter gemakkelijker te 
stellen dan te beantwoorden. Bours meende dat de grens, hoewel arbitrair, het beste kon 
worden getrokken bij een definiëring van de normale verblijfsduur. Hij stelde voor om het 
‘regelmatig ter beschikking stellen van gemeubileerde woonruimte of verblijfsgelegenheden 
voor de duur van normaliter minder dan [drie] maanden’ aan btw-heffing te onderwerpen.163

De Europese Commissie heeft de aanbevelingen van Bours deels overgenomen. In art. 14, 
B, onderdeel d, punt 1 Voorstel voor een zesde richtlijn stelde zij voor om ‘de verhuur in 
het kader van het hotelbedrijf of van sectoren met een soortgelijke functie, van vakan-
tiekampen of kampeerterreinen’ aan btw-heffing te onderwerpen. Conform de opvatting 
van Bours is deze uitzondering op de vrijstelling niet alleen van toepassing op de verhuur 
van hotelkamers, maar ook op daarmee concurrerende activiteiten, zoals de verhuur van 
een staanplaats op de camping. In de tekst ontbreekt echter een grens op basis van de 
normale verblijfsduur. In de toelichting op deze bepaling merkt de Europese Commissie 
in navolging van Bours op dat ‘de technische, economische en sociale redenen die gelden 
voor de verhuur van woonhuizen en verpachtingen in de landbouw niet gelden voor de 
verhuur in het kader van het hotelbedrijf’.164

Uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn blijkt dat de tekst 
van art. 14, B, onderdeel d, punt 1 Voorstel voor een zesde richtlijn iets is aangepast: ‘de 
verhuur in het kader van het hotelbedrijf, van vakantiekampen of kampeerterreinen of 
de verhuur van soortgelijke aard’.165 Hierdoor werd niet alleen de soortgelijke verhuur als 
de verhuur in het kader van het hotelbedrijf uitgezonderd van de vrijstelling, maar ook de 
soortgelijke verhuur als de verhuur van vakantiekampen of kampeerterreinen. Daarnaast 
volgt uit deze vergaderstukken dat een aantal lidstaten opmerkingen hebben gemaakt 
over deze voorgestelde bepaling. Het Verenigd Koninkrijk was van mening dat ook de 
verhuur voor een bepaalde tijdsduur in het kader van het hotelbedrijf (bijv. voor de duur 
van langer dan vier weken) vrijgesteld moest zijn.166 België wilde de verhuur door een 
particulier van zijn chalet of vakantieflat tijdens het toeristenseizoen vrijgesteld zien. En 
Ierland wilde de prestatie van kleine pensions (‘boarding houses’) kunnen vrijstellen, met 
dien verstande dat de vrijstelling niet alleen betrekking heeft op de huisvesting, maar ook 
op het verstrekken van voedsel.167 Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben zich verzet 
tegen de door België gewenste uitbreiding van de vrijstelling, omdat dit een probleem is 
dat met de zogenoemde ‘kleine ondernemersregeling’168 kan worden opgelost. Duitsland, 

163 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 138.

164 Toelichting op art. 14, B, onderdeel d Voorstel voor een Zesde Richtlijn, V-N 1973/18A, p. 758.
165 Werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 16 juni 1976, nr. T/497/76 (FIN), p. 7bis.
166 Nota van de Groep financiële vraagstukken van 7 januari 1974, nr. R/2/74 (FIN 2), deel II, p. 19.
167 Werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 16 juni 1976, nr. T/497/76 (FIN), p. 7bis 

en bijlage I bij de Nota van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN), p. 3.

168 Thans te vinden in art. 281 e.v. Btw-richtlijn.
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Frankrijk en Nederland waren om dezelfde reden tegen de door Ierland gewenste beperking 
van de uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed.169

Gelet op dit verschil van inzicht is het niet verwonderlijk dat in art. 13, B, onderdeel b, punt 
1 Zesde Richtlijn uiteindelijk is opgenomen dat de lidstaten de bevoegdheid hebben om te 
omschrijven wanneer de verstrekking van de accommodatie plaatsvindt in het hotelbedrijf of 
in sectoren met een soortgelijke functie: “het verstrekken van accommodatie, als omschreven 
in de wetgeving der lidstaten, in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie, 
met inbegrip van de verhuuraccommodatie in vakantiekampen of op kampeerterreinen”. 
Deze bepaling is ongewijzigd overgenomen in art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn.

 7.6.1.2 Hof van Justitie

 In de arresten Commissie/Ierland en Commissie/Verenigd Koninkrijk overweegt het 
Hof van Justitie dat het communautair begrip (thans: uniebegrip) ‘verhuur’ in sommige 
opzichten ruimer is dan het civielrechtelijke begrip ‘verhuur’ in de verschillende lidstaten, 
omdat eerstgenoemd begrip ook het verstrekken van accommodatie in het hotelbedrijf 
omvat.170 Hieruit blijkt dat het Hof het verstrekken van accommodatie in het hotelbedrijf 
of in sectoren met een soortgelijke functie als bedoeld in (thans) art. 135 lid 2, onderdeel a 
Btw-richtlijn beschouwt als een verhuurdienst. Dit laat onverlet dat deze verhuurdienst 
wel een ander karakter heeft dan de verhuurdiensten waarvoor de vrijstelling van art. 135 
lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn is bedoeld. Kenmerkend voor deze verhuurdienst is dat 
zij (in de regel) leidt tot een actievere exploitatie van onroerend goed, zodat btw-heffing 
gerechtvaardigd is (zie paragraaf 7.5).171

Omdat art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn een uitzondering is op de vrijstelling voor 
verhuur van onroerend goed moet zij ruim worden uitgelegd.172 Dit geldt ook voor de 
uitdrukking ‘sectoren met een soortgelijke functie’ in art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn, 
omdat zij beoogt om het tijdelijk verstrekken van accommodatie dat (potentieel) concurreert 
met het verstrekken van hotelaccommodatie aan btw-heffing te onderwerpen.173 Hiermee 
wordt recht gedaan aan de concurrentieneutraliteit. De lidstaten beschikken over een 
beoordelingsruimte om te bepalen welke accommodatieverstrekkingen op grond van 
135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn moeten worden belast, maar die beoordelingsmarge is 
begrensd door het doel van de bepaling: het maken van onderscheid tussen de vrijgestelde 

169 Memorandum van de Groep financiële vraagstukken van 19 juli 1976, nr. T/595/76 (FIN), punt 8, 
p. 7.

170 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-358/97, FED 2001/25, m.nt. Swinkels, r.o. 54 (Commissie/
Ierland) en HvJ EG 12 september 2000, zaak C-359/97, BNB 2000/378, m.nt. Finkensieper, r.o. 66 
(Commissie/Verenigd Koninkrijk).

171 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 53 (Stichting Goed Wonen 
I). Het Hof neemt dit letterlijk over - overigens zonder hiernaar te verwijzen - uit de conclusie 
van A-G Jacobs 25 september 1997, zaak C-346/95, ECLI:EU:C:1997:432, punt 16 (Blasi).

172 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 18 en 19 (Blasi).
173 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 20 (Blasi). In gelijke zin: conclusie 

A-G Jacobs 25 september 1997, zaak C-346/95, ECLI:EU:C:1997:432, punt 18 (Blasi).
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verhuur van woonruimte en de belaste verstrekkingen van accommodatie in het hotelbedrijf 
en soortgelijke sectoren.174

Het is aan de lidstaten om criteria in te voeren die zij passend achten om dit onderscheid aan 
te brengen.175 Het Hof van Justitie acht de verblijfsduur een passend criterium, omdat een 
verblijf in een hotel eerder kortdurend en een verblijf in een huurwoning eerder langdurend 
is. Het Hof gaat niet zo ver als A-G Jacobs die – net als Bours (zie paragraaf 7.6.1.1) – meende 
dat de verblijfsduur het (wezenlijke) onderscheidende criterium is.176 Lidstaten hebben 
derhalve de mogelijkheid om andere criteria dan de verblijfsduur te hanteren.177 Het door 
Duitsland toegepaste criterium ‘verstrekken van accommodatie van korte duur’, hetgeen in 
de Duitse jurisprudentie werd uitgelegd als minder dan zes maanden, is naar het oordeel 
van het Hof een redelijk middel om te verzekeren dat btw wordt geheven over het tijdelijk 
verstrekken van accommodatie in het kader van een commerciële relatie.178 Het bepalen van 
de verblijfsduur aan de hand van het geobjectiveerde voornemen van partijen, de gesloten 
(huur)overeenkomst, acht het Hof een gemakkelijk en passend criterium.179 Het Hof van 
Justitie oordeelt echter dat als de in de (huur)overeenkomst vastgestelde verblijfsduur niet 
overeenkomt met de werkelijke bedoeling van partijen, bijv. vanwege de automatische 
verlenging van de huurovereenkomst, het aan de nationale rechter is om te bepalen of 
niet veeleer de werkelijke totale verblijfsduur in aanmerking moet worden genomen.180

Zoals hiervoor is aangegeven, moet het begrip ‘het verstrekken van accommodatie in 
sectoren met een soortgelijke functie’ in art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn ruim 
worden uitgelegd. Uit de zaak Blasi is af te leiden dat ook de verhuur (van kamers in) 
doorsnee woonhuizen ‘het verstrekken van accommodatie in een sector met een soortge-
lijke functie als het hotelbedrijf’ kan zijn. In deze zaak ging het om gewone woonhuizen 
in de stad München waarbij ieder woonhuis verschillende appartementen bevatte. Deze 
appartementen werden door Blasi ter beschikking gesteld aan migranten die door de 
gemeentelijke sociale dienst van München naar haar waren verwezen. De kamers die 
aan de migrantengezinnen ter beschikking werden gesteld waren volledig gemeubileerd 
en uitgerust met een kookgelegenheid. De migranten zorgden zelf voor de schoonmaak 
van de kamers, terwijl Blasi zorgdroeg voor de verstrekking en reiniging van beddengoed 

174 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 21 (Blasi).
175 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 22 (Blasi).
176 Conclusie van A-G Jacobs 25 september 1997, zaak C-346/95 (Blasi), ECLI:EU:C:1997:432, punt 19. 

De criteria ‘het verstrekken van bijkomend diensten’ en ‘het centrum van de belangen van de 
betrokken persoon’ achtte hij te onzeker en moeilijk toepasbaar.

177 In gelijke zin: Bijl, noot bij HR 26 januari 2007, nr. 41.917, BNB 2007/153.
178 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 23-24 (Blasi).
179 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 25 (Blasi).
180 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 26 (Blasi). Deze overweging is naar 

mijn mening niet los te zien van de feitelijke context in de zaak Blasi waarin Blasi richting de 
gemeentelijke sociale dienst van München kenbaar had gemaakt dat zij enkel wenste te verhuren 
aan personen die minimaal voor zes maanden haar wilden blijven en ook enkele emigranten die 
korter bij haar wilden verblijven had afgewezen. Hoewel de gemiddelde werkelijke verblijfsduur 
14,4 maanden bedroeg, had Blasi niet de mogelijkheid om een (huur)overeenkomst voor een 
periode van zes maanden of langer te sluiten, omdat zij voor de betaling van de huur afhankelijk 
was van de overnameverklaringen die door de gemeente sociale dienst doorgaans voor de periode 
van slechts één maand werden verstrekt.
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en de schoonmaak van de vloeren, trappenhuizen, badkamers en toiletten. De woningen 
beschikten niet over een receptie, dagverblijven of andere gemeenschappelijke ruimten.181

Uit de zaak Macdonald Resorts Limited is af te leiden dat ook het tijdelijk gebruik van een 
woning in een vakantieresort op basis van een timesharingproduct onder art. 135 lid 2, 
onderdeel a Btw-richtlijn kan vallen.182 In deze zaak ging het om een timesharingsproduct 
waarbij een club zonder rechtspersoonlijkheid werd opgericht en door de leden zogenoemde 
‘Point Rights’ werden gekocht van Macdonald Resorts Limited, of werden verkregen door 
inbreng van eerder van Macdonald Resorts Limited gekochte timesharebelangen in de 
trustee, een soort bewarend vennoot, die gedurende 30 jaar jaarlijks ingewisseld konden 
voor het tijdelijk verblijf in een woning in een vakantieresort in het Verenigd Koninkrijk 
of Spanje of, mits Macdonald Resorts Limited daarmee instemde, in een door Macdonald 
Resorts Limited geëxploiteerd hotel. Het Hof van Justitie oordeelde in deze zaak dat bij het 
inwisselen van deze Point Rights sprake is van een verhuurdienst en dat (thans) art. 135 
lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn niet eraan in de weg staat dat lidstaten deze dienst aan 
btw-heffing onderwerpen.183

 7.6.1.3 Nederland

 Voor de inwerkingtreding van de Wet OB was op grond van art. 24, nr. 34 Wet OB 1954 de 
verhuur van gemeubileerde kamers in hotels e.d. inrichtingen aan personen die daar slechts 

181 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 5 en 6 (Blasi).
182 Timeshare, dat in Nederland ook wel periode-eigendom of gebruik in deeltijd wordt genoemd, 

laat zich lastig vangen in een sluitende definitie. Time share komt er meestal op neer dat een 
onroerend goed in een vakantieoord, in juridische dan wel economische zin wordt overgedragen 
aan een aantal particulieren gezamenlijk, die op grond van hun mede-eigendom elk slechts 
gedurende een beperkte, meestal nauwkeurig omschreven periodiek weerkerende tijd van hun 
vakantiewoning of appartement (inclusief de verdere faciliteiten die het vakantieoord biedt, 
zoals zwembaden, stranden, sportfaciliteiten, restaurants etc) gebruik mogen maken (A.A. van 
Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus nr. 120), Deventer: Wolters 
Kluwer 2018, p. 551-552).

183 HvJ EG 16 december 2010, zaak C-270/09, V-N 2011/9.16 (Macdonald Resorts Limited). Dat het 
Hof in het midden laat of de verhuurdienst op grond van (het doel van) art. 135 lid 2, onderdeel a 
Btw-richtlijn belast is, is niet los te zien van de vraagstelling van de verwijzende rechter en de 
beoordelingsruimte van de lidstaten. De verwijzende rechter wenste slechts te vernemen of deze 
dienst kwalificeert als een verhuurdienst, de lidmaatschap van een club of een andere dienst. 
De vraag betrof derhalve uitsluitend de kwalificatie van de prestatie. De vraag of deze dienst 
valt onder (thans) art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn is derhalve niet gesteld en door het 
Hof daarom ook niet beantwoord. Daarnaast overweegt het Hof dat lidstaten over een beoorde-
lingsmarge beschikken over de vraag welke accommodatieverstrekking overeenkomstig (thans) 
art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn moet worden belast. Niettemin ligt het belasten van deze 
dienst op grond van (het doel van) art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn in de rede. De Point 
Rights in deze zaak verlenen het recht op een kortdurend verblijf in een vakantieresort, de Point 
Rights worden verleend door een vennootschap wiens activiteit bestaat uit de commercialisatie
van timesharebelangen in woningen in vakantieresorts in het Verenigd Koninkrijk en Spanje 
(lees: een bedrijfsmatige activiteit) én de leden hebben de contractuele mogelijkheid om met 
instemming van Macdonald Resorts Limited de Points Rigths in te wisselen voor een tijdelijk 
verblijf in een door Macdonald Resorts Limited geëxploiteerd hotel (hetgeen naar mijn mening 
een aanwijzing is dat de woningen in de vakantieresorts een soortgelijke functie hebben als de 
hotelaccommodatie).
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voor een kort oponthoud verblijf houden, aan btw-heffing onderworpen.184 Sindsdien is de 
verhuur binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan 
personen, die daar slechts voor een korte periode verblijf houden op grond van art. 11 lid 1, 
onderdeel b, 2° Wet OB belast met btw. Met deze ruimere formulering van de uitzondering 
op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed heeft de wetgever beoogd ook de 
exploitatie van ‘kampeercentra e.d.’ aan btw-heffing te onderwerpen, omdat kamp- en 
vakantiebestedingsbedrijven direct concurreren met het hotel- en pensionbedrijf.185 Het 
voorstel om slechts btw te heffen over de verhuur door kampeer- en recreatiecentra indien 
en voor zover zij aanvullend dienstbetoon verrichten, heeft de wetgever niet omarmd.186 
Bij de aanpassing van de Wet OB aan de Zesde Richtlijn is art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet 
OB ongewijzigd gebleven.

7.6.1.3.1 Bijkomend dienstbetoon niet vereist

De uitzondering van art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB wordt ook in de Nederlandse 
jurisprudentie ruim uitgelegd. Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de verhuur van een 
enkele vakantiewoning zonder bijkomend dienstbetoon belast is met btw.187 De Hoge Raad 
bedient zich in dit arrest van een tweetrapsraket. Eerst stelt hij vast dat de exploitatie van 
de vakantiewoning op grond van art. 7 lid 2, onderdeel b Wet OB geacht wordt bedrijfsmatig 
plaats te vinden en dat dit meebrengt dat die exploitatie plaatsvindt in het kader van het 
vakantiebestedingsbedrijf. Dat ook zonder bijkomend dienstbetoon sprake kan zijn van 
verhuur als bedoeld in art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB is vaste jurisprudentie. Zo is de 
verhuur van stukjes grond aan het water zonder verdere voorzieningen voor dagrecreatie 
aangemerkt als verhuur als bedoeld in art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB.188 Daarnaast 
is de verhuur van gemeubileerde appartementen zonder bijkomend dienstbetoon voor 
betrekkelijk korte tijd – gemiddeld circa vijf maanden – ten behoeve van het huisvesten van 
tijdelijk uitgezonden werknemers onder art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB gerangschikt.189

De Hoge Raad is van oordeel dat voormelde ruime uitleg van art. 11 lid 1, onderdeel b, 
2° Wet OB richtlijnconform is.190 Naar mijn mening is dat terecht.191 De uitzondering van 
art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn is namelijk ook van toepassing op het verstrekken 
van accommodatie in vakantiekampen of op kampeerterreinen, terwijl het verstrekken 
van bijkomende diensten, zoals het schoonmaken van kamers, het regelen van bad- en 
bedlinnen en een ontbijtservice, niet eigen is aan deze verhuurdiensten.192 Ook de conclusie 

184 MvT, Kamerstukken II 1967/68, 9324, nr. 3, p. 33.
185 MvT, Kamerstukken II 1967/68, 9324, nr. 3, p. 33 en MvA, Kamerstukken II 1967/68, 9324, 9410, 

nr. 6, p. 64. Kampeerterreinen en vakantiecentra werden onder vigeur van de Wet OB 1954 slechts 
als een ‘dergelijke inrichting’ beschouwd indien de huurders maaltijden konden betrekken in 
een kantine of een dergelijke inrichting (D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van 
onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 346).

186 VV, Kamerstukken II 1967/68, 9324, 9410, nr. 5, p. 47 en MvA, Kamerstukken II 1967/68, 9324, 
9410, nr. 6, p. 64.

187 HR 9 november 1983, nr. 21.903, BNB 1984/48, m.nt. Simons.
188 HR 30 oktober 1991, nr. 27.111, BNB 1991/362.
189 HR 26 januari 2007, nr. 41.917, BNB 2007/153, m.nt. Bijl.
190 HR 26 januari 2007, nr. 41.917, BNB 2007/153, m.nt. Bijl, r.o. 3.5 en 3.6.
191 Anders: Nieuwenhuizen, commentaar bij HR 26 januari 2007, nr. 41.917, NTFR 2007/185.
192 HR 26 januari 2007, nr. 41.917, BNB 2007/153, m.nt. Bijl, r.o. 3.5.
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van A-G Jacobs in de zaak Blasi biedt steun voor deze opvatting. Hierin heeft A-G Jacobs 
weliswaar gesteld dat bij kortdurende verhuur eerder sprake zal zijn van bijkomende 
diensten, maar uit zijn conclusie blijkt dat hij deze diensten voor de toepassing van art. 135 
lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn niet noodzakelijk acht. Naar zijn mening is het criterium 
‘verstrekken van bijkomende diensten’ een ‘onzeker en moeilijk toepasbaar criterium’ voor 
het onderscheid tussen de verhuur van woonruimte en het verstrekken van accommodatie 
in het hotelbedrijf of sectoren met een soortgelijke functie. In dit kader wijst A-G Jacobs 
erop dat in het niveau van de door hotels, pensions en campings aangeboden diensten 
grote verschillen bestaan en dat er hotels zijn die niet meer dan een kamer en campings 
die niet meer dan een kampeerplaats aanbieden.193 Uit het Blasi-arrest leid ik af dat het 
Hof van Justitie deze opvatting van A-G Jacobs deelt, aangezien het Hof het verstrekken 
van bijkomende diensten in dit arrest niet tot de essentiële functie van een hotel rekent.194

Dit betekent dat de Hoge Raad terecht van oordeel is dat voor het verstrekken van accom-
modatie in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie niet is vereist dat 
bijkomende diensten worden verstrekt.

 7.6.1.3.2 Toerusting voor kort verblijf

 De Hoge Raad heeft niet alleen duidelijk gemaakt dat voor de toepassing van art. 11 lid 1, 
onderdeel b, 2° Wet OB niet vereist is dat bijkomende diensten worden verstrekt (zie 
paragraaf 7.6.1.3.1). Hij heeft ook geoordeeld dat het redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar 
is (lees: een acte clair) dat het gemeenschappelijke kenmerk van de in (thans) art. 135 lid 2, 
onderdeel a Btw-richtlijn bedoelde accommodaties veeleer hierin bestaat dat het gaat om 
‘verblijfsruimten die zijn toegerust om daarin kort te verblijven zonder dat de tijdelijke 
bewoner is belast met de zorg voor de inventaris’. Indien zulke verblijfsruimten niet ter 
beschikking worden gesteld in het kader van het hotelbedrijf, maar wel in concurrentie 
wordt getreden met hotelbedrijven, dan is naar het oordeel van de Hoge Raad sprake van 
vergelijkbaarheid van een accommodatieverstrekking met die welke plaatsvindt in het 
hotelbedrijf.195

Bijl merkt op dat dit criterium niet veel anders betekent dan dat het gemeubileerde verblijfs-
ruimte moet zijn.196 Voor die uitleg pleit dat de Hoge Raad niet spreekt van ‘verblijfsruimte 
om aldaar kort te verblijven’, maar van ‘verblijfsruimte om daarin kort te verblijven’. 
Ook het spreken over ‘het niet belast zijn van de tijdelijke bewoner met de zorg van de 
inventaris’ duidt op de door Bijl voorgestane uitleg. Toch betwijfel ik of de Hoge Raad 
die uitleg heeft bedoeld. Wordt van die uitleg uitgegaan dan zou het verhuren van een 
standplaats op een kampeerterrein niet onder art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB vallen, 
terwijl de Hoge Raad in dit arrest expliciet overweegt dat uit art. 135 lid 2, onderdeel a 
Btw-richtlijn volgt dat ‘het als het verstrekken van accommodatie aangemerkte verschaffen 

193 Conclusie van A-G Jacobs 25 september 1997, zaak C-346/95, ECLI:EU:C:1997:432, punten 19 en 
22 (Blasi).

194 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 24 (Blasi). In soortgelijke zin: conclusie 
A-G De Wit 14 maart 2006, nr. 41.917, V-N 2006/22.14, punt 5.8.

195 HR 26 januari 2007, nr. 41.917, BNB 2007/153, m.nt. Bijl, r.o. 3.5.
196 Bijl, noot bij HR 26 januari 2007, nr. 41.917, BNB 2007/153.
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van verhuuraccommodatie op kampeerterreinen’ hieronder valt.197 Het criterium dat de 
Hoge Raad hanteert is naar mijn mening ook minder dwingend dan Bijl stelt. De Hoge Raad 
hanteert het woord ‘veeleer’. Dit doet de Hoge Raad na de afwijzing van het verstrekken 
van bijkomende diensten als gemeenschappelijk kenmerk van de in (thans) art. 135 lid 2, 
onderdeel a Btw-richtlijn bedoelde accommodaties. De Hoge Raad heeft naar mijn mening 
dan ook slechts duidelijk willen maken dat het een acte clair is dat het gemeenschappelijke 
kenmerk van de in art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn bedoelde accommodaties eerder 
ligt in de toerusting van de verblijfsruimte voor het kortdurende verblijf zonder dat de 
tijdelijke bewoner belast is met de zorg voor de inventaris dan in het verstrekken van 
bijkomende diensten.

Dat de verblijfsruimte voor het kortdurende verblijf toegerust moet zijn betekent op grond 
van het spraakgebruik dat de voorzieningen die nodig zijn voor het korte verblijf aanwezig 
zijn.198 Welke voorzieningen er nodig zijn, kan per accommodatie (aanzienlijk) verschillen. 
Voor het korte verblijf op een kampeerterrein zijn nu eenmaal andere (en veelal minder) 
voorzieningen nodig dan voor een kort verblijf in een hotel of appartement. Het is buiten 
kijf dat bij de verhuur van een standplaats op een kampeerterrein geen sprake is van ‘een 
verblijfsruimte die is toegerust om daarin kort te verblijven zonder dat de tijdelijke bewoner 
belast is met de zorg voor de inventaris’. Omdat de Hoge Raad niet heeft geoordeeld dat de 
in art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn bedoelde accommodatie aan dit gemeenschap-
pelijke kenmerk moet voldoen, maar slechts heeft geoordeeld dat deze accommodaties 
eerder dit kenmerk gemeenschappelijk hebben dan het kenmerk bijkomende diensten, 
meen ik dat het oordeel van de Hoge Raad ruimte laat voor een richtlijnconforme uitleg 
van art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB. Op grond van die uitleg is het niet noodzakelijk 
dat sprake is van de verhuur van een gemeubileerde verblijfsruimte, maar is vereist dat de 
verblijfsruimte toegerust is voor het betreffende kortdurende verblijf. Hierdoor kan ook 
de verhuur van een standplaats op een kampeerterrein onder art. 11 lid 1, onderdeel b, 
2° Wet OB gerangschikt worden. De mogelijkheid van een richtlijnconforme uitleg laat 
onverlet dat het door de Hoge Raad geformuleerde ‘gemeenschappelijke kenmerk van de 
in art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn bedoelde accommodaties’ aan duidelijkheid te 
wensen overlaat. Op grond van de rechtszekerheid acht ik het daarom wenselijk dat de 
Hoge Raad zijn formulering in voormelde zin verduidelijkt.

7.6.1.3.3 Korte verblijfsduur

Hof Leeuwarden heeft geoordeeld dat de verhuur van een gestoffeerd en gemeubileerd 
(woon)appartement voor de duur van één jaar zonder de mogelijkheid van tussentijdse 
opzegging, en waarbij de verhuur zonder opzegging na afloop van de huurperiode voor 
onbepaalde tijd doorloopt, geen verhuur is als bedoeld in art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet 
OB. Dat de verhuur in werkelijkheid maar 10 maanden heeft geduurd, doet hieraan naar het 
oordeel van het hof niet af.199 Het hof baseert zijn oordeel uitsluitend op de overeengekomen 
verblijfsduur en niet op de toerusting van de verblijfsruimte (zie paragraaf 7.6.1.3.2). Dit 

197 HR 26 januari 2007, nr. 41.917, BNB 2007/153, m.nt. Bijl, r.o. 3.4 en 3.5.
198 Het woord ‘toerusten’ betekent: “voorzien van wat nodig is voor een bepaald doel” (Groot woor-

denboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 29 maart 2021).
199 Hof Leeuwarden 18 november 2010, nr. 09/00177, V-N 2011/9.1.3.
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oordeel van het hof is niet in tegenspraak met de jurisprudentie van de Hoge Raad.200 De 
Hoge Raad heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijke kenmerk van de in (thans) 135 
lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn bedoelde accommodaties veeleer hierin bestaat dat het gaat 
om verblijfsruimten die zijn toegerust om daarin kort te verblijven zonder dat de tijdelijke 
bewoner is belast met de zorg voor de inventaris. In dit gemeenschappelijke kenmerk ligt 
besloten dat (ook) sprake moet zijn van een kortdurend of tijdelijk verblijf. De Hoge Raad 
overweegt bovendien expliciet dat het Hof van Justitie in het Blasi-arrest heeft overwogen 
dat het begrip ‘sectoren met een soortgelijke functie als het hotelbedrijf’ ruim moet worden 
uitgelegd, omdat zij beoogt te verzekeren dat het tijdelijk verstrekken van accommodatie 
op overeenkomstige wijze als het hotelbedrijf, dat potentieel met dit laatste concurreert, 
belast is. Dat een kortdurend verblijf vereist is, volgt ook uit de bewoordingen van art. 11 
lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB: “de verhuur (…) aan personen, die daar slechts voor een korte 
periode verblijf houden”. Kortom, voor de toepassing van art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet 
OB is zowel de geschiktheid van de verblijfsruimte voor de korte duur – de aard van het 
verblijf – als de duur van het verblijf van belang.201

Maar wanneer is sprake van de verhuur voor een korte periode? Zoals de uitspraak van Hof 
Leeuwarden laat zien, wordt de vraag of de verblijfsperiode kort is in beginsel beantwoord 
aan de hand van de met de huurder overeengekomen verblijfsperiode. Uit het Blasi-arrest 
volgt dat dit is toegestaan (zie paragraaf 7.6.1.2). De Staatssecretaris van Financiën hanteert 
in zijn beleid als praktisch uitgangspunt dat een overeengekomen verblijfsperiode van 
niet meer dan zes maanden van korte duur is. Een langere verblijfsperiode kan volgens de 
Staatssecretaris van Financiën van korte duur zijn, maar dat dient degene die art. 11 lid 1, 
onderdeel b, 2° Wet OB wenst toe te passen aannemelijk te maken.202 Van een kort verblijf 
is naar de mening van de Staatssecretaris van Financiën geen sprake indien de huurder het 
middelpunt van zijn maatschappelijk leven heeft overgebracht naar het gehuurde verblijf.203

Dit beleid komt mij juist voor, aangezien van het overbrengen van het middelpunt van het 
maatschappelijk leven van de huurder naar het gehuurde onroerend goed normaliter pas 
sprake is indien de huurder voornemens is om aldaar langdurig te wonen. Uit dit beleid 
kan niet – want a contrario – worden afgeleid dat sprake is van kortdurende verhuur indien 
de huurder het middelpunt van zijn maatschappelijk leven niet heeft overgebracht naar 
het gehuurde verblijf. Een huurder kan elders het middelpunt van zijn maatschappelijke 
leven hebben, maar toch langdurig woonruimte huren (bijv. een tweede woning).

7.6.1.4 Conclusie

Op grond van art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn is het verstrekken van de accommodatie, 
als omschreven in de wetgeving van de lidstaten, in het hotelbedrijf of in sectoren met 
een soortgelijke functie, met inbegrip van de verhuuraccommodatie in vakantiekampen of 

200 De Hoge Raad heeft het cassatieberoep tegen deze uitspraak ongegrond verklaard onder verwijzing 
naar art. 81 Wet RO (HR 22 juni 2012, nr. 10/05562, V-N 2012/45.1.5).

201 Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.1.
202 Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.1.
203 Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.1. Dit criterium 

lijkt te zijn ontleend aan de jurisprudentie inzake het begrip ‘ingezetene’ in art. 2 AOW (zie o.a. 
CRvB 23 april 2009, nr. 06-2238 AOW, ECLI:NL:CRVB:2009:BI4157, r.o. 4.3).
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kampeerterreinen uitgezonderd van de vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn. 
Omdat sprake is van een uitzondering op een vrijstelling, moet deze bepaling ruim worden 
uitgelegd. De lidstaten mogen bepalen welke accommodatieverstrekkingen op grond van 
art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn worden belast. Die beoordelingsruimte is vanuit 
het oogpunt van de interneutraliteit onwenselijk, omdat hierdoor van lidstaat tot lidstaat 
kan verschillen wat wordt aangemerkt als het belaste verstrekken van accommodatie in 
het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie. Op grond van het beginsel 
van de fiscale neutraliteit is het daarom een goede zaak dat het Hof van Justitie de be-
oordelingsruime van de lidstaten heeft begrensd op grond van het doel van de bepaling, 
namelijk: het maken van onderscheid tussen de vrijgestelde verhuur van woonruimte en 
de belaste verstrekkingen van accommodatie in het hotelbedrijf en soortgelijke sectoren. 
Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat de overeengekomen verblijfsduur een 
criterium kan zijn om dit onderscheid te maken. Dat lijkt niet te gelden voor het criterium 
bijkomende diensten.

In Nederland is de uitzondering van art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn geïmplementeerd 
in art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB. In overeenstemming met de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie legt de Hoge Raad deze bepaling ruim uit. Naar het oordeel van de 
Hoge Raad is het verstrekken van bijkomende diensten voor de toepassing van art. 11 lid 1, 
onderdeel b, 2° Wet OB niet vereist. Naar mijn mening is dit oordeel richtlijnconform. Uit 
de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt naar mijn mening niet dat de verhuur van een 
gemeubileerde verblijfsruimte vereist is, maar dat de verblijfsruimte toegerust moet zijn 
voor het kortdurende verblijf. Die lezing voorkomt dat de verhuur van een standplaats op 
een kampeerterrein in strijd met art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn per definitie buiten 
de boot van art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB valt. De geschiktheid van de verhuurde 
ruimte voor het kortdurende verblijf is een objectief criterium dat naar mijn mening 
volledig beantwoordt aan het doel van art. 135 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn. Daarnaast 
volgt uit de bewoordingen van art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB en de Nederlandse 
jurisprudentie dat voor de toepassing van art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB ook vereist 
is dat de (overeengekomen) verblijfsduur voor een korte periode is. Van dit criterium 
heeft het Hof van Justitie reeds duidelijk gemaakt dat het toegestaan is. Het voorgaande 
betekent dat art. 11 lid 1, onderdeel b, 2° Wet OB en de uitleg daarvan in de Nederlandse 
jurisprudentie naar mijn mening richtlijnconform is.

7.6.2 Verhuur van parkeerruimte voor voertuigen

7.6.2.1 Richtlijn(historie)

Voor de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn werd in België btw geheven ter zake van 
‘parkeerplaatsovereenkomsten’.204 Naar de mening van Bours terecht, omdat de exploitatie 
van garages en de verhuur van parkeerruimte voorbeelden zijn van verhuur van onroerend 
goed die kwalificeren als ‘echte’ ondernemersactiviteiten waarvoor de vrijstelling voor de 

204 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 19.
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verhuur van onroerend goed niet is bedoeld.205 Bij het opstellen van een gemeenschappelijke 
regeling moest volgens Bours echter in het oog worden gehouden dat parkeerruimtecon-
tracten in de toenmalige lidstaten zowel de vorm van een huurcontract als de vorm van een 
contract tot bewaarneming hadden.206 Voor de verhuur van garages of parkeerplaatsen die 
behoren bij een woning meende Bours dat hiervoor de vrijstelling moest gelden. Naar zijn 
mening kon voor de vraag of de garage of de parkeerplaats behoort bij een woning – net 
als bij de vraag of sprake is van verhuur van hotelaccommodatie e.d. – aangesloten worden 
bij de tijdsduur. De verhuur van een garage of parkeerplaats voor een relatief korte duur 
was naar zijn mening belast, terwijl de verhuur van een garage of parkeerplaats voor de 
langere termijn (die beschouwd kan worden als een ‘normale uitbreiding van de woning’) 
deelde in de vrijstelling voor de verhuur van woonruimte.207

In art. 14, B, onderdeel d, punt 3 Voorstel voor een zesde zichtlijn was voorzien in een 
verplichte uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van parkeerplaatsen208. Uit 
de Deense, Engelse, Franse en Italiaanse taalversies komt duidelijk naar voren dat de 
Europese Commissie aansluiting heeft gezocht bij de bestaande Belgische uitzondering 
voor ‘parkeerplaatsovereenkomsten’. Dit voorstel heeft het echter niet gehaald. De uitzon-
dering voor de verhuur van parkeerplaatsen of parkeerplaatsovereenkomsten betekende 
namelijk dat de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen door plaatselijke autoriteiten 
belast was met btw. Door de Europese Commissie is daarom voorgesteld om het (ruimere) 
begrip ‘parkeerplaatsen’ in te wisselen voor het (beperktere) begrip ‘parkeerruimte’ en 
het ‘btw-probleem’ ter zake van de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen door plaat-
selijke autoriteiten op te lossen met art. 4 lid 5 van het voorstel voor een Zesde Richtlijn, 
de uitzondering op de belastingplicht voor activiteiten van publiekrechtelijke lichamen 
als overheid (thans: art. 13 Btw-richtlijn).209 Dit voorstel is door de lidstaten aanvaard. In 
art. 13, B, onderdeel b, punt 2 van de Zesde Richtlijn is daarom een uitzondering op de 
vrijstelling voor verhuur van onroerend goed te vinden voor de verhuur van parkeerruimte
voor voertuigen210. Met deze tekstuele wijziging in alle (!) taalversies die ten tijde van 
de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn authentiek waren, is derhalve een materiële 

205 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 144.

206 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen de 
Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p.144. Zie ook: MvT, Kamerstukken II 1977/78, 
14 887, nr. 3, p. 21 waarin wordt opgemerkt dat de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen 
vaak elementen bevat van bewaarneming, bewaking e.d.

207 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 138-139.

208 In de andere taalversies van art. 14, B, onderdeel d, punt 3 van het voorstel voor een Zesde 
Richtlijn worden de volgende begrippen gehanteerd: parkeringskontrakter (Deens), Vermietung 
von Parkplätzen (Duits), contracts for the supply of parking facilities (Engels), contrats de parking 
(Frans) en contratti di parcheggio (Italiaans).

209 Bijlage bij het werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 20 februari 1976, 
nr. T/120/76 (FIN), p. 8bis.

210 In de andere taalversies van art. 13, B, onderdeel d, punt 3 van de Zesde Richtlijn die ten tijde van 
de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn authentiek waren, worden de volgende begrippen 
gehanteerd: udlejning af pladser til parkering af koeretoejer (Deens), der Vermietung von Plätzen 
für das Abstellen von Fahrzeugen (Duits) the letting of premises and sites for parking vehicles 
(Engels), des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules (Frans) en delle 
locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli (Italiaans).
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wijziging beoogd.211 Het bepaalde in art. 13, B, onderdeel b, punt 2 van de Zesde Richtlijn 
is ongewijzigd overgenomen in art. 135 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn.

7.6.2.2 Hof van Justitie

In art. 135 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn wordt voor de betekenis van het begrip ‘par-
keerruimte voor voertuigen’ niet verwezen naar het nationale recht. Dit begrip is derhalve 
een uniebegrip. Omdat art. 135 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn een uitzondering is op de 
vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn, legt het Hof van Justitie het begrip 
‘parkeerruimte voor voertuigen’ ruim uit. In de paragrafen 7.6.2.2.1 en 7.6.2.2.2. wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de ruime uitleg van de (unie)begrippen ‘parkeerruimte’ 
en ‘voertuig’. In paragraaf 7.6.2.2.3 wordt vervolgens ingegaan op de situatie waarin de 
verhuur van parkeerruimte voor een voertuig geen zelfstandig in aanmerking te nemen 
prestatie is, maar bijkomstig is aan de (vrijgestelde) verhuur van een (ander) onroerend goed.

7.6.2.2.1 Parkeerruimte

7.6.2.2.1.1 Ruime uitleg

Naar het oordeel van het Hof van Justitie heeft het begrip ‘parkeerruimte’ zowel betrekking 
op de verhuur van open parkeervakken als de verhuur van gesloten garages.212 Het begrip 
‘parkeerruimte’ heeft betrekking op alle oppervlakken voor het parkeren van voertuigen.213 
Hierbij kan gedacht worden aan garageboxen214, parkeerplaatsen langs de openbare 
weg215, parkeerplaatsen op (gemeentelijke) parkeerterreinen216, parkeerplaatsen in een 
parkeergarage, parkeerplaatsen op een afgesloten parkeerterrein bij een luchthaven (het 
zogenoemde ‘off-airport parking’)217 en parkeerplaatsen in een garage onder een gebouw218. 
Dat ook de verhuur van open(bare) parkeervakken en garageboxen onder art. 135 lid 2, 
onderdeel b Btw-richtlijn kan vallen, impliceert dat ook zonder aanvullend dienstbetoon, 
zoals bewaking en toezicht, sprake kan zijn van de verhuur van parkeerruimte.219

211 M. van der Wulp, ‘Garagebox-arrest: aard, gebruik en staart’, BtwBrief 2017/36, p. 6. Anders: Bijl 
die de keuze voor het begrip ‘parkeerruimte’ in de Nederlandse taalversie van de Zesde Richtijn 
in plaats van het voorgestelde begrip ‘parkeerplaats’ afdoet als een ‘vertaalkwestie’ (Bijl, noot 
bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, BNB 2017/80).

212 HvJ EG 13 juli 1989, zaak 173/88, FED 1990/72, m.nt. Bijl, r.o. 12 en 17 (Morten Henriksen).
213 HvJ EG 13 juli 1989, zaak 173/88, FED 1990/72, m.nt. Bijl, r.o. 17 (Morten Henriksen).
214 HvJ EG 13 juli 1989, zaak 173/88, FED 1990/72, m.nt. Bijl, r.o. 17 (Morten Henriksen).
215 HvJ EG 14 december 2000, zaak C-446/98, V-N 2001/3.20 (Porto).
216 HvJ EG 14 december 2000, zaak C-446/98, V-N 2001/3.20 (Porto) en HvJ EG 16 september 2008, 

zaak C-288/07, V-N 2008/47.21 (Isle of Wight Council e.a.).
217 HvJ EU 19 januari 2012, zaak C-117/11, NTFR 2012/703, met commentaar Sanders (Purple Parking 

en Airparks Services).
218 HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-102/08, V-N 2009/28.13 (SALIX).
219 Ook in Nederland wordt hiervan uitgegaan. In de Nederlandse parlementaire geschiedenis is 

opgemerkt dat de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen vaak elementen van bewaarneming, 
bewaking e.d. bevat (MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 21). Dit impliceert dat dergelijk 
aanvullend dienstbetoon niet vereist is (HR 29 augustus 1990, nr. 26.725, BNB 1990/302).
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 7.6.2.2.1.2 Ook open(bare) parkeervakken?

 Voor het oordeel van het Hof van Justitie dat de verhuur van open(bare) parkeervakken 
onder art. 135 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn valt, is in de richtlijnhistorie geen steun te 
vinden (zie paragraaf 7.6.2.1). Het vrijstellen van de verhuur van openbare parkeervakken 
strookt voorts met de ratio van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn (zie paragraaf 7.3). 
De verhuur van een open(baar) parkeervak is in de regel immers geen actieve, maar een 
passieve verhuuractiviteit (lees: geen ‘echte’ ondernemersactiviteit). Dit in tegenstelling 
tot de verhuur van parkeerruimte in gesloten garages, zoals parkeergarages, die normaliter 
gepaard gaat met aanvullend dienstbetoon, zoals toezicht en bewaking, hetgeen btw-heffing 
rechtvaardigt.220 Hoewel het aanmerken van de verhuur van open(bare) parkeervakken 
als de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen in strijd is met de richtlijnhistorie en 
‘schuurt’ met de ratio van de vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn, acht 
ik de uitleg van het Hof wel wenselijk op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit. 
Door deze uitleg wordt namelijk voorkomen dat de verhuur van parkeerruimte in een 
gesloten garage van rechtswege belast is, terwijl de daarmee (daadwerkelijk of potentieel) 
concurrerende verhuur van open(bare) parkeervakken – mits sprake is van verhuur als 
belastingplichtige – vrijgesteld is.

 7.6.2.2.1.3 Parkeerruimte: aard en inrichting of gebruik?

 Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat het begrip ‘parkeerruimte voor voertuigen’ 
alle oppervlakken voor het parkeren van voertuigen omvat. Maar de vraag wanneer sprake 
is van een oppervlak voor het parkeren van voertuigen, is door het Hof van Justitie nog niet 
beantwoord. In Nederland heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of de verhuur 
van garageboxen die blijkens de huurovereenkomst bestemd zijn om te worden gebruikt 
als garage/bergruimte kwalificeert als de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. De 
Hoge Raad heeft die vraag bevestigend beantwoord zonder hierover een prejudiciële vraag 
te stellen. Naar zijn oordeel is het een acte clair dat de verhuur van garageboxen, die wat 
betreft hun aard en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen en waarvan 
contractueel niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte voor een voertuig worden gebruikt, 
aangemerkt moet worden als de (van rechtswege belaste) verhuur van parkeerruimte voor 

220 Conclusie A-G Kokott 14 oktober 2004, zaak C-428/02, ECLI:EU:C:2004:626, punten 48-50 (FML).
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voertuigen.221 De Hoge Raad verwijst in dit kader naar de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie waaruit volgt dat een uitzondering op de vrijstelling voor verhuur van onroerend 
goed ruim moet worden uitgelegd.222

Naar mijn mening had de Hoge Raad (wel) een prejudiciële vraag moeten stellen.223 Uit het 
Morten Henriksen-arrest volgt dat iedere verhuur van oppervlakten voor het parkeren van 
voertuigen, daaronder begrepen gesloten garageboxen, als de verhuur van parkeerruimte voor 
voertuigen moet worden beschouwd.224 Of de verhuur van garageboxen ook als de verhuur 
van parkeerruimte voor een voertuig moet worden aangemerkt indien is overeengekomen 
dat de huurder de garagebox ook als bergruimte mag gebruiken, kan uit dit arrest niet 
worden afgeleid.225 Daarnaast heeft het Hof van Justitie in het Leichenich-arrest, waaraan 
de Hoge Raad in het geheel niet refereert, het (overeengekomen) gebruik van de woonboot 
beslissend geacht voor de uitleg van het (unie)begrip ‘voertuig’ (zie paragraaf 7.6.2.2.2). 
Of dit ook geldt voor de uitleg van het (unie)begrip ‘parkeerruimte’ kan uit dit arrest niet 
worden afgeleid, maar uitgesloten is dit niet.226 Omdat de Hoge Raad ondanks de redelijke 
twijfel heeft nagelaten om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie, is hij 
gehouden om dit in een voorkomend geval alsnog te doen.

Naar mijn mening leidt voormelde uitleg van het begrip ‘parkeerruimte’ door de Hoge Raad 
tot onwenselijke uitkomsten. Die uitleg betekent namelijk dat de verhuur van twee identieke 
garageboxen die door de huurders op grond van de huurovereenkomst als bergruimte mogen 
worden gebruikt verschillend wordt behandeld naargelang in de huurovereenkomst (lees: 

221 Het onderscheid tussen onroerende goederen die naar hun aard en inrichting bestemd zijn voor 
het parkeren van een voertuig en onroerende goederen die dat niet zijn, is ontleend aan het 
beleid dat de Staatssecretaris van Financiën sinds 25 juli 2009 hanteert (besluit van 14 juli 2009, 
nr.  CPP2008/137M ,    V-N   2009/39.23, paragraaf 7.4.3, ingetrokken en vervangen door het besluit 
van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.3). Op grond van 
dit beleid kwalificeert de verhuur van eerstgenoemde onroerende goederen als de verhuur 
van parkeerruimte voor voertuigen, tenzij het gebruik als parkeerruimte tussen partijen is 
uitgesloten. Voor deze onroerende goederen is dus de aard (d.w.z.: qua inrichting) van het 
onroerend goed beslissend, tenzij het gebruik conform die aard is uitgesloten. De verhuur van 
onroerende goederen die naar hun aard niet bestemd zijn voor het parkeren van een voertuig is 
geen verhuur van parkeerruimte voor voertuigen, tenzij partijen zijn overeengekomen om dit 
onroerend goed voor de overeengekomen periode uitsluitend als parkeerruimte voor voertuigen 
te gebruiken (bijv. kassen waarin caravans worden gestald of een weiland dat gebruikt wordt als 
parkeerruimte voor auto’s). Voor deze onroerende goederen is dus niet de aard van het onroerend 
goed, maar het overeengekomen gebruik beslissend. Waarop de Staatssecretaris van Financiën 
dit onderscheid baseert, is uit zijn beleid niet af te leiden. Wat uit dit beleid wel af te leiden is, 
is dat het criterium ‘aard (en inrichting)’ ook volgens de Staatssecretaris kennelijk niet (altijd) 
volstaat (in soortgelijke zin: Bijl, noot bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, BNB 2017/80).

222 HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, BNB 2017/80, m.nt. Bijl.
223 Ook Bijl twijfelt aan de richtlijnconformiteit van het oordeel van de Hoge Raad (Bijl, noot bij 

HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, BNB 2017/80). Anders: Redactie V-N, aantekening bij HR 
10 februari 2017, nr. 15/04877, V-N 2017/11.14, Merkx, noot bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, 
FED 2017/59 en Gruson, noot bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, NLF 2017/0373.

224 HvJ EG 13 juli 1989, zaak 173/88, FED 1990/72, m.nt. Bijl, r.o. 17 (Morten Henriksen).
225 Bijl, noot bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, BNB 2017/80 en M. van der Wulp, ‘Garagebox-ar-

rest: aard, gebruik en staart’, BtwBrief 2017/36, p. 8. Anders: Redactie V-N, aantekening bij HR 
10 februari 2017, nr. 15/04877, V-N 2017/11.14.

226 Bijl, noot bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, BNB 2017/80 en M. van der Wulp, ‘Garagebox-arrest: 
aard, gebruik en staart’, BtwBrief 2017/36, p. 8.
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op papier) het gebruik van de garagebox als parkeerruimte voor een voertuig al dan niet 
is uitgesloten. Naar mijn mening is deze verschillende btw-behandeling in strijd met de 
concurrentieneutraliteit.227 Daarnaast concurreert de verhuur van een garagebox die door 
de huurder als bergruimte mag worden gebruikt ook met de verhuur van self storage boxen 
die geschikt zijn voor het parkeren van een voertuig.228 Door de uitleg van de Hoge Raad 
is de verhuur van garageboxen die als bergruimte (mogen) worden gebruikt per definitie 
belast zolang het gebruik als parkeerruimte voor een voertuig in de huurovereenkomst niet 
is uitgesloten, terwijl de verhuur van self storage boxen in beginsel vrijgesteld is.229 Naar 
mijn mening leidt dit tot een verstoring van de concurrentieneutraliteit.230 Die verstoring 
zou zich niet voordoen indien het overeengekomen gebruik van het onroerend goed in 
alle gevallen – en dus niet alleen bij onroerend goed dat naar zijn aard en inrichting niet 
bestemd is als parkeerruimte voor een voertuig – van doorslaggevend belang zou zijn 
voor de kwalificatie als parkeerruimte.231 Vanuit het oogpunt van het beginsel de fiscale 
neutraliteit acht ik het daarom wenselijker om niet met twee maten te meten, maar het 
overeengekomen gebruik altijd beslissend te achten voor de kwalificatie als parkeerruimte.232

Feit is dat de Hoge Raad daarvoor niet heeft gekozen. De Nederlandse wetgever heeft 
niettemin de mogelijkheid om de concurrentieverstoringen die daarvan het gevolg zijn 
weg te nemen door de verhuur van bergruimte op grond van 135 lid 2, laatste volzin 

227 M. van der Wulp, ‘Garagebox-arrest: aard, gebruik en staart’, BtwBrief 2017/36, p. 8.
228 Een garagebox is normaliter een kale ruimte die niet beschikt over bijzondere voorzieningen 

(Bijl, noot bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, BNB 2017/80). De geschiktheid van een garagebox 
als parkeerruimte voor een voertuig is gelegen in zijn afmeting (die moet groot genoeg zijn om 
hierin een auto te kunnen parkeren) en een garagedeur (die het mogelijk maakt dat een auto 
naar binnen gereden kan worden). Ook een self storage box kan - self storage boxen zijn er in 
allerlei afmetingen - groot genoeg zijn om hierin een auto te parkeren en beschikken over een 
roldeur. Een self storage box die aan deze ‘garageboxcriteria’ voldoet is naar mijn mening een 
soortgelijk onroerend goed als een garagebox.

229 HR 20 april 2018, nr. 16/03303, BNB 2018/127, m.nt. Van Zadelhoff.
230 M. van der Wulp, ‘Garagebox-arrest: aard, gebruik en staart’, BtwBrief 2017/36, p. 8 en Redactie 

V-N, aantekening bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, V-N 2017/11.14.
231 In soortgelijke zin: Bijl, noot bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, BNB 2017/80. In het verleden was 

dit ook het standpunt van de Staatssecretaris van Financiën. In de resolutie van 31 januari 1979, 
nr. 279-1252, V-N 1979, p. 362 nam hij het standpunt in dat van verhuur van parkeerruimte voor 
voertuigen geen sprake was indien de huurder van de garage- of autobox over het gehuurde ook 
kan beschikken voor andere doeleinden dan het parkeren van een voertuig. Deze resolutie heeft de 
Staatssecretaris ingetrokken bij zijn besluit van 14 juli 2009, nr.  CPP2008/137M ,    V-N   2009/39.23. 
Als reden hiervoor is vermeld dat het beleid zou zijn verouderd. Waarom het beleid verouderd 
is, vermeldt de Staatssecretaris van Financiën niet (M. van der Wulp, ‘Garagebox-arrest: aard, 
gebruik en staart’, BtwBrief 2017/36, p. 7).

232 Die opvatting betekent niet dat ik de aard en inrichting irrelevant acht. Naar mijn mening zou 
de aard en inrichting van het verhuurde onroerend goed kunnen dienen als een weerlegbaar 
bewijsvermoeden. Is het verhuurde onroerend goed naar zijn aard en inrichting bestemd voor het 
parkeren van een voertuig dan is, behoudens tegenbewijs, sprake van de verhuur van parkeerruimte 
voor een voertuig. Is het verhuurde onroerend goed naar zijn aard en inrichting niet bestemd als 
parkeerruimte voor een voertuig dan is, behoudens tegenbewijs, geen sprake van de verhuur van 
parkeerruimte voor een voertuig. Laatstgenoemd bewijsvermoeden ligt overigens reeds besloten 
in de beleidsopvatting dat de verhuur van onroerende goederen die naar hun aard niet bestemd 
zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte geen verhuur van parkeerruimte voor voertuigen 
is, tenzij partijen zijn overeengekomen om dit onroerend goed voor de overeengekomen periode 
uitsluitend als parkeerruimte voor voertuigen te gebruiken (besluit Staatssecretaris van Financiën 
van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.3).
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Btw-richtlijn uit te zonderen van de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed, zoals 
ook België heeft gedaan (zie paragraaf 7.6.4).233 Naar mijn mening verdient het op grond van 
het beginsel van de fiscale neutraliteit aanbeveling dat de Nederlandse wetgever van die 
mogelijkheid gebruikmaakt en aldus voormelde onwenselijke gevolgen van de beslissing 
van de Hoge Raad neutraliseert.234

7.6.2.2.2 Voertuig

Het begrip ‘voertuig’ heeft het Hof zo (ruim) uitgelegd dat het alle vervoermiddelen – dus 
niet alleen vervoermiddelen voor over land, maar ook vaartuigen en luchtvaartuigen – 
betreft.235 De verhuur van een bergplaats voor vaartuigen op de wal (een winterstalling) 
of de verhuur van een ligplaats voor vaartuigen in het water kwalificeert daarom in 
beginsel236 als de belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.237 Datzelfde heeft 
te gelden voor de verhuur van een stuk grond voor het stallen van mobiele caravans.238 
De ruime uitleg van het begrip ‘voertuig’ gaat niet zo ver dat vervoermiddelen die een 
andere bestemming hebben gekregen dan het vervoer van goederen of personen voor de 
toepassing van art. 135 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn nog steeds als ‘voertuig’ worden 
beschouwd. Een woonboot die gedurende 30 jaar op dezelfde plaats aan de oever van een 
rivier is gelegen en blijkens een huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar – de looptijd 
van de huurovereenkomst – niet bestemd is om te worden gebruikt als vervoermiddel, 
kwalificeert volgens het Hof van Justitie niet (meer) als een voertuig.239 Het Hof baseert 
dit oordeel mede op art. 38 lid 3 van de Btw-uitvoeringsverordening op grond waarvan 
voertuigen die bestemd zijn voor stationair gebruik en containers voor de plaats-van-
dienst-regels niet als vervoermiddelen worden beschouwd.240 Deze uitleg van het begrip 
‘voertuig’ betekent dat de verhuur van parkeerruimte voor een voertuig vereist dat het 
verhuurde onroerend goed bestemd is voor het parkeren van een mobiel vervoermiddel.241 

233 Art. 44, § 3, 2°, sub a, tweede streepje Wetboek van de BTW.
234 Redactie V-N, aantekening bij HR 10 februari 2017, nr. 15/04877, V-N 2017/11.14 en M. van der 

Wulp, ‘Garagebox-arrest: aard, gebruik en staart’, BtwBrief 2017/36, p. 8.
235 HvJ EG 3 maart 2005, zaak C-428/02, FED 2005/118, m.nt. Swinkels, r.o. 43 (FML).
236 De verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen door een sportvereniging aan haar leden voor de 

beoefening van sport kan vrijgesteld zijn op grond van art. 132 lid 1, onderdeel m Btw-richtlijn 
(HvJ EU 25 februari 2016, zaak C-22/15, V-N 2016/15.24 (Commissie/Nederland)).

237 HvJ EG 3 maart 2005, zaak C-428/02, FED 2005/118, m.nt. Swinkels, r.o. 44 (FML). In art. art. 11 
lid 1, onderdeel b, 3° Wet OB is de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen uitgezonderd 
van de btw-vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed. De wetgever ging ervan uit dat de 
verhuur van lig- en bergplaatsen niet onder (thans) art. 135 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn valt, 
maar dat het belasten van deze (met de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen vergelijkbare) 
diensten was toegestaan op grond van (thans) art. 135 lid 2, laatste volzin Btw-richtlijn. Uit het 
FML-arrest volgt dat deze opvatting van de wetgever onjuist is en dat de verhuur van lig- en 
bergplaatsen geen optionele, maar een verplichte uitzondering is op de btw-vrijstelling voor de 
verhuur van onroerend goed.

238 HR 29 augustus 1990, nr. 26.725, BNB 1990/302.
239 HvJ EU 15 november 2012, zaak C-532/11, V-N 2012/61.16, r.o. 34 (Leichenich).
240 HvJ EU 15 november 2012, zaak C-532/11, V-N 2012/61.16, r.o. 32 (Leichenich).
241 Vgl. HR 29 augustus 1990, nr. 26.725, BNB 1990/302, r.o. 4.2 waarin de Hoge Raad uit de door het 

Hof vastgestelde feiten en de gedingstukken afleidt dat ‘het kennelijk gaat om de stalling van 
mobiele caravans voor de periode dat zij door de caravanbezitters niet elders werden gebruikt en 
dat het Hof alsdan terecht ervan is uitgegaan dat hier sprake is van als voertuigen aan te merken 
caravans.
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De verhuur van ligplaatsen voor woonboten is daarom niet aan te merken als de verhuur 
van parkeerruimte voor voertuigen.242

7.6.2.2.3 Verhuur parkeerruimte als bijkomstige dienst

Het is mogelijk dat de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen zo nauw verband 
houdt met de vrijgestelde verhuur van een onroerend goed met een andere bestemming 
(woon- of kantoorruimte bijv.), de ‘hoofdruimte’, dat beide handeling economisch gezien 
één handeling vormen. In dat geval deelt de verhuur van parkeerruimte het ‘btw-lot’ van 
de hoofdprestatie, de verhuur van de hoofdruimte (zie paragraaf 4.4.4). Hiervoor dient 
volgens het Hof van Justitie aan twee voorwaarden te worden voldaan:
1. de parkeerruimte voor voertuigen en de hoofdruimte maken deel uit van één onroerend 

goedcomplex (hierna: het complexvereiste); én
2. de parkeerruimte wordt door dezelfde eigenaar aan dezelfde huurder verhuurd (hierna: 

het persoonsvereiste.243

 7.6.2.2.3.1 Complexvereiste

 Het Hof van Justitie heeft het complexvereiste geïntroduceerd in de zaak Morten Hen-
riksen. In die zaak ging het om twee gebouwen met elk twaalf garageboxen die tegelijk 
met een blok van 37 rijtjeshuizen waren gebouwd. De garageboxen werden verhuurd aan 
de bewoners van de rijtjeshuizen en aan andere personen in de buurt. Alle garageboxen 
waren gesloten ruimten, van elkaar gescheiden door een muur, en elke garagebox had een 
eigen (garage)deur. Het is onduidelijk of een dergelijke garagebox en een nabijgelegen 
rijtjeshuis naar het oordeel van het Hof van Justitie één gebouwencomplex244 vormt. Het 
Hof heeft zich hierover in het Morten Henriksen-arrest niet uitgelaten, maar het aan de 
nationale (feiten)rechter overgelaten om op basis van de feiten en omstandigheden van 
een concreet geval vast te stellen of de verhuurde parkeerruimte tot hetzelfde complex 
behoort als de hoofdruimte.245 Niettemin valt uit deze beslissing wel af te leiden dat een 
dergelijke garagebox een complex kan vormen met een nabijgelegen rijtjeshuis.

242 Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.3. De Staatssecretaris 
van Financiën is van mening dat de verhuur van ligplaatsen voor woonboten sinds 1 juli 2011 - de 
datum van de inwerkingtreding van (art. 38 lid 3) Btw-uitvoeringsverordening - niet meer te 
beschouwen als de verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen. Voor die temporele beperking is 
naar mijn mening geen steun te vinden in het Leichenich-arrest. De uitleg van het uniebegrip 
‘verhuur van parkeerruimte voor voertuigen’ in dit arrest kent geen temporele beperking en geldt 
derhalve sinds de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn (in Nederland: op 1 januari 1979). Dat 
de Leichenich-zaak gaat over het tijdvak 2002 t/m 2003 - dus ruim voor de inwerkingtreding van 
(art. 38 lid 3) Btw-uitvoeringsverordening - onderstreept dit.

243 HvJ EG 13 juli 1989, zaak 173/88, FED 1990/72, m.nt. Bijl (Morten Henriksen). De aanduidingen 
‘complexvereiste’ en ‘persoonsvereiste’ zijn ontleend aan: M. van der Wulp, ‘Garagebox-arrest: 
aard, gebruik en staart’, BtwBrief 2017/36, p. 7.

244 In de procestaal, het Deens, wordt het woord ‘bebyggelse’ gebruikt dat beter vertaald kan worden 
met gebouwencomplex dan met onroerend goedcomplex, zoals in de Franse, Italiaanse, Neder-
landse en Spaanse vertaling is gedaan. In de Duitse vertaling van het arrest is wel gekozen voor 
de vertaling ‘Gebäudekomplexes’.Het besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, 
nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.3 hanteert daarom terecht het begrip ‘ge-
bouwencomplex’.

245 HvJ EG 13 juli 1989, zaak 173/88, FED 1990/72, m.nt. Bijl, r.o. 18 (Morten Henriksen).



465

Van rechtswege belaste verhuur van onroerend goed 7.6.2.2.3.1

Enkele jaren na het Morten Henriksen-arrest heeft Hof Leeuwarden de verhuur van 
garageboxen die nauw verband houden met de verhuur van woningen aangemerkt als 
een dienst die opgaat in de vrijgestelde verhuur van woningen.246 Voor dit nauwe verband 
acht het hof van belang dat de garageboxen door de verhuurder, een woningcorporatie, 
uitsluitend werden verhuurd aan de huurders van zijn woningen, de verhuur van de 
garagebox eindigde bij de verhuur van de woning, de huurders de garageboxen samen 
met de woningen in gebruik hebben voor het stallen van hun voertuigen en ook wel als 
algemene berg- en opslagruimte voor hun (particuliere) eigendommen en de garagebox op 
maximaal 75 tot 100 meter van de verhuurde woning staat en – naar het hof begreep – de 
woningen en garageboxen aldus samen deel uitmaken van een complex. Hof Leeuwarden 
lijkt in voormelde uitspraak het feit dat de garageboxen zich op loopafstand van de wo-
ningen liggen beslissend te achten voor het voldoen aan het complexvereiste. Hierbij past 
de kanttekening dat in deze zaak – net als in de zaak Morten Henriksen – sprake lijkt te 
zijn van de situatie dat de garageboxen tegelijk met en ten behoeve van de nabijgelegen 
(huur)woningen zijn gebouwd.

Het complexvereiste veronderstelt naar mijn mening dat sprake is van een samenhang in 
bouwkundig opzicht tussen de verhuurde parkeerruimte enerzijds en de verhuurde hoofd-
ruimte anderzijds. Bevindt de verhuurde parkeerruimte zich in, op of onder (het gebouw 
waarvan) de verhuurde hoofdruimte (deel uitmaakt), dan wordt hieraan naar mijn mening 
voldaan.247 Dit geldt naar mijn mening eveneens indien de parkeerruimte zich bevindt 
op het bij de hoofdruimte behorende terrein (zie voor het begrip ‘bijbehorend terrein’ 
paragraaf 5.4.4), zoals een direct naast een gebouw gelegen parkeerterrein. Zowel de zaak 
Morten Henriksen als voormelde uitspraak van Hof Leeuwarden laten echter zien dat ook 
sprake kan zijn van een bouwkundige samenhang indien de verhuurde parkeerruimte niet 
fysiek verbonden is aan (het gebouw waarvan) de verhuurde hoofdruimte (deel uitmaakt). 
Ook een parkeerruimte die op enige afstand van (het gebouw waarvan) de verhuurde 
hoofdruimte (deel uitmaakt) is gelegen, kan behoren tot hetzelfde gebouwencomplex. Om 
in dat geval van een bouwkundige samenhang te kunnen spreken, is naar mijn mening 
vereist dat de parkeerruimte nabij de hoofdruimte moet zijn gelegen. In de zaak Morten 
Henriksen was dit een gegeven, terwijl ook de garageboxen in voormelde uitspraak van 
Hof Leeuwarden zich op loopafstand bevonden van de woningen. Naar mijn mening is de 
geringe afstand tussen de verhuurde parkeerruimte en de verhuurde hoofdruimte niet 
voldoende. Voor het aannemen van een bouwkundige samenhang is naar mijn mening ook 
nodig dat de parkeerruimte tegelijk met en/of ten behoeve van (het gebouw waarvan) de 
hoofdruimte (deel uitmaakt) is gebouwd/aangelegd.248

246 Hof Leeuwarden 24 oktober 1991, nr. 1138/90, V-N 1993/1443, 30.
247 Vgl. besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 

paragraaf 7.4.3 waarin de parkeerruimte wordt genoemd die zich in of onder de hoofdruimte 
bevindt.

248 Dit lijkt ook de strekking te zijn van (de cirkelredenering in) het besluit Staatssecretaris van 
Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.3: ‘van hetzelfde 
gebouwencomplex is niet alleen sprake indien de parkeerruimte zich in of onder het andere 
onroerend goed bevindt, maar ook als de parkeerruimte zich bevindt in een afzonderlijk (garage)-
complex nabij het andere onroerend goed, dat behoort tot hetzelfde gebouwencomplex’.
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 7.6.2.2.3.2 Persoonsvereiste

 Voor het opgaan van de verhuur van de parkeerruimte in de verhuur van de hoofdruimte 
geldt niet alleen een ‘complexvereiste’, maar ook een ‘persoonsvereiste’. Het Hof van 
Justitie heeft in het Morten Henriksen-arrest geoordeeld dat de hoofd- en parkeerruimte 
door dezelfde eigenaar aan dezelfde huurder moet worden verhuurd. In de zaak Morten 
Henriksen was de verhuurder de eigenaar van de garages, maar niet de eigenaar van de 
woonruimte waardoor aan het persoonsvereiste niet werd voldaan. Uit de jurisprudentie 
van het Hof inzake het uniebegrip ‘verhuur’ blijkt echter dat de terbeschikkingstelling van 
een (gedeelte van een) onroerend goed door een ander dan de eigenaar, zoals de huurder 
die de gehuurde ruimte (deels) onderverhuurt, niet aan de kwalificatie verhuur in de weg 
staat (zie paragraaf 7.4.3.2). Hieruit leid ik af dat niet vereist is dat de ruimten door dezelfde 
eigenaar wordt verhuurd, maar dat vereist is dat de hoofd- en parkeerruimte door dezelfde 
persoon wordt verhuurd. Om die reden ligt het naar mijn mening in de rede om de tweede 
voorwaarde in het Morten Henriksen-arrest zo te lezen dat de hoofd- en parkeerruimte 
door dezelfde verhuurder aan dezelfde huurder worden verhuurd.249

7.6.2.3 Conclusie

Op grond van art. 135 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn is de verhuur van parkeerruimte voor 
voertuigen uitgezonderd van de vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn. In 
paragraaf 7.4 is aangegeven dat het begrip ‘verhuur’ een uniebegrip is. Dit geldt ook voor 
het begrip ‘parkeerruimte voor voertuigen’. Omdat sprake is van een uitzondering op een 
vrijstelling, moet dit uniebegrip ruim worden uitgelegd. Het Hof van Justitie schaart onder 
dit begrip alle oppervlakken voor het parkeren van voertuigen. Ook het begrip ‘voertuig’ 
legt het Hof ruim uit, zodat hieronder alle vervoermiddelen vallen.

Dat ook de verhuur van open(bare) parkeerplaatsen onder art. 135 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn valt, is in strijd met de richtlijnhistorie. Toch is deze uitleg naar mijn mening 
wenselijk op grond van de concurrentieneutraliteit, omdat zij voorkomt dat de verhuur 
van open(bare) parkeerplaatsen als belastingplichtige een andere btw-behandeling krijgt 
(vrijgesteld) dan de daarmee concurrerende verhuur van parkeerruimte in parkeergarages 
(belast). Wanneer sprake is van parkeerruimte voor een voertuig, een oppervlak voor het 
parkeren van een voertuig, heeft het Hof van Justitie nog niet duidelijk gemaakt. Het is 
daarom onzeker of de Hoge Raad terecht van oordeel is dat de verhuur van een garagebox 
waarvan het overeengekomen gebruik bestaat in het gebruik als parkeerruimte/bergruimte, 
onder het uniebegrip ‘parkeerruimte voor een voertuig’ valt. De Hoge Raad zal hierover in 
een voorkomend geval naar mijn mening alsnog een prejudiciële vraag moeten stellen. Ik 
acht de uitleg van de Hoge Raad vanuit het oogpunt van de concurrentieneutraliteit in ieder 
geval niet wenselijk. Het (in alle gevallen) aansluiten bij het overeengekomen gebruik ligt 

249 Ook in het beleid van België wordt hiervan uitgegaan. In België geldt dat de betrokken partijen 
dezelfde moeten zijn en handelen in dezelfde hoedanigheid, d.w.z. dezelfde huurder en dezelfde 
verhuurder (beslissing nr. E.T.106.904 van 31 maart 2004). Anders: besluit Staatssecretaris van 
Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.3 waarin 
wordt geëist dat de hoofd- en parkeerruimte door dezelfde eigenaar aan dezelfde huurder wordt 
verhuurd.
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naar mijn mening meer in de rede, te meer omdat het Hof van Justitie ook bij de uitleg van 
het begrip ‘voertuig’ het (overeengekomen) gebruik van het verhuurde onroerend goed 
van doorslaggevend belang heeft geacht.

Het is mogelijk dat de verhuur van parkeerruimte voor een voertuig geen zelfstandig in 
aanmerking te nemen dienst is, maar opgaat in (en dus het btw-lot deelt van) de verhuur 
van een ander onroerend goed, de hoofdruimte. Hiervoor is vereist dat de parkeerruimte 
(bouwkundig gezien) behoort tot hetzelfde gebouwencomplex als de hoofdruimte (het 
complexvereiste) en dat de parkeerruimte en de hoofdruimte door dezelfde persoon 
worden verhuurd (persoonsvereiste).

7.6.3 Verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines

7.6.3.1 Richtlijn(historie)

Voor de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn was de verhuur (van vast met een onroe-
rend goed verbonden) bedrijfsmachines en -installaties zowel in Duitsland, Luxemburg 
als Nederland belast.250 Voor de verhuur van vast met een onroerend goed verbonden 
bedrijfsmachines en -installaties geldt dat deze normaal gesproken door en aan onder-
nemers wordt verricht. Het vrijstellen van deze verhuurdienst zou daarom tot cumulatie 
leiden.251 Bovendien zou het vrijstellen van de verhuur van onroerende bedrijfsmachines en 
-installaties leiden tot een ongelijke behandeling van de verhuur van bedrijfsmachines en 
-installaties, aangezien de verhuur van roerende bedrijfsmachines en -installaties belast is.252

In art. 14, B, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn is door de Europese Commis-
sie echter geen uitzondering opgenomen voor de verhuur van blijvend geïnstalleerde 
werktuigen en machines. Dat was ook niet nodig, omdat deze verhuurdienst viel onder 
de (ruime) uitzondering van art. 14, B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een Zesde Richt-
lijn voor de verhuur van gebouwen welke voor industriële of commerciële doeleinden 
worden gebezigd. Uit de Deense (‘faste ejendomme’), Duitse (‘Grundstücke’), Engelse 
(‘immovable property’) Franse (‘d'immeubles’) en Italiaanse (‘immobili’) taalversie volgt 
dat deze voorgestelde uitzonderingsbepaling niet beperkt was tot gebouwen, zoals de 
Nederlandse taalversie suggereert, maar betrekking had op (alle) onroerende goederen. Deze 
uitzondering was derhalve ruim genoeg om ook de verhuur van vast met een onroerend 
goed (een fabrieksgebouw bijv.) verbonden bedrijfsmachines en -installaties te omvatten. 
In de toelichting op art. 14, B, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn wordt door 
de Europese Commissie opgemerkt dat de (technische, economische en sociale) redenen 
voor de vrijstelling van woonhuizen en verpachtingen in de landbouw niet gelden voor 
de verhuur met een industrieel of commercieel bedrijfskarakter.253

250 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen de 
Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 19, 33 en 35. In Nederland was de verhuur 
van machines en bedrijfsinstallaties op grond van art. 24, nr. 34 Wet OB 1954 aan btw-heffing 
onderworpen.

251 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 334.
252 Paragraaf 81 lid 5 van de Leidraad Omzetbelasting 1954.
253 Toelichting op 14, B, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 758.
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Het voorgestelde art. 14, B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een zesde richtlijn bleek te 
ambitieus. Zowel Frankrijk als Duitsland voelden niets voor deze verplichte uitzondering. 
Frankrijk stelde voor om op dit gebied een keuzesysteem in te voeren en deze suggestie 
werd door Duitsland gesteund.254 De Europese Commissie heeft daarom een nieuwe tekst 
voorgesteld waarin het oude art. 14, B, onderdeel d, punt 2 van het voorstel voor een Zesde 
Richtlijn als volgt werd opgesplitst:

“(…)
2. De verhuur bestemd voor de belaste bedrijvigheid van een belastingplichtige, op voorwaarde 
dat de verhuurder afziet van de vrijstelling.
3.de verhuur van blijvend aan de grond bevestigde werktuigen en machines.
(…)”255

In deze paragraaf gaat het om het nieuwe art. 14, B, onderdeel d, punt 3 Voorstel voor een 
Zesde Richtlijn. Uit de vergaderstukken met betrekking tot de totstandkoming van de Zesde 
Richtlijn blijkt dat de lidstaten het in principe eens waren dat de ‘(afzonderlijke) verhuur 
van werktuigen en machines die niet verplaatsbaar zijn’ belast is.256 In de definitieve tekst 
van art. 13, B, onderdeel b, punt 3 Zesde Richtlijn is ervoor gekozen om de ‘verhuur van 
blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines’ uit te zonderen van de vrijstelling voor de 
verhuur van onroerend goed. In het Nederlandse spraakgebruik omvat het begrip ‘werktuig’ 
zowel (hand)gereedschap als apparatuur.257 Uit een vergelijking met andere taalversies 
en het bijvoeglijk naamwoord ‘geïnstalleerd’258, is af te leiden dat het begrip ‘werktuig’ in 
laatstbedoelde, striktere zin bedoeld is.259

Uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn blijkt niet dat 
met de andere omschrijving van de onroerende staat van de werktuigen en machines 

254 Nota van de Groep financiële vraagstukken van 7 januari 1974, nr. R/2/74 (FIN 2), deel II, p. 19. 
Frankrijk wees er in dit kader op dat het gekozen begrip ‘industrieel of commercieel’ in art. 14, 
B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een zesde richtlijn niet het gebruik voor alle economische 
activiteiten omvat en dat het niet altijd eenvoudig zal zijn om vast te stellen of al dan niet sprake 
is van de verhuur van gebouwen welke voor industriële of commerciële doeleinden worden 
gebezigd.

255 Werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 20 februari 1976, nr. T/120/76 (FIN), 
p. 8.

256 Bijlage II bij de nota van de van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN), punt VI, p. 8.

257 Het begrip ‘werktuig’ kent in het Nederlandse spraakgebruik de volgende definitie: “1. Voorwerp 
of geheel van voorwerpen dat gebruikt wordt om zekere krachten te overwinnen met behulp van 
andere krachten, hulpmiddel bij het bewerken, vervaardigen of verplaatsen van iets (algemener dan 
gereedschap); (…); 3 (in technische taal) machine.” (Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 
Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 29 maart 2021).

258 Eén van de betekenissen van begrip ‘installatie’ in het Nederlandse spraakgebruik is: “het aan-
brengen van apparaten” (Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, 
geraadpleegd op 29 maart 2021).

259 In de Engelse (‘equipment’), Duitse (‘Vorrichtungen’), Deense (‘udstyr’), Portugese (‘equipamento’) 
en Poolse taalversie (‘wyposażenia’) van art. 13, B, onderdeel b, punt 3 Zesde Richtlijn wordt een 
begrip gebruikt dat het equivalent is of kan zijn van het begrip ‘apparatuur’. Het begrip dat in 
de Engelse, Deense en Portugese taalversie gebruikt wordt, kan echter ook vertaald worden met 
uitrusting.
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(‘blijvend geïnstalleerde’ in plaats van ‘aan de grond bevestigde’) een materiële wijziging is 
beoogd. Dat valt ook te verklaren. Werktuigen en machines die blijvend zijn geïnstalleerd 
in, op of aan gebouwen zijn weliswaar niet direct, maar wel indirect (lees: via het gebouw) 
aan de grond bevestigd. Door de keuze voor ‘blijvend geïnstalleerde’ komt mijns inziens 
duidelijker uit de verf dat ook die indirecte vaste verbondenheid met de grond volstaat. 
Het bepaalde in art. 13, B, onderdeel b, punt 3 Zesde Richtlijn is ongewijzigd overgenomen 
in art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn.

7.6.3.2 Hof van Justitie

Zoals in paragraaf 7.4 is besproken, is het begrip ‘verhuur’ een uniebegrip. In art. 135 lid 2, 
onderdeel c Btw-richtlijn wordt ook voor de betekenis van het begrip ‘blijvend geïnstalleerde 
werktuigen en machines’ niet verwezen naar het nationale recht. Ook dit begrip is derhalve 
een uniebegrip. Omdat art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn een uitzondering is op de 
vrijstelling van art. 135 lid 2, onderdeel l Btw-richtlijn, moet dit begrip ruim worden uitge-
legd.260 Het Hof van Justitie heeft zich tot op heden niet uitgelaten over de reikwijdte van 
dit begrip waardoor de grenzen van dit begrip nog niet duidelijk zijn. Niettemin heeft het 
Hof wel geoordeeld dat de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines te 
typeren is als de verhuur met een zakelijk-industrieel en commercieel karakter die gekenmerkt 
wordt door een actievere exploitatie van onroerend goed.261 De rechtvaardiging voor de 
uitzondering van art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn is volgens het Hof dus (uitsluitend) 
gelegen in de omstandigheid dat de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en 
machines plaatsvindt door een ondernemer en niet door een belegger (zie paragraaf 7.5).262 
De hoedanigheid van de huurder en de btw-behandeling van de verhuur van roerende 
werktuigen en machines (zie paragraaf 7.6.3.1) zijn dan ook sinds de inwerkingtreding 
van de Zesde Richtlijn te beschouwen als achterhaalde redenen voor het in de btw-heffing 
betrekken van de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines, althans aan 
deze redenen kent het Hof geen doorslaggevende betekenis toe voor de uitzondering van 
art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn.263 Bij vastgoedtransacties die aan te merken zijn 
als de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines kan gedacht worden 
aan de verhuur van een onroerende afvalwaterzuiveringsinstallatie en influentgemaal264 
en de verhuur van onroerende vuilverbrandingsinstallaties en rookgasreinigers265.

260 Vgl. HvJ EG 13 juli 1989, zaak 173/88, FED 1990/72, m.nt. Bijl, r.o. 12 (Morten Henriksen) en HvJ 
EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 19 (Blasi).

261 HvJ EG 18 november 2004, zaak C-284/03, V-N 2005/21.22, r.o. 20 (Temco Europe).
262 HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl, r.o. 53 (Stichting Goed Wonen 

I).
263 Anders: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 334 die 

de omstandigheid dat de huurder van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines gewoonlijk 
een aftrekgerechtigde belastingplichtige als de (enige) reden noemen voor het belasten van deze 
verhuur van onroerend goed met een industrieel of commercieel karakter.

264 Hof ’s Gravenhage 31 maart 2000, nr. 98/1633, V-N 2000/33.1.4.
265 B.G. van Zadelhoff, ‘Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en overdrachtsbelasting’, 

WFR 1995/841, Van Zadelhoff, noot bij HR 21 februari 2001, nr. 36.106, BNB 2001/197 en M.E. 
van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 335. Anders: 
Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 7, p. 8.
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Gelet op de bewoordingen van (thans) art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn, de door het 
Hof van Justitie gegeven reden voor het in de btw-heffing betrekken van de verhuur van 
blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines (de hoedanigheid van de verhuurder) en 
de door het Hof van Justitie voorgeschreven ruime uitleg van art. 135 lid 2, onderdeel c 
Btw-richtlijn, heeft de Hoge Raad naar mijn mening terecht geoordeeld dat het een acte 
clair is dat de hoedanigheid van de huurder (lees: wel of geen huur als belastingplichtige) 
irrelevant is voor de toepassing van art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn.266 Daarnaast 
heeft de Hoge Raad het naar mijn mening terecht een acte clair geacht dat voor de toepassing 
van (thans) art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn niet relevant is of de werktuigen en 
machines van meet af aan (lees: vanaf de opbouw) onroerend zijn of dat de werktuigen en 
machines voor de blijvende installatie roerende goederen waren en door blijvende installatie 
onroerend zijn geworden.267 Voor een beperking van deze bepaling tot laatstgenoemde 
goederen bieden de bewoordingen van art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn geen enkele 
steun, terwijl deze beperking ook in strijd zou zijn met de ruime uitleg van deze bepaling.

7.6.3.3 Conclusie

Op grond van art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn is de verhuur van blijvend geïnstalleerde 
werktuigen en machines uitgezonderd van de vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel l 
Btw-richtlijn. In paragraaf 7.4 is aangegeven dat het begrip ‘verhuur’ een uniebegrip is. 
Dit geldt ook voor het begrip ‘blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines’. Het Hof 
van Justitie heeft zich tot op heden niet uitgelaten over de reikwijdte van dit uniebegrip. 
Wel blijkt uit de jurisprudentie van het Hof dat het belasten van de verhuur van blijvend 
geïnstalleerde werktuigen en machines gerechtvaardigd is vanwege de hoedanigheid van 
de verhuurder en dat art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn ruim moet worden uitgelegd. 
Voor de toepassing van deze bepaling is het, zoals de Hoge Raad daarom terecht heeft 
geoordeeld, irrelevant of de huurder een belastingplichtige is en of hij het gehuurde 
werktuig of de gehuurde machine voor bedrijfsdoeleinden gebruikt. Ook de beperking 

266 HR 21 februari 2001, nr. 36.106, BNB 2001/197, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 4.2. In gelijke zin: Van 
Zadelhoff, noot bij HR 21 februari 2001, nr. 36.106, BNB 2001/197 en A. van Dongen, 'Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen. Verhuur van machines en bedrijfsinstallaties', BtwBrief 2001, nr. 5, p. 5. Of de 
huurder het werktuig of de machine al dan niet voor bedrijfsdoeleinden aanwendt, is derhalve 
niet relevant. De andersluidende uitspraak van Hof 's-Gravenhage van 21 mei 1987, nr. 1502/1986, 
BNB 1988/242, r.o. 6.2 is dan ook als achterhaald te beschouwen. Dat het (bedrijfsmatige) gebruik 
door de huurder niet relevant is voor de toepassing van art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn is 
een opvatting die niet door alle lidstaten wordt onderschreven. In Duitsland is de ‘Vermietung und 
die Verpachtung von Maschinen und sonstigen Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage 
gehören (Betriebsvorrichtungen), auch wenn sie wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind’ 
van rechtswege belast (§ 4, nr. 12 UstG). Het begrip ‘Betriebsvorrichtungen’, dat hetzelfde wordt uit-
gelegd als het gelijkluidende begrip in het Bewertungsrecht (het Duitse recht inzake de waardering 
van onroerende zaken), ziet uitsluitend op machines, machinale installaties en alle installaties die 
rechtstreeks nodig zijn voor het verrichten van bedrijfsactiviteiten (Umsatzsteuer- Anwendungserlass 
van 1 oktober 2010, BStBl I S. 846, paragraaf 4.12.10, laatstelijk gewijzigd door het BMF-Schreiben 
van 19 december 2019 - III C 3 - S 7015/19/10002:001 (2019/1084286), BStBl I S XXX (https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/
Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2019-12-31-umsatzsteuer- anwendungserlass-konsolidierte-
fassung-31-12-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=4, geraadpleegd op 30 december 2020).

267 HR 21 februari 2001, nr. 36.106, BNB 2001/197, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 4.2. In gelijke zin: Van 
Zadelhoff in zijn noot bij dit arrest.
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van art. 135 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn tot roerende werktuigen en machines die door 
installatie onroerend zijn geworden is door de Hoge Raad om die reden terecht afgewezen.

7.6.4 Andere uitzonderingen

7.6.4.1 Richtlijn(historie)

Tijdens de onderhandelingen over art. 14 van het Voorstel voor een zesde richtlijn is door 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk medegedeeld dat zij bepaalde zeer oude rechten 
inzake de verhuur van jacht- en visgronden etc wilden kunnen vrijstellen.268 Het Verenigd 
Koninkrijk heeft deze wens nadien bijgesteld; zij wilde ‘de bevoegdheid houden om btw te 
heffen over het jacht- en visrecht, het vellen van bomen, het onderbrengen van schepen of 
luchtvaartuigen en het houden van tentoonstellingen’.269 Aan deze wens van het Verenigd 
Koninkrijk is tegemoetgekomen door in art. 13, B, onderdeel b Zesde Richtlijn op te nemen 
dat de lidstaten nog andere handelingen van de toepassing van de vrijstelling mogen 
uitsluiten. Dat deze uitzondering haar wortels vindt in de wens van het Verenigd Koninkrijk 
blijkt uit het voorstel om in de notulen van de raadszitting waarin de Zesde Richtlijn wordt 
aangenomen, ten aanzien van art. 13, B, onderdeel b de volgende verklaring op te nemen:

“Ad artikel 13
(…)
3. De Raad en de Commissie verklaren dat de bevoegdheid om het toepassingsgebied van de 
in punt B, sub b), vermelde vrijstelling te beperken, onder andere is bedoeld om de Lid-Staten 
in staat te stellen de volgende rechten aan de belasting over de toegevoegde waarde te 
onderwerpen:
-het jacht- en visrecht
-het vellen van bomen
-het onderbrengen van schepen en luchtvaartuigen
-de materiële inrichting van tentoonstellingen.”270

7.6.4.2 Hof van Justitie

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat het verlenen van een vis- of jachtrecht 
niet snel een verhuurdienst is. Zo blijkt uit het Walderdorff-arrest271 dat het verlenen van 

268 Bijlage bij het werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 16 juni 1976, nr. T/497/76 
(FIN), p. 7bis.

269 Bijlage I, p. 3 bij de nota van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 
(FIN).

270 Nota van 25 maart 1977, nr. R/716/77 (FIN 151), p. 3-4. In de nota staat niet van wie deze afkomstig 
is. In de nota van 25 maart 1977, nr. R/733/77 (FIN 156/ASS 137) wordt onder verwijzing naar 
voormelde nota aangegeven ‘dat de Raad onder de A-punten van zijn voorlopige agenda van één 
zijn volgende zittingen de herziene tekst van het ontwerp van een zesde BTW-richtlijn zou kunnen 
goedkeuren en zou kunnen besluiten om de verklaringen in het document van 25 maart 1977, 
nr. R/716/77 (FIN 151) op te nemen in de notulen van de Raadszitting tijdens welke de richtlijn 
wordt aangenomen. Hieruit is af te leiden dat de nota afkomstig is van het Comité van permanente 
vertegenwoordigers, aangezien dit comité aangeeft wat als een A-punt op de agenda van de Raad 
komt te staan.

271 HvJ EG 6 december 2007, zaak C-451/06, V-N 2008/3.22 (Walderdorff).
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een visrecht geen verhuurdienst is indien de houder van dit recht hiermee geen exclusief
gebruiksrecht ontvangt. Omdat in dat geval sprake is van een van rechtswege belaste 
dienst, komt dit materieel op hetzelfde neer als een uitzondering op de vrijstelling voor de 
verhuur van onroerend goed. De vraag of het verlenen van bepaalde rechten, zoals vis- en 
jachtrechten, al dan niet als een verhuurdienst kwalificeren, en dus op grond van art. 135 
lid 2 Btw-richtlijn uitgezonderd kunnen worden van de vrijstelling voor de verhuur van 
onroerend goed, kan derhalve uit pragmatische overwegingen onbeantwoord blijven 
indien een van rechtswege belaste verhuurdienst hetzelfde btw-lot is beschoren als een 
andere dienst dan verhuur.

In de zaak M. Amengual Far/J. Amengual Far is aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd 
of lidstaten de vrijstelling voor de verhuur van een onroerend goed op grond van (thans) 
art. 135 lid 2, laatste zin Btw-richtlijn zo ver mogen beperken dat enkel de verhuur van 
woonruimte vrijgesteld is. In dat geval kan immers niet meer gezegd worden dat de 
btw-heffing ter zake van de verhuur van onroerend goed een uitzondering is op de regel 
dat de verhuur van onroerend goed vrijgesteld is, maar is het belasten van de verhuur van 
onroerend goed de regel. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat lidstaten op grond van 
(thans) art. 135 lid 1, onderdeel l en art. 135 lid 2 Btw-richtlijn beschikken over een ruime 
vrijheid om de verhuur van onroerend goed al dan niet aan btw-heffing te onderwerpen. 
Omdat een richtlijn verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat, is het niet van 
belang of het van rechtswege belasten van de verhuur van onroerend goed in de nationale 
wetgeving is geformuleerd als een uitzondering op de vrijstelling dan wel als regel.272

 7.6.4.3 Praktijk lidstaten

 In de meeste lidstaten zijn één of meerdere verhuurhandelingen uitgesloten van de vrijstel-
ling voor de verhuur van onroerend goed. Slechts een paar lidstaten, waaronder Nederland, 
hebben van de ‘uitsluitingsmogelijkheid’ die art. 135 lid 2, laatste zin Btw-richtlijn biedt in 
het geheel geen gebruikgemaakt. In onderstaande tabel is een globaal overzicht gegeven 
van de verhuurdiensten die in de lidstaten van de verhuurvrijstelling zijn uitgesloten.273

Lidstaten Uitgesloten verhuuractiviteit
AT, CZ, DE, ES, FR, IT, LU, 
MT, SK,

Kortdurende verhuur (bepaald) residentieel onroerend 
goed

BE, BG, ES, FR, HR, IT, LU, 
LV, MT, PL, SE

Verhuur (bepaald) bedrijfsvastgoed

HR Verhuur niet-residentieel onroerend goed
FI Verlenen van vis- en jachtrechten
BE, ES Verhuur bergruimte
ES, FI, PT Verhuur onroerend goed voor advertentie en/of 

tentoonstellingsdoeleinden 

272 HvJ EG 3 februari 2000, zaak C-12/98, ECLI:EU:C:2000:62 (M. Amengual Far/J. Amengual Far).
273 De gegevens in dit overzicht zijn ontleend aan: F. Annacondia, EU VAT Compass 2020/2021, 

Amsterdam: IBFD 2020, p. 841-844.
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Lidstaten Uitgesloten verhuuractiviteit
FI Kortdurende verhuur vergader-, tentoonstellings- en 

sportruimte
BE, FI Verhuur in het kader van de exploitatie van (lucht)-

havens en/of bevaarbare waterlopen

Bovenstaand overzicht laat zien dat veel EU-lidstaten de kortdurende verhuur van (be-
paald) residentieel onroerend goed van de vrijstelling uitsluiten vanwege de (potentiële) 
concurrentie met de verhuur van hotelaccommodatie. In Nederland wordt dit resultaat 
ook bereikt, maar dan met een ruime uitleg van de uitzondering voor de verhuur van 
hotelaccommodatie (zie paragraaf 7.6.1.3). Hieruit blijkt een brede consensus tussen de 
EU-lidstaten over het onderscheid tussen de veelal langdurende verhuur van woonruimte 
(vrijgesteld) versus de kortdurende verhuur van accommodatie voor andere dan woon-
doeleinden (belast). Een dergelijk onderscheid strook ook met de ratio van art. 135 lid 1, 
onderdeel l Btw-richtlijn (zie paragraaf 7.3).

Het tweede dat er in de tabel uitspringt is dat een behoorlijk aantal lidstaten lidstaten de 
verhuur van (bepaald) bedrijfsvastgoed uitzonderen. De gedachte hierachter is dat een 
vrijstelling voor de verhuur van dit vastgoed veelal leidt tot cumulatie, hetgeen in strijd 
is met beginsel van de fiscale neutraliteit. Die cumulatie kan weliswaar ook worden weg-
genomen door de optie voor belaste verhuur, maar het van rechtswege belasten van deze 
verhuurdiensten voorkomt ‘cherry picking’ (lees: alleen opteren als het in het voordeel 
van de verhuurder en in het nadeel van de schatkist is) alsmede de administratieve lasten 
en onzekerheden (bijv. het al dan niet kunnen voldoen aan de eis van een bepaalde mate 
van aftrekgerechtigd gebruik door de huurder) die aan de optieregeling verbonden kunnen 
zijn (zie paragraaf 7.7.4). Zoals in 7.6.2.2.1.3 is aangegeven, voorkomt de uitsluiting van de 
verhuur van bergruimte dat discussie nodig is over de vraag of de verhuur van een garagebox 
die door huurder gebruikt wordt als bergruimte al dan niet als parkeerruimte kwalificeert. 
Omdat in Nederland de verhuur van een garagebox die door huurder gebruikt wordt als 
bergruimte aangemerkt wordt als de van rechtswege belaste verhuur van parkeerruimte 
indien het gebruik als parkeerruimte niet is uitgesloten, zou een uitsluiting van de verhuur 
van bergruimte in Nederland een verstoring van de concurrentieneutraliteit wegnemen 
(zie paragraaf 7.6.2.2.1.3).

7.6.5 Conclusie

Op grond van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn moeten lidstaten een aantal verhuurdiensten 
uitzonderen van de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed. Vanuit het oogpunt 
van de interneutraliteit is het wenselijk dat deze uitsluitingen in alle lidstaten gelden. Wat 
in het licht van de interneutraliteit niet wenselijk is, is dat lidstaten bij de uitsluiting van 
het verstrekken van accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke 
functie beschikken over een beoordelingsruimte. Hierdoor kan de reikwijdte van deze 
uitzondering immers verschillen van lidstaat tot lidstaat. Vanuit het oogpunt van de inter-
neutraliteit is het evenmin wenselijk te noemen dat lidstaten over de vrijheid beschikken 
ook andere verhuurdiensten dan de in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde diensten uit 
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te zonderen. Hierdoor kan de reikwijdte van de vrijstelling van art. 135 lid 1, onderdeel l 
Btw-richtlijn immers per lidstaat anders zijn.

Dit laat onverlet dat er gelet op de ratio van de vrijstelling en het beginsel van de fiscale 
neutraliteit veel voor te zeggen valt om méér verhuurdiensten uit te zonderen dan art. 135 
lid 2 Btw-richtlijn doet. Zoals in paragrafen 7.3 en 7.5 is geconstateerd, is er op grond van 
de wezenlijke kenmerken van de btw geen rechtvaardiging voor het vrijstellen van de 
bedrijfsmatige verhuur die niet in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemd worden. Daarnaast 
leidt het vrijstellen van de niet-bedrijfsmatige verhuur van bedrijfsvastgoed aan aftrek-
gerechtigde huurders tot cumulatie van btw-heffing. Dit ‘cumulatiegevaar’ kan worden 
afgewend door de optieregeling, maar de optieregelingen in de lidstaten laten zien dat 
de mogelijkheden om te opteren voor belaste verhuur soms zeer beperkt zijn waardoor 
cumulatie van btw-heffing soms maar in (zeer) beperkte mate wordt voorkomen (zie 
paragraaf 7.7.4). Bovendien leidt de optieregeling in diverse lidstaten ertoe dat soortge-
lijke verhuurdiensten verschillend worden behandeld naar gelang (de omvang van) het 
aftrekrecht van de huurder (zie paragraaf 7.4.4), hetgeen naar mijn mening in strijd is met 
de concurrentieneutraliteit. Vanuit het oogpunt van het beginsel van de fiscale neutraliteit 
is een imperatieve uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed 
daarom te prefereren boven een facultatieve.

De imperatieve uitzonderingen op de ‘verhuurvrijstelling’ die thans in de verschillende 
lidstaten gelden zijn naar mijn mening dan ook gerechtvaardigd. Zij leiden namelijk tot 
een resultaat dat (iets) meer in overeenstemming is – of beter gezegd: (iets) minder in 
strijd is – met de door het Hof van Justitie geformuleerde ratio van de vrijstelling van de 
verhuur van onroerend goed en het beginsel van de fiscale neutraliteit (zie paragraaf 7.3). 
Het beperkte aantal uitgesloten verhuurdiensten alsmede het feit dat sommige lidstaten 
in het geheel geen gebruikmaken van de bevoegdheid die hun op grond van art. 135 lid 2, 
laatste zin Btw-richtlijn toekomt, laat echter zien dat er op dit punt nog veel te winnen valt.

7.7 Optie voor belaste verhuur

7.7.1 Richtlijn(historie)

Reeds voor de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn kenden diverse lidstaten de mo-
gelijkheid om te opteren voor belaste verhuur. In Duitsland kon een belastingplichtige 
ervoor kiezen om al de verhuurdiensten aan andere belastingplichtigen aan btw-heffing te 
onderwerpen. Deze keuze gold in beginsel voor één jaar.274 In Frankrijk gold een optiemo-
gelijkheid voor de verhuurder van een bedrijfsinrichting. Dit keuzerecht gold per gebouw 
of gebouwengroep. De optie had echter geen betrekking op ruimten in het gebouw die 
niet voor bedrijfsdoeleinden werden gebruikt. De duur van de optie was in beginsel vijf 
jaar, maar kon stilzwijgend worden verlengd. De belaste verhuur moest opgezegd worden 
indien niet langer sprake was van gebruik voor bedrijfsdoeleinden.275 In Luxemburg gold 

274 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 24.

275 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 28.
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de optiemogelijkheid voor iedere verhuurder. Per gebouw of zelfstandig te gebruiken 
gedeelte van een gebouw kon geopteerd worden voor belaste verhuur, mits de huurder 
recht had op aftrek van de btw op een overwegend deel van de huursom.276 In Nederland 
was de optiemogelijkheid beperkt tot huurders die het gehuurde gebruiken als bedrijfs-
middel. Net als in Luxemburg kon per verhuurd onroerend goed of zelfstandig gedeelte 
daarvan geopteerd worden. De keuze voor belaste verhuur was in Nederland in beginsel 
onherroepelijk, tenzij de huurder het gehuurde niet langer als bedrijfsmiddel gebruikte.277

Bours had zijn bedenkingen bij het invoeren van een optie voor belaste verhuur van onroe-
rend goed in alle lidstaten. In de eerste plaats vroeg hij zich af of deze regeling verenigbaar is 
met de uniforme belastinggrondslag. Daarnaast wees hij op het gevaar van ‘cherry picking’: 
de belastingplichtige opteert alleen voor belaste verhuur indien dit in zijn voordeel (en 
dus in het nadeel van de schatkist) is.278 Niettemin gaf hij toe dat het uitwerken van een 
optieregeling niet op al te veel moeilijkheden zou stuiten, omdat diverse lidstaten reeds 
ervaring hadden met deze regeling.279 Bij een keuze voor het handhaven van de situatie in 
de lidstaten (lees: het in beginsel vrijstellen van de verhuur van onroerend goed) meende 
Bours dat naast de dwingende belaste verhuur ook de optieregeling een plaats verdiende.280 
In dit kader merkte hij op dat de optiemogelijkheid net als in Luxemburg en Nederland 
per gebouw of per deel van het gebouw zou moeten gelden. Tevens was hij van mening 
dat de optie voor belaste verhuur geen betrekking mocht hebben op woningen. Ten slotte 
was hij van mening dat om redenen van administratieve eenvoud de optie voor een zekere 
tijd moest gelden, zoals in Frankrijk en Nederland.281

In art. 14, B, onderdeel d Voorstel voor een zesde richtlijn is door de Europese Commissie 
gekozen voor het handhaven van de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed als 
uitgangspunt. Toch is in dit artikel geen optiemogelijkheid opgenomen. Hieraan bestond 
ook geen behoefte, omdat op grond van art. 14, B, onderdeel d, punt 2 Voorstel voor een 
zesde richtlijn niet – conform het advies van Bours – bepaalde vormen, maar al de van 
verhuur van onroerend goed282 die voor industriële of commerciële doeleinden worden 
gebezigd van rechtswege belast was met btw. Met dit voorstel waren de bezwaren van 
Bours tegen de optieregeling van tafel. Toch is het de Europese Commissie niet gelukt 
om de lidstaten ervan te overtuigen om de optieregeling vaarwel te zeggen. De Europese 
Commissie heeft daarom voorgesteld art. 14, B, onderdeel d, punt 2 te beperken tot ‘de 
verhuur bestemd voor de belaste bedrijvigheid van een belastingplichtige, op voorwaarde 

276 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 33-34.

277 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 38.

278 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 148.

279 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 150.

280 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 150.

281 E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen binnen 
de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 150.

282 Deze voorgestelde uitzonderingsbepaling was niet beperkt was tot gebouwen, zoals de Nederlandse 
taalversie suggereert, maar had betrekking had op (alle) onroerende goederen (zie paragraaf 7.6.3.1).
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dat de belastingplichtige afziet van de vrijstelling’ naast een verplichte uitzondering op de 
vrijstelling voor ‘de verhuur van blijvend aan de grond bevestigde werktuigen en machines’ 
(zie paragraaf 7.6.3.1).283

Tussen de lidstaten bestond verschil van mening of deze optieregeling al dan niet een 
overgangsmaatregel moest zijn. Duitsland, Denemarken, Luxemburg en Nederland wil-
den de optieregeling permanent invoeren; Frankrijk, Ierland, Italië, en het Verenigd 
Koninkrijk wilden een tijdelijke optieregeling, d.w.z.: tot de afschaffing van de fiscale 
grenzen.284 Duitsland heeft verzocht om in de Zesde Richtlijn op te nemen dat lidstaten 
aan belastingplichtigen het recht kunnen verlenen de verhuur van onroerende goederen 
aan btw-heffing te onderwerpen ‘indien de handeling wordt verricht ten behoeve van 
een andere belastingplichtige met het oog op zijn economische bedrijvigheid’.285 Ook 
Ierland heeft uitdrukkelijk aangegeven de optie voor belaste verhuur voor de kortdurende 
(lees: korter dan 10 jaar) verhuur te willen handhaven.286 Om de Raad in staat te stellen 
op 16 december 1976 tot een akkoord te komen over de onopgeloste vraagstukken, heeft 
de voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers – conform het Duitse 
voorstel – het volgende compromis voorgesteld287:

“(…) de Lid-Staten [mogen; MvdW] hun belastingplichtigen een keuzerecht toekennen voor 
de hieronder genoemde handelingen, indien deze handelingen worden verricht ten behoeve 
van een andere belastingplichtige met het oog op zijn economische bedrijvigheid:
(…)
-de verpachting en verhuur van onroerende goederen
(…)

De lidstaten kunnen de draagwijdte van de keuzemogelijkheid beperken.”

Dit (compromis)voorstel is door de Raad in gewijzigde vorm aanvaard. De beperking van 
de optieregeling tot de verhuur van onroerend goed die wordt verricht ten behoeve van een 
andere belastingplichtige met het oog op zijn economische bedrijvigheid, is niet overgenomen. 
Daarnaast wenste de Raad op te nemen dat de lidstaten de wijze van uitvoering van de 

283 Werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 13 mei 1976, nr. T/120/1/76 (FIN herz. 
1), p. 8 en werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 16 juni 1976, nr. T/497/76 
(FIN), p. 7bis.

284 Bijlage 1 bij de nota van de Groep financiële vraagstukken van 8 oktober 1976, nr. T/755/76 (FIN), 
p. 3-4.

285 (Nederlandse vertaling van de) brief van de Duitse Permanente Vertegenwoordiging bij de EG 
van 5 november 1976, nr. R/2667/76 (FIN 696).

286 Brief van de Ierse Permanente Vertegenwoordiging bij de EG van 3 december 1976, nr. R/3009/76 
(FIN 802).

287 Nota van 9 december 1976, nr. R/3034/75 (FIN 808). In de nota staat niet vermeld om welke 
voorzitter het gaat. Niettemin is uit de inhoud van de brief - door de voorzitter opgestelde teksten 
die worden voorgelegd aan de Raad met het oog op zijn zitting van 16 december 1976 - af te 
leiden dat het gaat om de voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers.
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keuzemogelijkheid bepalen.288 En zo geschiedde. Het resultaat van dit compromis was 
art. 13, C, onderdeel a Zesde Richtlijn:

“De Lid-Staten kunnen aan de belastingplichtigen het recht verlenen om voor belastingheffing 
te kiezen in geval van:
a) verhuur en verpachting van onroerende goederen;
(…)

De Lid-Staten kunnen de omvang van dit keuzerecht beperken; zij stellen de bepalingen voor 
de uitoefening ervan vast.”

Sinds de inwerkingtreding van de Btw-richtlijn is de optieregeling voor de verhuur van 
onroerend goed te vinden in art. 137 Btw-richtlijn. Dat de lidstaten aan de belastingplich-
tigen het recht kunnen verlenen om te kiezen voor btw-heffing ter zake van de verhuur 
van onroerend goed staat in art. 137 lid 1, aanhef en onderdeel d Btw-richtlijn, terwijl in 
art. 137 lid 2 Btw-richtlijn is opgenomen dat de lidstaten de bepalingen voor de uitoefening 
van het keuzerecht vaststellen en de omvang van dit keuzerecht kunnen beperken. Met 
deze herschikking is geen materiële wijziging beoogd.289

7.7.2 Ratio

In de richtlijnhistorie is niets te vinden omtrent de ratio van de optie voor belaste verhuur. 
Dat is ook geen wonder, omdat het Voorstel voor een zesde richtlijn niet voorzag in een 
optie voor belaste verhuur (zie paragraaf 7.7.1). Lidstaten hebben het niettemin wenselijk 
geacht om in art. 137 lid 1, onderdeel d Btw-richtlijn de mogelijkheid op te nemen dat 
belastingplichtigen de keuze hebben om de verhuur van een onroerend goed aan btw-heffing 
te onderwerpen. Deze uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van onroerende goed 
vindt haar rechtvaardiging in het beginsel van de fiscale neutraliteit. Zij beoogt namelijk 
cumulatie van btw-heffing en (daarmee) concurrentieverstoringen te voorkomen.290 Dit 
oogmerk is niet los te zien van het recht op btw-aftrek en de herziening daarvan (zie 

288 Memorandum van de voorzitter van 3 januari 1977, nr. R/3256/76 (FIN 890), p. 5. In het memoran-
dum staat niet om welke voorzitter het gaat. Uit de chronologie van de vergaderstukken inzake 
de totstandkoming van de Zesde Richtlijn is af te leiden dat het een memorandum betreft van 
de voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers.

289 Derde considerans Btw-richtlijn.
290 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 8. Zie ook: B.G. van Zadelhoff, ‘Wel en wee bij optie 

voor verhuur met BTW’, WFR 1993/189, S. Cnossen, ‘BTW en onroerend goed’, WFR 1995/399, B.G. 
van Zadelhoff, ‘Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en overdrachtsbelasting, 
WFR 1995/841, S. Cnossen, ‘VAT Treatment of Immovable Property’ in: V. Thuronyi (ed.), Tax Law 
Design and Drafting (volume 1), International Monetary Fund 1996, Arthur Andersen, Study on the 
application of Value Added Tax to the property sector, nr. XXI/96/CB-3021, p. 13, D.B. Bijl, M.E. van 
Hilten en D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, Deventer: Kluwer 2001, 
p. 271, C. Amand, G. Schellman en R. Vermeulen, ‘Immovable Property and VAT Lessons from Past 
Experience’, International VAT Monitor September/October 2005, p. 332, S. Cnossen, ‘A Proposal 
to Improve the VAT Treatment in the European Union’ in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. 
Consequences and Design Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 245, 
R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 
2015, p. 106 en S. Cnossen, ‘Modernisering van de btw’ in: S. Cnossen en B. Jacobs (red.), Ontwerp 
voor een beter belastingstelsel, Amsterdam: ESB 2019, p. 260.
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hoofdstuk 8). De vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed heeft namelijk tot gevolg 
dat de verhuurder de btw op de kosten met betrekking tot dit onroerend goed in het geheel 
niet in aftrek kan brengen. De verhuurder zal deze niet-aftrekbare btw verdisconteren in 
de huurprijs. Deze ‘verborgen’ btw leidt tot cumulatie indien de huurder het gehuurde 
onroerend goed aanwendt voor belaste prestaties. Dit btw-nadeel kan met name bij nieuwe 
gebouwen zo groot zijn dat gevreesd moet worden voor concurrentieverstoring, omdat 
een belastingplichtige bij aankoop van hetzelfde of een soortgelijk nieuw gebouw recht 
heeft op btw-aftrek. De mogelijkheid om de verhuur van onroerend goed aan btw-heffing 
te onderwerpen beoogt deze onwenselijke gevolgen van de vrijstelling voor de verhuur 
van onroerend goed te voorkomen.291

Naar mijn mening zijn er vier situaties te onderscheiden waarin het van belang kan zijn om 
te opteren voor belaste verhuur. In de eerste plaats indien het verhuurde onroerend goed 
belast aan de verhuurder is (op)geleverd. In dat geval leidt de belaste verhuur ertoe dat de 
verhuurder de btw ter zake van deze (op)levering voor de verhuurder volledig in aftrek mag 
brengen. In de tweede plaats kan de keuze voor belaste verhuur ook na ingebruikneming 
van het onroerend goed van belang zijn, omdat de btw-aftrek ter zake van een onroerend 
goed gedurende de herzieningsperiode jaarlijks wordt herzien. Belaste verhuur binnen de 
herzieningsperiode bewerkstelligt dat de verhuurder in ieder herzieningsjaar de aan dit jaar 
toerekenbare ‘investerings-btw’ mag terugvragen (zie paragraaf 8.5.4). In de derde plaats 
kan de keuze voor belaste verhuur van belang zijn indien de verhuurder een onroerend 
goed heeft verbouwd zonder dat hierdoor een nieuw gebouw is ontstaan, de zogenoemde 
‘vernieuwbouw’.292 In dat geval zorgt belaste verhuur ervoor dat de verhuurder de btw op 
de verbouwingskosten volledig in aftrek mag brengen. Ten slotte kan de keuze voor belaste 
verhuur van belang zijn, omdat de verhuurder hierdoor de btw op de lopende kosten, 
zoals de kosten voor onderhoud en beheer, volledig in aftrek kan brengen.293 Met name 
bij oude gebouwen, zoals monumentale gebouwen, kunnen die kosten aanzienlijk zijn.294

7.7.3 Hof van Justitie

7.7.3.1 Voorwaarden optie belaste verhuur

Op grond van (thans) art. 137 lid 1, aanhef en onderdeel d Btw-richtlijn hebben lidstaten de 
bevoegdheid om de belastingplichtige van wie de verhuur van onroerend goed vrijgesteld is 
de mogelijkheid te bieden om voor btw-heffing te kiezen wanneer de belastingplichtige meent 
dat dit voor hem voordeliger is.295 Lidstaten bepalen derhalve zelf of zij de optieregeling 
voor de verhuur van onroerend goed invoeren en, zo ja, welke voorwaarden hieraan zijn 
verbonden. Zo kunnen de lidstaten bepaalde handelingen of bepaalde belastingplichtigen 

291 B.G. van Zadelhoff, ‘Wel en wee bij optie voor verhuur met BTW’, WFR 1993/189 en M.E. van 
Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 337.

292 Wanneer sprake is van vernieuwbouw is behandeld in paragraaf 5.6.
293 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 109-110, 

G.B Markink, ‘Btw aspecten van verhuur’, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014/1, p. 6 en 
R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 
2015, p. 106.

294 MvA, Kamerstukken II 1967/68, 9324, 9410, nr. 6, p. 34.
295 HvJ EG 19 januari 1982, zaak 8/81, ECLI:EU:C:1982:7, r.o. 39 (Becker).
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uitsluiten van de optieregeling.296 Ook is het toegestaan om voorafgaande toestemming 
van de belastingdienst te eisen en geen terugwerkende kracht te verlenen aan de optie.297

Hoewel de lidstaten veel vrijheid hebben om de ‘optievoorwaarden’ vast te stellen is, 
zijn er wel grenzen die de lidstaten hierbij in acht moeten nemen. Bij het stellen van 
voorwaarden aan de optieregeling moeten de lidstaten de doelstellingen en de algemene 
beginselen van de Btw-richtlijn eerbiedigen en met name het beginsel van de fiscale 
neutraliteit.298 Laatstgenoemd beginsel staat niet toe dat soortgelijke handelingen, die met 
elkaar in concurrentie staan, een verschillende btw-behandeling krijgen. Voor de vraag 
of sprake is van soortgelijke handelingen zijn de identiteit van de dienstverrichter en de 
rechtsvorm waarin de belastingplichtige zijn activiteit uitoefent in beginsel irrelevant.299 
Dit betekent bijvoorbeeld dat het in strijd is met de fiscale neutraliteit om de optierege-
ling te koppelen aan een bepaalde rechtsvorm, maar het wel is toegestaan om bepaalde 
niet-aftrekgerechtigde instellingen, zoals sportverenigingen zonder winstoogmerk, uit te 
sluiten van de optieregeling.

7.7.3.2 Beperking of afschaffing optieregeling

Lidstaten hebben niet alleen de vrijheid om de optieregeling in te voeren, maar zijn ook 
vrij om deze regeling na invoering weer af te schaffen.300 Daarnaast kan een lidstaat de 
voorwaarden voor de optie voor belaste verhuur wijzigen waardoor de mogelijkheid om te 
opteren voor belaste verhuur van onroerend goed wordt beperkt. Het beperken of afschaffen 
van de optieregeling mag echter niet in strijd zijn met het unierechtelijke vertrouwens- en 
rechtszekerheidsbeginsel.301 Dit betekent dat een lidstaat aan de beperking of afschaffing 
van de optieregeling geen terugwerkende kracht mag verlenen, tenzij:
1. het verlenen van deze terugwerkende voor een doel van algemeen belang noodzakelijk 

is (de noodzakelijkheidsvoorwaarde302); en
2. het rechtmatig vertrouwen van de betrokkenen naar behoren in acht wordt genomen 

(de voorwaarde van niet-schending van het vertrouwensbeginsel303).304

Het voorkomen van btw-besparende constructies op grote schaal kan een doel van algemeen 
belang zijn die het verlenen van terugwerkende kracht aan de beperking of afschaffing van 

296 HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-246/04, NTFR 2006/89, met commentaar Van Dongen, r.o. 30 
(Turn- und Sportunion Waldburg).

297 HvJ EG 9 september 2004, zaak C-269/03, V-N 2004/48.9 (Objekt Kirchberg).
298 HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-246/04, NTFR 2006/89, met commentaar Van Dongen, r.o. 31 

(Turn- und Sportunion Waldburg).
299 HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-246/04, NTFR 2006/89, met commentaar Van Dongen, r.o. 33 en 

34 (Turn- und Sportunion Waldburg).
300 HvJ EG 3 december 1998, zaak C-381/97, BNB 1999/29, m.nt. Van Hilten, r.o. 27 (Belgocodex) en 

HvJ EG 29 april 2004 gevoegde zaken C-487/01 en C-7/02, BNB 2004/260, m.nt. Van Zadelhoff, 
r.o. 48 (Gemeente Leusden/Holin Groep).

301 HvJ EG 3 december 1998, zaak C-381/97, BNB 1999/29, m.nt. Van Hilten, r.o. 26 (Belgocodex).
302 M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen (diss.), Amersfoort: 

Sdu Uitgevers 2009, p. 443.
303 M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen (diss.), Amersfoort: 

Sdu Uitgevers 2009, p. 443.
304 HvJ EG 26 april 2005, zaak C-376/02, BNB 2008/36, m.nt. Bijl, r.o. 33 (Stichting Goed Wonen II).



480

Hoofdstuk 7 / Vrijstelling verhuur vastgoed7.7.4

de optieregeling rechtvaardigt. Het is echter aan de nationale rechter om te beoordelen 
of het risico op deze constructies voldoende groot is om de terugwerkende kracht te 
rechtvaardigen.305 De voorwaarde van niet-schending van het vertrouwensbeginsel houdt in 
dat belastingplichtigen die de verhuurhandelingen verrichten van de komende vaststelling 
van de beperking of afschaffing van de optieregeling en de voorgenomen terugwerkende 
kracht op een zodanige wijze op de hoogte zijn gesteld dat zij in staat zijn te begrijpen 
welke gevolgen de voorgenomen afschaffing of beperking van de optieregeling voor hun 
handelingen heeft. Bij deze beoordeling moet de nationale rechter rekening houden met 
de informatiemethoden die in de betreffende lidstaat normaliter bij wetswijzigingen 
worden gebruikt en met de omstandigheden van het geval.306 Van rechtmatig vertrouwen 
is geen sprake indien handhaving van de (oude) optieregeling leidt tot misbruik van recht 
of btw-fraude.307 Uit het Gemeente Leusden/Holin Groep-arrest is af te leiden dat de 
noodzakelijkheidsvoorwaarde en de voorwaarde van niet-schending van het vertrouwens-
beginsel niet alleen gelden bij het met terugwerkende kracht afschaffen of beperken van de 
optieregeling voor de verhuur van onroerend goed, maar ook bij de onmiddellijke werking
van een beperking of afschaffing van de optieregeling voor de verhuur van onroerend goed 
(lees: het ontbreken van een overgangsregeling).308

 7.7.4 Praktijk lidstaten

 Van de mogelijkheid om een optieregeling voor de verhuur van onroerend goed in te 
voeren is door de lidstaten dankbaar gebruikgemaakt.309 Hoewel de meeste lidstaten een 
optieregeling voor de verhuur van onroerend goed kennen, varieert de invulling van deze 
optieregeling sterk. In het licht van de interneutraliteit is dit onwenselijk, omdat het van 
lidstaat tot lidstaat kan verschillen of en, zo ja, onder welke voorwaarden geopteerd kan 
worden voor de belaste verhuur van onroerend goed.310 In onderstaande tabel is ten aanzien 
van de lidstaten die een optieregeling kennen op hoofdlijnen weergegeven of en, zo ja, 
welke beperkingen c.q. voorwaarden aan de optie voor belaste verhuur worden gesteld.311

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de materiële voorwaarden met betrekking 
tot de verhuurder, de huurder en het verhuurde onroerend goed enerzijds en de formele
voorwaarden anderzijds.

305 HvJ EG 26 april 2005, zaak C-376/02, BNB 2008/36, m.nt. Bijl, r.o. 39 (Stichting Goed Wonen II).
306 HvJ EG 26 april 2005, zaak C-376/02, BNB 2008/36, m.nt. Bijl, r.o. 43 (Stichting Goed Wonen II).
307 HvJ EG 29 april 2004 gevoegde zaken C-487/01 en C-7/02, BNB 2004/260, m.nt. Van Zadelhoff, 

r.o. 77 (Gemeente Leusden/Holin Groep).
308 HvJ EG 29 april 2004 gevoegde zaken C-487/01 en C-7/02, BNB 2004/260, m.nt. Van Zadelhoff, 

r.o. 77 (Gemeente Leusden/Holin Groep). Zie hierover nader: M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht 
van belastingwetgeving: gewikt en gewogen (diss.), Amersfoort: Sdu Uitgevers 2009, p. 462-463.

309 De lidstaten die geen mogelijkheid kennen om te opteren voor de belaste verhuur van onroerend goed 
zijn: Kroatië, Letland, Malta en Spanje. Griekenland kent in principe geen mogelijkheid om te opteren 
voor belaste verhuur, maar voor verhuur van onroerend goed aan een belastingplichtige kan in plaats 
van een zegelrecht gekozen worden voor btw-heffing, mits de verhuurder en de huurder dit zijn 
overeengekomen en de verhuurder hiertoe specifiek verzoek bij de belastingdienst heeft ingediend.

310 In soortgelijke zin: B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde 
waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 72.

311 De gegevens in dit overzicht zijn ontleend aan de Country Tax Guides – VAT, hoofdstuk 13 van 
iedere afzonderlijke lidstaat van IBFD. Beschikbaar op: www.ibfd.org, geraadpleegd op 29 de-
cember 2020.
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Lidstaat Materiële voorwaarden Formele 
voorwaarden

Verhuurder Huurder Uitgesloten 
onroerend goed

België 100% gebruik 
als belasting-
plichtige

- onbebouwde 
terreinen

- gebouwen waar-
van de bouw/ver-
nieuwbouw vóór 
1 oktober 2018 is 
begonnen1

- gezamenlijke 
keuze

- verlengde her-
zieningsperiode 
(25 in plaats 
van 15 jaar

- bij verhuur aan 
gelieerde, niet 
volledig aftrek-
gerechtigde 
huurder moet 
de huurprijs 
overeenkomen 
met de normale 
waarde

Bulgarije
Denemarken belastingplichtige woning - keuze geldt 

voor minimaal 
2 kalenderjaren

- akkoord 
huurder indien 
het onroerend 
goed reeds 
in gebruik 
genomen is

Duitsland ≥ 95% aftrek-
gerechtigde 
belastingplichtige

woning

Cyprus ≥ 90% aftrek-
gerechtigde 
belastingplichtige

Estland woning kennisgeving 
fiscus
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Lidstaat Materiële voorwaarden Formele 
voorwaarden

Verhuurder Huurder Uitgesloten 
onroerend goed

Frankrijk - verhuur gebou-
wen: belasting-
plichtige of 
niet-belasting-
plichtige die 
het gehuurde 
voor zijn 
professionele 
activiteiten 
gebruikt

- verhuur 
onroerend goed 
voor agrarische 
doeleinden: 
belastingplichtige

onbebouwd terrein 
en gemeubileerd 
gebouw, tenzij 
deze bestemd is 
voor agrarische 
doeleinden 

- keuze in huur-
overeenkomst 
indien huurder 
geen belasting-
plichtige is

- optie geldt 
voor 10 jaar en 
wordt stilzwij-
gend met 10 
jaar verlengd

- registratie huur 
onbebouwde 
terreinen en 
gebouwen 
voor agrarische 
doeleinden

Finland eigenaar, 
onderver-
huurder of 
vastgoed-
vennoot-
schap 

- aftrekgerech-
tigde belasting-
plichtige, 
de staat, 
gemeenten en 
instellingen 
voor bepaald 
onderwijs

- bij verhuur 
door vastgoed-
vennootschap: 
100%-aftrek-
gerechtigde 
huurder/aan-
deelhouder

bij verhuur door 
vastgoedvennoot-
schap: onroerend 
goed dat niet door 
de aandeelhouder 
gebruikt en/of niet 
in feite eigendom 
is van de aandeel-
houder 

bij onderverhuur 
kan eigenaar 
alleen opteren 
indien ook de 
onderverhuur-
der opteert/zal 
opteren

Hongarije woning - verzoek fiscus
- keuze geldt 

minimaal t/m 
5e kalenderjaar 
volgend op jaar 
keuze
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Lidstaat Materiële voorwaarden Formele 
voorwaarden

Verhuurder Huurder Uitgesloten 
onroerend goed

Ierland ≥ 90 % 
aftrekgerech-
tigde belasting-
plichtige 
bij verhuur 
tussen gelieerde 
partijen, aan 
de eigenaar of 
aan eigenaar 
gelieerde partij 

woning

Italië woning die niet 
wordt verhuurd 
door aannemer of 
renovatiebedrijf 
die het heeft 
gebouwd of 
gerenoveerd en 
die niet kwalifi-
ceert als sociale 
huisvesting2

keuze in huur-
overeenkomst

Litouwen aftrekgerech-
tigde belasting-
plichtige/
niet-belasting-
plichtige 

keuze geldt 
minimaal voor 
24 maanden

Luxemburg ≥ 50 % aftre-
kgerechtigde 
belastingplichtige

- verzoek fiscus
- voorgeschreven 

informatie in 
verzoek aan 
fiscus
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Lidstaat Materiële voorwaarden Formele 
voorwaarden

Verhuurder Huurder Uitgesloten 
onroerend goed

Nederland ≥ 90% (soms 
70%) aftrekge-
rechtigde belas-
tingplichtige

woning - gezamenlijke 
keuze

- keuze in 
huuroverkomst 
of verzoek aan 
fiscus

- voorgeschreven 
informatie in 
huurovereen-
komst

- kennisgeving 
huurder aan 
verhuurder en 
fiscus na afloop 
referentiepe-
riode

Oostenrijk ≥ 95% aftrek-
gerechtigde 
belasting plichtige

Polen aftrekgerech-
tigde belasting-
plichtige

kennisgeving 
fiscus

Portugal ≥ 80% 
aftrekgerech-
tigde belasting-
plichtige3

- woning
- niet-stedelijk 

onroerend goed

- digitaal 
verzoek fiscus

- huur is ten 
minste 1/25 van 
de aanschaf- 
of kostprijs 
verhuurde 
onroerend goed

Roemenië kennisgeving 
fiscus

Slovenië 100% aftrekge-
rechtigde belas-
tingplichtige

- gezamenlijke 
keuze

- voorgeschreven 
informatie in 
overeenkomst

Slowakije - woning
- onbebouwd 

terrein

kennisgeving 
afnemer
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Lidstaat Materiële voorwaarden Formele 
voorwaarden

Verhuurder Huurder Uitgesloten 
onroerend goed

Tsjechië belasting-
plichtige

voorafgaande 
instemming 
belastingplichtige 
afnemer

Zweden aftrekgerech-
tigde belasting-
plichtige, de 
staat of de 
gemeente4

bij verhuur aan de 
staat: woning

- verzoek fiscus 
bij keuze voor be-
laste verhuur bij 
vernieuwbouw
- kennisgeving 
fiscus van 
wijziging 
omstandigheden 
in bouwfase

1 De optie voor belaste verhuur van onroerend goed is in België met ingang van 1 januari 2019 
ingevoerd.

2 Voor de woningen waarvoor gekozen kan worden voor belaste verhuur geldt in Italië het 
verlaagde btw-tarief van 10%.

3 Voor huurders die (ver)bouwwerkzaamheden verrichten, vastgoedhandelaren en vastgoedex-
ploitanten geldt de ‘80%-eis’ niet.

4 Opteren voor belaste verhuur van onroerend goed aan de overheid is niet mogelijk indien de 
overheid het onroerend goed onderverhuurt aan een niet-aftrekgerechtigde huurder.

7.7.5 Nederland

7.7.5.1 Inleiding

In Nederland kan op grond van art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB geopteerd worden 
voor de belaste verhuur van onroerende goederen, andere dan gebouwen en gedeelten 
daarvan die als woning worden gebruikt. Hiervoor is vereist dat sprake is van verhuur aan 
een huurder die het gebouw gebruikt voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg 
volledig recht op aftrek bestaat. Met nagenoeg volledig wordt bedoeld: 90% of meer.312 Om 
die reden wordt ook wel van de ‘90%-eis’ gesproken. Naast deze materiële voorwaarde 
geldt ook de formele voorwaarde dat uit de schriftelijke huurovereenkomst blijkt dat 
partijen voor belaste verhuur hebben gekozen of een gezamenlijk verzoek daartoe aan 
de inspecteur hebben gedaan. Daarnaast blijkt uit het slot van art. 11 lid 1, onderdeel b, 
5° Wet OB dat ook aan de bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden moet zijn 
voldaan. Deze voorwaarden zijn te vinden in art. 6a Uitv.besch. OB. In deze bepaling staat 
onder meer dat voor de 90%-eis een referentieperiode geldt en dat aan een aantal formele 
voorwaarden moet zijn voldaan.

312 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 14.
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In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de Nederlandse optieregeling. De opbouw van 
deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 7.7.5.2 wordt ingegaan op de vraag of geopteerd 
kan worden voor de verhuur van een deel van een onroerend goed. Vervolgens wordt in 
paragraaf 7.7.5.3 ingegaan op de uitsluiting aan bod voor (gedeelten van) gebouwen die 
als woning worden gebruikt. Daarna komt de 90%-eis aan bod (paragraaf 7.7.5.4) en op de 
referentieperiode waarin aan die 90%-eis moet zijn voldaan (paragraaf 7.7.5.5). In para-
graaf 7.7.5.6 wordt ingegaan op de mogelijkheid om opnieuw te opteren of alsnog te opteren. 
De formele voorwaarden voor de optie voor belaste verhuur worden in paragraaf 7.7.5.7 
behandeld. In paragraaf 7.7.5.8 wordt ingegaan op de vraag wanneer de belaste verhuur 
aanvangt en eindigt. Ten slotte wordt in paragraaf 7.7.5.9 behandeld wat de gevolgen zijn 
indien de verhuur door het niet voldoen aan de optievoorwaarden alsnog is vrijgesteld 
waarna in paragraaf 7.7.5.10 de balans wordt opgemaakt.

7.7.5.2 Optie belaste verhuur deel onroerend goed

7.7.5.2.1 Optie belaste verhuur per afzonderlijk onroerend goed

Op grond van art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB kan geopteerd worden voor de verhuur 
van onroerende zaken (lees: onroerende goederen313). De keuze voor het belasten van 
de verhuur kan op grond van art. 6a Uitv.besch. OB voor elk onroerend goed afzonderlijk 
worden gedaan. De relevante vraag is wanneer sprake is van een afzonderlijk onroerend 
goed. Van een afzonderlijk onroerend goed is volgens de Hoge Raad niet alleen sprake 
bij een fysiek (af)gescheiden onbebouwd terrein of gebouw met bijbehorend terrein dat 
zelfstandig wordt of kan worden gebruikt. Ook een deel van een gebouw dat juridisch of 
fysiek te onderscheiden is en afzonderlijk wordt of kan worden gebruikt, is een afzonderlijk 
onroerend goed.314 Dit betekent dat de verhuur van een gedeelte van een gebouw (zie 
paragraaf 5.4.3) kwalificeert als de verhuur van een afzonderlijk onroerend goed en niet 
als de verhuur van een gedeelte van een onroerend goed.315 Dit strookt met de uitleg van 

313 Omdat het civielrechtelijke begrip ‘onroerende zaak’ afwijkt van het (unie)begrip ‘onroerend goed’ 
(zie paragraaf 4.2.2.2.4.2) brengt een richtlijnconforme interpretatie van art. 11 lid 1, onderdeel b 
Wet OB met zich dat het begrip ‘onroerende zaken’ moet worden uitgelegd als ‘onroerende 
goederen’.

314 HR 16 juni 2017, nr. 16/03358, BNB 2017/169, m.nt. Van Zadelhoff.
315 Uit NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 15 en het goedkeurend beleid tot het besluit 

Staatssecretaris van Financiën van 11 augustus 2004, nr. DGB2004/4221M, V-N 2004/42.2 is af te 
leiden dat een gedeelte van een gebouw voor de toepassing van art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet 
OB aanvankelijk niet werd aangemerkt als afzonderlijk onroerend goed, maar als een gedeelte van 
een onroerend goed. Zie: resolutie van 8 november 1968, nr. D68/7720 (OB/BTW-18), V-N 1968, 
p. 895, paragraaf 23 lid 4, opgenomen als bijlage D bij de resolutie van 29 oktober 1968, nr. 120 
(OB/BTW-14) en besluit Staatssecretaris van Financiën 19 december 1995, nr. VB95/4058, V-N
1996/136, 20, gewijzigd bij de besluiten van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 1996, 
nr. VB96/248, V-N 1996/1121, 24, 1 april 1999, nr. VB99/708, V-N 1999/21.27 en 24 november 2000, 
nr. RTB2000/2814, V-N 2001/3.23. In zijn besluit van 11 augustus 2004, nr. DGB2004/4221M, 
V-N 2004/42.2 heeft de Staatssecretaris van Financiën dit standpunt losgelaten, aangezien hij 
hierin het (interpretatieve) beleidsstandpunt huldigt dat voor de toepassing van art. 11 lid 1, 
onderdeel b, 5° Wet OB 1968 geopteerd kan worden voor de verhuur van een gedeelte dat blijkens 
zijn indeling bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Voormelde resolutie en 
besluiten zijn ingetrokken bij het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009, 
nr. CPP2008/137M, V-N 2009/39.23.
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het begrip ‘goed’ in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn op grond waarvan bij de splitsing van een 
gebouw in appartementsrechten, de onderliggende appartementen – gedeelten van een 
gebouw – in beginsel als afzonderlijke (onroerende) goederen worden beschouwd (zie 
paragraaf 4.2.3.3.2). Steun voor deze opvatting is, zoals de Hoge Raad naar mijn mening 
terecht heeft geoordeeld, ook te vinden in de uitsluiting van gebouwen en gedeelten daarvan 
die als woning worden gebruikt.316 De uitsluiting van een gedeelte van een gebouw dat 
als woning wordt gebruikt impliceert immers dat op grond van art. 11 lid 1, onderdeel b, 
5° Wet OB (wel) geopteerd kan worden voor het gedeelte van een gebouw dat niet als 
woning wordt gebruikt.

7.7.5.2.2 Optie belaste verhuur deel afzonderlijk onroerend goed

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het opteren ook mogelijk is voor de verhuur van ‘onzelf-
standige gedeelten van een gebouw’.317 Voor dit oordeel is naar mijn mening geen steun te 
vinden in de bewoordingen van art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB jo. art. 6a Uitv.besch. 
OB op grond waarvan een afzonderlijk in aanmerking te nemen onroerend goed vereist is.318 
Zoals in paragraaf 7.7.5.2.1 is opgemerkt, is een gedeelte van een gebouw een zelfstandig 
onroerend goed. Een onzelfstandig gedeelte van een gebouw is derhalve een contradictio in 
terminis. Dit is slechts anders indien het begrip ‘gedeelte van een gebouw’ voor de verhuur 
van onroerend goed een andere, ruimere betekenis zou hebben dan hetzelfde begrip voor 
de levering van gebouwen. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid acht ik een dergelijke 
inbreuk op de rechtseenheid onwenselijk.319 Bovendien zou die opvatting in strijd zijn 
met de jurisprudentie van de Hoge Raad op grond waarvan alleen zelfstandig te gebruiken 
delen van een gebouw een afzonderlijk onroerend goed kunnen zijn.320 Niettemin acht ik 
het op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit wel wenselijk dat de optieregeling 
openstaat voor de verhuur van delen (lees: onzelfstandige ruimten) van een gebouw. Het 
vrijstellen van de verhuur van delen van een gebouw kan immers net zo goed leiden tot de 
cumulatie van btw die de optieregeling beoogt te voorkomen. De ruime uitleg van art. 11 
lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB jo. art. 6a Uitv.besch. OB door de Hoge Raad is dan ook in 
overeenstemming met de strekking van de optieregeling.

Het praktisch belang van voormelde beslissing van de Hoge Raad is overigens beperkt. 
De Staatssecretaris van Financiën keurde reeds vóór voormeld arrest van de Hoge Raad 
goed dat geopteerd werd voor een gedeelte dat (fysiek) niet te beschouwen is als een 
zelfstandig onroerend goed, maar in economisch opzicht wel zelfstandig te gebruiken 
of te exploiteren is, zoals een unit in een kantoorgebouw of bedrijfsverzamelgebouw 
dat met flexibele wanden is begrensd. Ter voorkoming van onbedoeld gebruik gold die 

316 HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243, m.nt. Bijl, r.o. 3.6.3.
317 HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243, m.nt. Bijl, r.o. 3.6.3. De andersluidende beslissing 

van Hof Amsterdam 10 maart 2008, nr. P07/00479, V-N 2009/21.17 en het andersluidende beleid 
in besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
considerans en paragraaf 7.3.1 is hierdoor achterhaald.

318 In soortgelijke zin: Bijl, noot bij HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243.
319 Zie ook: Bijl, noot bij HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243 die de verschillende uitleg 

van het begrip ‘gedeelte’, zonder nadere toelichting, onbegrijpelijk acht.
320 HR 16 juni 2017, nr. 16/03358, BNB 2017/169, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2.
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goedkeuring echter niet voor één of meer (werk)kamer(s) in een woning of een pantry.321

Op welk onbedoeld gebruik gedoeld wordt, is in de considerans overigens niet toegelicht. 
Ik houd het erop dat de Staatssecretaris van Financiën de goedkeuring niet open heeft 
willen stellen voor de verhuur van onzelfstandige ruimten in woningen die normaliter 
uitsluitend verhuurd worden aan een gelieerde huurder, zoals de B.V. waarvan één van de 
echtgenoten de directeur-grootaandeelhouder is.322 Door de beslissing van de Hoge Raad 
is evenwel duidelijk dat een optie voor belaste verhuur ook mogelijk is voor de verhuur 
van onzelfstandige delen van een gebouw dat voor het grootste deel als woning wordt 
gebruikt.323 Het goedkeurend beleid alsmede de daarin vervatte beperking voor de verhuur 
van onzelfstandige delen van een woning is dan ook achterhaald.324

 7.7.5.3 Geen (gedeelten) gebouwen die als woning worden gebruikt

 Onder vigeur van de Tweede Richtlijn was de mogelijkheid om te opteren voor belaste 
verhuur in Nederland beperkt tot onroerende goederen die als bedrijfsmiddel werden 
gebruikt. Bij de aanpassing van de Wet OB aan de Zesde Richtlijn is de mogelijkheid om 
te opteren uitgebreid tot alle onroerende goederen, met uitzondering van (gedeelten van) 
gebouwen die als woning worden gebruikt. De reden voor deze uitsluiting is volgens de 
parlementaire geschiedenis dat het woningen gaat om ‘onroerende goederen die zich in 
de privésfeer bevinden’.325 De uitsluiting van (gedeelten van) gebouwen die als woning 
worden gebruikt staat nog steeds in art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB. Uit de formulering 
van deze uitsluiting volgt naar mijn mening dat niet de aard van het (gedeelte van het) 
gebouw beslissend is, maar uitsluitend het gebruik daarvan (lees: de bestemming).326 Er 
staat immers niet dat woningen zijn uitgesloten, maar dat ‘(gedeelten van) gebouwen die als 
woning worden gebruikt’ zijn uitgesloten. Dit betekent dat een (gedeelte van een) gebouw 
dat naar zijn aard een woning is, maar door de huurder niet als een woning wordt of zal 
worden gebruikt (bijv. een oud herenhuis dat door de huurder als kantoorruimte wordt 
gebruikt) niet onder deze uitsluiting valt en een gebouw dat naar zijn aard geen woning 
is, maar door de huurder wel als woning wordt gebruikt wel (bijv. antikraakbewoning 
van een kantoorgebouw). Voor de vraag wat verstaan moet worden onder gebruik als 
woning kan naar mijn mening worden aangesloten bij de omschrijving van Van Hilten en 
Van Kesteren: het gebruik van een onroerend goed voor de huisvesting van particulieren 
anders dan voor een korte periode.327 Deze omschrijving – en met name het temporele 
element – zorgt mijns inziens voor een richtlijnconforme afbakening van de (veelal tamelijk 
langdurige) vrijgestelde verhuur van woonruimte ten opzichte van het van rechtswege 

321 Besluit Staatssecretaris van Financiën 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
considerans en paragraaf 7.3.1.

322 Vgl. Bijl, noot bij HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243.
323 HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, BNB 2013/243, m.nt. Bijl, r.o. 3.6.3.
324 In gelijke zin: Merkx, commentaar bij HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, NTFR 2013/2003 en Van 

Norden, noot bij HR 4 oktober 2013, nr. 12/03696, FED 2014/75.
325 MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 21.
326 In gelijke zin: Redactie NTFR, commentaar bij HR 5 januari 2000, nr. 35.019, NTFR 2000/45 en 

M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 340.
327 M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 340.
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belaste verstrekken van accommodatie in het hotelbedrijf en soortgelijke sectoren (zie 
paragraaf 7.6.1).328

Door Hof ’s Gravenhage is onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis geoordeeld 
dat de uitsluiting niet alleen vereist dat het verhuurde onroerend goed door de huurder 
als woning wordt gebruikt, maar ook dat het verhuurde onroerend goed naar zijn aard 
een woning moet zijn.329 Het moet aan het hof worden toegegeven dat parlementaire 
geschiedenis op het eerste gezicht steun lijkt te bieden voor deze restrictieve uitleg, 
omdat hierin wordt gesproken over een uitzondering voor woningen.330 De formulering 
van de uitsluiting biedt, zoals hiervoor is aangegeven, naar mijn mening geen steun 
voor deze restrictieve uitleg. Bovendien is het niet uit te sluiten dat de wetgever met 
de aanduiding ‘woning’ uitsluitend het oog had op onroerende goederen die als woning 
worden gebruikt. In de parlementaire geschiedenis ontbreekt immers een definitie van 
het begrip ‘woning’. Bovendien gold de optie voor belaste verhuur tot 1 januari 1979 voor 
alle onroerende goederen die als bedrijfsmiddel werden gebruikt. Voor de invoering van 
de uitsluiting was derhalve het gebruik als bedrijfsmiddel beslissend en niet (ook) de 
aard van het verhuurde onroerend goed. De wetgever heeft er vervolgens voor gekozen 
om de eis dat de onroerende goederen als bedrijfsmiddel worden gebruikt los te laten en 
een uitzondering te maken voor woningen. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet 
dat de wetgever vanaf 1 januari 1979 ook de aard van het verhuurde onroerend goed van 
belang achtte. Integendeel, de formulering van de uitsluiting laat zien dat – net als vóór 
1 januari 1979 – niet de aard van het onroerend goed, maar het gebruik van het onroerend 
goed beslissend is. De door de wetgever gegeven reden voor de uitsluiting verzet zich naar 
mijn mening niet tegen deze uitleg. Ook van een onroerend goed dat naar zijn aard geen 
woning is, maar wel als woning wordt gebruikt kan naar mijn mening gezegd worden 
dat het zich in de privésfeer bevindt. Het gebruik van een onroerend goed als woning is 
immers normaliter consumptief gebruik, ongeacht of het goed naar zijn aard een woning 
is. Het is voorts conform de ratio van de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed 
dat onroerende goederen die als woonruimte worden gebruikt vrijgesteld is van btw-hef-
fing en dus uitgesloten is van de optieregeling (zie paragraaf 7.3). Ik acht deze uitleg ook 
wenselijk op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit. Het zou naar mijn mening 
in strijd zijn met dit beginsel indien onroerende goederen die als woning worden gebruikt 
wel uitgesloten worden van de optieregeling indien het verhuurde onroerend goed naar 
zijn aard een woning is en niet indien het goed naar zijn aard geen woning is. Het gaat 
immers in beide gevallen om de verhuur van woonruimte.

De Hoge Raad heeft voormelde uitspraak van Hof ’s Gravenhage vernietigd en geoordeeld 
dat de feiten – een appartement dat wordt gebruikt voor representatieve doeleinden, voor 
directievergaderingen en voor incidentele overnachtingen van de directieleden – geen 
andere conclusie toelaten dan dat het appartement niet als woning wordt gebruikt. Daarmee 

328 HvJ EG 12 februari 1998, zaak C-346/95, V-N 1998/28.24, r.o. 23 (Blasi).
329 Hof ’s Gravenhage 9 december 1998, nr. 97/0067, V-N 1999/12.2.2.
330 MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 21. Zie ook: NV, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, 

nr. 8, p. 3: “(…) Verder dient de uitwerking van de optiemogelijkheid voor belaste verhuur [in de 
Uitv.besch. OB; MvdW] ook aangepast te worden aan de verruiming van deze mogelijkheid tot alle 
verhuur van onroerend goed met uitzondering van woningen (…)”.
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was duidelijk dat de ‘woninguitsluiting’ niet van toepassing was. Of Hof ‘s Gravenhage de 
aard van het verhuurde onroerend goed terecht van belang heeft geacht, kan uit dit arrest 
niet worden opgemaakt.331 Enkele maanden later heeft de Hoge Raad op dit punt alsnog 
duidelijkheid verschaft. In deze zaak ging het om de verhuur van een voormalig bankgebouw, 
waarvan de benedenverdieping door de huurder werd gebruikt voor antiekhandel en de 
eerste en tweede verdieping voor de kamerverhuur (lees: woonruimte). De inspecteur 
had op het verzoek van de verhuurder en de huurder om het gehele gebouw belast te 
verhuren positief beslist. In een procedure over de omvang van het recht op btw-aftrek 
van de huurder oordeelt de Hoge Raad dat ‘de beschikking van de inspecteur zich niet 
kon uitstrekken tot de verhuur van het als woonruimte gebruikte gedeelte van het pand’.332

Omdat het in deze zaak niet ging om een gebouw dat naar zijn aard een woning was en 
de Hoge Raad de verplichte toepassing van de vrijstelling uitsluitend baseert op het als 
woonruimte gebruiken van een gedeelte van dit gebouw, leid ik hieruit af dat de Hoge 
Raad van oordeel is dat de uitsluiting van toepassing is op de verhuur van (alle) onroerende 
goederen die als woonruimte worden gebruikt.333

De hiervoor besproken jurisprudentie heeft betrekking op tijdvakken die zijn gelegen 
vóór 31 maart 1995, 18.00 uur. Sindsdien kan slechts geopteerd worden voor belaste 
verhuur indien de huurder het gehuurde onroerend goed voor minimaal 90% gebruikt 
voor aftrekgerechtigde doeleinden (zie paragraaf 7.7.5.4). Door de invoering van de ‘90%-
eis’ is de uitsluiting van onroerende goederen die als woning worden gebruikt naar mijn 
mening overbodig geworden.334

7.7.5.4 90%-eis

7.7.5.4.1 Aanleiding 90%-eis: verhuurconstructies

Sinds 31 maart 1995, 18.00 uur is opteren voor de belaste verhuur van onroerend goed 
slechts mogelijk indien de huurder een belastingplichtige is die dit onroerend goed voor 
90% of meer gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. Sluit een verhuurder voor 
de verhuur van een onroerend goed overeenkomsten met meerdere huurders, dan dient per 
huurder te worden nagegaan of aan de 90%-eis is voldaan, tenzij de huurders gezamenlijk 
een belastingplichtige zijn of indien de huurders onderdeel uitmaken van dezelfde fiscale 

331 HR 5 januari 2000, nr. 35.019, BNB 2000/84. In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij HR 
5 januari 2000, nr. 35.019, V-N 2000/5.23. Anders: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, 
Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 340.

332 HR 7 juni 2000, nr. 35.496, BNB 2000/250, r.o. 3.2.
333 Dat een onroerend goed naar zijn aard een woning is of als een woning is ingericht, kan overigens 

wel een aanwijzing zijn dat sprake is van de verhuur van onroerend goed die als woning wordt 
gebruikt (vgl. Hof Amsterdam 10 maart 2008, nr. P07/00479, V-N 2009/21.17, r.o. 2.6.5 en Hof ’s 
Hertogenbosch 9 augustus 2018, nrs. 17/00208 en 17/00209, V-N 2018/60.33.3, r.o. 4.9 en 4.10).

334 Hierbij zij erop gewezen dat het aan het personeel van de belastingplichtige verlenen van huis-
vesting geen aftrekgerechtigd gebruik is (art. 16 Wet OB jo. art. 1, onderdeel c BUA). Ook het met 
een belast(bar)e dienst gelijkgestelde privégebruik van een onroerend goed om niet als bedoeld 
in art. 4 lid 2 Wet OB telt voor de 90%-eis niet mee als aftrekgerechtigd gebruik (art. 11 lid 7 Wet 
OB). Hierdoor lijkt het uitgesloten dat de verhuur van een onroerend goed die als woonruimte 
wordt gebruikt voldoet aan de 90%-eis.
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eenheid voor de btw.335 De 90%-eis is ingevoerd om een einde te maken aan de zogenoemde 
‘verhuurconstructies’.336 Deze verhuurconstructies beoogden te voorkomen dat de btw 
op de investering in een nieuw gebouw door een niet-belastingplichtige of vrijgesteld 
presterende belastingplichtigen niet of nauwelijks aftrekbaar (en dus kostprijsverhogend) 
is. Hoewel van deze verhuurconstructies verschillende varianten bestonden, hadden zij 
als gemeenschappelijke deler dat er een entiteit (stichting, C.V., B.V. of N.V.) werd tussen-
geschoven. Deze entiteit verhuurde het nieuwe gebouw aan de niet-belastingplichtige of 
vrijgesteld presterende belastingplichtige en opteerde voor btw-heffing. Hierdoor kon de 
tussengeschoven entiteit de aan haar in rekening gebrachte btw volledig in aftrek brengen 
en drukte op de niet-belastingplichtige of vrijgesteld presterende belastingplichtige de 
btw op de huurprijs die de tussengeschoven entiteit in rekening brengt.337

Het ‘omkatten’ van niet-aftrekbare investerings-btw naar niet-aftrekbare btw op de perio-
dieke huursommen leverde in ieder geval een financieringsvoordeel op. Of de btw-druk op 
de niet-belastingplichtige of vrijgesteld presterende belastingplichtige door de huur lager 
is dan bij een directe investering, is afhankelijk van de huurprijs en de huurtermijn. In de 
praktijk kon de btw-druk door een verhuurconstructie aanzienlijk worden beperkt.338 In 
de eerste plaats kon een aanzienlijke btw-besparing worden gerealiseerd door een lagere 
huurprijs af te spreken dan de normale huurprijs voor het nieuwe gebouw. Het afspreken 
van deze lagere huurprijs was mogelijk vanwege de gelieerdheid van de verhuurder en 
de huurder. De btw-druk werd hierdoor verminderd tot de (contante waarde van de) 
btw over de lagere huurprijzen. In de tweede plaats kon de btw-druk aanzienlijk worden 
verminderd door het gebouw na het verstrijken van de herzieningsperiode – het boekjaar 
van ingebruikneming en de daaropvolgende negen boekjaren (zie 8.5.4.4.3) – vrijgesteld te 
leveren aan de niet-belastingplichtige of vrijgesteld presterende gebruiker. Vanwege het 
verstrijken van de herzieningstermijn leidde die vrijgestelde levering niet tot herziening 
van de btw-aftrek en werd de btw-druk beperkt tot de (contante waarde van de) btw over 
de (lage) huurprijzen gedurende de periode van – kort gezegd – 10 jaar.339

Aan deze btw-besparende verhuurconstructies heeft de wetgever een einde willen maken. 
door aan de optie voor belaste verhuur de materiële voorwaarde te verbinden dat het 
onroerend goed wordt verhuurd aan een belastingplichtige die het oude gebouw voor ten 
minste 90% gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden.

335 Hof Amsterdam 15 juli 2010, nr. 09/00426, V-N 2010/63.26.
336 Zie voor deze term: MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 9.
337 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 111. 

Voor een nadere beschrijving van de verhuurconstructies zie: MvT, Kamerstukken II 1994/95, 
24 172, nr. 3, p. 7-12.

338 In de parlementaire geschiedenis worden percentages genoemd van ruim 45% tot wel ruim 65% 
van de btw op de (op)levering van het nieuwe gebouw (MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, 
nr. 3, p. 11).

339 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 111.
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7.7.5.4.2 Kritiek op 90%-eis

7.7.5.4.2.1 Overkill

Op de 90%-eis is van meet af aan kritiek geweest. En dat is naar mijn mening niet zonder 
reden. In de eerste plaats zijn vraagtekens te plaatsen bij het gekozen percentage. In de 
parlementaire geschiedenis is slechts een summiere onderbouwing van die keuze te vinden:

“(…) Bij de afweging welk criterium [lees: welk percentage; MvdW] te kiezen, is voor mij 
doorslaggevend geweest het uitgangspunt van de onderhavige reparatiewetgeving, te weten 
het ongewenste en oneigenlijke gebruik van de optieregeling zo effectief mogelijk te bestrijden 
en in financieel opzicht zodanig onaantrekkelijk te maken dat constructies niet meer «lonen». 
Dit uitgangspunt noodzaakt tot een hoog referentiecriterium voor het aftrekgerechtigd gebruik. 
In zijn uiterste vorm tot toepassing van de optieregeling bij slechts een «volledig», d.w.z. 
100%, gebruik door de huurder voor aftrekgerechtigde prestaties. Ondernemers die slechts 
een klein deel van hun voorbelasting niet in aftrek kunnen brengen, zouden dan niet meer 
van de optieregeling gebruik kunnen maken. Voor deze ondernemers zou de belastingheffing 
kunnen cumuleren. Om dit gevolg te vermijden stel ik voor de optieregeling ook mogelijk te 
maken voor ondernemers met een «nagenoeg volledig» aftrekgerechtigd gebruik. Beperking 
van de optieregeling tot huurders met een lager aftrekgerechtigd gebruik – bij voorbeeld 30, 
50 of 70% – leidt er naar mijn oordeel toe dat de constructie in financieel opzicht teveel van 
zijn aantrekkelijkheid behoudt om niet achterwege te worden gelaten. Immers, bedraagt de 
feitelijke btw-besparing voor ondernemers met 100% vrijgestelde prestaties ruim 45% van de 
belasting op de investeringskosten (…), voor ondernemers met 70% of 50% vrijgestelde prestaties 
zou de besparing uitkomen op onderscheidenlijk 31,5% en 22,5% van de investeringsbelasting. 
Substantiële besparingen derhalve.”340

Het is waar dat de 90%-eis een (effectief) middel is om aan de in paragraaf 7.7.5.4.1 besproken 
verhuurconstructies een einde te maken.341 Aan het gekozen middel kleeft echter het grote 
nadeel dat het leidt tot overkill, aangezien ook bonafide situaties worden getroffen.342 Het doel 
van de optieregeling is het voorkomen van cumulatie en (daarmee) concurrentieverstoringen 
(zie paragraaf 7.7.2). Door de 90%-eis wordt de lat zo hoog gelegd dat dit doel maar in (zeer) 
beperkte mate wordt gerealiseerd.343 Indien de huurder het gehuurde onroerend goed voor 
50%, 70% of zelfs 80% voor aftrekgerechtigde doeleinden gaat gebruiken, dan is het niet 
mogelijk om te kiezen voor de belaste verhuur van dit onroerend goed. Voor de verhuurder 

340 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 14.
341 Kamerstukken II 1997/98, 25 600, IXB, nr. 20, p. 20.
342 B.G. van Zadelhoff, 'Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en overdrachtsbelasting', 

WFR 1995/841, J. Doornebal, ‘Verhuurconstructies en overdracht economische eigendom onder 
vuur’, TFO 1995/103, J.K. Moltmaker, ‘De reparatiewetgeving op het gebied van de overdrachtsbe-
lasting en de omzetbelasting (wetsvoorstel 24 172)’, WFR 1995/925, E. van den Elsen, Beëindiging 
BTW-verhuurconstructies’, BTW-bulletin 1995/7 en D.B. Bijl en J.A.G. van der Geld, Overkill in 
fiscale wet- en regelgeving (Geschriften van de Vereniging voor de Belastingwetenschap No. 237), 
Deventer: Kluwer 2009, p. 5.

343 In de parlementaire geschiedenis is ingeschat dat dit nog geen 10% van de geregistreerde belas-
tingplichtigen betreft (Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 8, p. 8). Waarop is die inschatting is 
gebaseerd, wordt niet vermeld. Het is dan ook niet na te gaan of deze inschatting berust op meer 
dan natte vingerwerk.
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kan deze vrijgestelde verhuur tot een aanzienlijk bedrag aan niet-aftrekbare btw leiden, 
met name indien het onroerend goed met btw is (op)geleverd of aanzienlijke kosten zijn 
gemaakt om het onroerend op te knappen zonder dat er sprake is van vernieuwbouw. De 
verkoper zal die niet-aftrekbare btw doorberekenen in de huurprijs, terwijl de huurder 
deze verborgen btw niet in aftrek brengen, hoewel hij het gehuurde gebouw voor 50%, 
70% of zelfs 80% gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. Dit resultaat, dat het 
gevolg is van de 90%-eis, staat haaks op het doel van de optie voor belaste verhuur van 
onroerend goed. De 90%-eis werkt daarmee concurrentieverstoring in de hand, omdat het 
voor de afnemer die niet aan de 90%-eis voldoet voordeliger kan zijn om te kiezen voor de 
huur van een oud gebouw waarop niet of nauwelijks niet-aftrekbare btw drukt. Daarnaast 
kan het voor een potentiële huurder met een aanzienlijk aftrekrecht voordeliger zijn om 
te kiezen voor een belaste levering van een nieuw gebouw (koop of financial leasing bijv.) 
dan voor de huur van een nieuw gebouw.344

7.7.5.4.2.2 Aansluiting bij toekomstig gebruik

Dat de 90%-eis aansluit bij het toekomstige gebruik van het onroerend goed, heeft als 
nadeel dat de huurder vóór of uiterlijk op het tijdstip van verhuur een inschatting van 
het toekomstig gebruik moet maken. Ervan uitgaande dat de koper niet beschikt over 
profetische gaven, is het de vraag of de huurder hiermee niet overvraagd wordt.345 Met 
name bij onroerende goederen die naar hun aard zowel voor aftrekgerechtigde als niet-af-
trekgerechtigde doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals kantoorgebouwen, kan het 
moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst 
een gegronde inschatting te maken van het toekomstige aftrekgerechtigde gebruik. Dit 
plaatst de verhuurder en de huurder voor een dilemma. Indien de huurder inschat dat 
hij niet voldoet aan de 90%-eis, dan is de verhuur vrijgesteld, ook indien hij uiteindelijk 
wel aan de 90%-eis voldoet. Dit pleit ervoor om in die gevallen maar voor alle zekerheid 
te opteren. Een dergelijke handelswijze lijkt echter moeilijk te verenigen met de formele 
voorwaarde dat de huurder jegens de verhuurder moet verklaren dat hij gaat voldoen 
aan de 90%-eis (zie paragraaf 7.7.5.7). Mag de huurder verklaren dat hij aan de 90%-eis 
gaat voldoen als dit voor hem nog onduidelijk is? Ik meen van niet. Bijl heeft er terecht 
op gewezen dat de aansluiting bij het toekomstige gebruik leidt tot een onbevredigend 
resultaat.346 De huidige optieregeling corrigeert een schatting van de huurder wel indien 
het daadwerkelijk gebruik voor aftrekgerechtigde doeleinden minder is dan de vereiste 
90%. Schat een huurder het aftrekgerechtigde gebruik lager in dan 90%, dan komt aan een 
daadwerkelijk aftrekgerechtigd gebruik van ten minste 90% geen beslissende betekenis toe.

7.7.5.4.2.3 Aansluiting bij gebruik na beëindiging huurovereenkomst

Ook bij beëindiging van de huurovereenkomst kan de 90%-eis tot een onbevredigend resul-
taat leiden. Indien geopteerd is voor belaste verhuur en de huurder de huurovereenkomst 
opzegt, dan is de huurder normaliter gebonden aan een opzegtermijn. Hierdoor kan het 

344 A.W. van der Woude, Belastingen begrensd (diss.), Delft: Eburon 2000, p. 311.
345 In soortgelijke zin: B.G. van Zadelhoff, 'Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en 

overdrachtsbelasting', WFR 1995/841.
346 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 114.
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voorkomen dat de huurder de huur nog voor een bepaalde periode moet doorbetalen, 
terwijl hij het gehuurde onroerend goed al heeft verlaten (bijv. vanwege een verhuizing 
naar een ander (gehuurd) onroerend goed). Die leegstand – waarbij het gehuurde door 
de huurder feitelijk niet meer voor 90% of meer voor aftrekgerechtigde doeleinden wordt 
gebruikt en de huurder ook niet meer voornemens is het gehuurde feitelijk voor 90% of 
meer voor aftrekgerechtigde doeleinden te gaan gebruiken – heeft strikt genomen tot 
gevolg dat niet meer voldaan wordt aan de 90%-eis waardoor de verhuur gedurende in 
die leegstandsperiode vrijgesteld is van btw-heffing. Een dergelijk resultaat staat haaks op 
het beginsel van de fiscale neutraliteit, omdat het leidt tot cumulatie van btw-heffing. De 
wetgever heeft met de 90%-eis beoogd om een einde te maken aan verhuurconstructies door 
vrijgesteld presterende belastingplichtigen en niet-belastingplichtigen. De wetgever heeft 
met de 90%-eis dus niet beoogd om ook leegstand van een onroerend goed na opzegging 
van de huurovereenkomst door een (nagenoeg) volledig aftrekgerechtigde huurder van de 
optieregeling uit te sluiten. Het is daarom wenselijk dat de Staatssecretaris van Financiën 
die bijwerking van het ‘medicijn’ tegen de verhuurconstructies heeft weggenomen door 
de goedkeuring dat de optie voor belaste verhuur doorloopt tot de beëindiging van de 
huurovereenkomst.347 Dit goedkeurende beleid laat evenwel zien dat ook de Staatssecretaris 
van Financiën van mening is dat de 90%-eis tot onbevredigende uitkomsten kan leiden.

 7.7.5.4.2.4 Conclusie

 Dat de wetgever een einde heeft willen maken aan de verhuurconstructies met onroerende 
goederen is te billijken. De relevante vraag is of daarvoor de 90%-eis het meest geëigende 
middel is. Naar mijn mening niet. Het is opvallend dat in de parlementaire geschiedenis 
wordt opgemerkt dat ‘de optieproblematiek in de kern wordt aangepakt door de inperking 
van de keuzemogelijkheid’.348 Het btw-voordeel in de verhuurconstructies ontstond echter 
niet door de optie voor belaste verhuur, maar door de lage huurprijs die de tussengescho-
ven entiteit berekende aan de huurder en/of door de levering van het onroerend aan de 
gebruiker na het verstrijken van de herzieningsperiode van – kort gezegd – 10 jaar. Had 
de wetgever het probleem in de kern aangepakt, dan had hij ervoor gekozen om niet de 
optie voor de belaste verhuur drastisch in te perken, maar om bij de belaste verhuur van 
onroerend goed in gelieerde verhoudingen tegen een lagere huurprijs dan de normale 
huurprijs btw te heffen over de normale waarde.349 Dit kan overigens alsnog, aangezien 
art. 80 lid 1 Btw-richtlijn hiertoe de mogelijkheid biedt. De mogelijke tegenwerping dat 
een verhuurconstructies ook in niet-gelieerde verhoudingen kan voorkomen, acht ik niet 
overtuigend. Bij een verhuur van een onroerend goed tussen twee onafhankelijke partijen 
laat het zich moeilijk indenken dat de verkoper genoegen neemt met een huurprijs onder 

347 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 7.3.4.

348 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 14 en 18.
349 B.G. van Zadelhoff, ‘Het bua beperkt; renaissance van de ‘normale prijs’?, WFR 1987/1369, B.G. 

van Zadelhoff, 'Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en overdrachtsbelasting', 
WFR 1995/841 en B.G. van Zadelhoff, ‘Doe maar normaal’, WFR 2005/619. Destijds was voor deze 
anti-misbruikmaatregel op grond van art. 27 Zesde Richtlijn een machtiging van de Raad vereist.
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de normale waarde.350 De verhuur van maatschappelijk vastgoed door de overheid zou 
hierop een uitzondering kunnen vormen. De opsomming van de banden in art. 80 lid 1 
Btw-richtlijn, en met name de daarin genoemde bestuurlijke en juridische banden, laten 
naar mijn mening echter ruimte om ook in die situatie btw te heffen over de normale 
waarde.351 Deze objectivering van de huurprijs kan gepaard gaan met een verlenging van 
de herzieningstermijn voor onroerende (investerings)goederen tot 20 jaar. Door deze 
verlenging van de herzieningstermijn lijkt het uitgesloten dat het voor partijen lonend is 
om een verhuurconstructie op te zetten waarbij de huurtermijn beperkt is tot de herzie-
ningsperiode en het onroerend goed na ommekomst van de herzieningsperiode vrijgesteld 
wordt geleverd aan de gebruiker. Dat de 90%-eis niet noodzakelijk is, wordt overigens ook 
bevestigd als de optieregelingen in andere lidstaten wordt nagegaan (zie paragraaf 7.7.4). 
Er zijn genoeg lidstaten die in het geheel geen eisen stellen aan de huurder of slechts eisen 
dat de huurder een belastingplichtige is dan wel enig recht op aftrek heeft.

7.7.5.4.3 Uitzonderingen op de 90%-eis op grond van goedkeurend beleid

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een drietal goedkeuringen uitzonderingen 
gemaakt op de 90%-eis. Voor bepaalde branches en sectoren keurt de Staatssecretaris goed 
dat een 70%-eis geldt (zie paragraaf 7.7.5.4.3.1). Daarnaast keurt de Staatssecretaris onder 
voorwaarden goed dat de 90%-eis niet geldt voor de verhuur van congres-, vergader- en 
tentoonstellingsruimte (7.7.5.4.3.2). Ten slotte keurt de Staatssecretaris goed dat de 90%-eis 
niet geldt voor de verhuur aan diplomatieke organisaties en internationale organisaties 
(7.7.5.4.3.3). In deze paragraaf komen deze goedkeuringen achtereenvolgens aan bod.

7.7.5.4.3.1 70%-eis

De koppeling van de optieregeling aan een percentage heeft een arbitrair karakter. Want 
waarom 90% en niet een ander percentage? In de parlementaire geschiedenis is dit on-
derkend.352 De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer toegezegd in de 
uitvoeringssfeer een oplossing te geven voor belastingplichtigen die structureel tussen de 
70% en 90% aftrekgerechtigde activiteiten verrichten, mits geen sprake is van verhuurcon-
structies.353 Voor de volgende branches en sectoren is daarom goedgekeurd dat in plaats 
van de 90%-eis een 70%-eis geldt:

 ● werkgeversorganisaties;
 ● vastgoedmakelaars;
 ● reisbureaus;
 ● juridisch zelfstandige arbodiensten;
 ● postvervoersbedrijven; en

350 B.G. van Zadelhoff, ‘Wel en wee bij optie voor verhuur met btw’, WFR 1993/189, B.G. van Zadelhoff, 
'Placebo erger dan de kwaal; reparatiewetgeving BTW en overdrachtsbelasting', WFR 1995/841 
en B.G. van Zadelhoff, ‘Doe maar normaal’, WFR 2005/619.

351 Ook Van Zadelhoff lijkt hier impliciet van uit te gaan (B.G. van Zadelhoff, 'Placebo erger dan de 
kwaal; reparatiewetgeving BTW en overdrachtsbelasting', WFR 1995/841 en B.G. van Zadelhoff, 
‘Doe maar normaal’, WFR 2005/619).

352 Handelingen II 1995/96, 101, p. 6170.
353 Handelingen II 1995/96, 101, p. 6170 en Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 8, p. 14.
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● openbare radio- en televisieorganisaties.354

Met dit goedkeurende beleid heeft de Staatssecretaris ernstige concurrentieverstoringen 
willen voorkomen die zouden kunnen ontstaan indien een belastingplichtige die minder 
dan 90%, maar wel 70% of meer aftrekgerechtigde activiteiten verricht niet kan opteren voor 
belaste verhuur, maar een belastingplichtige die dezelfde activiteiten verricht en voldoet aan 
de 90%-eis wel.355 Omwille van de leesbaarheid zal in de rest van paragraaf 7.7.5 uitsluitend 
worden gesproken over de 90%-eis. Voor belastingplichtigen die op grond van het beleid 
een beroep kunnen doen op de 70%-eis, dient voor 90% derhalve 70% te worden gelezen.

 7.7.5.4.3.2 Verhuurders met veel wisselende huurders

Tijdens de parlementaire behandeling van de reparatiewetgeving is aandacht gevraagd 
voor verhuurders met veel wisselende huurders, zoals commerciële congres-, vergader- en 
tentoonstellingscentra. Voor de inwerkingtreding van de reparatiewetgeving maakten 
deze verhuurders veelal gebruik van een doorlopend optieverzoek voor belaste verhuur.356

Omdat het voor deze verhuurders ondoenlijk zou zijn om per huurder te controleren of 
aan de 90%-eis is voldaan357, heeft de Staatssecretaris van Financiën toegezegd hiervoor 
‘een maatregel te treffen die inhoudt dat de belaste verhuur in deze sfeer kan worden 
voortgezet’.358 De Staatssecretaris keurt daarom goed dat de verhuur van congres-, vergader- 
en tentoonstellingsruimte mag worden belast zonder dat verhuurder en huurder hiervoor 
hoeven te opteren indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
● de huurder huurt de congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimte voor maximaal 

één maand.359 Of voldaan is aan deze voorwaarde dient per afzonderlijke locatie te 
worden beoordeeld;

● de huurder gebruikt de gehuurde ruimte uitsluitend als congres-, vergader- en/of 
tentoonstellingsruimte; en

● de verhuurder maakt expliciet kenbaar dat de verhuur van de ruimte belast is.360

De goedkeuring geldt ook voor ruimten in een hotel-, café- of restaurantbedrijf, voor 
zover die in het kader van de betreffende verhuur als congres-, vergader- en/of ten-
toonstellingsruimte worden gebruikt. De goedkeuring voor de verhuur van congres-, 
vergader- en tentoonstellingsruimte houdt in dat de verhuur steeds belast is, ongeacht of 
de huurder aan de 90%-eis voldoet. Dat de verhuurder expliciet kenbaar moet maken dat 
de verhuur van de ruimte belast is, bijv. door een duidelijke vermelding in de prijslijst 
of een duidelijke bepaling in de huurovereenkomst, voorkomt dat de huurder buiten 

354 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 4.6.2.

355 Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 8, p. 14.
356 Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 7, p. 7.
357 Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 7, p. 7.
358 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 8.
359 Vermoedelijk heeft de Staatssecretaris hiermee de situatie willen uitsluiten die zich voordeed in 

de zaak die geleid heeft tot HR 25 april 2014, nr. 08/00864, BNB 2014/159, m.nt. Van Zadelhoff. 
In die zaak verhuurde een exploitant van een multifunctioneel centrum iedere zondag de 
samenkomstzaal aan dezelfde kerkelijke gemeente.

360 Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.3.5.
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zijn medeweten en wil om wordt geconfronteerd met het berekenen van btw over de 
huurprijs. Deze voorwaarde zou beschouwd kunnen worden als een ‘lightversie’ van de 
formele voorwaarden dat de keuze voor belaste verhuur een gezamenlijke keuze moet 
zijn en dat de keuze moet blijken uit de schriftelijke huurovereenkomst of een verzoek 
aan de inspecteur (zie paragrafen 7.7.5.7.1 en 7.7.5.7.2). Anders dan in het verleden zijn in 
de thans geldende goedkeuring niet langer bepaalde instellingen of bepaalde gebouwen 
van de goedkeuring uitgesloten.361 Dit betekent dat de goedkeuring ook van toepassing is 
op verhuur van congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimte door belastingplichtigen 
die veelal geen commerciële huurprijs berekenen, zoals publiekrechtelijke lichamen, 
buurthuizen, dorpshuizen en kerkgenootschappen.

7.7.5.4.3.3 Verhuur aan diplomatieke instellingen en internationale organisaties

Diplomatieke instellingen en internationale organisaties die aanspraak maken op een 
vrijstelling van btw kunnen niet voldoen aan de 90%-eis. Dit betekent dat voor de ver-
huur van onroerend goed aan diplomatieke instellingen en internationale organisaties 
niet geopteerd kan worden voor belaste verhuur. Om te voorkomen dat deze huurders 
geconfronteerd worden met de doorberekening van niet-aftrekbare btw in de huurprijs 
keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat voor de verhuur van onroerend goed 
aan diplomatieke instellingen en internationale organisaties die aanspraak maken op 
een vrijstelling geopteerd wordt voor belaste verhuur, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
1. de verhuurder brengt aan de diplomatieke instelling of internationale organisatie btw 

in rekening over de huurprijs op een correct opgestelde factuur;
2. de huurder toont bij zijn inspecteur aan dat hij recht heeft op de vrijstelling voor 

diplomatieke instellingen of internationale organisaties; en
3. partijen voldoen aan de overige voorwaarden voor de optie voor belaste verhuur.362

De derde voorwaarde betekent dat niet geopteerd kan worden voor de verhuur van een 
ambtswoning, aangezien het opteren voor belaste verhuur niet mogelijk is voor woningen 
(zie paragraaf 7.7.5.3). De goedkeuring komt derhalve neer op het negeren van de 90%-eis 
bij de verhuur van onroerend goed aan een diplomatieke instelling of internationale 
organisatie die als zodanig vrijgesteld is van btw-heffing. De diplomatieke instelling of 
internationale organisatie kan de aan haar in rekening gebrachte btw terugvragen bij de 
inspecteur waaronder zij ressorteert.

361 Besluit 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, V-N 2009/39.23, paragraaf 7.3.6, ingetrokken en vervangen 
door besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.3.5.

362 Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.3.8.
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 7.7.5.5 Referentieperiode

 Voor de 90%-eis geldt een referentieperiode van telkens één boekjaar.363 De keuze voor 
een referentieperiode van een boekjaar moet voorkomen dat tijdelijke wisselingen in 
het gebruik van het onroerend goed door de huurder een onevenredige grote invloed 
uitoefenen op de toepassing van de optieregeling.364 In art. 6a Uitv.besch. OB wordt een 
onderscheid gemaakt tussen het boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met btw 
is gaan huren en de periode daarna.365 In de paragrafen 7.7.5.5.1 en 7.7.5.5.2 wordt op deze 
onderscheiden referentieperioden nader ingegaan.

7.7.5.5.1 Boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met btw is gaan huren

Of in het boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met btw is gaan huren, voldaan 
gaat worden respectievelijk voldaan is aan de 90%-eis moet op twee momenten worden 
getoetst:
1. het tijdstip waarop de verhuurder het onroerend goed aan de huurder met btw gaat 

verhuren (hierna ook: toetsmoment 1);
2. aan het einde van het boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met btw is gaan 

huren (hierna ook: toetsmoment 2).366

Het eerste toetsmoment is het moment waarop de verhuurder het onroerend goed aan 
de huurder met btw gaat verhuren. Op dat moment moeten partijen aan de hand van het 
(vermoedelijke) gebruik van het onroerend goed door de huurder beoordelen of voldaan 
wordt aan de 90%-eis.367 Wordt op toetsmoment 1 niet aan de 90%-eis voldaan, dan kan 
niet geopteerd worden voor belaste verhuur, ook niet indien aan het einde van het boekjaar 

363 Als boekjaar geldt het boekjaar van de huurder (art. 6a lid 8 Uitv.besch. OB). Aanvankelijk was 
het voornemen om een referentieperiode van twee (boek)jaren in te voeren (Kamerstukken II
1994/95, 24 172, nr. 7, p. 7), maar vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is ervoor gekozen om 
die periode te verkorten tot één (boek)jaar (NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 9 en 
13 en MvA, Kamerstukken I 1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 2).

364 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 7 en Kamerstukken I 1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 3.
365 Ministeriële regeling van 4 juli 1996, nr. WV 96/217 M, V-N 1996/2358, 20.
366 Aanvankelijk werd voor de referentieperiode onderscheid gemaakt tussen de periode waarin de 

huurder het onroerend goed gaat gebruiken en de periode daarna waarbij er in eerstgenoemde 
periode op drie momenten aan de 90%-eis moest worden voldaan: 1. het tijdstip waarop de 
verhuurder het onroerend goed aan de huurder gaat verhuren, 2. het tijdstip waarop de huurder 
het onroerend goed voor het eerst feitelijk is gaan gebruiken en 3. aan het einde van het boekjaar 
waarin de huurder het onroerend goed in gebruik heeft genomen (ministeriële regeling van 
22 december 1995, nr. WV95/891M, V-N 1996/318, 33). Hierbij werd beoogd om aan te sluiten 
bij de algemene herzieningsregels als bedoeld in art. 15 lid 4 Wet OB jo. art. 12 Uitv.besch. OB 
(NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 9-10 en MvA, Kamerstukken I 1995/96, 24 172, 
nr. 20b, p. 2-3). Om de uitvoeringspraktijk te vereenvoudigen, is het tweede toetsingsmoment met 
terugwerkende kracht tot 31 maart 1995, 18.00 uur vervallen en is gekozen voor het onderscheid 
tussen het boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met btw gaat huren en de periode 
daarna (ministeriële regeling van 4 juli 1996, nr. WV 96/217 M, V-N 1996/2358, 20).

367 Kamerstukken I 1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 2 en ministeriële regeling van 4 juli 1996, nr. WV 
96/217 M, V-N 1996/2358, 20, toelichting artikel I, onderdeel f.
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waarin de huurder het onroerend goed is gaan huren wel voldaan wordt aan de 90%-eis.368 
Zoals reeds is aangegeven in paragraaf 7.7.5.4.2.2, wordt dus uitsluitend rekening gehouden 
met tijdelijke wisselingen in het aftrekgerechtigde gebruik in het geval de huurder op 
toetsmoment 1 aan de 90%-eis voldoet. Uit de parlementaire geschiedenis volgt evenwel 
dat ‘een verkeerde inschatting op toetsmoment 1 partijen niet euvel wordt geduid indien 
het (vermoedelijke) aftrekgerechtigde gebruik ergens rond de 90% ligt’.369 Hiermee wordt 
partijen de ruimte gegeven om zekerheidshalve te opteren voor belaste verhuur indien 
op toetsmoment 1 het vermoedelijke aftrekgerechtigd gebruik om en nabij de 90% ligt. 
Zoals in paragraaf 7.7.5.4.2.2 is aangegeven, staat een dergelijke praktijk naar mijn mening 
op gespannen voet met de formele voorwaarde dat de huurder moet verklaren dat op 
toetsmoment 1 aan de 90%-eis wordt voldaan (zie 7.7.5.7.3).

Wordt op toetsmoment 1 aan de 90%-eis voldaan, dan moet na afloop van het boekjaar waarin 
de huurder het onroerend goed met btw is gaan huren, toetsmoment 2, opnieuw worden 
bezien of voldaan wordt aan de 90%-eis. De optie voor belaste verhuur op toetsmoment 
1 heeft dus een voorwaardelijk karakter.370 Of op toetsmoment 2 aan de 90%-eis wordt 
voldaan, dient (uitsluitend) beoordeeld te worden op basis van de gegevens die gelden 
voor de periode die ligt tussen toetsingsmoment 1 en toetsingsmoment 2.371 Blijkt op 
toetsmoment 2 dat het gemiddelde gebruik van het onroerend goed tussen toetsmoment 
1 en toetsmoment 2 niet voldoet aan de 90%-eis, dan vervalt de optie voor belaste verhuur 
met terugwerkende kracht.372 Aan de materiële voorwaarde van de 90%-eis is dus slechts 
voldaan indien zowel op het moment waarop de verhuurder het onroerend met btw is 
gaan huren als in de periode tussen het aanvangsmoment van de verhuur en het einde 
van het boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met btw is gaan huren wordt 
voldaan aan de 90%-norm.

7.7.5.5.1.1 Ingebruikneming door huurder in boekjaar waarin huurder het onroerend goed 
met btw is gaan huren

Heeft de huurder het onroerend goed op de toetsmomenten 1 en 2 nog niet in gebruik 
genomen, dan is niet voldaan aan de 90%-eis.373 Ook in dat geval vervalt de optie voor belaste 
verhuur met terugwerkende kracht. Van ingebruikneming door de huurder is blijkens de 
parlementaire geschiedenis sprake op het moment dat de huurder het onroerend goed voor 
het eerst feitelijk gaat gebruiken.374 Voor het onderscheid tussen het vermoedelijke gebruik 

368 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 13 en Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 7, p. 7 en 
Kamerstukken I 1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 2. Anders: E.H. van den Elsen, ‘Reparatiewetgeving: 
90%-criterium en verklaringen’, BTW-bulletin 1996/14 die meent dat wel geopteerd kan worden 
indien op toetsmoment 1 niet aan de 90%-eis voldaan wordt en op het latere moment van 
ingebruikneming wel.

369 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 15.
370 Ministeriële regeling van 4 juli 1996, nr. WV 96/217 M, V-N 1996/2358, 20, toelichting artikel I, 

onderdeel f.
371 Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 7, p. 7.
372 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 13.
373 Art. 6a lid 5 Uitv.besch. OB.
374 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 13 en Kamerstukken I 1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 2 

en ministeriële regeling van 22 december 1995, nr. WV95/891M, V-N 1996/318, 33, toelichting 
op artikel I, onderdeel b.
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en het (eerste) feitelijke gebruik door de huurder heeft de wetgever willen aansluiten bij 
de bestaande aftrekregeling, en meer specifiek art. 15 lid 4 Wet OB, op grond waarvan 
een onderscheid wordt gemaakt tussen de bestemming van de afgenomen goederen en 
diensten op het tijdstip waarop de btw aan de belastingplichtige in rekening is gebracht 
dan wel wordt verschuldigd enerzijds en het tijdstip waarop de belastingplichtige de 
afgenomen goederen en diensten gaat gebruiken anderzijds. Hieruit volgt dat art. 6a lid 5 
Uitv.besch. OB beoogt de keuze voor belaste verhuur op basis van de bestemming van het 
onroerend goed voor ten minste 90% aftrekgerechtigde doeleinden te corrigeren, indien 
het daadwerkelijke of feitelijke gebruik van dit goed door de huurder uitblijft in het 
boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met optie voor belaste verhuur is gaan 
huren.375 Waarom de wetgever deze restrictie van de 90%-eis wenselijk heeft geacht, is in 
de parlementaire geschiedenis – opmerkelijk genoeg – niet toegelicht.376

In het ‘Duocontainers-arrest’ heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een belastingplichtige 
door hem aangeschafte goederen in gebruik neemt in de zin van de Wet OB zodra hij deze 
feitelijk gaat bezigen en niet reeds door het (testen voor het) klaarmaken voor gebruik.377

Hoewel het Duocontainers-arrest betrekking heeft op het begrip ‘(gaan) gebruiken’ in 
art. 15 lid 4, tweede volzin Wet OB, is het opvallend dat de Hoge Raad zijn oordeel hier-
toe niet beperkt (‘ingebruikneming in de zin van de Wet OB 1968’). Het is daarom geen 
wonder te noemen dat de vraag is opgekomen of die (strikte) uitleg van het begrip ‘(gaan) 
gebruiken ook van betekenis is voor de uitleg van het begrip ‘(in) gebruik (nemen)’ in 
art. 6a lid 5 Uitv.besch. OB. De Hoge Raad heeft die vraag naar mijn mening ontkennend 
beantwoord.378 De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat voor de toepassing van art. 11 
lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB 1968 en art. 6a Uitv.besch. OB reeds sprake is van gebruik voor 
doeleinden waarvoor (nagenoeg) volledig recht op aftrek bestaat, zodra de huurder in of 
aan het pand (lees: gebouw) feitelijk handelingen verricht of laat verrichten met het oog 

375 Anders: conclusie A-G Van Hilten 27 januari 2011, nr. 09/01909, V-N 2011/20.19, punten 5.13, 5.14 
en 5.26 die - omdat de parlementaire geschiedenis hierover geen uitsluitsel geeft - aanknoopt bij 
het doel van de invoering van de 90%-eis: het voorkomen dat belastingplichtigen met vrijgestelde 
prestaties of niet-ondernemers voordeel kunnen trekken uit de optie voor belaste verhuur. 
Hoewel het juist is dat dit de achterliggende gedachte is van de 90%-eis, verklaart dit doel naar 
mijn mening niet waarom de huurder het gehuurde onroerend goed feitelijk in gebruik moet 
hebben genomen in het boekjaar waarin hij het met een optie voor belaste verhuur is gaan 
huren. Aan dit doel wordt immers ook volledig voldaan indien de huurder het onroerend goed 
op de toetsmomenten 1 en 2 nog niet feitelijk heeft gebruikt, maar hij wel het (aantoonbare) 
voornemen heeft om dit onroerend goed voor ten minste 90% voor aftrekgerechtigde doeleinden 
te gaan gebruiken.

376 Conclusie A-G Van Hilten 27 januari 2011, nr. 09/01909, V-N 2011/20.19, punten 5.7.
377 HR 10 oktober 2008, nr. 41.570, BNB 2009/26, m.nt. Bijl, r.o. 4.2.2. In dit arrest had een gemeente 

allerlei roerende goederen aangeschaft voor de inzameling van huishoudelijk afval, waaronder twee 
huisvuilwagens, duocontainers, stadsemmers, afvalcontainers en vorkheftrucks. De duocontainers 
waren vóór 12 april 1994 uitgezet. Naar het oordeel van de Hoge Raad zijn de duocontainers door 
die uitzetting in gebruik genomen. Met betrekking tot de andere goederen dan de duo-containers 
stond in cassatie slechts vast dat een aantal van deze goederen was (aangepast en) getest om 
deze klaar te maken voor het beoogde gebruik. Het oordeel van de Hoge Raad maakt duidelijk 
dat het klaarmaken van goederen voor het beoogde gebruik nog geen ingebruikneming van die 
goederen inhoudt.

378 Anders: Bijl, noot bij HR 23 september 2011, nr. 09/01909, BNB 2011/293 en Van Norden, noot bij 
HR 23 september 2011, nr. 09/01909, FED 2012/14.
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op het verrichten van handelingen waarvoor (ten minste voor 90%) recht op btw-aftrek 
bestaat.379 De handelingen waarvoor (ten minste voor 90%) recht op btw-aftrek bestaat, 
omvatten ook de (onder)verhuur waarbij geopteerd is voor btw-heffing. Dat geldt volgens 
de Hoge Raad ook voor een geval waarin het niet daadwerkelijk tot belaste onderverhuur 
is gekomen, maar de feitelijk ingebruikneming van het onroerend goed door de huurder 
– het inrichten van een informatiebalie in de entree van het kantoorgebouw – was gericht 
op de belaste onderverhuur van afzonderlijke units.380

Voor een uitleg van het begrip ‘(in) gebruik (nemen)’ die afwijkt van de uitleg van het 
begrip ‘gaan gebruiken’ in art. 15 lid 4, tweede volzin Wet OB is geen steun te vinden in 
voormelde parlementaire geschiedenis. Ook vanuit het oogpunt van rechtseenheid is het op 
het eerste gezicht weinig fraai te noemen dat het testen en klaarmaken voor gebruik voor 
de toepassing van art. 15 lid 4, tweede volzin Wet OB niet leidt tot een ingebruikneming, 
maar voor de toepassing van art. 6a lid 5 Uitv.besch. OB wel. Ter relativering van deze 
bezwaren zij erop gewezen dat het begrip ‘ingebruikneming’ met betrekking tot verhuurde 
onroerende goederen sowieso al een verschillende inhoud heeft naargelang dit begrip 
wordt bezien door de bril van de verhuurder dan wel de huurder. Op grond van art. 15 lid 4 
Wet OB is het moment van ingebruikneming van het onroerend goed door de verhuurder 
immers gelegen op het moment waarop de verhuur aanvangt, terwijl de ingebruikneming 
van dit onroerend goed door de huurder pas aanvangt op het moment waarop de huurder 
het gehuurde feitelijk gaat gebruiken. Daarnaast zij erop gewezen dat het begrip ‘gebruik’ 
in art. 15 lid 4 Wet OB bij de verhuur van onroerend goed uitsluitend relevant is voor het 
gebruik van de door de verhuurder aangeschafte goederen en diensten. De huurder heeft het 
onroerend goed dat hij huurt niet aangeschaft waardoor een herziening van de btw-aftrek 
wegens de ingebruikneming van dit onroerend goed bij hem niet aan de orde kan zijn. 
Bij de in de parlementaire geschiedenis beoogde aansluiting met het begrip ‘gebruik’ in 
art. 15 lid 4 Wet OB lijkt dit niet dan wel onvoldoende te zijn onderkend. Dat de Hoge Raad 
voor de toepassing van art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB en art. 6a Uitv.besch. OB heeft 
gekozen voor een zelfstandige, ruimere uitleg van het begrip ‘gebruik’ is naar mijn mening 
ook wenselijk op grond van de strekking van de optieregeling: het beginsel van de fiscale 
neutraliteit. De ruime uitleg van het begrip ‘(in) gebruik (nemen)’ door de Hoge Raad 
voorkomt cumulatie van btw (en daarmee concurrentieverstoring) in het geval waarin de 
huurder op toetsmoment 2 feitelijk handelingen heeft verricht of laten verrichten met het 
oog op handelingen waarvoor (ten minste voor 90%) recht op aftrek bestaat, maar waarin 
de huurder het gehuurde om welke reden dan ook niet in het boekjaar waarin de huurder 
het onroerend goed (met btw) is gaan gebruiken voor uitgaande prestaties.

379 Hoewel de Hoge Raad refereert aan het ‘door de huurder verrichten of laten verrichten van feitelijke 
handelingen in of aan het pand’, moet hierin naar mijn mening geen beperking van de rechtsregel 
tot gebouwen worden gelezen. Steun voor die opvatting is te vinden in de omstandigheid dat de 
Hoge Raad het gehuurde kantoorgebouw in dezelfde zin ook aanduidt als ‘de gehuurde zaak’. 
Dit laat onverlet dat de Hoge Raad er beter aan gedaan had om in de rechtsregel consequent te 
kiezen voor de aanduiding ‘de (gehuurde) zaak’, omdat de 90%-eis op grond van art. 11 lid 1, 
onderdeel b, 5° Wet OB en art. 6a Uitv.besch. OB geldt voor de verhuur van alle onroerende 
goederen (en dus ook voor de verhuur van onbebouwde terreinen). In een voorkomend geval 
verdient het aanbeveling als de Hoge Raad zijn rechtsregel op dit punt verbetert.

380 HR 23 september 2011, nr. 09/01909, BNB 2011/293, m.nt. Bijl.
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Dat de feitelijke handelingen door of in opdracht van de huurder slechts in een beperkt 
deel van het gebouw – de entree – hebben plaatsgevonden, acht de Hoge Raad kennelijk 
niet van belang.381 Hierbij dient echter wel de kanttekening te worden geplaatst dat de 
inspecteur in deze zaak voor de rechtbank en het hof niet ter discussie heeft gesteld dat 
sprake is van één onroerend goed waardoor de Hoge Raad in cassatie uitgaat (en moest 
uitgaan) van de verhuur van ‘het pand’.382 Gelet op het voornemen van de huurder in deze 
zaak om het gebouw als business centre in afzonderlijke units onder te verhuren, is het niet 
uitgesloten dat het kantoorgebouw in deze zaak uit meerdere afzonderlijk in aanmerking 
te nemen onroerende goederen bestond waarvoor per onroerend goed beoordeeld had 
moeten worden of voldaan is aan de 90%-eis (zie 7.7.5.2). Dat de feitelijk handelingen door 
of in opdracht de huurder slechts in een beperkt deel van het gebouw hebben plaatsge-
vonden, kan naar mijn mening dus wel van belang zijn voor de vraag of het gehele gebouw 
of slechts één of meerdere gedeelten daarvan – afzonderlijke onroerende goederen (zie 
paragraaf 7.7.5.2)! – door de huurder in gebruik is genomen op toetsmoment 2.

7.7.5.5.1.2 Geen ingebruikneming door huurder in boekjaar waarin huurder het onroe-
rend goed is gaan huren

In paragraaf 7.7.5.5.1.1 is aangegeven dat op grond van art. 6a lid 5 Uitv.besch. OB niet voldaan 
is aan de 90%-eis indien de huurder het gehuurde onroerend goed niet in gebruik heeft 
genomen vóór het einde van het boekjaar waarin de huur is aangevangen (toetsmoment 
2). De Staatssecretaris van Financiën heeft op dit punt goedkeuringen getroffen voor de 
situatie waarin de huurder het onroerend later in gebruik neemt en de situatie waarin de 
huurder het onroerend goed als gevolg van ontbinding van de huurovereenkomst niet in 
gebruik zal nemen. In paragrafen 7.7.5.5.1.2.1 en 7.7.5.5.1.2.2 wordt achtereenvolgens op 
die goedkeuringen ingegaan.

7.7.5.5.1.2.1 Latere ingebruikneming

De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat aan het uitblijven van de ingebruikneming 
van het onroerend goed door de huurder in de referentieperiode geen gevolgen worden 
verbonden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
● de huurder gebruikt het betreffende onroerend goed ten minste gedurende een aan-

eengesloten periode van zes maanden voor het verrichten van uitgaande prestaties 
(het voornemen daartoe volstaat niet);

● de huurder voldoet in het boekjaar dat hij het onroerend goed feitelijk in gebruik 
neemt aan de 90%-eis; en

● de verhuurder stemt ermee in dat de naheffingstermijn en de herzieningstermijn pas 
ingaat in het boekjaar dat de huurder het onroerend goed feitelijk gaat gebruiken voor 
het verrichten van uitgaande prestaties. De instemming van de verhuurder moet blijken 
door middel van een gedateerde en door de verhuurder ondertekende verklaring die de 

381 Bijl, noot bij HR 23 september 2011, nr. 09/01909, BNB 2011/293.
382 In de noot van Bijl bij HR 23 september 2011, nr. 09/01909, BNB 2011/293, de noot van Van 

Norden bij HR 23 september 2011, nr. 09/01909, FED 2012/14 en het commentaar van Wolf bij 
HR 23 september 2011, nr. 09/01909, NTFR 2011/2261 mis ik die nuance.
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verhuurder binnen vier weken na overschrijding van de wettelijke referentieperiode 
in zijn boekhouding heeft opgenomen.383

Deze goedkeuring heeft tot gevolg dat de verhuur toch belast kan plaatsvinden als de 
huurder het onroerend goed in gebruik neemt na het boekjaar waarin hij het onroerend 
goed is gaan huren. De Staatssecretaris van Financiën stelde aanvankelijk de voorwaarde 
dat het moest gaan om leegstand die optreedt tot de aanvang van de herzieningstermijn 
met betrekking tot het verhuurde onroerend goed, maar deze voorwaarde is in de thans 
geldende goedkeuring naar mijn mening terecht losgelaten.384 Door de verhuur van 
het onroerend goed heeft de verhuurder het onroerend goed voor de toepassing van de 
herzieningsregels reeds in gebruik genomen. Dat de huurder dit onroerend goed nog niet 
feitelijk in gebruik genomen heeft, doet hieraan niet af. De Staatssecretaris van Financiën 
miskende met deze ‘aanvangsleegstandeis’ dat het moment van ingebruikneming van 
verhuurd, maar nog leegstaand onroerend goed verschilt naar gelang hiernaar door de bril 
van de verhuurder dan wel de huurder wordt gekeken (zie paragraaf 7.7.5.5.1.1).

Niettemin is uit deze eis wel af te leiden dat de goedkeuring oorspronkelijk was bedoeld 
voor de situatie waarin de huurder die een nieuw (kantoor- of bedrijfs)gebouw wenstte 
onder te verhuren kampt met leegstand.385 Uit de voorwaarden van de (thans geldende) 
goedkeuring blijkt echter niet dat de goedkeuring tot die situatie is beperkt. De goedkeuring 
kan daarom naar mijn mening ook worden toegepast in de situatie waarin de huurder het 
onroerend goed niet gaat onderverhuren, maar zelf (feitelijk) gaat gebruiken en dit pas na 
de wettelijke referentieperiode doet. Die te late ingebruikneming kan diverse oorzaken 
hebben, zoals een geschil met de verhuurder over de staat van het gehuurde onroerend 
goed, de ingang van de verhuur net voor het einde van het boekjaar van de huurder of 
persoonlijke omstandigheden van de huurder (ziekte bijv.). Wordt niet aan de voorwaarden 
van de goedkeuring voldaan, dan is de verhuur vrijgesteld. In paragraaf 7.7.5.9 wordt op 
de gevolgen daarvan nader ingegaan.

7.7.5.5.1.2.2 Ontbinding huurovereenkomst na leegstand

Het is mogelijk dat geopteerd is voor belaste verhuur en de huurder het gehuurde onroe-
rend goed niet in gebruik genomen heeft in het jaar waarin hij het onroerend goed met 
btw is gaan huren. Indien partijen de lopende huurovereenkomst vervolgens ontbinden, 
dan is op grond van art. 6 lid 6 Uitv.besch. OB niet voldaan en kan ook niet meer voldaan 
worden aan de 90%-eis. De goedkeuring die in paragraaf 7.7.5.5.1.2.1 is besproken, biedt 
voor deze situatie daarom geen uitkomst. Om te voorkomen dat de verhuurder hierdoor 

383 Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.3.6.
384 Besluit van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, V-N 2009/39.23, paragraaf 7.3.7, ingetrokken bij 

besluit van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15.
385 Zie ook: besluit Staatssecretaris van Financiën 8 januari 2004, nr. DGB2004/52M, V-N 2004/8.16 

waarin wordt opgemerkt: “Onder invloed van het huidige economische klimaat en de situatie in de 
vastgoedsector in het bijzonder staat verhuurde (bedrijfs)ruimte steeds vaker en langer leeg. Dit kan 
ertoe leiden dat een huurder de door hem gehuurde onroerende zaak niet binnen de referentieperiode 
in gebruik neemt. (…) Een en ander heeft aanleiding gegeven het besluit van 11 februari 1999, nr. VB 
98/339 (mededeling 58) aan te passen: de in onderdeel 1, sub a, bedoelde referentieperiode is verlengd 
(…).”
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de door hem in aftrek gebrachte btw verschuldigd wordt (zie paragraaf 7.7.5.9), keurt de 
Staatssecretaris van Financiën goed dat aan het niet voldoen aan de 90%-eis geen gevolgen 
worden verbonden indien de verhuurder binnen twee boekjaren na het boekjaar waarin 
de eerste huurovereenkomst is ontbonden een huurovereenkomst sluit met een andere 
huurder.386 De tweede huurovereenkomst treedt alsdan voor de toepassing van art. 6 lid 6 
Uitv.besch. OB in de plaats van de ontbonden huurovereenkomst. Aan het toepassen van 
deze goedkeuring zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1.  de tweede huurder gebruikt het betrokken onroerend goed bij het eerste gebruik ten 

minste gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden voor het verrichten 
van uitgaande prestaties (het voornemen daartoe volstaat dus niet);

2. de tweede huurder voldoet voor dit gebruik aan de 90%-eis in het boekjaar/de boekjaren 
waarin zich de periode van zes maanden bevindt;

3. de verhuurder stemt ermee in dat de naheffingstermijn en de (resterende) termijn waarin 
de btw-aftrek ter zake van de verhuurde onroerende zaak wordt herzien, pas ingaat in 
het boekjaar dat de tweede huurder het onroerend goed feitelijk gaat gebruiken voor 
het verrichten van uitgaande prestaties. De instemming van de verhuurder moet blijken 
door middel van een gedateerde en door de verhuurder ondertekende verklaring die de 
verhuurder binnen vier weken na overschrijding van de wettelijke referentieperiode 
in zijn boekhouding heeft opgenomen.387

 7.7.5.5.1.3 Waarom eis ingebruikneming huurder?

 De in paragraaf 7.7.5.5.1.2 besproken goedkeuringen laat zien dat de eis dat de huurder 
het gehuurde onroerend goed in de wettelijke referentieperiode in gebruik moet hebben 
genomen ook volgens de Staatssecretaris van Financiën tot onwenselijke uitkomsten leidt. 
Toch heeft de Staatssecretaris hierin geen aanleiding gezien om art. 6a lid 5 Uitv.besch. OB 
te schrappen. De vraag is: waarom niet? In de parlementaire geschiedenis is geen enkele 
rechtvaardiging gegeven voor deze eis. Naar mijn mening is er, gelet op de strekking van 
de 90%-eis, ook geen goede reden om bij het opteren voor belaste verhuur onderscheid 
te maken tussen het aftrekgerechtigde gebruik van de huurder op basis van de bestem-
ming en het feitelijke gebruik van het gehuurde onroerend goed. De 90%-eis is immers 
ingevoerd om te voorkomen dat huurders die niet of nauwelijks recht hebben op aftrek 
– niet-belastingplichtigen en vrijgesteld presterende belastingplichtigen – kunnen opteren 
voor belaste verhuur. Voor dit resultaat is het niet nodig om ook te eisen dat de huurder 
het gehuurde onroerend goed binnen de wettelijke referentieperiode in gebruik neemt. 
Bovendien is het maar de vraag of deze eis richtlijnconform is. Uit het Imofloresmira-arrest388

van het Hof van Justitie zou afgeleid kunnen worden dat deze ‘ingebruiknemingseis’ in 

386 Hierbij dient bedacht te worden dat een verhuurder de ‘btw-schade’ die het gevolg is van de 
ontbinding van de huurovereenkomst normaliter op grond van de huurovereenkomst kan verhalen 
op de huurder (zie paragraaf 7.7.7.9), maar dat de verhuurder aan die contractuele mogelijkheid 
weinig heeft indien de huurder niet in staat is om die ‘btw-schade’ te betalen (bijv. vanwege 
faillissement). Van een kale ‘huurkip’ kan een verhuurder immers geen veren plukken.

387 Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.3.7.
388 HvJ EU 28 februari 2018, zaak C-672/16, FED 2018/103, m.nt. Gomes Vale Viga, r.o. 48 (Imoflo-

resmira).
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strijd is met het beginsel van de fiscale neutraliteit.389 Dat zou betekenen dat de wetgever 
de grens van zijn beoordelingsruimte heeft overschreden (zie paragraaf 7.7.3.1). Naar mijn 
mening verdient het op grond van het voorgaande aanbeveling dat de wetgever art. 6a 
lid 5 Uitv.besch. OB schrapt.

7.7.5.5.2 Periode na het boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met btw is 
gaan huren

Na afloop van het boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met btw is gaan huren 
(en gebruiken) moet in ieder volgend boekjaar aan de 90%-eis worden getoetst. Voor de 
vraag of in een boekjaar na het boekjaar waarin de huurder het onroerend goed met btw 
is gaan huren (en gebruiken) aan de 90%-eis is voldaan, geldt mutatis mutandis hetgeen is 
opgemerkt in art. 7.7.5.5.1. Wordt in enig boekjaar in de periode na het boekjaar waarin de 
huurder het onroerend goed is gaan huren niet voldaan aan de 90%-eis, dan is de verhuur 
in dat boekjaar toch belast, tenzij de huurder de onderschrijding van de 90%-grens redelij-
kerwijs kon voorzien. Indien in een volgend boekjaar opnieuw niet wordt voldaan aan de 
90%-eis, dan is de verhuur in dat jaar vrijgesteld, ook indien de huurder de onderschrijding 
ook in dat jaar redelijkerwijs niet kon voorzien.390 Deze versoepeling van de 90%-eis is met 
terugwerkende kracht tot 31 maart 1995, 18.00 uur opgenomen in art. 6a Uitv.besch. OB 
en thans te vinden in het zevende lid.

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat zowel de referentieperiode van een boekjaar 
als het criterium ‘redelijkerwijs te voorzien’ in art. 6a lid 7 Uitv.besch. OB zijn bedoeld om 
‘incidentele invloeden enigszins neutraliseren’.391 De Staatssecretaris van Financiën heeft over 
het criterium ‘redelijkerwijs te voorzien’ opgemerkt dat het een ‘goed werkbaar criterium 
is gebleken bij de toepassing van de kantineregeling en de kleine ondernemersregeling’.392 
Deze verwijzing is niet volledig. Het criterium ‘redelijkerwijs te voorzien’ werd en wordt 
namelijk niet alleen toegepast in het beleid inzake de (incidentele) overschrijding van 
het grensbedrag van de kantineregeling, maar ook in het beleid inzake de (incidentele) 
overschrijding van de grensbedragen van de vrijstelling voor fondswervende activiteiten 
als bedoeld in art. 11 lid 1 onderdeel v Wet OB.393 Waarop de Staatssecretaris doelt met 
zijn verwijzing naar de toepassing van het criterium ‘redelijkerwijs te voorzien’ bij de 
kleine ondernemersregeling is niet zonneklaar. Vermoedelijk had de Staatssecretaris 
het oog op het destijds geldende beleid dat een kennelijk incidenteel gebrek in een 

389 Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 28 februari 2018, zaak C-672/16, V-N 2018/16.17 (Imoflo-
resmira) en M. van der Wulp, ‘Voorgenomen gebruik en gebruik voor een voornemen’, BtwBrief 
2018/36, p. 6-7. Anders: Gomes Vale Viga, noot bij HvJ EU 28 februari 2018, zaak C-672/16, FED 
2018/103 (Imofloresmira).

390 Artikel I, onderdeel b en IV van de ministeriële regeling van 22 december 1995, nr. WV95/891M, 
V-N 1996/318, 33. Zie ook: NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 9 en Kamerstukken I 
1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 2-3.

391 Kamerstukken I 1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 3.
392 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 9-10.
393 Resolutie 12 oktober 1982, nr. 282–12 955, V-N 1982/2097, 24, ingetrokken bij en vervangen door 

besluit van 5 november 2001, nr. CPP2001/2181M, V-N 2001/60.1.15. Thans zijn deze goedkeuringen 
te vinden in het besluit van 8 december 2013, nr. BLKB 2013/2001M, V-N 2014/5.23, laatstelijk 
gewijzigd bij besluit van 14 december 2018, nr. 2018-25921, V-N 2019/5.7.1.
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boekhouding die op zich redelijkerwijs voldoet aan de te stellen eisen niet leidde tot het 
verval van de ontheffing van de administratieve verplichtingen.394 De gemene deler van 
dit goedkeurende beleid én art 6a lid 7 Uitv.besch OB is dat een onvoorziene, incidentele 
gebeurtenis niet direct leidt tot verval van de faciliteit. Was de onderschrijding van de 
90%-eis voor de huurder in een boekjaar redelijkerwijs te voorzien of is voor het tweede 
boekjaar op rij niet voldaan aan de 90%-eis, dan is de verhuur in dat boekjaar vrijgesteld. 
Voor de gevolgen daarvan zie paragraaf 7.7.5.9. Indien in enig daaropvolgend boekjaar 
naar verwachting weer zal worden voldaan aan de 90%-eis, dan kan opnieuw geopteerd 
worden voor belaste verhuur (zie 7.7.5.6.1).

7.7.5.6 Opnieuw opteren of alsnog opteren voor belaste verhuur

7.7.5.6.1 Opnieuw opteren voor belaste verhuur

Indien aanvankelijk geopteerd is voor belaste verhuur, maar uiteindelijk in het boekjaar 
waarin de huurder het onroerend goed is gaan huren of in een boekjaar in de periode 
daarna niet (meer) wordt voldaan aan de 90%-eis (zie 7.7.5.5.1 en 7.7.5.5.2), dan is de 
verhuur in het betreffende boekjaar vrijgesteld. Indien de huurder op een later moment 
weer voldoet aan de 90%-eis, dan kan opnieuw geopteerd worden voor belaste verhuur. 
In de parlementaire geschiedenis is hierover het volgende opgemerkt:

“Ingeval later weer sprake is van 90% of meer aftrekgerechtigd gebruik, is opteren voor 
belaste verhuur weer mogelijk. Er moet dan opnieuw worden geopteerd, met eventueel als 
gevolg een herziening van de vooraftrek met betrekking tot de nog niet verstreken jaren van 
de herzieningstermijn.”395

In de parlementaire geschiedenis is niet aangegeven hoe opnieuw geopteerd kan worden voor 
belaste verhuur. Dat is ook te begrijpen, omdat opnieuw opteren destijds slechts mogelijk 
was door opnieuw een optieverzoek in te dienen bij de inspecteur. Op grond van art. 6a 
lid 2 Uitv.besch OB is het thans mogelijk en ook gebruikelijk om in de huurovereenkomst 
te opteren voor belaste verhuur (zie paragraaf 7.7.5.7.2). Het is in de praktijk gebruikelijk 
om in de huurovereenkomst op te nemen dat als de huurder niet (meer) voldoet aan de 
90%-eis de huurprijs wordt verhoogd met een percentage van de kale (geïndexeerde) 
huurprijs als compensatie voor de niet-aftrekbare btw op de exploitatiekosten.396 Indien 
in de huurovereenkomst is geopteerd voor belaste verhuur en in het boekjaar waarin de 
huurder het onroerend goed is gaan huren of in een boekjaar daarna wordt niet voldaan 
aan de 90%-eis, dan blijft – zolang partijen dit punt in de huurovereenkomst niet wijzigen, 
bijv. door middel van een addendum – gedurende de looptijd in de huurovereenkomst 
staan dat partijen kiezen voor belaste verhuur. Wordt in een later boekjaar weer voldaan 
aan de 90%-eis en de huurder verklaart dit schriftelijk aan de huurder in een door hem 

394 Resolutie 4 juni 1982, nr. 282–793, V-N 1982/1230, 221.
395 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 12.
396 Zie bijv. art. 4.7 en 4.8 van het ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte en andere be-

drijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 2015 jo. art. 19.1 Algemene bepalingen ROZ-model 
huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 2015 
(beschikbaar op: https://roz.nl/de-roz-modellen/kantoorruimte/, geraadpleegd 30 december 2020).
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ondertekende verklaring, dan is het naar mijn mening niet nodig om opnieuw te opteren, 
maar herleeft de optie voor belaste verhuur. In de huurovereenkomst staat immers (nog 
steeds) dat partijen opteren voor belaste verhuur en met de nieuwe verklaring van de 
huurder is ook aan alle formele voorwaarden weer voldaan (zie paragraaf 7.7.5.7).

Naar mijn mening is het opnieuw kunnen opteren dan wel het herleven van de optie 
voor belaste verhuur wenselijk. Hierdoor wordt immers cumulatie van btw (en daarmee 
concurrentieverstoring) voorkomen, hetgeen in overeenstemming is met de strekking van 
de optieregeling voor belaste verhuur: het beginsel van de fiscale neutraliteit.

7.7.5.6.2 Alsnog opteren voor belaste verhuur

Het is denkbaar dat partijen bij de aanvang van de verhuur niet geopteerd hebben voor belaste 
verhuur en dit op een later moment alsnog willen doen. Op grond van de bewoordingen 
van art. 11 lid 1, onderdeel b, 5 Wet OB jo. art. 6a leden 1 en 2 Uitv.besch. OB is dit naar 
mijn mening mogelijk. Hiervoor is vereist deze keuze alsnog middels een addendum in 
de huurovereenkomst wordt opgenomen, een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten 
waarin deze keuze is opgenomen of een optieverzoek wordt ingediend bij de inspecteur 
(zie paragraaf 7.7.5.7). Daarnaast is alsnog opteren uiteraard alleen mogelijk indien voldaan 
wordt aan de 90%-eis.

Dat per boekjaar moet worden beoordeeld of aan de 90%-eis is voldaan, betekent overigens 
niet dat de keuze voor het alsnog opteren voor belaste verhuur pas geldt met ingang van 
het volgende boekjaar. De optie voor belaste verhuur kan ook op een moment in een 
lopend boekjaar aanvangen. Dat geldt immers ook indien partijen van meet af aan kiezen 
voor belaste verhuur (zie paragraaf 7.7.5.5.1). Steun voor die opvatting is te vinden in 
art. 6a lid 4 Uitv.besch. OB. Hieruit volgt dat of in de referentieperiode van een boekjaar is 
voldaan aan de 90%-eis ‘voor de eerste keer wordt beoordeeld over het boekjaar waarin de 
huurder het onroerend goed met btw is gaan huren’. Dit betekent dat (ook) indien partijen 
alsnog opteren voor belaste verhuur een onderscheid gemaakt wordt tussen het boekjaar 
waarin de huurder het onroerend goed met btw is gaan huren en de periode daarna. In 
eerstgenoemd boekjaar is aan de 90%-eis voldaan indien in de periode tussen de aanvang 
van de optie voor belaste verhuur en het einde van het boekjaar waarin die belaste verhuur 
is aangevangen (gemiddeld genomen) voldaan is aan de 90%-eis (zie paragraaf 7.7.5.5.1).

Dat alsnog geopteerd kan worden, is naar mijn mening wenselijk gelet op de strekking 
van de optie voor belaste verhuur, de fiscale neutraliteit. Door partijen de mogelijkheid 
te geven om alsnog te opteren indien de huurder aan de 90%-eis voldoet, wordt immers 
cumulatie van btw (en daarmee concurrentieverstoring) wordt voorkomen.

7.7.5.7 Formele voorwaarden

Aan de optie voor de belaste verhuur van onroerend goed wordt in Nederland niet alleen 
de materiële voorwaarde gesteld dat (gedurende de referentieperiode) wordt voldaan 
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aan de 90%-eis. Aan de optie voor een belaste verhuur zijn ook vier formele voorwaarden 
verbonden:
1. gezamenlijke keuze;
2. blijkens schriftelijke huurovereenkomst of optieverzoek;
3. schriftelijke huurovereenkomst of optieverzoek bevat voorgeschreven informatie; en
4. kennisgeving niet meer voldoen aan 90%-eis.

In de hiernavolgende paragrafen wordt op deze formele voorwaarden nader ingegaan.

 7.7.5.7.1 Gezamenlijke keuze

 De eerste formele voorwaarde is dat de huurder moet instemmen met de keuze voor 
btw-heffing.397 De optie voor belaste verhuur moet dus een gezamenlijke keuze zijn van de 
verhuurder en de huurder. Deze voorwaarde wordt ook in de lidstaten België, Denemarken 
(alleen bij in gebruik genomen onroerende goederen), Slovenië en Tsjechië gesteld (zie 
paragraaf 7.7.4). Naar mijn mening is die voorwaarde toegestaan op grond van art. 137 
lid 2, onderdeel d Btw-richtlijn (zie paragraaf 7.7.3.1). De Nederlandse wetgever heeft 
deze voorwaarde gesteld om ‘de huurder te beschermen tegen onverhoedse btw-heffing 
over de huursommen’.398 Naar mijn mening wordt de huurder ook zonder deze formele 
voorwaarde reeds afdoende tegen dit gevaar beschermd. Een rechtsgeldige huurovereen-
komst veronderstelt immers dat er tussen de verhuurder en de huurder overeenstemming 
bestaat over de door de huurder te betalen (huur)prijs. De verhuurder mag de huurprijs 
daarom slechts met btw verhogen indien de huurder hiermee instemt.399 Dit betekent 
overigens ook dat de eerste formele voorwaarde niet leidt tot extra administratieve lasten.

Heeft deze formele voorwaarden dan in het geheel geen betekenis? Naar mijn mening 
kan dat ook niet worden gezegd. De eis van een gezamenlijke keuze betekent dat de 
verhuurder niet (op enig moment) de mogelijkheid heeft om zonder instemming van de 
huurder te opteren voor belaste verhuur en de btw uit de overeengekomen huursom te 
voldoen. In de literatuur heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden dat het ontbreken van 
die mogelijkheid voor de verhuurder in de praktijk als een gemis wordt ervaren. Dat is 
ook logisch. Het zal tamelijk uitzonderlijk zijn dat het voor de verhuurder vanwege het 
recht op btw-aftrek en/of de herziening daarvan gunstiger is om genoegen te nemen met 
een – uitgaande van het btw-tarief van 21% – ruim 17% (21/121 x 100%) lagere huurprijs 
door de btw uit de huurprijs te (gaan) voldoen.

397 Art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB.
398 MvT, Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 21.
399 E.J. Alsema, ‘Verhuur van onroerend goed in de omzetbelasting’, WFR 1972/389. Zie ook: EV, 

Kamerstukken II 1967/68, 9324, nr. 10, p. 27 en 28.



509

Optie voor belaste verhuur 7.7.5.7.2

7.7.5.7.2 In schriftelijke huurovereenkomst of optieverzoek

De tweede formele voorwaarde is dat die gezamenlijke keuze voor belaste verhuur van 
het onroerend goed moet blijken uit de schriftelijke huurovereenkomst400 of een verzoek 
aan de inspecteur (optieverzoek). Een dergelijke formele voorwaarde wordt ook door 
Frankrijk (alleen keuze in huurovereenkomst indien de huurder geen belastingplichtige is), 
Hongarije (optieverzoek), Italië (keuze in huurovereenkomst), Luxemburg (optieverzoek), 
Portugal (optieverzoek) en Zweden (optieverzoek bij vernieuwbouw) gehanteerd (zie 
paragraaf 7.7.4) en is naar mijn mening toegestaan op grond van art. 137 lid 2 Btw-richtlijn 
(zie paragraaf 7.7.3.1). Wordt niet aan deze formele voorwaarde voldaan, dan is de verhuur 
vrijgesteld.401 Wordt gekozen voor een optieverzoek, dan beslist de inspecteur bij voor 
bezwaar vatbare beschikking.402 Uit art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB blijkt dat het voor 
een rechtsgeldige optie niet vereist is dat de inspecteur de beschikking op de ingangsdatum 
van de belaste verhuur heeft afgegeven. Het volstaat dat de verhuurder en de huurder op 
dat tijdstip een optieverzoek hebben gedaan.403

Dat de inspecteur op het optieverzoek beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking, bete-
kent overigens niet dat met een optieverzoek vooraf zekerheid kan worden verkregen dat 
rechtsgeldig is geopteerd. De inspecteur maakt(e) in de beschikking op het optieverzoek 
in de praktijk het voorbehoud dat de huurder aan de 90%-eis voldoet.404 Daarmee is tevens 
gezegd dat het indienen van een optieverzoek ten opzichte van de keuze voor belaste 
verhuur in de schriftelijke huurovereenkomst geen enkel voordeel biedt, maar wel leidt 
tot extra administratieve lasten. In de praktijk komt het daarom niet of nauwelijks meer 
voor dat een optieverzoek wordt ingediend. De ROZ-modellen voor de huurovereenkom-
sten van kantoorruimte en winkelruimte gaan zelfs (uitsluitend) uit van een keuze voor 

400 Reeds in het besluit van 24 maart 1999, nr. VB99/571, V-N 1999/19.21 keurde de Staatssecretaris 
van Financiën goed dat afgezien werd van een optieverzoek en dat de keuze voor de belaste 
verhuur in de huurovereenkomst werd vermeld. Met ingang van 1 januari 2009 is dit beleid 
gecodificeerd (Art. VI, onderdeel a van de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van 
enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009), Stb. 2008, 567), 
omdat het kunnen opteren voor belaste verhuur in de huurovereenkomst de administratieve 
lasten van belastingplichtigen verlaagt en het beleid dat deze handelswijze goedkeurt ‘goed werkt’ 
(MvT, Kamerstukken II 2008/09, 31 717, nr. 3, p. 3.). Hoewel in de parlementaire geschiedenis 
niet nader is toegelicht waaruit de ‘goede werking’ van het kiezen voor belaste verhuur in de 
huurovereenkomst is afgeleid, ligt het in de rede dat deze conclusie is getrokken op basis van de 
(forse) daling van het aantal bij de inspecteur ingediende optieverzoeken. Voor het opteren in 
de huurovereenkomst gelden dezelfde voorwaarden als voor het opteren door middel van een 
optieverzoek (MvT, Kamerstukken II 2008/09, 31 717, nr. 3, p. 3).

401 Zie bijv.: Hof Amsterdam 24 november 2008, nr. 07/00941, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG8914, 
r.o. 2.61 en 2.6.2, Rb Zeeland-West-Brabant 23 mei 2019, nr. BRE 17/3725, V-N 2019/52.25.2, 
r.o. 4.21, Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, nr. 19/00407, V-N 2020/14.1.3, r.o. 4.8 en 
Hof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2020, nr. 19/00602, ECLI:NL:GHARL:2020:2111, r.o. 4.2.

402 Art. 6a lid 3 Uitv.besch. OB.
403 HR 19 februari 1992, nr. 27.436, BNB 1992/149, r.o. 3.3. In gelijke zin: D.B. Bijl, ‘Belaste verhuur 

van onroerend goed’, WFR 1972/269, D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van 
onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 358, B.G. van Zadelhoff, ‘Wel en wee bij optie 
voor verhuur met BTW’, WFR 1993/189, paragraaf 3.4 en D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting 
en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 119.

404 W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Een huurovereenkomst even maken is zo eenvoudig nog niet’, BTW-bulletin 
1999/67.



510

Hoofdstuk 7 / Vrijstelling verhuur vastgoed7.7.5.7.3

belaste verhuur in de huurovereenkomst. Naar mijn mening kan het optieverzoek daarom 
worden geschrapt. Het heeft immers geen zin om een deur open te houden als die toch 
niet wordt gebruikt.

7.7.5.7.3 Schriftelijke huurovereenkomst of optieverzoek bevat voorgeschreven informatie

De derde formele voorwaarde houdt in dat de schriftelijke huurovereenkomst of het 
optieverzoek bepaalde voorgeschreven informatie moet bevatten, namelijk:
● een omschrijving van het onroerend goed met plaatselijke en kadastrale aanduiding;
● de datum van aanvang van het boekjaar van de huurder; en
● een door de huurder ondertekende verklaring waaruit blijkt dat hij het onroerend goed 

voor ten minste 90% gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden.405

Een dergelijke formele ‘optievoorwaarde’ wordt ook door Luxemburg en Slovenië gesteld 
(zie paragraaf 7.7.4). Naar mijn mening kan niet gezegd worden dat deze formele voor-
waarde op zichzelf genomen in strijd is met de ruime beoordelingsruimte die art. 137 lid 2 
Btw-richtlijn aan lidstaten geeft (paragraaf 7.7.3.1).406

Uit art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB volgt dat voor een rechtsgeldige optie voor belaste 
verhuur vereist is dat ‘de verhuurder en huurder overigens voldoen aan de bij ministeriële 
regeling te stellen voorwaarden’. Daaruit is af te leiden dat als de schriftelijke huurover-
eenkomst of het optieverzoek niet (al) de voorgeschreven informatie bevat de verhuur is 
vrijgesteld van btw.407 Naar mijn mening is toepassing van de vrijstelling een disproportionele 
‘sanctie’ indien partijen blijkens de schriftelijke huurovereenkomst of het optieverzoek 
gekozen hebben voor belaste verhuur, duidelijk is op welk onroerend goed de keuze voor 
belaste verhuur betrekking heeft en door de huurder voldaan wordt aan de 90%-eis. Het 
is in dat geval, gelet op het beginsel van de fiscale neutraliteit, wenselijk dat de inspecteur 
handelt indachtig het motto van de voormalige Rijksbelastingacademie: “Fortiter in re, 
suaviter in modo” (sterk in de zaak, soepel in de uitvoering).

Voormeld bezwaar tegen de derde formele voorwaarde moet echter niet groter gemaakt 
worden dan het in werkelijkheid is. In de praktijk wordt bij de verhuur van zakelijk onroerend 
goed vaak gebruikgemaakt van de ROZ-modellen voor kantoorruimte en winkelruimte 
waarin al de voorgeschreven informatie keurig is opgenomen. Het is voor de verhuurder 
en huurder dus niet moeilijk om aan deze formele voorwaarde te voldoen. En zelfs in de 
situatie waarin partijen zelf een schriftelijke huurovereenkomst hebben opgesteld of laten 
opstellen die niet al de voorgeschreven informatie bevat, lijkt het in de praktijk niet of 
nauwelijks voor te komen dat de keuze voor belaste verhuur uitsluitend afketst op deze 
formele voorwaarde. In de jurisprudentie heb ik van deze situatie in ieder geval geen enkel 
voorbeeld kunnen vinden, terwijl ook in de literatuur een aanwijzing ontbreekt dat deze 
situatie zich in de praktijk geregeld voordoet.

405 Art. 6a lid 2 Uitv.besch. OB.
406 Anders: K.F.H. van Lierop, ‘Optie belaste verhuur toch geldig als niet aan de optievoorwaarden 

wordt voldaan?’, BtwBrief 2017/13.
407 O.L. Mobach, ‘Nieuwe goedkeuringen over optie belaste verhuur’, BTW-bulletin 1998/99.
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7.7.5.7.4 Kennisgeving indien niet meer wordt voldaan aan 90%-eis

De vierde formele voorwaarde is dat de huurder de verhuurder en de inspecteur in enig 
boekjaar niet (meer) aan de 90%-eis voldoet, hij de huurder hiervan door middel van een 
door hem ondertekende verklaring op de hoogte moet stellen binnen vier weken na afloop 
van het betreffende boekjaar. Dit betreft derhalve een kennisgeving. Binnen dezelfde 
termijn moet de huurder een afschrift van deze verklaring aan de inspecteur zenden.408 
Uit (de historie) van art. 6a lid 6 Uitv.besch. OB blijkt niet welke inspecteur bedoeld is. Is 
dit de inspecteur waaronder de verhuurder of de huurder ressorteert? Omdat het gaat 
om een verplichting van de huurder, ligt het laatste naar mijn mening het meest voor de 
hand.409 De strekking van deze formele voorwaarde is dat ‘het voor een goed functioneren 
van de optieregeling van belang is dat zowel de verhuurder als de fiscus op de hoogte zijn 
als het gebruik door de huurder niet meer voldoet aan de 90%-eis’.410 Hoewel meerdere 
lidstaten – Estland, Polen, Roemenië – de formele voorwaarde stellen dat de fiscus van de 
keuze voor belaste verhuur in kennis wordt gesteld en in Zweden de formele voorwaarde 
geldt dat de fiscus in kennis wordt gesteld van een wijziging van omstandigheden in 
de bouwfase (zie paragraaf 7.7.4), is mij niet gebleken dat er ook lidstaten zijn die een 
kennisgevingsverplichting opleggen aan uitsluitend de huurder.

In de praktijk komt het voor dat de huurder deze verklaring niet (tijdig) toezendt. Indien 
door het niet (meer) voldoen aan de 90%-eis de belaste verhuur toch al is geëindigd, en 
dit zal in het gros van de gevallen zo zijn, dan kan de vraag of het niet (tijdig) voldoen 
aan de kennisgevingsvoorwaarde leidt tot het einde van de belaste verhuur achterwege 
blijven.411 Uit paragraaf 7.7.5.5.2 volgt echter dat het niet meer voldoen aan de 90%-eis niet 
altijd leidt tot het einde van de belaste verhuur.412 In die situatie rijst de vraag of enkel 
het (niet) tijdig aan de verhuurder en de inspecteur melden dat in een boekjaar niet aan 

408 Aanvankelijk diende de huurder de kennisgeving uitsluitend toe te zenden aan de verhuurder 
(ministeriële regeling van 22 december 1995, nr. WV95/891M, Scrt. 1995, 250, V-N 1996/318, 33). 
Bij ministeriële regeling van 4 juli 1996, nr. WV 96/217 M, Stcrt. 1996, 107, V-N 1996/2358, 20 is 
met terugwerkende kracht tot 31 maart 1995, 18.00 uur in art. 6a Uitv.besch. OB opgenomen dat 
een afschrift van deze kennisgeving aan de inspecteur moet worden gezonden.

409 In gelijke zin: O.L. Mobach, ‘Nieuwe goedkeuringen over optie belaste verhuur’, BTW-bulletin 
1998/99.

410 Vgl. ministeriële regeling van 4 juli 1996, nr. WV 96/217 M, Stcrt. 1996, 107, V-N 1996/2358, 20, 
onderdeel b, toelichting op Artikel I, onderdeel f.

411 K.F.H. van Lierop, ‘Optie belaste verhuur toch geldig als niet aan de optievoorwaarden wordt 
voldaan?’, BtwBrief 2017/13.

412 C.A. Peeters, Cursus Belastingrecht OB.2.3.2.D.b2 (online, bijgewerkt t/m 15 februari 2021). Van 
Lierop lijkt dit over het hoofd te zien, aangezien hij stelt dat ‘als niet voldaan wordt aan de 90%-eis 
de optie sowieso komt te vervallen’ (K.F.H. van Lierop, ‘Optie belaste verhuur toch geldig als niet 
aan de optievoorwaarden wordt voldaan?’, BtwBrief 2017/13).
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de 90%-eis is voldaan ertoe leidt dat de verhuur in dat boekjaar is vrijgesteld.413 Uit art. 11 
lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB volgt dat voor een rechtsgeldige optie voor belaste verhuur 
vereist is dat ‘de verhuurder én huurder overigens voldoen aan de bij ministeriële regeling 
te stellen voorwaarden’. Daaruit is af te leiden dat het antwoord op deze vraag bevestigend 
luidt.414 Naar mijn mening is het echter onredelijk om het niet-naleven van deze formele 
voorwaarde door de huurder zonder meer tegen te werpen aan de verhuurder.415 Uit een 
analogische toepassing van de jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake het recht 
op aftrek en de toepassing van het nultarief zou afgeleid kunnen worden dat als aan de 
materiële voorwaarde is voldaan, het niet naleven van een formele voorwaarde door de 
huurder op grond van de beginselen van de fiscale neutraliteit en rechtszekerheid slechts 
aan de verhuurder mag worden tegengeworpen indien hij onvoldoende zorgvuldig is 
geweest (bijv. door – in tegenstelling tot hetgeen in de praktijk gebruikelijk is416 – niet met de 
huurder overeen te komen wanneer en binnen welke termijn de huurder aan deze formele 
voorwaarde moet voldoen), of indien de verhuurder redelijkerwijs wist of had moeten 
weten dat de huurder niet meer aan de 90%-eis voldeed.417 Ook uit de jurisprudentie van de 
Hoge Raad zou afgeleid kunnen worden dat het niet voldoen aan een formele voorwaarde 
voor belaste verhuur niet zonder meer aan de verhuurder mag worden tegengeworpen 
indien de verhuurder niets te verwijten valt.418 Voor de verhuurder is het in ieder geval 
raadzaam en in de praktijk ook gebruikelijk om in de huurovereenkomst op te nemen dat 
(ook) alle schade die het gevolg is van het niet-naleven van deze formele voorwaarde door 
de huurder voor rekening komt van de huurder.419

413 In het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 1998, nr. VB98/1920, V-N
1998/42.25 werd goedgekeurd dat deze verklaring achterwege kon blijven indien het niet voldoen 
aan de 90%-eis er niet toe leidde dat de belaste verhuur eindigde. Deze goedkeuring is vervallen 
door de intrekking van voormeld besluit bij het besluit 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, V-N
2009/39.23. Het is niet duidelijk waarom. Naar mijn mening is het wenselijk om deze goedkeuring 
weer nieuw leven in te blazen teneinde een ‘onnodige administratieve handeling’ te voorkomen 
(zie voor deze kwalificatie: Redactie V-N, aantekening bij besluit Staatssecretaris van Financiën 
15 september 1998, nr. VB98/1920, V-N 1998/42.25).

414 O.L. Mobach, ‘Nieuwe goedkeuringen over optie belaste verhuur’, BTW-bulletin 1998/99.
415 Vgl. conclusie A-G Van Hilten 25 juni 2009, nr. 08/00861, BNB 2010/35, onderdelen 6.3, 6.5 en 

6.6 en Van Zadelhoff, noot bij HR 23 oktober 2009, nr. 08/00861, BNB 2010/35.
416 In art. 19.6 Algemene bepalingen ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte 2015 en art. 20.6 

algemene bepalingen ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte 2012 (https://roz.nl/roz-model-
len/kantoorruimte/algemene-bepalingen-kantoorruimte-2015.pdf en https://roz.nl/roz-modellen/
winkelruimte/algemene-bepalingen-winkelruimte-2012.pdf, geraadpleegd 30 december 2020) 
is opgenomen dat als in enig boekjaar niet aan de 90%-eis wordt voldaan de huurder de plicht 
heeft om de vereiste verklaring binnen vier weken na afloop van het betreffende boekjaar toe te 
zenden aan de verhuurder en de fiscus en overigens ook dat.

417 Vgl. HvJ EG 8 mei 2008, gevoegde zaken C-95/07 en 96/07, V-N 2008/23.20, r.o. 62-64 (Ecotrade) 
en HvJ EG 21 februari 2008, zaak C-271/06, V-N 2008/11.16, r.o. (Netto Supermarkt). In soortgelijke 
zin: conclusie A-G Van Hilten 25 juni 2009, nr. 08/00861, BNB 2010/35, onderdelen 6.3, 6.5 en 
6.6.

418 HR 23 oktober 2009, nr. 08/00861, BNB 2010/35, m.nt. Van Zadelhoff.
419 Art. 19.6 Algemene bepalingen ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte 2015 en art. 20.6 

algemene bepalingen ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte 2012 (https://roz.nl/roz-model-
len/kantoorruimte/algemene-bepalingen-kantoorruimte-2015.pdf en https://roz.nl/roz-modellen/
winkelruimte/algemene-bepalingen-winkelruimte-2012.pdf, geraadpleegd 9 mei 2020, 11.30 
uur). Zie ook: O.L. Mobach, ‘Nieuwe goedkeuringen over optie belaste verhuur’, BTW-bulletin
1998/99.
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7.7.5.8 Aanvang en einde belaste verhuur

7.7.5.8.1 Aanvang belaste verhuur

In de bewoordingen van art. 11 lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB (‘hebben gekozen’ respec-
tievelijk ‘hebben gedaan’) en de formele voorwaarde in art. 6a lid 1 Uitv.besch. OB dat de 
gezamenlijke keuze voor belaste verhuur blijkt uit de schriftelijke huurovereenkomst of 
het bij de inspecteur ingediende optieverzoek (zie paragraaf 7.7.5.7.2), ligt besloten dat 
de ingangsdatum van de belaste verhuur niet kan zijn gelegen vóór de datum waarop 
partijen belaste verhuur schriftelijk zijn overeengekomen of een optieverzoek bij de 
inspecteur hebben ingediend.420 De Staatssecretaris van Financiën keurt niettemin goed 
dat de inspecteur de in het optieverzoek of de schriftelijke huurovereenkomst genoemde 
eerdere ingangsdatum volgt, mits deze datum niet meer dan drie maanden ligt vóór de 
datum waarop de keuze voor de belaste verhuur schriftelijk is vastgelegd respectievelijk 
het optieverzoek is ingediend.421 Deze goedkeuring gold reeds onder vigeur van de Tweede 
Richtlijn.422 De ratio van deze goedkeuring was oorspronkelijk om ‘enige vertraging bij 
het indienen van het optieverzoek te herstellen’.423 Na de wijziging van de optieregeling 
met terugwerkende kracht tot 31 maart 1995, 18.00 uur is als voorbeeld genoemd dat een 
verklaring bij het optieverzoek moet worden gevoegd waarin de huurder verklaart dat hij 
voldoet aan de 90%-eis.424

Het is de vraag of dit ‘vertragingsprobleem’ in de praktijk nog speelt. In de praktijk komt het 
niet of nauwelijks meer voor dat een optieverzoek wordt ingediend (zie paragraaf 7.7.5.7.2). 
Daarnaast is het bij een keuze voor belaste verhuur in de schriftelijke huurovereenkomst 
in de praktijk gebruikelijk dat de verklaring van de huurder dat hij aan de 90%-eis voldoet 
niet als een bijlage bij de huurovereenkomst wordt gevoegd, maar in de huurovereenkomst 
zelf staat. De ‘90%-verklaring’ van de huurder zal in dat geval niet tot vertraging leiden. 
Niettemin kan dit beleid wel uitkomst bieden bij een vertraging van het opstellen van de 
schriftelijke huurovereenkomst en/of de ondertekening daarvan. In de praktijk komt het 
meer dan eens voor dat de ondertekening van de schriftelijke huurovereenkomst door 
de verhuurder en/of de huurder pas plaatsvindt nadat de huurder het onroerend goed al 

420 HR 19 februari 1992, nr. 27.436, BNB 1992/149, r.o. 3.3. In gelijke zin: B.G. van Zadelhoff, Onroerende 
goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 263, D.B. Bijl, 
Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 120 en R.A. 
Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, 
p. 108.

421 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 7.3.3.

422 Paragraaf 23 lid 6 van bijlage D bij de resolutie van de Staatssecretaris van Financiën van 29 okto-
ber 1968, nr. 120 (OB/BTW-14), gepubliceerd bij de resolutie van de Staatssecretaris van Financiën 
van 8 november 1968, nr. D68/7220 (Toelichting Onroerende goederen), ingetrokken bij besluit 
Staatssecretaris van Financiën van 10 april 1996, nr. VB96/354, V-N 1996/1652, 28.

423 Resolutie Staatssecretaris van Financiën 26 juli 1977, nr. 277-11 169, FutD 14 augustus 1986, 
ingetrokken bij besluit Staatssecretaris van Financiën van 10 april 1996, nr. VB96/354, V-N 
1996/1652, 28. In deze resolutie werd goedgekeurd dat de ingangsdatum van de belaste verhuur 
in bepaalde situaties terugging tot het vierde kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar 
waarin het verzoek was ingediend.

424 Besluit Staatssecretaris van Financiën 24 september 1997, nr. VB97/1668, V-N 1997/3863, 23.
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is gaan huren.425 In die situatie is het naar mijn mening een goede zaak dat niet onnodig 
formalistisch wordt gedaan en – mits voldaan wordt aan de driemaandentermijn – aan-
gesloten wordt bij de ingangsdatum van de belaste verhuur.

7.7.5.8.2 Einde belaste verhuur

7.7.5.8.2.1 Beëindiging belaste verhuur van rechtswege

De belaste verhuur eindigt van rechtswege indien:
● de verhuur van het onroerend goed eindigt;
● het gehuurde onroerend goed gebruikt gaat worden als woning (zie paragraaf 7.7.5.3);
● de huurder niet meer voldoet aan de 90%-eis (zie 7.7.5.4 en 7.7.5.5); en
● de persoon van de huurder wijzigt426.427

 7.7.5.8.2.2 Geen beëindiging belaste verhuur op verzoek

 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat tussentijdse beëindiging van de optie belaste verhuur 
op (gezamenlijk) verzoek van partijen niet mogelijk is.428 Het sluiten van een nieuwe 
huurovereenkomst na expiratie van de oorspronkelijke huurovereenkomst kan naar het 
oordeel van de Hoge Raad evenmin leiden tot de beëindiging van de belaste verhuur 
indien in de persoon van de verhuurder en de huurder geen wijziging is opgetreden, 
het gebruik van het onroerend goed door de huurder niet is gewijzigd en na het sluiten 
van de nieuwe huurovereenkomst geen sprake is van een ander onroerend goed wat 
betreft bouw en inrichting.429 In die situatie is juridisch gezien weliswaar sprake van 
een nieuwe verhuurdienst, maar feitelijk is sprake van één doorlopende verhuurdienst 
waarbij partijen hebben gekozen om deze verhuurdienst aan btw-heffing te onderwerpen.430

Met deze beslissing wordt naar mijn mening dan ook recht gedaan aan de economische 

425 O.L. Mobach, ‘Opties bij vastgoed vereenvoudigd’, BTW-bulletin 2008/77.
426 Hierop bestaat naar mijn mening geen uitzondering indien het sluiten van de nieuwe huur-

overeenkomst onderdeel uitmaakt van een overgang van het geheel of een gedeelte van een 
algemeenheid van goederen als bedoeld in art. 37d Wet OB, aangezien de indeplaatsstelling op 
grond van art. 8 Uitv.besch. OB zich beperkt tot het berekenen van de door de overdrager/oude 
huurder verschuldigde btw wat de onderneming of het overgedragen gedeelte betreft’. In gelijke 
zin: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 346, B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde
(diss.), Deventer: FED 1992, p. 266, B.G. van Zadelhoff, 'Wel en wee bij optie voor verhuur met 
BTW', WFR 1993/189, M.E. van Hilten, 'Doorlopende optie voor belaste verhuur', BtwBrief 1993, 
nr. 3, p. 4 en D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 
1998, p. 122.

427 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 122. 
Zie ook: B.G. van Zadelhoff, 'Wel en wee bij optie voor verhuur met BTW', WFR 1993/189, R.A. 
Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, 
p. 116, M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 339 
en C.A. Peeters, Cursus Belastingrecht OB.2.3.2.D.e (online, bijgewerkt t/m 15 februari 2021).

428 HR 17 juni 1987, nr. 23.921, BNB 1987/263, m.nt. Simons.
429 HR 13 november 1991, nr. 27.274, BNB 1992/12.
430 Vgl. Simons, noot bij HR 17 juni 1987, nr. 23.921, BNB 1987/263 en Van Hilten van Kesteren 

2020, p. 340. Anders: B.G. van Zadelhoff, ‘Mogelijkheid om terug te komen op de keuze voor met 
omzetbelasting belaste verhuur van onroerend goed?’, WFR 1986/317.
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realiteit. Tevens wordt hierdoor voorkomen dat van twee walletjes wordt gegeten door 
te opteren voor belaste verhuur in de periode dat dit voor de verhuurder en huurder per 
saldo voordelig is en de optie voor belaste verhuur weer te beëindigen zodra de belaste 
verhuur per saldo niet meer voordelig of zelfs nadelig is (lees: na het verstrijken van de 
herzieningsperiode voor het recht op btw-aftrek).431 Laatstgenoemd bezwaar zou echter 
ook ondervangen kunnen worden door aan de keuze voor belaste verhuur een minimale 
termijn te verbinden.432 Wat naar mijn mening het springende punt is, is dat de mogelijk-
heid om op verzoek terug te komen op de keuze voor belaste verhuur – gelet op de thans 
geldende 90%-eis (zie paragraaf 7.7.5.4) – zou betekenen dat cumulatie van btw voor lief 
wordt genomen, hetgeen naar mijn mening haaks staat op de ratio van de optieregeling, 
het beginsel van de fiscale neutraliteit (zie paragraaf 7.7.2).433

7.7.5.8.2.3 Geen beëindiging belaste verhuur bij wijziging persoon verhuurder?

De Staatssecretaris van Financiën is van mening dat de belaste verhuur bij een wisseling 
van de persoon van de verhuurder doorloopt, ongeacht of sprake is van een overgang van 
het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen als bedoeld in art. 37d 
Wet OB.434 Bij de wisseling van de verhuurder die het gevolg is van de overdracht van het 
verhuurde onroerend goed door de verhuurder ter uitvoering van een koopovereenkomst 
is het naar mijn mening van belang om erop te wijzen dat in het Nederlandse civiele recht 
als uitgangspunt geldt dat een (huur)overeenkomst slechts partijen bindt.435 Het vervangen 
van de verhuurder als partij bij een huurovereenkomst door een nieuwe verhuurder, is 
zonder toestemming van de huurder niet mogelijk.436 Bij een overdracht van een verhuurd 
onroerend goed treedt de nieuwe verhuurder dus niet automatisch in de plaats van de oude 
verhuurder.437 Hiervoor is het noodzakelijk dat het huurcontract door de oude verhuurder 

431 Conclusie A-G Van Soest 11 juni 1986, nr. 23.921, BNB 1987/263, punt 4.6. In soortgelijke zin: 
Simons, noot bij HR 17 juni 1987, nr. 23.921, BNB 1987/263.

432 D.B. Bijl, ‘Beëindiging belaste verhuur van onroerend goed’, WFR 1987/1478 en B.G. van Zadelhoff, 
'Wel en wee bij optie voor verhuur met BTW', WFR 1993/189.

433 Anders: B.G. van Zadelhoff, 'Wel en wee bij optie voor verhuur met BTW', WFR 1993/189 die erop 
wijst dat het ontbreken van een mogelijkheid voor de verhuurder en huurder om de vrijstelling 
te doen herleven concurrentieverstorend kan werken. Voor een huurder zou het - aldus Van 
Zadelhoff - vanwege de btw aantrekkelijker kunnen zijn om de huurovereenkomst niet verlengen, 
maar om elders een soortgelijk onroerend goed zonder btw te huren. Sinds de invoering van de 
90%-eis zal deze situatie zich naar mijn mening niet snel meer voordoen. Daarnaast heeft de 
optieregeling niet als doel om de concurrentieverstoring weg te nemen die het gevolg kan zijn 
van de keuze voor belaste verhuur, maar om cumulatie van btw (en de daarmee gepaard gaande 
concurrentieverstoring) te voorkomen die het gevolg is van vrijgestelde verhuur.

434 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 7.3. In gelijke zin: R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), 
Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 116.

435 Dit geldt overigens ook voor andere gevallen van rechtsopvolging onder bijzondere titel, zoals de 
eigendomsoverdracht krachtens schenking, ruil of legaat (H.J. Rossel, Huurrecht Algemeen (Recht 
en Praktijk nr. VG4), Deventer: Kluwer 2011, p. 426).

436 Art. 6:159 lid 1 BW.
437 Voor de overgang van een verhuurd onroerend krachtens een verkrijging onder algemene titel, zoals 

erfopvolging of fusie, is dit wel het geval (art. 3:80 lid 2 BW). Anders: R.A. Wolf, Omzetbelasting 
en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 116 die stelt dat bij 
de overdracht van een onroerend goed eventuele huurovereenkomsten van rechtswege overgaan 
op de nieuwe eigenaar/verhuurder.
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met instemming van de huurder is overgedragen aan de nieuwe verhuurder.438 Is van een 
dergelijke contractsoverneming sprake, dan is de nieuwe verhuurder gebonden aan de 
gehele huurovereenkomst en dus ook aan de in hierin gemaakte keuze voor belaste verhuur.439

Het is ook mogelijk dat het verhuurde onroerend goed is overgedragen zonder overname 
van het huurcontract door de nieuwe verhuurder. In dat geval geldt als uitgangspunt dat 
de rechten en -verplichtingen van de verhuurder op grond van de huurovereenkomst 
overgaan op de nieuwe eigenaar.440 Deze regel wordt ook wel omschreven als ‘koop 
breekt geen huur’441, maar zoals hierna zal blijken is die omschrijving niet helemaal 
zuiver. Door de wetgever is met deze regel beoogd om de huurder te beschermen tegen de 
omstandigheid dat de verhuurder na de overdracht van het onroerend goed niet langer het 
genot van het gehuurde kan verschaffen aan de huurder.442 Bij de huur van een gebouwde 
onroerende zaak, zoals een kantoor- of bedrijfsgebouw, is deze regel van dwingend recht. 
Bij de verhuur van een onbebouwd terrein is het mogelijk dat partijen overeenkomen dat 
de verhuur eindigt bij de overdracht van het terrein.443 In dat geval kan koop de huur dus 
wel breken. Het verschil met contractsoverneming is dat de nieuwe verhuurder niet aan de 
gehele huurovereenkomst gebonden is, maar uitsluitend aan de bedingen die onmiddellijk 
verband houden met het doen hebben van het gebruik van de zaak tegen een door de 
huurder te betalen tegenprestatie (de zogenoemde ‘kernbedingen’).444 Naar mijn mening 
is een beding op grond waarvan de verhuurder over de huursom btw berekent aan de 
huurder aan te merken als een dergelijk kernbeding waardoor de nieuwe verhuurder 
ook zonder contractsoverneming gebonden is aan de keuze voor belaste verhuur in de 
schriftelijke huurovereenkomst.445

Het voorgaande betekent dat als de oorspronkelijke verhuurder en de huurder in de 
huurovereenkomst hebben gekozen voor belaste verhuur, op grond van het civiele recht 
ook de verhuur van onroerend goed door de nieuwe verhuurder belast is.446 Dat dit 
rechtsgevolg in art. 8 Uitv.besch OB slechts geëxpliciteerd is voor het geval het verhuurde 
onroerend goed kwalificeert als of deel uitmaakt van een overgang van het geheel of een 
gedeelte van een algemeenheid van goederen als bedoeld in art. 37d Wet OB maakt dit 
niet anders. In zoverre acht ik voormeld beleidsstandpunt van de Staatssecretaris van 
Financiën juist. Bij de keuze voor belaste verhuur door middel van een optieverzoek dient 
dit beleidsstandpunt naar mijn mening genuanceerd te worden. Een optieverzoek gaat 
bij de overdracht van het verhuurde onroerend goed (al dan niet in combinatie met de 

438 H.J. Rossel, Huurrecht Algemeen (Recht en Praktijk nr. VG4), Deventer: Kluwer 2011, p. 427.
439 Voor een overzicht van de btw-consequenties van indeplaatsstellingen zie: H.W.M. van Kesteren, 

‘Indeplaatsstellingen en BTW’, WFR 2014/284.
440 Art. 7:226 lid 1 BW.
441 Zie bijv. conclusie A-G Ettema 15 mei 2020, nr. 19/00699, V-N 2020/28.12, punt 3.13.
442 H.J. Rossel en A.H.T. Heisterkamp, Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2017/145 (online, bijgewerkt 

1 juni 2017).
443 Art. 7:226 lid 4 BW.
444 Art. 7:226 lid 3 BW.
445 Vgl. Ktr. Eindhoven 24 augustus 1995, nr. 1995-08-24/WR_16999, WR 1996,19.
446 Anders: M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 339-

340 die menen dat in de voorwaarde dat sprake moet zijn van een gezamenlijke keuze gelezen 
zou kunnen worden dat de nieuwe verhuurder niet gebonden kan zijn aan de keuze van de oude 
verhuurder.
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overname van de huurovereenkomst) niet van rechtswege over op de nieuwe verhuurder, 
omdat het optieverzoek geen onderdeel is van de huurovereenkomst. Om die reden is in 
die situatie een optieverzoek door de nieuwe verhuurder en de huurder naar mijn mening 
noodzakelijk om de belaste verhuur te continueren.447 Dit is naar mijn mening slechts 
anders indien de huurder zich in de huurovereenkomst akkoord verklaard heeft met de 
belaste verhuur én toegezegd heeft zijn medewerking daaraan te zullen verlenen448 of 
indien de overdracht van het verhuurde onroerend goed kwalificeert als of deel uitmaakt 
van een overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen als 
bedoeld in art. 37d Wet OB (zie paragraaf 4.7). Bij laatstgenoemde ‘geruisloze’ overdracht 
wordt de nieuwe verhuurder ‘voor het berekenen van de door hem verschuldigde btw 
wat de overgedragen onderneming of het overgedragen gedeelte betreft’ immers geacht 
in plaats te zijn getreden van de oude verhuurder.449 Omdat in de praktijk (nagenoeg) 
geen optieverzoeken meer worden ingediend (zie paragraaf 7.7.5.7.2), lijkt voormelde 
nuancering van het beleidsstandpunt van de Staatssecretaris van Financiën een louter 
academische kwestie.

7.7.5.9 Verhuur onroerend goed alsnog vrijgesteld

Wordt geopteerd voor belaste verhuur van een onroerend goed en blijkt na de ingangsdatum 
van de verhuur dat niet voldaan is aan de materiële en/of formele voorwaarden, dan is de 
verhuur alsnog vrijgesteld. De verhuurder is de ten onrechte in rekening gebrachte btw 
grond van art. 37 Wet OB verschuldigd.450 De verhuurder kan deze ‘art. 37-btw’op verzoek 
terugkrijgen.451 Hiervoor is vereist dat hij de onjuiste facturen heeft gecorrigeerd en het gevaar 
voor verlies van belastinginkomsten heeft uitgeschakeld. Dit verzoek wordt beschouwd 
als een bezwaar tegen de voldoening(en) op aangifte, de teruggaafbeschikking(en) en/of 
de naheffingsaanslag(en) over de tijdvakken waarin de ten onrechte in rekening gebrachte 
btw over de huur is begrepen. Heeft de verhuurder dit verzoek ingediend nadat de wet-
telijke bezwaartermijn is verstreken, dan neemt de inspecteur dit verzoek ambtshalve 
in behandeling indien het verzoek is gedaan binnen de termijn van vijf jaren na het jaar 
waarin de verhuurder deze btw ten onrechte in rekening heeft gebracht.452 De huurder 
heeft geen recht op aftrek van ten onrechte in rekening gebrachte btw over de huurprijs 
en dient de in aftrek gebrachte btw te corrigeren.453

447 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 362-364, B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde 
(diss.), Deventer: FED 1992, p. 266 en D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbe-
lasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 120.

448 Ktr. Eindhoven 24 augustus 1995, nr. 1995-08-24/WR_16999, WR 1996,19.
449 Art. 8 Uitv.besch. OB. Zie ook: S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), 

Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 103 die opmerkt dat de overnemer in beginsel zal vastzitten 
aan de keuzes die de overdragende partij heeft gemaakt.

450 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 15.
451 MvA, Kamerstukken I 1995/96, 24 172, nr. 20b, p. 2.
452 Besluit Staatssecretaris van Financiën 6 december 2014, nr. BLKB 2014-704M, V-N 2015/7.16, 

laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 oktober 2017, nr.BLKB2017/366, V-N 2017/55.14.
453 HvJ EG 13 december 1989, zaak C-342/87, BNB 1990/237, m.nt. Reugebrink (Genius Holding). 

Zie ook: W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Een huurovereenkomst even maken is zo eenvoudig nog niet’, 
BTW-bulletin 1999/67.
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Voor de verhuurder betekent het redres daarnaast dat hij de btw ter zake van het onroerend 
goed ten onrechte in aftrek heeft gebracht of moet herzien.454 Hierbij kan gedacht worden 
aan de btw op aanschaffings- of bouwkosten, de btw op verbouwingskosten en/of de 
btw op de lopende kosten van beheer en onderhoud, maar ook aan herzienings-btw die 
de verhuurder teruggevraagd heeft (zie paragraaf 7.7.2). Deze in aftrek gebrachte btw of 
teruggevraagde herzienings-btw wordt de verhuurder door het redres alsnog verschuldigd. 
Ook de btw-aftrek ter zake van de kosten in verband met het sluiten of het verlengen 
van de huurovereenkomst, zoals de kosten van de makelaar of de kosten voor juridische 
bijstand, zal de verhuurder moeten corrigeren indien de verhuur in het betreffende 
boekjaar alsnog vrijgesteld is. Het redres kan voor de verhuurder voorts consequenties 
hebben voor de voorziening groot onderhoud (incl. btw), de maatstaf van heffing voor de 
onroerende zaakbelasting (OZB), een hogere verzekerde waarde (incl. btw) en dus hogere 
verzekeringspremies en een lager recht op btw-aftrek ter zake van de algemene kosten.455

Omdat de verhuurder voor het voldoen aan de optievoorwaarden in grote mate afhankelijk 
is van de huurder en de verhuurder door het niet voldoen aan de optievoorwaarden tegen 
een aanzienlijke kostenpost kan aanlopen, is het in de praktijk gebruikelijk dat contractueel 
wordt vastgelegd dat de verhuurder de ‘btw-schade’ en de kosten die het gevolg zijn van 
het redres volledig kan verhalen op de huurder.456

7.7.5.10 Conclusie

De Nederlandse optieregeling kan met recht complex genoemd worden. Niet alleen vanwege 
het aantal optievoorwaarden, maar ook vanwege de (buiten)wettelijke uitzonderingen op 
deze voorwaarden. In onderstaand overzicht is dit inzichtelijk gemaakt door per voorwaarde 
te laten zien welke uitzondering er geldt respectievelijk welke uitzonderingen er gelden. 
Zo gelden er ten aanzien van de materiële optievoorwaarde, de 90%-eis, maar liefst zeven 
uitzonderingen, terwijl er ten aanzien van één van die uitzonderingen twee uitzonderingen 
op de uitzondering gelden!

454 NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 15.
455 C.A. Peeters, Cursus Belastingrecht OB.2.3.2.D.b4 (online, bijgewerkt t/m 15 februari 2021).
456 Art. 19.6 Algemene bepalingen ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte 2015 en art. 20.6 

algemene bepalingen ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte 2012 (https://roz.nl/roz-model-
len/kantoorruimte/algemene-bepalingen-kantoorruimte-2015.pdf en https://roz.nl/roz-modellen/
winkelruimte/algemene-bepalingen-winkelruimte-2012.pdf, geraadpleegd 30 december 2020). 
Zie ook: G.B Markink, ‘Btw aspecten van verhuur’, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014/1, 
p. 6-7. Ook de wetgever is ervan uitgegaan dat ‘de verhuurder zich tegen dit risico wel contractueel 
zal indekken’ (NV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, p. 15).
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Voorwaarde Uitzondering
90%-eis • Belast privégebruik door de huurder 

telt niet mee voor 90%-eis
• Geen ingebruikneming in het 

boekjaar waarin de huurder met 
btw is gaan huren, maar:
o goedkeuring geen ingebruikne-

ming huurder in jaar aanvang 
belaste verhuur

o goedkeuring ontbinding huur-
overeenkomst bij leegstand

• Incidentele, redelijkerwijs 
niet-voorzienbare onderschrijding 
in boekjaar na het boekjaar waarin 
de belaste verhuur is aangevangen

• Goedkeuring verhuur van congres-, 
vergader- en tentoonstellingsruimte

• Goedkeuring 70%-eis voor aangewe-
zen branches en sectoren

• Goedkeuring verhuur aan diploma-
tieke instellingen en internationale 
organisaties

• Goedkeuring doorlopen optie na 
opzegging huurovereenkomst

Gezamenlijke keuze • Goedkeuring verhuur van congres-, 
vergader- en tentoonstellingsruimte

In schriftelijke huurovereenkomst of 
optieverzoek

• Goedkeuring verhuur van congres-, 
vergader- en tentoonstellingsruimte

Schriftelijke huurovereenkomst of 
optieverzoek bevat al de voorgeschre-
ven informatie

• Goedkeuring verhuur van congres-, 
vergader- en tentoonstellingsruimte

• (Goedkeuring verhuur aan diploma-
tieke instellingen en internationale 
organisaties)1

Kennisgeving indien niet meer wordt 
voldaan aan 90%-eis

• Goedkeuring verhuur van congres-, 
vergader- en tentoonstellingsruimte

• (Goedkeuring verhuur aan diploma-
tieke instellingen en internationale 
organisaties)2

1 Omdat op grond van de goedkeuring verhuur aan diplomatieke instellingen en internationale 
organisaties de 90%-eis niet geldt, geldt uiteraard ook niet de voorwaarde dat de huurovereen-
komst een verklaring bevat dat de huurder aan de 90%-eis voldoet.

2 Omdat op grond van de goedkeuring verhuur aan diplomatieke instellingen en internationale 
organisaties de 90%-eis niet geldt, geldt uiteraard ook niet de voorwaarde dat de huurder de 
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verhuurder en de inspecteur tijdig in kennis moet stellen indien in enig boekjaar niet (meer) 
aan de 90%-eis wordt voldaan.

Naar mijn mening kan niet gezegd worden dat de door Nederland gestelde materiële en 
formele optievoorwaarden op voorhand in strijd zijn met art. 137 lid 1, onderdeel b jo. 
lid 2 Btw-richtlijn. Alleen ten aanzien van de eis dat de huurder het onroerend goed – wil 
hij voldoen aan de 90%-eis – in gebruik genomen moet hebben in het boekjaar waarin 
hij het onroerend goed met btw is gaan huren alsmede het verval van de optie wegens 
het niet (tijdig) in kennis van de verhuurder en de inspecteur van een onderschrijding, 
is naar mijn mening twijfel mogelijk over de richtlijnconformiteit. Dat de overige optie-
voorwaarden toegestaan zijn, betekent niet dat zij wenselijk zijn. Integendeel! Door de 
materiële voorwaarde, de 90%-eis, en de daaraan gekoppelde referentieperiode wordt maar 
in beperkte mate recht gedaan aan de ratio van de optie voor belaste verhuur, het beginsel 
van de fiscale neutraliteit. Door de 90%-eis kan btw blijven ‘hangen’ indien de huurder het 
onroerend goed voor minder dan 90% gaat gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. 
Het hoge percentage van 90 is door de wetgever gekozen om er zeker van te zijn dat een 
einde zou komen aan de onwenselijke verhuurconstructies. Omdat de 90%-eis leidt tot 
overkill, hadden deze constructies naar mijn mening beter aangepakt kunnen worden door 
de invoering van de normale waarde als maatstaf van heffing in gelieerde verhoudingen 
al dan niet in combinatie met een verlenging van de herzieningsperiode voor onroerende 
goederen. Het is naar mijn mening wenselijk om alsnog voor dit alternatief te kiezen en 
de 90%-eis te schrappen. Hierdoor zouden ook de uitzonderingen op de 90%-eis en de 
uitzonderingen daarop geschrapt kunnen worden, hetgeen ook vanuit het oogpunt van 
de rechtszekerheid wenselijk te noemen is. Hoewel Nederland niet de enige lidstaat is die 
een 90%-eis stelt en er zelfs een aantal lidstaten zijn die de lat nog hoger leggen, zijn er 
ook genoeg lidstaten die de ‘aftreklat’ (veel) lager leggen of zelfs in het geheel geen eisen 
stellen aan de persoon van de huurder. Een optieregeling voor de verhuur van onroerend 
goed kan kennelijk ook prima functioneren zonder een 90%-eis.

Ook ten aanzien van de formele voorwaarden is het de vraag of deze noodzakelijk zijn. 
De eis dat sprake is van een gezamenlijke keuze voor belaste verhuur is niet nodig om 
de huurder te beschermen tegen een onverhoedse verhoging van de huurprijs met btw, 
aangezien die verhoging op grond van het civiele recht slechts mogelijk is indien de 
verhuurder en de huurder dit overeengekomen zijn. Bovendien komt het mij voor dat 
de huurder die geen onroerend goed met btw wenst te huren zich ook niet zal wenden 
tot een verhuurder die een onroerend goed met btw wenst te verhuren. In de meeste 
lidstaten die de optie voor belaste verhuur kennen wordt instemming van de huurder 
dan ook niet geëist. Dat de gezamenlijke keuze voor een belaste verhuur moet blijken uit 
de schriftelijke huurovereenkomst of het optieverzoek aan de inspecteur en dat in deze 
overeenkomst of dit verzoek voorgeschreven informatie moet staan, zijn naar mijn mening 
evenmin noodzakelijke optievoorwaarden. De keuze voor belaste verhuur zou ook kunnen 
blijken uit de factuur van de verhuurder, terwijl de factuurvereisten mijns inziens een 
waarborg vormen dat uit de factuur te herleiden is welk onroerend goed dit betreft. Een 
blik over de grens laat zien dat er genoeg lidstaten zijn die het ook zonder deze formele 
optievoorwaarden kunnen stellen. Niettemin lijken voormelde formele voorwaarden 
in de praktijk geen hoge drempel op te werpen voor het opteren voor belaste verhuur 
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waardoor er naar mijn mening evenmin grote bezwaren bestaan tegen het handhaven 
van deze formele voorwaarden.

Dat de huurder de verhuurder en de inspecteur tijdig in kennis moet stellen wanneer hij in 
enige boekjaar niet (meer) voldoet aan de materiële voorwaarde, de 90%-eis, is begrijpelijk 
indien de verhuur daardoor niet (langer) belast is. In dat geval dient de verhuurder immers 
de ten onrechte in aftrek gebrachte btw te corrigeren en heeft de huurder de door de 
verhuurder in rekening gebrachte btw ten onrechte in aftrek gebracht. Niet begrijpelijk 
en ook onnodig is het om deze ‘kennisgevingsvoorwaarde’ ook te stellen indien sprake is 
van een incidentele, redelijkerwijs niet voorzienbaar onderschrijding van de 90%-eis die 
geen gevolgen heeft voor de belaste verhuur. Dat de Staatssecretaris van Financiën in het 
verleden goedkeurde dat in die situatie de kennisgeving achterwege kon blijven bevestigt 
dit. Wordt, zoals hiervoor bepleit, ervoor gekozen om de 90%-eis in te wisselen voor de 
invoering van de normale waarde als maatstaf van heffing in gelieerde huurverhoudingen 
al dan niet in combinatie met een verlenging van de herzieningstermijn, dan bestaat aan 
deze ‘kennisgevingsvoorwaarde’ geen behoefte meer en kan deze formele voorwaarde 
worden geschrapt.

7.7.6 Conclusie

Om cumulatie van btw te voorkomen, is lidstaten in art. 137 lid 1, onderdeel d Btw-richtlijn 
de bevoegdheid gegeven belastingplichtigen te laten opteren voor een belaste levering. De 
huidige optieregeling is geen probaat middel om de strijd met de fiscale neutraliteit weg te 
nemen.457 In de eerste plaats vanwege het feit dat de optieregeling een facultatieve uitzon-
dering is op de ‘verhuurvrijstelling’ en de lidstaten op grond van art. 137 lid 2 Btw-richtlijn 
beschikken over een ruime beoordelingsmarge. Hierdoor kan het van lidstaat tot lidstaat 
verschillen of en, zo ja, onder welke voorwaarden geopteerd kan worden voor de belaste 
verhuur van onroerend goed. Dit is in strijd met de interneutraliteit. Bovendien kunnen 
nationale inperkingen van de keuzemogelijkheid, zoals de Nederlandse optievoorwaarde 
dat de afnemer het gehuurde onroerend goed voor minimaal 90% voor aftrekgerechtigde 
doeleinden gebruikt, ervoor zorgen dat cumulatie van btw-heffing maar in beperkte 
mate wordt voorkomen. Een beperking van de optie voor belaste verhuur op basis van 
de omvang van het aftrekrecht van de huurder zorgt bovendien voor een (potentieel) 
concurrentieverstorend effect. Voor de potentiële huurder die niet aan deze ‘aftreklat’ 
voldoet kan het immers voordeliger zijn om te kiezen voor de huur van oud gebouw waarop 
niet of nauwelijks niet-aftrekbare btw drukt of de koop of financial leasing van een nieuw 
gebouw met (deels aftrekbare) btw. Bovendien leidt een dergelijke optievoorwaarde ertoe 
dat de verhuur van soortgelijke onroerende goederen verschillend worden behandeld naar 
gelang de omvang van het aftrekrecht van de huurder, hetgeen naar mijn mening in strijd 
is met de concurrentieneutraliteit.

457 Vgl. S. Cnossen, ‘BTW en onroerend goed’, WFR 1995/399, paragraaf 5, S. Cnossen, ‘VAT Treatment 
of Immovable Property’ in: V. Thuronyi (ed.), Tax Law Design and Drafting (volume 1), International 
Monetary Fund 1996, p. 11-12, S. Cnossen, Three VAT Studies, Den Haag: CPB Netherlands Bureau 
for Economic Policy Analysis 2010, p. 77 en R. de la Feria en R. Krever, ‘Ending VAT Exemptions: 
Towards a Post-Modern VAT’, in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design 
Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 26.
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7.8 Servicekosten

7.8.1 Inleiding

Zowel bij de verhuur van bedrijfsruimte als bij de verhuur van woonruimte is het in de 
praktijk gebruikelijk dat naast de vergoeding voor het enkele gebruik van het onroerend 
goed, de huurprijs, ook kosten in rekening worden gebracht voor andere prestaties. In 
Nederland worden deze kosten aangeduid als ‘servicekosten’.458 In deze paragraaf zal eerst 
worden ingegaan op de vraag wat in het Nederlandse civiele recht onder ‘servicekosten’ 
wordt verstaan (paragraaf 7.8.2). Hierbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen 
de servicekosten bij de verhuur van woonruimte en de servicekosten bij de verhuur 
van bedrijfsruimte. Vervolgens zal in paragraaf 7.8.3 worden ingegaan op de relevante 
jurisprudentie van het Hof van Justitie. Uit deze jurisprudentie is op te maken dat het in 
rekening brengen van kosten die in Nederland aangeduid worden als servicekosten ook 
in andere EU-lidstaten gebruikelijk is.459 In paragraaf 7.8.3 zal tevens getoetst worden of 
de jurisprudentie van de Hoge Raad en het beleid van de Staatssecretaris van Financiën 
richtlijnconform zijn. In paragraaf 7.8.4 wordt afgesloten met een conclusie.

7.8.2 Wat zijn servicekosten?

7.8.2.1 Servicekosten bij de verhuur van woonruimte

Met betrekking tot de verhuur van woonruimte is uit art. 7:237 lid 3 BW de volgende definitie 
van het begrip ‘servicekosten’ af te leiden: ‘de vergoeding voor de zaken en diensten die 
geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte, met uitzondering van 
kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter’.460 Met de restrictie dat de zaken 
en diensten geleverd moeten worden ‘in verband met de bewoning van de woonruimte’ 
heeft de wetgever willen bewerkstelligen dat de kosten voor (medische) zorgverlening, 
recreatie, maaltijdverstrekking etc. niet aan te merken zijn als servicekosten.461 In de 
literatuur wordt hieruit de regel afgeleid dat servicekosten verband moeten houden met 
de bewoning van de woonruimte in algemene zin en niet de bewoning door een bepaalde 
(categorie) bewoners.462 Met andere woorden: servicekosten betreffen zaakgerelateerde 
kosten en geen persoonsgerelateerde kosten.

458 In het Verenigd Koninkrijk, een voormalige lidstaat, wordt een vergelijkbare term gehanteerd: 
‘service charges’ (R.F. van Brederode (red.), Immovable Property under VAT. A Comparitive Global 
Analysis (Series on International Taxation Nr. 37), Kluwer Law International, p. 209).

459 Zie ook: R.F. van Brederode (red.), Immovable Property under VAT. A Comparitive Global Analysis
(Series on International Taxation Nr. 37), Kluwer Law International, p. 145-146 en 209-210.

460 In art. 7:237 lid 3 BW worden kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter als 
volgt gedefinieerd: “de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor 
het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat gedeelte 
bevindende individuele meter”.

461 MvT, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, p. 39.
462 H.J. Rossel en A.H.T. Heisterkamp, Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2017/234 (online, bijgewerkt 

op 1 juni 2017).
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Uit de parlementaire geschiedenis en de bijlage bij het Besluit servicekosten volgt dat bij 
servicekosten in verband met de verhuur van woonruimte gedacht kan worden aan de 
vergoeding voor: de levering van collectieve verwarming, de levering van gas, water en 
elektriciteit daar waar geen individuele meters aanwezig zijn, kabeltelevisie voor zover niet 
rechtstreeks bij de huurder in rekening gebracht door de leverancier van de kabeltelevisie, 
beheer- en administratiekosten, diensten huismeester in het kader van toezicht, veiligheid 
en personele ondersteuning, schoonhouden gemeenschappelijke ruimten, kleine herstel-
lingen die krachtens art. 7:217 BW of het Besluit kleine herstellingen voor rekening van de 
huurder komen, maar krachtens de huurovereenkomst door de verhuurder ten behoeve 
van de huurder worden verricht (het zogenoemde ‘huurdersonderhoud’), diensten in het 
kader van de afvoering van huisvuil, onderhoud gemeenschappelijk groen en verzekeringen 
waarmee een risico van de huurder wordt gedekt.

7.8.2.2 Servicekosten bij de verhuur van bedrijfsruimte

Ten aanzien van de verhuur van bedrijfsruimte, zoals kantoor- en winkelruimte, voorziet 
het BW niet in een definitie van het begrip ‘servicekosten’. Ook in de civielrechtelijke 
jurisprudentie is vooralsnog geen definitie van dit begrip gegeven. In de literatuur zijn 
wel verschillende definities te vinden. De gemene deler van deze definities is dat het bij 
servicekosten gaat om een vergoeding voor goederen en diensten die naast de vergoeding 
voor enkel het gebruik van het onroerend goed, de (kale) huurprijs, in rekening wordt 
gebracht. Er is echter ook een verschil. Moné is van mening dat de goederen en diensten 
geleverd moeten worden in verband met de bedrijfsruimte.463 Hij gaat er derhalve van uit 
dat de servicekosten bij de verhuur van bedrijfsruimte – net als de servicekosten bij de 
verhuur van woonruimte – beperkt zijn tot zaakgerelateerde kosten. Omdat deze restrictie 
– anders dan bij de verhuur van woonruimte – geen wettelijke basis heeft, schaar ik 
mij achter de auteurs die ervan uitgaan dat het begrip servicekosten bij de verhuur van 
bedrijfsruimte alle kosten omvat voor de levering van goederen en diensten die door de 
verhuurder naast de vergoeding voor enkel het gebruik van het onroerend goed, de (kale) 
huurprijs, aan de huurder in rekening gebracht kunnen worden.464 In de praktijk betreft de 
servicekosten bij de verhuur van bedrijfsruimte met name de kosten van nutsvoorzieningen, 
de beveiliging, de (reguliere) schoonmaak, een huismeester/conciërge, afvalverwerking, 
technische installaties (liften, roltrappen etc) en administratie.465

463 H.J. Moné, ‘Servicekosten van te hoge naar te lage voorschotten’, Tijdschrift voor Huurrecht 
Bedrijfsruimte 2013/3, p. 130.

464 A. de Fouw, ‘Hoe om te gaan met servicekosten voor bedrijfsruimte’, Tijdschrift voor Huurrecht 
Bedrijfsruimte 2006/6, p. 190, De Raad Nederlandse Detailhandel, De Vereniging van Instituti-
onele beleggers in Vastgoed en Vastgoed Management Nederland, Leidraad servicekosten voor 
winkelcentra, mei 2009, p. 11 [beschikbaar op: https://www.ivbn.nl/viewer/file.aspx?FileIn-
foID=843, geraadpleegd op 30 december 2020), en G.I. Beij en D. de Gelder, ‘Servicekosten bij 
huur bedrijfsruimte: weinig regels, veel discussie’, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk 2012/4, p. 94 
en M. van Schie en T.O. Brüne, ‘Servicekosten bij de verhuur van bedrijfsruimte’, Tijdschrift voor 
Huurrecht Bedrijfsruimte 2015/5, p. 314-315. Vgl. HR 28 juni 1985, nr. 6839, NJ 1986, 38, m.nt. 
Stein, r.o. 3.3 (’t Velthuys/Koopmans).

465 G.I. Beij en D. de Gelder, ‘Servicekosten bij huur bedrijfsruimte: weinig regels, veel discussie’, 
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk 2012/4, p. 94 en E. Schipper, Servicekosten voor winkelcentra 
(afstudeerscriptie), TU Delft: 22 juni 2015, p. 57.
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7.8.3 Hof van Justitie

Indien de verhuurder op grond van de huurovereenkomst niet alleen de huurprijs voor 
het enkele gebruik van het onroerend goed, maar ook servicekosten in rekening brengt, 
is sprake van een samengestelde prestatie. Zoals in paragraaf 4.4.4 is opgemerkt, geldt 
voor een dergelijke prestatie als uitgangspunt dat elke handeling voor de btw-heffing 
afzonderlijk in aanmerking moet worden genomen. De prestaties waarvoor de servicekosten 
in rekening worden gebracht moeten voor de btw-heffing daarom in beginsel afzonderlijk 
van de verhuur van het onroerend goed in aanmerking worden genomen. Dit is slechts 
anders indien deze prestaties:
1. zo nauw met de verhuur van het onroerend goed zijn verbonden dat zij objectief gezien 

één ondeelbare economische handeling vormen waarvan splitsing kunstmatig zou zijn;
2. bijkomende prestaties zijn ten opzichte van de verhuur van het onroerend goed die 

het ‘btw-lot’ van de verhuurdienst delen.466

Of de servicekosten de vergoeding vormen voor één of meerdere afzonderlijke presta-
ties dan wel de huurprijs inclusief de vergoeding voor de servicekosten de vergoeding 
vormt voor één dienst die kwalificeert als verhuur of verhuur plus dient beoordeeld 
te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval.467 Het gaat dus om een 
casuïstische beoordeling. Hierbij is de inhoud van de huurovereenkomst in het bijzonder 
van belang.468 In de jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn diverse indicatoren pro en 
contra zelfstandigheid van de ‘serviceprestaties’ te vinden. Zo is de omstandigheid dat de 
servicekosten in de huurovereenkomst zijn geregeld, een indicatie dat sprake is van één 
dienst. Doorslaggevend is deze omstandigheid echter niet.469 Dat is naar mijn mening ook 
logisch, aangezien servicekosten – in ieder geval in de Nederlandse praktijk – nagenoeg 
altijd in de huurovereenkomst zijn geregeld. Is voor de huur en de servicekosten een 
all-in prijs bedongen, dan vormt dit een aanwijzing dat sprake is van één dienst, terwijl 
een splitsing van de prijs in een huurprijs en de servicekosten – hetgeen in Nederland 
gebruikelijk is – wijst op het tegenovergestelde. Hetzelfde heeft te gelden voor het al dan 
niet afzonderlijk in rekening brengen (op de factuur) van de huurprijs en de servicekosten 
(zie paragraaf 4.4.4).

Het Hof van Justitie lijkt een bijzonder gewicht toe te kennen aan de omstandigheid of de 
huurovereenkomst de huurder toestaat om de serviceprestatie(s) niet van de verhuurder, 
maar rechtstreeks van een derde af te nemen.470 Het is van belang erop te wijzen dat het 

466 De definiëring van het begrip ‘servicekosten’ in het besluit Staatssecretaris van Financiën van 
19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, paragraaf 7.4.4 als bedragen die de 
verhuurder aan de huurder doorberekent voor door of namens/in opdracht van de verhuurder 
te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, acht ik daarom suggestief.

467 HvJ EU 27 september 2012, zaak C-392/11, BNB 2013/4, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 19 (Field Fisher 
Waterhouse).

468 HvJ EU 27 september 2012, zaak C-392/11, BNB 2013/4, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 23 (Field Fisher 
Waterhouse).

469 HvJ EU 27 september 2012, zaak C-392/11, BNB 2013/4, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 25 (Field Fisher 
Waterhouse).

470 HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-572/07, V-N 2009/29.17, r.o. 22 (Tellmer Property) en HvJ EU 16 april 2015, 
zaak C-42/14, V-N 2015/22.19.9, r.o. 35 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie).
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hierbij niet gaat om hetgeen de huurder met de verhuurder overeen had kunnen komen, 
maar hetgeen hij met de verhuurder overeengekomen is.471 Heeft de huurder op grond van de 
huurovereenkomst de mogelijkheid – het gaat om de mogelijkheid en niet om het benutten 
daarvan! – om de serviceprestatie(s) rechtstreeks af te nemen van een derde, dan is dit een 
aanwijzing dat de serviceprestatie zelfstandig is.472 Indien de huurprijs en de servicekosten 
ook afzonderlijk op de factuur worden vermeld, dan lijkt zelfs aangenomen te moeten 
worden dat de servicekosten de vergoeding vormen voor één of meerdere afzonderlijke 
prestaties.473 Dit verklaart waarom het Hof van Justitie in de zaak Tellmer Property heeft 
geoordeeld dat de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten door de conciërge een 
afzonderlijke dienst was.474 Is de huurder op grond van de huurovereenkomst verplicht 
om de serviceprestatie(s) van de verhuurder af te nemen, dan vormt dit een aanwijzing 
dat deze prestaties zelfstandigheid ontberen. Dat het Hof van Justitie in de zaak Field 
Fisher Waterhouse tendeert naar de beslissing dat de servicekosten niet de vergoeding 
vormen voor afzonderlijke prestaties maar opgaan in de verhuur van onroerend goed475, 
kan mede door deze omstandigheid worden verklaard. In deze zaak stond namelijk vast 
dat de huurder op grond van de huurovereenkomst gehouden was de serviceprestaties 
(watervoorziening, verwarming in het gehele kantoorgebouw, reparatie van het gebouw 
en de beveiliging van het gebouw) van de verhuurder af te nemen.476 Op dit punt verschilt 
de feitelijke situatie in de zaak Field Fisher Waterhouse dus met die in de zaak Tellmer 
Property.477 Ten aanzien van de nutsvoorzieningen heeft het Hof van Justitie geoordeeld 
dat als er individuele meters zijn geïnstalleerd en de facturatie plaatsvindt aan de hand 

471 HvJ EU 16 april 2015, zaak C-42/14, V-N 2015/22.19.9, r.o. 45 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
w Warszawie).

472 HvJ EU 16 april 2015, zaak C-42/14, V-N 2015/22.19.9, r.o. 45 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
w Warszawie).

473 HvJ EU 16 april 2015, zaak C-42/14, V-N 2015/22.19.9, r.o. 39 en 45 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
w Warszawie). In gelijke zin: R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), 
Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 118.

474 HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-572/07, V-N 2009/29.17 (Tellmer Property).
475 In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 27 september 2012, zaak C-392/11, V-N 

2012/52.22 (Field Fisher Waterhouse).
476 Dit blijkt uit de eerste prejudiciële vraag in deze zaak.
477 HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-572/07, V-N 2009/29.17 (Tellmer Property), r.o. 12. Anders: T. Vroon, 

‘1+1=1’, BtwBrief 2012/141, J.A.M. Leijten, ‘Verhuur-plus, één met btw-belaste dienst of toch niet?’, 
WFR 2013/7009, p. 868, O. Henkow, ‘Defining the tax object in composite supplies in European 
VAT’, World Journal of VAT/GST Law December 2013, p. 197, G.B Markink, ‘Btw aspecten van 
verhuur’, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014/1, p. 10 en M.E. van Hilten en H.W.M. van 
Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 332 die (veronder)stellen dat het Field Fisher 
Waterhouse-arrest een nuancering is van het Tellmer Property-arrest. Naar mijn mening is in 
r.o. 26 van het Field Fisher Waterhouse-arrest geen nuancering van het Tellmer Property-arrest 
te lezen. Hierin overweegt het Hof dat het enkele feit dat het mogelijk zou zijn dat een derde deze 
dienst afzonderlijk (lees: los van de verhuur) verricht niet beslissend is, omdat dit inherent is aan 
een samengestelde prestatie. Het Hof refereert hier niet aan de omstandigheid dat de huurder 
op grond van de huurovereenkomst de mogelijkheid heeft om een prestatie rechtstreeks van een 
derde te betrekken, maar aan de omstandigheid dat de verhuurder met de huurder overeen had 
kunnen komen dat een derde deze prestatie zou verrichten. Dit wordt naar mijn mening duidelijker 
indien r.o. 26 gelezen wordt in samenhang met de eerste prejudiciële vraag. Hierin vraagt de 
verwijzende rechter naar de relevantie van de omstandigheid ‘dat de diensten konden worden 
(maar feitelijk niet zijn) verricht door andere personen dan de verhuurder, hoewel de huurder 
krachtens de bepalingen van de huurovereenkomst geen andere keuze had dan de diensten te 
betrekken bij de verhuurder’.
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van het werkelijke verbruik, dit een belangrijke aanwijzing is dat de levering van de 
nutsvoorzieningen een afzonderlijke prestatie is.478

Zoals reeds is opgemerkt, tendeert het Hof van Justitie in de zaak Field Fisher Waterhouse 
naar de beslissing dat de servicekosten niet de vergoeding vormen voor afzonderlijke 
prestaties maar opgaan in de verhuur van onroerend goed. Het Hof overweegt in dit kader 
dat de prestaties waarvoor de servicekosten de vergoeding vormde – watervoorziening, 
verwarming in het gehele kantoorgebouw, reparatie van het gebouw en de beveiliging 
van het gebouw – voor de modale huurder van een commerciële ruimte niet geacht 
kunnen worden een doel op zich te zijn, maar eerder een middel om de verhuur van 
het kantoorgebouw zo aantrekkelijk mogelijk te maken.479 Hieruit is op te maken dat als 
de terbeschikkingstelling van onroerend goed in combinatie met prestaties waarvoor 
servicekosten in rekening worden gebracht één dienst is, in de regel sprake is van een 
verhuurdienst die in beginsel vrijgesteld is. Steun hiervoor is naar mijn mening te vinden 
in het Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie-arrest waarin het Hof van Justitie 
twee situaties met name noemt waarin sprake is van een van rechtswege belaste (ver-
huur)dienst. Het eerste voorbeeld is de ‘verhuur’ van sleutelklare kantoorgebouwen die 
dankzij de levering van nutsvoorzieningen en andere prestaties (internet, meubilair etc) 
meteen gebruiksklaar zijn. Het tweede voorbeeld is de kortetermijnverhuur, met name 
voor vakanties (zie paragraaf 7.6.1) of voor professionele doeleinden, die samen met de 
‘serviceprestaties’ worden aangeboden zonder dat laatstbedoelde prestaties ervan kunnen 
worden gescheiden. In beide situaties gaat het niet om de ‘normale’ verhuur van woon- of 
bedrijfsruimte in combinatie met het in rekening brengen van servicekosten.

7.8.4 Nederland

7.8.4.1 Hoge Raad

De Hoge Raad onderscheidt prestaties die naast de terbeschikkingstelling van onroerend 
goed plaatsvinden in:
1. zaakgerelateerde handelingen die een verhuurder normaal gesproken verricht, zoals 

onderhoud van het verhuurde, het onderhoud en de schoonmaak van centrale voor-
zieningen, de aansluiting van elektriciteit, water en gas; en

2. faciliterende handelingen.

Zaakgerelateerde handelingen zijn naar het oordeel van de Hoge Raad bijkomstig ten 
opzichte van de terbeschikkingstelling van het onroerend goed en staan daarom een 

478 HvJ EU 16 april 2015, zaak C-42/14, V-N 2015/22.19.9, r.o. 45 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
w Warszawie).

479 HvJ EU 27 september 2012, zaak C-392/11, BNB 2013/4, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 23 en25 (Field 
Fisher Waterhouse).
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kwalificatie van de prestatie als een verhuurdienst niet in de weg.480 In deze paragraaf gaat 
het om de terbeschikkingstelling van onroerend goed in combinatie met zaakgerelateerde 
handelingen. Uit de door de Hoge Raad gegeven voorbeelden is namelijk af te leiden dat hij 
de prestaties van de verhuurder die ten grondslag liggen aan de (in Nederland) gebruikelijke 
servicekosten (zie paragraaf 7.8.2) bij de verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte en 
kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter als zaakgerelateerde handelingen 
beschouwt.481 De kwalificatie als ‘zaakgerelateerde handeling’ lijkt de Hoge Raad te ontlenen 
aan het civiele recht (zie paragraaf 7.8.2.1).

Het door de Hoge Raad gehanteerde onderscheid tussen zaakgerelateerde handelingen die 
de verhuurder gewoonlijk verricht enerzijds (bijkomstig aan verhuurdienst) en faciliterende 
handelingen (in beginsel niet bijkomstig) anderzijds is weliswaar eenvoudig, maar niet 
richtlijnconform.482 Uit het Tellmer Property-arrest volgt immers dat de schoonmaak van 
gemeenschappelijke ruimten door conciërges – een zaakgerelateerde handeling – een 
afzonderlijk in aanmerking te nemen dienst kan zijn die niet deelt in de vrijstelling voor de 
verhuur van onroerend goed.483 Daarnaast heeft het Hof van Justitie in het Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa w Warszawie-arrest geoordeeld dat de levering van water, elektriciteit en 
verwarming – zaakgerelateerde handelingen – in beginsel afzonderlijke prestaties zijn indien 
de huurder zelf kan beslissen over zijn water-, elektriciteits- of verwarmingsverbruik, dat 
kan worden geverifieerd door de installatie van individuele meters en gefactureerd wordt 
aan de hand van het werkelijke verbruik.484 Uit de arresten Tellmer Propery en Wojskowa 
Agencja Mieszkaniowa w Warszawie volgt tevens dat zaakgerelateerde handelingen, zoals 
de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten van een gebouw, afzonderlijke diensten 
zijn indien zij op grond van de huurovereenkomst door elke huurder afzonderlijk dan wel 
door de huurders gezamenlijk kunnen – de mogelijkheid volstaat – worden georganiseerd 
en deze prestaties door de verhuurder afzonderlijk in rekening worden gebracht.485

Het voorgaande laat zien dat de Hoge Raad bij zaakgerelateerde handelingen te snel 
aanneemt dat deze handelingen bijkomstig zijn aan de terbeschikkingstelling van het 
onroerend goed. Naar mijn mening zal (ook) bij de terbeschikkingstelling van onroerend 
goed die gepaard gaat met één of meerdere zaakgerelateerde handelingen van geval tot 
geval aan de hand van de in paragraaf 4.4.4 besproken criteria moeten worden beoordeeld of 
sprake is van één of meerdere prestaties en, indien sprake is van één prestatie, of sprake is 

480 HR 23 november 2012, nr. 11/03325, BNB 2013/43, m.nt. Zadelhoff, r.o. 3.4, HR 30 november 2012, 
nr. 11/02842, BNB 2013/45, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4 en HR 7 december 2012, nr. 10/02532, 
BNB 2013/46, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 5.2.3. Bours heeft gepleit voor een soortgelijk onderscheid 
tussen gebruikelijke (bijkomstige prestaties) en niet-gebruikelijke handelingen (niet-bijkomstige 
prestaties). Zie E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende 
goederen binnen de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 138.

481 Vgl. art. 7:237 lid 3 BW jo. art. 1 en de bijlage van het Besluit servicekosten.
482 M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur in corrigerend licht’, BtwBrief 2014/57, p. 5. In 

gelijke zin: J. Th. Sanders, ‘Zet een raam open ……desnoods een denkraam!!’, NTFR-B 2015/27, 
p. 20.

483 HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-572/07, V-N 2009/29.17 (Tellmer Property).
484 HvJ EU 16 april 2015, zaak C-42/14, V-N 2015/22.19.9 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w 

Warszawie).
485 R.o. 39.
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van de (in beginsel vrijgestelde) verhuur van onroerend goed of een andere prestatie.486 De 
Hoge Raad zou deze discrepantie met de jurisprudentie van het Hof van Justitie naar mijn 
mening eenvoudig kunnen opheffen met de nuancering dat zaakgerelateerde handelingen 
in beginsel aan te merken zijn als handelingen die bijkomstig zijn aan de terbeschikking-
stelling van het onroerend goed.487 Hiermee wordt enerzijds recht gedaan aan het Field 
Fisher Waterhouse-arrest waaruit naar mijn mening af te leiden is dat zaakgerelateerde 
handelingen voor de modale huurder niet snel geacht kunnen worden een doel op zich te 
zijn, maar eerder het middel om de verhuur van onroerend goed in de beste omstandigheden 
te benutten (zie paragraaf 7.8.3). Anderzijds wordt met deze nuancering recht gedaan aan 
de arresten Tellmer Propery en Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie. Door 
deze nunacering is het immers mogelijk om de levering van nutsvoorzieningen met een 
individuele meter waarbij de werkelijke verbruikskosten in rekening worden gebracht, aan 
te merken als een afzonderlijke belaste levering. Daarnaast biedt deze nuancering ruimte 
om de prestaties waarvan de huurder op grond van de huurovereenkomst de mogelijkheid 
heeft om die rechtstreeks van een derde te betrekken – in Nederland heeft de huurder 
die mogelijkheid doorgaans niet488 – en die door de verhuurder afzonderlijk in rekening 
worden gebracht, aan te merken als afzonderlijke (belaste) prestaties (zie paragraaf 7.8.3).

 7.8.4.2 Beleid

 De Staatssecretaris van Financiën trekt in zijn beleid – dat dateert ná de in paragraaf 7.8.4.1 
besproken jurisprudentie van de Hoge Raad – zijn eigen plan. Volgens dit beleid is – rekening 
houdend met de algemene criteria voor de beoordeling of een prestatie zelfstandig of 
bijkomend is ten opzichte van de verhuur van onroerend goed en de criteria in het Field 
Fisher Waterhouse-arrest – gebleken dat de servicekosten in de zakelijke vastgoedbranche 
(bedrijfsruimte) en bij de verhuur van bedrijfsruimte in het kader van commerciële 
verhuuractiviteiten van woningcorporaties veelal betrekking hebben op afzonderlijke 
prestaties.489 Het is (mij) volstrekt onduidelijk op grond waarvan de Staatssecretaris tot 
die conclusie komt. In de zaak Field Fisher Waterhouse ging het om servicekosten die ook 
in Nederland gebruikelijk zijn bij de verhuur van bedrijfsruimte (zie paragrafen 7.8.2.2 en 
7.8.3). Het Hof laat in dit arrest nadrukkelijk doorschemeren dat de prestaties die aan die 
servicekosten ten grondslag liggen niet te beschouwen zijn als afzonderlijk in aanmerking 
te nemen prestaties. Er is derhalve naar mijn mening een behoorlijke dosis fantasie 
nodig om in dit arrest steun te vinden voor de beleidsopvatting van de Staatssecretaris.490

Daarnaast is het naar mijn mening opmerkelijk dat de Staatssecretaris van mening is dat 
de servicekosten die bij de verhuur van woonruimte in rekening worden gebracht veelal 
(wel) bijkomstige prestaties zijn die opgaan in de (vrijgestelde) verhuur, met uitzondering 

486 M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur in corrigerend licht’, BtwBrief 2014/57, p. 5. In 
gelijke zin: J. Th. Sanders, ‘Zet een raam open ……desnoods een denkraam!!’, NTFR-B 2015/27, 
p. 20.

487 M.D.J. van der Wulp, ‘Btw-vrijstelling verhuur in corrigerend licht’, BtwBrief 2014/57, p. 5.
488 B.L. Adams, ‘Het nieuwe vastgoed verzamelbesluit voor de btw: hoe content is de belegger 

hiermee?’, BtwBrief 2009/27.
489 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 

paragraaf 7.4.4.
490 Anders: T. Vroon, ‘1+1=1’, BtwBrief 2012/141.
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van het zogenoemde ‘huurdersonderhoud’.491 Uit paragraaf 7.8.2 volgt namelijk dat de 
servicekosten die bij de verhuur van bedrijfsruimte gebruikelijk zijn in de praktijk een 
aanzienlijke overlap vertonen met de servicekosten die bij de verhuur van woonruimte 
gebruikelijk zijn. Het door de Staatssecretaris gemaakte onderscheid tussen de servicekosten 
bij de verhuur van bedrijfsruimte en de servicekosten bij de verhuur van woonruimte 
ontbeert naar mijn mening daarom een deugdelijke grondslag.

Wat het meest in het oog springt, is dat de Staatssecretaris in het geheel niet refereert 
aan de in paragraaf 7.8.4.1 besproken jurisprudentie van de Hoge Raad. Omdat in andere 
onderdelen van het betreffende besluit wel naar die jurisprudentie van de Hoge Raad 
wordt verwezen, lijkt dit een welbewuste keuze.492 Wat daarvan zij, in de jurisprudentie 
van de Hoge Raad is in ieder geval geen steun te vinden voor het door de Staatssecretaris 
gemaakte onderscheid tussen de servicekosten bij de verhuur van bedrijfsruimte en de 
verhuur van woonruimte. Integendeel, de bij de verhuur van bedrijfsruimte gebruikelijke 
servicekosten, zoals de kosten van nutsvoorzieningen, schoonmaak en beveiliging, zijn 
naar mijn mening te beschouwen als zaakgerelateerde handelingen die de verhuurder 
gewoonlijk verricht. Deze handelingen gaan volgens de Hoge Raad derhalve op in de verhuur 
van de bedrijfsruimte. Ook voor belasten van het huurdersonderhoud bij de verhuur van 
woonruimte biedt de jurisprudentie van de Hoge Raad naar mijn mening geen steun. Uit 
paragraaf 7.8.2 volgt dat dit bij de verhuur van woonruimte gebruikelijke servicekosten 
zijn. Dit betekent dat op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad ook deze prestatie 
kwalificeert als een zaakgerelateerde handeling die de verhuurder gewoonlijk verricht 
en derhalve opgaat in de vrijgestelde verhuur van woonruimte. Het lijkt mij ook moeilijk 
voorstelbaar dat dit onderhoud, zoals het onderhoud aan de deurbel, de brievenbus of de 
deurkruk, voor de modale huurder een doel op zich is en niet slechts een middel om de 
hoofddienst in de beste omstandigheden te benutten. Hoewel het ‘servicekostenbeleid’ 
gepresenteerd wordt als interpretatief beleid, is het derhalve in feite grotendeels beleid 
contra legem. Alleen het uitgangspunt dat de servicekosten bij de verhuur van woonruimte 
geen vergoeding vormt voor zelfstandige prestaties strookt met de jurisprudentie van de 
Hoge Raad. Omdat voor het ‘servicekostenbeleid’ naar mijn mening evenmin steun te vinden 
is in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (zie paragrafen 7.8.3 en 7.8.4.1)493, dient de 
Staatssecretaris van Financiën zijn ‘servicekostenbeleid’ te herzien dan wel, indien hij zijn 
beleid vanwege de aansluiting bij de gebruikelijke praktijk wil handhaven, te expliciteren 
dat het goedkeurend beleid betreft.

491 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, V-N 2013/54.15, 
paragraaf 7.4.4.

492 Het beleid van de Staatsecretaris van Financiën, en het daarin gemaakte onderscheid tussen de 
servicekosten bij de verhuur van bedrijfsruimte en woonruimte, lijkt vooral te zijn ingegeven 
door de wens om (weer) aan te sluiten bij de gebruikelijke praktijk. Zie ook: G.B Markink, ‘Btw 
aspecten van verhuur’, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014/1, p. 10 en L.R. van Silfhout 
en R.N.G. van der Paardt, ‘Verhuur van onroerende zaken en btw-heffing’, Vastgoed Fiscaal & 
Civiel 2013/6, p. 8.

493 In (soort)gelijke zin: M.W.C. Soltysik, ‘Verhuur(+) en BTW: zit de Hoge Raad (nog) op de juiste 
lijn?’, WFR 2015/7103, p. 827 en C.A. Peeters, Cursus Belastingrecht OB.2.3.2.B.c3 (online, bijgewerkt 
t/m 15 februari 2021). Anders: T. Vroon, ‘1+1=1’, BtwBrief 2012/141.



530

Hoofdstuk 7 / Vrijstelling verhuur vastgoed7.8.5

7.8.5 Conclusie

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat van geval tot geval beoordeeld moet 
worden of de prestaties die aan servicekosten ten grondslag liggen al dan niet afzonderlijk 
in aanmerking te nemen prestaties zijn. Uit het Field Fisher Waterhouse-arrest is af te 
leiden dat de servicekosten die in Nederland gebruikelijk zijn in beginsel de vergoeding 
vormen voor bijkomstige prestaties zijn die opgaan in de verhuurdienst. Dat de Hoge 
Raad zaakgerelateerde handelingen per definitie aanmerkt als bijkomstige prestaties 
acht ik onjuist. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt in de eerste plaats dat 
de levering van nutsvoorzieningen met een individuele meter waarbij wordt afgerekend 
op basis van het werkelijke verbruik een afzonderlijke (belaste) prestatie kan zijn. In de 
tweede plaats is uit deze jurisprudentie naar mijn mening af te leiden dat zaakgerelateerde 
handelingen, zoals de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, waarvan de huurder 
op grond van de huurovereenkomst de mogelijkheid heeft om die rechtstreeks van een 
derde te betrekken en die door de verhuurder afzonderlijk in rekening worden gebracht, 
afzonderlijke prestaties zijn. De Hoge Raad zou deze discrepantie met de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie eenvoudig kunnen wegnemen door zaakgerelateerde handelingen 
in beginsel aan te merken als prestaties die opgaan in de verhuur van onroerend goed. De 
beleidsopvatting van de Staatssecretaris van Financiën, inhoudende dat de servicekosten 
bij de verhuur van bedrijfsruimte veelal de vergoeding is voor afzonderlijk in aanmerking 
te nemen prestaties, is zowel in strijd met de jurisprudentie van de Hoge Raad als het 
Hof van Justitie. Dat geldt naar mijn mening eveneens voor de beleidsopvatting dat het 
zogenoemde huurdersonderhoud niet opgaat in de verhuur van woonruimte, maar een 
afzonderlijke belaste dienst is.

7.9 Samenloop btw en overdrachtsbelasting in Nederland

7.9.1 Inleiding

Zoals in paragraaf 5.10.1 is aangegeven, wordt in Nederland overdrachtsbelasting geheven 
ter zake van de verkrijging van de (economische) eigendom van een in Nederland gelegen 
onroerende zaak of (de economische eigendom van) een beperkt zakelijk gebruiksrecht 
hierop.494 In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen ingegaan op het verband tussen de 
btw-heffing over een vastgoedtransactie die als een belaste (verhuur)dienst kwalificeert 
en de heffing van overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging krachtens deze belaste 
dienst. De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 7.9.2 wordt ingegaan op 
de samenloop van heffing van btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties die 
als een (verhuur)dienst aan te merken zijn. Vervolgens wordt in paragraaf 7.9.3 ingegaan 
op vrijstelling van overdrachtsbelasting die cumulatie van btw en overdrachtsbelasting 
beoogt te voorkomen, de zogenoemde ‘samenloopvrijstelling’. In paragraaf 7.9.4 wordt 
de balans opgemaakt.

494 In paragraaf 5.10.1 is aangegeven dat het begrip ‘onroerende zaak’ in de overdrachtsbelasting op 
civielrechtelijke lees geschoeid is en dit begrip ruimer is dan het (unie)begrip onroerend goed. 
In het kader van deze paragraaf kan dit verschil onbesproken blijven, omdat het onroerend goed 
die het voorwerp vormt van de vastgoedtransactie die voor de btw als een dienst kwalificeert, 
op grond van het civiele recht aan te merken is als een onroerende zaak.



531

Samenloop btw en overdrachtsbelasting in Nederland 7.9.2

7.9.2 Verkrijging krachtens een (verhuur)dienst

Een vastgoedtransactie die kwalificeert als een (verhuur)dienst zal in beginsel geen 
aanleiding geven tot heffing van overdrachtsbelasting. Op grond van art. 2 WBR is voor 
een belastbare verkrijging immers vereist dat de (economische) eigendom van een in 
Nederland gelegen onroerende zaak of (de economisch eigendom van) een beperkt za-
kelijk gebruiksrecht hierop wordt verkregen.495 Bij een vastgoedtransactie die op grond 
van een richtlijnconforme uitleg van art. 11 lid 1, onderdeel b Wet OB kwalificeert als 
een (verhuur)dienst zal hiervan in beginsel geen sprake zijn. Dit lijdt naar mijn mening 
slechts uitzondering indien sprake is van (economische) vestiging e.d. van een beperkt 
zakelijk (gebruiks)recht die op grond van art. 3 lid 2 of art. 4 lid 1 Wet OB kwalificeert 
als een dienst en deze dienst voldoet aan de kenmerken van het uniebegrip verhuur.496 Is 
deze verhuurdienst vrijgesteld, dan hebben partijen – mits aan de voorwaarden wordt 
voldaan – de mogelijkheid om te kiezen voor belaste verhuur (zie paragraaf 7.7.5). Het 
is ook mogelijk dat deze verhuurdienst van rechtswege belast is, zoals de verhuur van 
blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines (zie paragraaf 7.6).

Op grond van de verhuuranalogie wordt echter iedere andere vorm waarin een onroerende 
zaak voor gebruik, anders dan als levering, ter beschikking wordt gesteld gelijkgesteld 
met een verhuurdienst (zie paragraaf 7.4.4). Hierdoor wordt ook de (juridische) vestiging, 
overdracht, wijziging, afstand en opzegging van een beperkt zakelijk (gebruiks)recht die op 
grond van art. 3 lid 2 Wet OB kwalificeert als een dienst, maar niet voldoet aan de kenmer-
ken van het uniebegrip ‘verhuur’ aangemerkt als een verhuurdienst. Daarnaast brengt de 
verhuuranalogie met zich dat ook de belastbare overdracht van de economische eigendom 
van een onroerend goed of een beperkt zakelijk (gebruiks)recht die voor de btw niet als 
een levering kwalificeert, gelijkgesteld kan worden met een verhuurdienst.497 Is deze met 
verhuur gelijkgestelde dienst vrijgesteld, dan hebben partijen – mits aan de voorwaarden 
wordt voldaan – de mogelijkheid om te kiezen voor btw-heffing (zie paragraaf 7.7.5). Het 
is ook mogelijk dat de met verhuur gelijkgestelde dienst van rechtswege aan btw-heffing 
is onderworpen, zoals de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines 
(zie paragraaf 7.6.3). In onderstaand overzicht is het voorgaande samengevat. De situaties 
waarin sprake is van samenloop van heffing van btw en overdrachtsbelasting zijn gearceerd.

495 Art. 2 leden 1 en 2 WBR.
496 Zie bijv. HR 18 oktober 2002, nr. 34.514, BNB 2002/397, m.nt. Bijl, r.o. 4 waarin de juridische 

vestiging van een tienjarig recht van vruchtgebruik op drie complexen huurwoningen aangemerkt 
is als een verhuurdienst en HR 27 september 2002, nr. 34.631, FED 2002/710, m.nt. Van der Paardt, 
r.o. 3.3.2 waarin de economische vestiging van een vijftienjarig recht van erfpacht op een complex 
huurwoningen aangemerkt is als een verhuurdienst.

497 Vgl. HR 27 september 2002, nr. 34.631, FED 2002/710, m.nt. Van der Paardt, r.o. 3.3.2.
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7.9.3 Samenloopvrijstelling

7.9.3.1 Samenloopvrijstelling bij verkrijging krachtens belaste verhuurdienst

De samenloopvrijstelling heeft een tweeledige doel: cumulatie van btw en overdrachts-
belasting voorkomen en afzien van heffing van overdrachtsbelasting in de bouw- en 
handelsfase (zie paragraaf 5.10.2.1).498 Op grond van art. 15 lid 1, onderdeel a WBR is de 
verkrijging krachtens een dienst als bedoeld in art. 11 lid 1, onderdeel b, slotalinea Wet OB 
1968 waarover btw is verschuldigd vrijgesteld van overdrachtsbelasting, tenzij de onroerende 
zaak als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek 
kan brengen. De vrijstelling van de verkrijging krachtens een belaste dienst als bedoeld 
in art. 11 lid 1, onderdeel b, slotalinea Wet OB is blijkens de parlementaire geschiedenis 
niet los te zien van art. 3 lid 2 Wet OB.499 Op grond van laatstgenoemde bepaling heeft 
de wetgever – ter bestrijding van btw-besparende constructies met beperkte zakelijke 
gebruiksrechten op nieuwe onroerende goederen (lees: gebouwen) – ervoor gekozen om 
de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van beperkte zakelijke gebruiks-
rechten aan te merken als een dienst, tenzij de vergoeding, vermeerderd met btw, minder 
bedraagt dan de waarde in het economische verkeer van die rechten.500 De waarde in het 
economische verkeer is door de wetgever vastgesteld op ten minste de actuele kostprijs 
van het onderliggende onroerend goed inclusief btw (zie paragraaf 4.2.6.6).

De vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van een beperkt zakelijk gebruiks-
recht die op grond van art. 3 lid 2 Wet OB kwalificeert als een dienst heeft de wetgever 

498 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 19.
499 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 37.
500 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 15-17. Zie hierover nader: J. Th. Sanders, Le droit 

de rêver (diss.), Den Haag: Sdu 2011, p. 129-133.
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op grond van art. 11 lid 1, onderdeel b, laatste alinea Wet OB gelijk willen stellen met een 
verhuurdienst, de zogenoemde ‘verhuuranalogie’ (zie paragraaf 7.4.4).501 De veronderstelling 
die hieraan ten grondslag lag was dat de vestiging e.d. van een beperkt zakelijk gebruiksrecht 
geen verhuurdienst is, maar hiermee wel gelijkenis kan vertonen. Dit verklaart waarom 
de samenloopvrijstelling op grond van haar bewoordingen uitsluitend van toepassing 
is op een verkrijging krachtens een belaste dienst die op grond van de verhuuranalogie 
kwalificeert als verhuur. Zoals uit paragraaf 7.4.4 volgt, brengt een richtlijnconforme uitleg 
van het begrip ‘verhuur’ met zich dat ook de vestiging van een beperkt zakelijk gebruiks-
recht op een onroerend goed een ‘echte’ verhuurdienst kan zijn. Op grond van een strikte 
grammaticale interpretatie zou de samenloopvrijstelling in dat geval niet van toepassing 
zijn.502 Naar mijn mening verzetten zowel de parlementaire geschiedenis als de strekking 
van de samenloopvrijstelling zich tegen deze strikte uitleg. De parlementaire geschiedenis 
laat zien dat de wetgever in de onjuiste veronderstelling leefde dat een dergelijke dienst 
geen ‘echte’ verhuurdienst is waardoor de verhuuranalogie nodig was om deze dienst voor 
de btw dezelfde behandeling te kunnen geven als een verhuurdienst. De wetgever heeft 
nadrukkelijk niet beoogd om ‘echte’ verhuurdiensten van de samenloopvrijstelling uit te 
sluiten. Integendeel! Ook de strekking van de samenloopvrijstelling verzet zich naar mijn 
mening tegen voormelde strikte uitleg, aangezien hierdoor ter zake van deze verhuurdienst 
zowel btw als overdrachtsbelasting wordt geheven én bij de verhuur van nieuwe gebouwen 
of bouwterreinen overdrachtsbelasting wordt geheven in de bouw- en handelsfase.

Op grond van het voorgaande verdient het aanbeveling om de bewoordingen van de samen-
loopvrijstelling in overeenstemming te brengen met de bedoeling van de wetgever en de 
haar strekking door de verwijzing naar de verhuuranalogie in art. 15 lid 1, onderdeel a WBR 
in te wisselen voor een verwijzing naar ‘een dienst als bedoeld in art. 11 lid 1, onderdeel b 
Wet OB ter zake waarvan btw verschuldigd is’. Hierdoor is de samenloopvrijstelling (in 
beginsel) ook grammaticaal van toepassing op alle verkrijgingen krachtens een belaste 
verhuurdienst.

7.9.3.2 Samenloopvrijstelling bij verkrijging krachtens belaste dienst?

Het is niet ondenkbaar dat de belastbare vestiging, overdracht, wijziging, afstand en 
opzegging van een beperkt zakelijk recht op een onroerend goed op grond van de verhuura-
nalogie niet aan te merken is als een verhuurdienst. Albers wijst er terecht op dat bij een 
erfdienstbaarheid geen sprake is van het voor gebruik ter beschikking stellen van een onroerend 

501 MvT, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 3, p. 16-17.
502 Anders: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: Rijksuniversiteit 

Groningen 2016, p. 150 die er zonder meer van uitgaat dat een ‘echte’ verhuurdienst onder de 
samenloopvrijstelling valt, omdat de verhuuranalogie uitgaat van een ruimere uitleg van het begrip 
‘verhuur’ dan het unierecht. Naar mijn mening miskent Albers dat de verhuuranalogie slechts om 
de hoek komt kijken indien op grond van een richtlijnconforme uitleg van het begrip verhuur in 
art. 11 lid 1, onderdeel b, eerste alinea Wet OB geen sprake is van verhuur (‘onder verhuur van 
onroerende zaken wordt mede verstaan’). Zie: HR 27 september 2002, nr. 34.631, FED 2002/710, 
m.nt. Van der Paardt, r.o. 3.3.2 waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de kwalificatie van de 
economische vestiging van een erfpachtrecht reeds voortvloeit uit de (richtlijnconforme uitleg 
van) het begrip ‘verhuur’ in art. 11 lid 1, onderdeel b Wet OB en niet het gevolg is van toepassing 
van de verhuuranalogie.
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goed indien dit recht aan de gerechtigde tot het dienende erf de verplichting oplegt om 
bepaalde activiteiten niet te ontplooien.503 In dat geval kan de samenloopvrijstelling dus niet 
worden toegepast, hetgeen – afhankelijk van het aftrekrecht van de afnemer – kan leiden 
tot onwenselijke cumulatie van btw én overdrachtsbelasting. Overigens doet deze situatie 
zich slechts voor indien voor een dergelijk recht van erfdienstbaarheid een vergoeding is 
bedongen, hetgeen in de praktijk lang niet altijd het geval is (zie paragraaf 4.2.6.4.3.2.5).

In paragraaf 7.4.4 is betoogd dat een vastgoedtransactie die kwalificeert als een dienst en 
op grond van een richtlijnconforme uitleg van het begrip ‘verhuur’ niet aan te merken is 
als een verhuurdienst, van rechtswege belast is. Het is daarom in strijd met art. 135 lid 1, 
onderdeel l Btw-richtlijn om deze dienst op grond van de verhuuranalogie aan te merken 
als een (in beginsel vrijgestelde) verhuurdienst (zie paragraaf 7.4.4). De wetgever dient de 
verhuuranalogie daarom te schrappen. Gaat de wetgever hiertoe over, dan dient voorkomen 
te worden dat een verkrijging krachtens een andere belaste dienst dan verhuur leidt tot 
onwenselijke cumulatie van btw en overdrachtsbelasting. De wetgever zou voormelde 
heffing van btw én overdrachtsbelasting kunnen voorkomen door in art. 15 lid 1, onder-
deel a WBR de verwijzing naar art. 11 lid 1, onderdeel b Wet OB te schrappen, zodat de 
samenloopvrijstelling van toepassing is op verkrijging krachtens alle diensten ter zake 
waarvan btw is verschuldigd.504 Een dergelijke verruiming zou echter betekenen dat de 
samenloopvrijstelling ook van toepassing kan zijn op een verkrijging buiten de bouw- en 
handelsfase, hetgeen in strijd is met de strekking van de samenloopvrijstelling. Het ligt 
daarom naar mijn mening voor de hand om de samenloopvrijstelling te beperken tot de 
verkrijging krachtens een dienst ter zake waarvan btw verschuldigd is indien de levering 
van de betreffende onroerende zaak (van rechtswege) belast zou zijn op grond van art. 11 
lid 1, onderdeel a, 1° Wet OB. Naar mijn mening wordt met die aanpassing van de samen-
loopvrijstelling recht gedaan aan de tweeledige strekking van de samenloopvrijstelling.

503 Zie hierover nader: M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen 2016, p. 150-151.

504 Zie ik het goed dan pleit Alberts ervoor om de samenloopvrijstelling van toepassing te laten zijn op 
een verkrijging krachtens een niet-verhuurdienst indien de btw niet aftrekbaar is. Wordt daarvoor 
gekozen, dan is nog steeds sprake van onwenselijke cumulatie voor zover de btw niet aftrekbaar 
is (M. Albers, Het beperkt zakelijk recht en enkele belastingen (diss.), Groningen: Rijksuniversiteit 
Groningen 2016, p. 151 en 186). Het toepassen van de samenloopvrijstelling voor zover de btw 
niet-aftrekbaar is, zou daarom beter aansluiten bij de strekking van de samenloopvrijstelling. 
Een dergelijke aanpassing van de samenloopvrijstelling zou naar mijn mening niet alleen moeten 
gelden voor de verkrijging krachtens een belaste dienst, maar ook voor de verkrijging krachtens 
een belaste levering van een nieuw gebouw of een bouwterrein. Ik zie althans geen rechtvaardiging 
om verkrijgingen krachtens van rechtswege belaste leveringen wel vrij te stellen indien of voor 
zover de btw aftrekbaar is en verkrijgingen krachtens een belaste dienst niet. Voor een voorstel 
voor een dergelijke algemene aanpassing van de samenloopvrijstelling zie: B.G. van Zadelhoff, 
‘De vrijstelling van overdrachtsbelasting wegens verschuldigdheid van btw’ in: D.A. Albregtse 
en P. Kavelaars (red.), Ontroerend goed. Van der Paardt-bundel, Deventer: Wolters Kluwer 2018, 
p. 223-224.
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7.9.4 Geen samenloopvrijstelling ondanks verkrijging krachtens belaste verhuur-
dienst

De samenloopvrijstelling geldt op grond van art. 15 lid 1, onderdeel a WBR niet indien het 
ter beschikking gestelde onroerend goed als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger 
de btw over de (verhuur)dienst geheel of deels in aftrek kan brengen. Daarnaast geldt de 
samenloopvrijstelling op grond van art. 15 lid 4 WBR ook niet indien de vergoeding voor 
de belaste verhuur(dienst) lager is dan de waarde in het economische verkeer van het 
onderliggende onroerend goed en de verkrijger de btw niet voor 90% of meer in aftrek kan 
brengen. Voor de toepassing van deze zogenoemde ‘strafheffing’ wordt de waarde in het 
economische verkeer ten minste gesteld op de actuele kostprijs van het ter beschikking 
gestelde onroerend goed. Voor beide uitzonderingen op de samenloopvrijstelling geldt 
mutatis mutandis hetgeen is opgemerkt in de paragrafen 5.10.2.2.1 en 5.10.2.2.2.

In aanvulling op laatstgenoemde paragraaf zij opgemerkt dat het uitgesloten lijkt dat bij 
een belaste (verhuur)dienst aan de ‘vergoedingsvoorwaarde’ van de strafheffing wordt 
voldaan, aangezien die waarde gebaseerd is op de volle eigendom van het ter beschikking 
gestelde onroerend goed. Bij een terbeschikkingstelling van een onroerend goed die als 
een (verhuur) dienst kwalificeert gaat per definitie minder over dan de volle eigendom. 
Het ligt daarom in de rede dat de vergoeding voor deze terbeschikkingstelling lager is 
dan de actuele kostprijs van het ter beschikking gestelde onroerend goed. De huidige 
‘vergoedingsvoorwaarde’ leidt er dan ook toe dat bij de verkrijging krachtens een belaste 
verhuurdienst door een verkrijger die de btw voor minder dan 90% in aftrek kan brengen 
steeds sprake is van cumulatie van btw en overdrachtsbelasting.505 Dit resultaat is in 
strijd is met de strekking van de samenloopvrijstelling, terwijl deze onwenselijke overkill 
een aanvullend argument is voor de in paragraaf 5.10.2.2.2 bepleite afschaffing van de 
strafheffing.506

7.9.5 Conclusie

In de vorige paragrafen is op hoofdlijnen ingegaan op de het verband tussen vastgoed-
transacties die aan te merken zijn als belaste (verhuur)diensten en de heffing van over-
drachtsbelasting en vrijstelling ter zake van de verkrijging krachtens deze diensten. In 
onderstaande figuur is dit verband samengevat.

505 In soortgelijke zin: B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333.
506 Zie ook: B.G. van Zadelhoff, ‘Verhuur van onroerend goed en BTW’, WFR 2002/333 die spreekt 

van een ‘absurde regeling’.
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7.10 Conclusie

De verhuur van onroerend goed is op grond van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn 
in beginsel vrijgesteld van btw. In het licht van de interneutraliteit is het wenselijk dat 
het Hof van Justitie het begrip ‘verhuur’ als een uniebegrip heeft aangemerkt. Hierdoor 
dient dit begrip immers in alle lidstaten op dezelfde wijze te worden uitgelegd. In art. 135 
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lid 2 Btw-richtlijn zijn op de regel dat de verhuur van onroerend goed is vrijgesteld drie 
imperatieve uitzonderingen geformuleerd die in het kader van dit onderzoek relevant zijn:
1. het verstrekken van accommodatie, als omschreven in de wetgeving der lidstaten, 

in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie, met inbegrip van de 
verhuuraccommodatie in vakantiekampen of op kampeerterreinen;

2. de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen; en
3. de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines.

De in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten zijn uitgesloten van de 
verhuurvrijstelling, omdat deze verhuur van onroerend goed (gewoonlijk) bedrijfsmatig 
plaatsvindt. De laatste twee imperatieve uitzonderingen op de ‘verhuurvrijstelling’ geven aan 
de lidstaten geen beoordelingsruimte, hetgeen vanuit het oogpunt van de interneutraliteit 
een goede zaak is. Dat kan niet gezegd worden van de beoordelingsruimte waarover de 
lidstaten bij de eerste imperatieve uitzondering beschikken.

Een verhuurdienst die niet valt onder één van de uitzonderingen van art. 135 lid 2 Btw-richt-
lijn is op grond van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn in beginsel vrijgesteld. Door 
de lidstaten is hiermee beoogd om het lastige onderscheid tussen bedrijfsmatige en 
niet-bedrijfsmatige verhuur en de daarmee gepaard gaande rechtsonzekerheid buiten 
de deur van de ‘verhuurvrijstelling’ te houden. Het door het Hof van Justitie gemaakte 
onderscheid tussen passieve(re) of niet-bedrijfsmatige verhuur (in beginsel vrijgesteld) 
enerzijds en actieve(re) of bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed anderzijds, zoals 
de diensten als bedoeld in art. 135 lid 2, onderdelen a tot en met d Btw-richtlijn (belast), 
miskent dit naar mijn mening. Vanuit het oogpunt van het rechtskarakter van de btw is 
het door het Hof van Justitie gemaakte onderscheid tussen verhuurdiensten wenselijk 
te noemen, omdat hierdoor wordt voorkomen dat het eindverbruik van de toegevoegde 
waarde bij bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed onbelast blijft. Die ‘winst’ gaat 
echter gepaard met een majeure inbreuk op de rechtszekerheid. Omdat voor die inbreuk 
naar mijn mening geen grondslag is te vinden in de richtlijnhistorie, de bewoordingen en de 
strekking van ‘verhuurvrijstelling’, acht ik wenselijk dat het Hof van Justitie op zijn schreden 
terugkeert en het onderscheid tussen de bedrijfsmatige en de niet-bedrijfsmatige verhuur 
van onroerend goed voor de toepassing van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn loslaat.

Daarvan uitgaande, lidstaten hebben de mogelijkheid om voormelde ruime reikwijdte van 
de ‘verhuurvrijstelling’ te beperken. Op grond van art. 135 lid 2, laatste zin Btw-richtlijn 
mogen lidstaten andere dan de in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten van 
rechtswege belasten. Hierbij beschikken lidstaten over een ruime beoordelingsmarge. Niet 
alle lidstaten hebben gebruikgemaakt van deze bevoegdheid, terwijl de lidstaten die wel 
gebruikgemaakt hebben van deze facultatieve uitzondering uiteenlopende keuzes hebben 
gemaakt. Naar mijn mening is dit in het licht van de interneutraliteit een slechte zaak, 
aangezien hierdoor dezelfde verhuurdienst in de ene lidstaat in beginsel vrijgesteld kan 
zijn en in de andere lidstaat van rechtswege belast. Op grond van art. 137 lid 1, onderdeel d 
Btw-richtlijn kunnen lidstaten aan belastingplichtigen ook het recht verlenen om te kiezen 
voor belaste verhuur, de zogenoemde optie voor belaste verhuur. Lidstaten beschikken 
ook bij deze uitzondering op de ‘verhuurvrijstelling’ over een ruime beoordelingsmarge 
(art. 137 lid 2 Btw-richtlijn). Omdat niet alle lidstaten een optieregeling kennen en de 
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lidstaten die een optieregeling kennen uiteenlopende optievoorwaarden stellen, wringt 
ook deze facultatieve uitzondering op de ‘verhuurvrijstelling’ met de interneutraliteit. 
Dat het facultatieve karakter van en de ruime beoordelingsruimte bij voormelde uitzon-
deringen op de ‘verhuurvrijstelling’ onwenselijk zijn in het licht van de interneutraliteit, 
neemt niet weg dat er gegronde redenen (kunnen) zijn voor een (verdere) beperking 
van de ‘verhuurvrijstelling’. Het vrijstellen van de verhuur van onroerend goed aan een 
aftrekgerechtigde belastingplichtige leidt namelijk tot cumulatie en daarmee concurren-
tieverstoring. Daarnaast kunnen er bepaalde verhuurdiensten zijn waarvan – net als de in 
art. 135 lid 2, onderdeel a tot en met d Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten – duidelijk 
is dat zij gewoonlijk bedrijfsmatig worden verricht. De technische rechtvaardiging voor de 
‘verhuurvrijstelling’ – het moeilijke onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige 
verhuur – gaat in dat geval niet op. Voorts is het mogelijk dat een in beginsel vrijgestelde 
verhuurdienst concurreert met een van rechtswege belaste verhuurdienst waardoor het 
op grond van de concurrentieneutraliteit wenselijk is om deze diensten uit te sluiten van 
de ‘verhuurvrijstelling’.

Hoewel het theoretisch mogelijk is dat de lidstaten de hiervoor geschetste te ruime reikwijdte 
van de ‘verhuurvrijstelling’ met de facultatieve uitzonderingen op de ‘verhuurvrijstelling’ 
volledig corrigeren, is dat in de praktijk bijlange na niet het geval. Of en, zo ja, welke andere 
dan de in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten een lidstaat van rechtswege 
belast varieert van lidstaat tot lidstaat. Daarnaast kennen de meeste lidstaten weliswaar een 
optieregeling, maar de voorwaarden die aan de keuze voor belaste verhuur zijn verbonden 
variëren sterk. Beperkingen van de keuzemogelijkheid, zoals de Nederlandse voorwaarde dat 
de afnemer het gekochte voor minimaal 90% voor aftrekgerechtigde doeleinden gebruikt (de 
90%-eis), kunnen ervoor zorgen dat cumulatie van btw-heffing in een lidstaat maar in zeer 
beperkte mate wordt voorkomen. Een beperking van de optie voor belaste verhuur op basis 
van de omvang van het aftrekrecht van de huurder zorgt bovendien voor een (potentieel) 
concurrentieverstorend effect. Voor de potentiële huurder die niet aan deze ‘aftreklat’ 
voldoet kan het immers voordeliger zijn om te kiezen voor de huur van oud gebouw waarop 
niet of nauwelijks niet-aftrekbare btw drukt of de koop of financial leasing van een nieuw 
gebouw met (deels aftrekbare) btw. Bovendien leidt een dergelijke optievoorwaarde ertoe 
dat de verhuur van soortgelijke onroerende goederen verschillend worden behandeld naar 
gelang de omvang van het aftrekrecht van de huurder, hetgeen naar mijn mening in strijd 
is met de concurrentieneutraliteit. Het voorgaande betekent dat de huidige facultatieve 
uitzonderingen op de ‘verhuurvrijstelling’ slechts in beperkte mate een stokje steken voor 
het risico dat eindverbruik van bedrijfsmatig verrichte verhuur (deels) onbelast blijft en 
onwenselijke cumulatie en concurrentieverstoring optreedt. Op grond van het rechtskarakter 
van de btw en het beginsel van de fiscale neutraliteit is dat onwenselijk.

Met betrekking tot de overdrachtsbelasting geldt in Nederland naar mijn mening terecht 
als uitgangspunt dat als btw verschuldigd is over de verhuur van onroerend goed, de 
verkrijging krachtens deze verhuurdienst is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (de 
samenloopvrijstelling). Hierdoor wordt immers voorkomen dat btw én overdrachtsbelasting 
is verschuldigd ter zake van dezelfde vastgoedtransactie. Het zou naar mijn mening echter 
wenselijk zijn indien dit uitgangspunt ook geldt voor verkrijgingen krachtens andere 
belaste diensten dan verhuur in de bouw- en handelsfase.
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HOOFDSTUK 8  

Aftrek voorbelasting

8.1 Inleiding

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 is behandeld of een vastgoedtransactie belastbaar is 
en, zo ja, of zij belast is of vrijgesteld. In dit hoofdstuk wordt behandeld wat de gevolgen 
zijn voor het recht op btw-aftrek en de herziening daarvan voor de leverancier/exploitant 
van het vastgoed en zijn afnemer. Voor de leverancier/exploitant van vastgoed heeft zowel 
een belaste, een vrijgestelde als een onbelastbare vastgoedtransactie gevolgen voor zijn 
recht op aftrek, terwijl deze transactie ook aanleiding kan geven tot herziening van zijn 
aftrek. Is de vastgoedtransactie onbelastbaar of vrijgesteld, dan krijgt de afnemer van de 
leverancier/exploitant – als het goed is – geen btw in rekening gebracht die hij in aftrek 
kan brengen. Een herziening van de aftrek is dan ook niet mogelijk. Voor de afnemer van 
een vastgoedtransactie is een recht op btw-aftrek en herziening daarvan derhalve slechts 
mogelijk indien die ingaande vastgoedtransactie belast is. Het belang van het recht op 
btw-aftrek en de herziening is groot, aangezien het de btw-druk bepaalt op de leverancier/
exploitant die de belaste of vrijgestelde vastgoedtransactie verricht respectievelijk degene 
aan wie de belaste vastgoedtransactie wordt verricht. In onderstaande figuur is voormeld 
verband tussen de ‘aftrekpijler’, de vrijstellingspijler en de pijler van de belastbaarheid 
weergegeven.1

1 In dit overzicht is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat ten onrechte btw is berekend 
over een vastgoedtransactie. In die situatie is wel herziening van de ten onrechte toegepaste 
aftrek mogelijk (zie paragraaf 8.5.3.2.2).
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De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 8.2 wordt ingegaan op het ontstaan 
en de omvang van recht op aftrek.2 Omdat slechts recht op aftrek bestaat voor zover 
sprake is van gebruik voor belaste handelingen, dient de btw gesplitst te worden in een 
aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel indien sprake is van een gebruik voor belaste en 
vrijgestelde handelingen. Die splitsingsregels komen aan bod in paragraaf 8.3. Indien slechts 
deels sprake is van gebruik voor belastbare handelingen (en dus deels voor onbelastbare 
handelingen), dan dient de btw gesplitst te worden in een deel dat toerekenbaar is aan de 
belastbare handelingen en een deel dat toerekenbaar is aan de onbelastbare handelingen. 
Op die splitsing van de btw in een deel dat toerekenbaar is aan de belastbare handelingen 
en een deel dat verband houdt met de onbelastbare handelingen wordt ingegaan in 
paragraaf 8.4. Ik hanteer die (omgekeerde) volgorde bewust, zodat ik in paragraaf 8.4 kan 
terugvallen op de behandeling van de splitsingsregels die zijn besproken in paragraaf 8.3. 
Na de bespreking van de regels die betrekking hebben op het ontstaan en de omvang van 
het recht op aftrek, komt in paragraaf 8.5 de herziening van de btw-aftrek aan bod. Na 
afloop van iedere paragraaf wordt de balans opgemaakt en de vraag beantwoord of en, zo 
ja, in hoeverre het positieve recht beantwoordt aan het beginsel van de fiscale neutraliteit 
en, zij het in mindere mate, het rechtskarakter van de btw. In paragraaf 8.6 wordt dit 
hoofdstuk beëindigd met enkele afsluitende opmerkingen.

2 Op grond van art. 168 Btw-richtlijn bestaat recht op aftrek voor zover sprake is van gebruik 
voor belaste handelingen. Die regel kent een aantal uitzonderingen. Op grond van art. 169 
Btw-richtlijn geldt, bij wijze van uitzondering, ook een recht op btw-aftrek bij gebruik voor in het 
buitenland verrichte handelingen die in het binnenland recht op aftrek zouden geven alsmede 
bij gebruik voor bepaalde vrijgestelde handelingen. Voor een onroerend goed dat zowel voor 
bedrijfsdoeleinden als privédoeleinden van de belastingplichtige, zijn personeel of, meer in het 
algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt en dat zakelijk is geëtiketteerd, 
bepaalt art. 168bis Btw-richtlijn dat het recht op btw-aftrek beperkt is tot het gebruik voor de 
aftrekgerechtigde bedrijfsactiviteiten. Daarnaast kan een lidstaat op grond van art. 176 Btw-richtlijn 
aftrekuitsluitingen handhaven die golden op grond van de wetgeving vóór de inwerkingtreding 
van de Zesde Richtlijn en kan een lidstaat investeringsgoederen of andere goederen op grond 
van art. 177 Btw-richtlijn - na raadpleging van het Btw-comité - om conjuncturele redenen 
uitsluiten. Die specifieke uitzonderingen op de regel van art. 168 Btw-richtlijn laat ik in dit 
hoofdstuk onbesproken.
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8.2 Btw-aftrek

8.2.1 Inleiding

Een belastingplichtige heeft op grond van art. 168 Btw-richtlijn recht op aftrek van de btw 
voor zover hij de afgenomen goederen of diensten gebruikt voor belaste handelingen. Dit 
betekent dat de belastingplichtige die een belaste vastgoedtransactie verricht, recht heeft 
op btw-aftrek. Voor de afnemer van een belaste vastgoedtransactie is het gebruik van het 
vastgoed beslissend voor de vraag of en, zo ja, in hoeverre recht op btw-aftrek bestaat. 
De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 8.2.2 wordt eerst ingegaan op de 
richtlijnhistorie van art. 168 Btw-richtlijn. Vervolgens komt in paragraaf 8.2.3 de ratio 
van het aftrekrecht aan bod. Daarna wordt in paragraaf 8.2.4 ingegaan op de relevante 
jurisprudentie waarin het Hof van Justitie het aftrekcriterium ‘gebruik voor belaste han-
delingen’ handen en voeten heeft gegeven. In 8.2.5 wordt afgesloten met een conclusie.

8.2.2 Richtlijn(historie)

8.2.2.1 Tweede richtlijn

8.2.2.1.1 Aftrek voor zover gebruik voor bedrijfsdoeleinden

In art. 9 lid 1 Voorstel voor een tweede richtlijn stelde de Europese Commissie voor dat de 
belastingplichtige ‘de btw op de afgenomen goederen en diensten in aftrek mag brengen 
voor zover hij deze goederen en diensten voor bedrijfsdoeleinden gebruikt’. In de toelichting 
hierop wordt het volgende opgemerkt:

“Volgens de beginselen van de belasting over de toegevoegde waarde dient elke cumulatie van 
belasting te worden voorkomen opdat aldus een zo groot mogelijke concurrentieneutraliteit 
wordt verkregen. Op deze grond dient het regime voor de aftrek van de op de vorige fase 
[van de productie- en distributieketen; MvdW] drukkende belasting zo ruim mogelijk te zijn, 
behoudens bepaalde vast te stellen beperkingen ter voorkoming van eventuele misbruiken.”3

Uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Tweede Richtlijn volgt dat geen 
enkele lidstaat bezwaar had tegen deze aftrekregel. Deze aftrekregel is daarom door de 
lidstaten omarmd en – met een wijziging van terminologische aard – opgenomen in art. 11 
lid 1 Tweede Richtlijn.

8.2.2.1.2 Geen aftrek voor zover gebruik voor onbelastbare of vrijgestelde handelingen

Op de aftrekregel van art. 9 lid 1 Voorstel voor een tweede richtlijn was in het tweede 
lid een uitzondering opgenomen. Op grond hiervan was de btw, behoudens enkele spe-
cifieke uitzonderingen, niet aftrekbaar voor zover de afgenomen goederen en diensten 
worden gebruikt voor onbelastbare of vrijgestelde transacties. De redenen voor deze 
aftrekbeperking waren als volgt:

3 Toelichting op art. 9 lid 1 Voorstel voor een tweede richtlijn, p. 15.
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“Deze regeling wordt voorgesteld omdat de overgrote meerderheid van de regeringen van 
mening is dat de aftrek van voorbelasting ingeval van onbelastbare of vrijgestelde transacties tot 
talrijke administratieve complicaties zou leiden. Indien deze regeling niet zou worden toegepast 
zou dit immers tot resultaat hebben dat bepaalde belastingplichtigen, welke uitsluitend of in 
overwegende mate onbelastbare of vrijgestelde transacties verrichten, zich voortdurend in de 
positie van crediteuren ten opzichte van de belastingadministratie zouden bevinden, die een 
speciale dienst zou moeten instellen om, na onderzoek, uitvoering te kunnen geven aan de 
verzoeken om teruggave. Voorts is betoogd dat in dat geval alle belanghebbende sectoren er 
al te gauw toe zouden worden gebracht op vrijstelling met aftrekmogelijkheid aan te dringen, 
waardoor aan het beginsel van een belasting die op zeer algemene wijze alle uitgaven ten 
behoeve van het verbruik treft, in toenemende mate afbreuk dreigt te worden gedaan. Het niet 
toepassen van de voorgestelde regel zou tenslotte de noodzaak medebrengen het algemene 
belastingtarief op een hoger niveau vast te stellen.”4

De Europese Commissie was niet blind voor de cumulatie die deze aftrekbeperking tot 
gevolg kan hebben:

“(…) zowel de vrijgestelde als de niet belastbare goederen en diensten gaan een verborgen 
fiscale last dragen. Dit " residu van de belastingheffing" kan in een volgend stadium niet 
in mindering worden gebracht. Daaruit vloeit een cumulatie van de belastingheffing voort 
en bijgevolg een hogere belastingdruk dan in het geval, waarin de in de voorafgaande fase 
verrichte levering of dienst belast zou zijn; (…)”5

Vanwege dit cumulatiegevaar drukte de Europese Commissie de lidstaten op het hart ‘dat 
het dringend gewenst is het aantal vrijstellingen tot het uiterste te beperken’.6

Nederland is de enige lidstaat die een kanttekening heeft geplaatst bij de voorgestelde 
beperking van de aftrek. Naar de mening van Nederland was deze beperking in strijd 
met de beginselen van het gemeenschappelijke btw-stelsel. Principieel was dit bezwaar 
kennelijk niet, aangezien Nederland aangaf dat het met de voorgestelde beperking kon leven 
indien het de vrijheid kreeg om sommige prestaties aan een ‘nulrecht’ (lees: nultarief) te 
onderwerpen waardoor de betrokken prestaties geheel vrijgesteld de verbruiker zouden 

4 Toelichting op art. 9 lid 2 Voorstel voor een tweede richtlijn, p. 15-16.
5 Toelichting op art. 9 lid 2 Voorstel voor een tweede richtlijn, p. 16.
6 Toelichting op art. 9 lid 2 Voorstel voor een tweede richtlijn, p. 17.
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bereiken’.7 Hoewel de Europese Commissie en andere lidstaten tegen een nultarief waren8, 
heeft Nederland op dit punt uiteindelijk zijn zin gekregen.9 In art. 11 lid 2 Tweede Richtlijn 
is daarom opgenomen dat de btw die drukt op de goederen en diensten die worden 
gebruikt voor het verrichten van onbelastbare of vrijgestelde handelingen niet aftrekbaar 
is, terwijl blijkens de considerans en art. 17 Tweede Richtlijn, vierde streepje het verbod 
op de invoering van een nultarief is losgelaten.

8.2.2.1.3 Onmiddellijke aftrek

In art. 9 lid 3 Voorstel voor een tweede richtlijn is een recht op onmiddellijke aftrek 
voorgesteld:

“De belasting over de toegevoegde waarde, welke op de verkregen goederen en de ontvangen 
diensten drukt, kan in mindering worden gebracht op de belasting over de toegevoegde waarde, 
welke is verschuldigd over de periode, waarin de factuur voor de verkregen goederen of de 
bewezen diensten is ontvangen (onmiddellijke aftrek)”10

Uit de toelichting op dit artikellid blijkt dat het voorgestelde recht op onmiddellijke aftrek 
niet los te zien is van de inwendige fiscale neutraliteit:

7 Nota van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers aan de Raad van 13 december 1966, 
nr. R/1385/66 (ECO 112), p. 8-11. Uit de considerans van het Voorstel voor een tweede richtlijn 
was af te leiden dat het invoeren van een nultarief niet was toegestaan: “overwegende dat het 
in het systeem van de belasting over de toegevoegde waarde zeker mogelijk is om, desgewenst, uit 
overwegingen van sociale en economische aard de belastingdruk op bepaalde produkten en diensten 
te verlichten of te verzwaren door een differentiatie van de tarieven, maar dat het systeem zich 
bezwaarlijk leent tot invoering van nultarieven [onderstreping; MvdW], zodat het uitermate wenselijk 
is om de gevallen van vrijstelling strikt te beperken en om ten behoeve van de noodzakelijk geachte 
verlichtingen over te gaan tot toepassing van verlaagde tarieven, waarvan het niveau zo laag mogelijk 
is, waardoor normaliter de in de vorige fase betaalde belasting in mindering kan worden gebracht, 
hetgeen trouwens in het algemeen tot hetzelfde resultaat leidt als hetwelk thans bij toepassing van 
vrijstellingen in de cumulatieve cascadesystemen wordt verkregen”.

8 Nota van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers aan de Raad van 13 december 1966, 
nr. R/1385/66 (ECO 112), p. 8-11.

9 Bijlage II, p. 2-3 bij werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 20 februari 1967, 
nr. T/72/67 (ECO). In dit document is in de considerans van het Voorstel voor een tweede richtlijn 
niet langer opgemerkt dat dat het btw-systeem zich bezwaarlijk leent tot invoering van een 
nultarief, maar is opgemerkt dat de invoering van nultarieven moeilijkheden met zich brengt. 
Daarnaast is in dit document een nieuw art. 17 opgenomen op grond waarvan lidstaten de 
bevoegdheid hebben om onder voorbehoud van raadpleging van de Europese Commissie: “tot 
aan de afschaffing van het belasten bij invoer en het ontlasten van uitvoer in het handelsverkeer 
tussen de Lid-Staten, om duidelijke redenen van sociaal belang en ten behoeve van de eindverbruikers, 
verlaagde tarieven of zelfs vrijstellingen vast te stellen met eventuele teruggaaf van de in de vorige 
fase geheven belastingen, voor zover het totale effect van deze maatregelen het effect van de in de 
huidige regeling toegepaste lastenverlichtingen niet overschrijdt.”

10 In bijlage A, punt 21 bij het Voorstel voor een tweede richtlijn is voorgesteld om lidstaten de 
bevoegdheid te geven om gedurende een bepaalde overgangsperiode ten aanzien van investe-
ringsgoederen de aftrek niet onmiddellijk, maar in jaarlijkse gedeelten te doen plaatsvinden (pro 
rata temporis-aftrekken). Deze overgangsmaatregel is door de lidstaten aanvaard en opgenomen 
in bijlage A, punt 23 bij de Tweede Richtlijn. (De historie van) deze uitzondering op het recht op 
onmiddellijke aftrek voor investeringsgoederen laat ik onbesproken, omdat deze afwijkingsmo-
gelijkheid sinds de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn niet meer bestaat.
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“Hieruit [art. 9 lid 3 Voorstel voor een tweede richtlijn; MvdW] volgt, dat de aftrek in beginsel 
onmiddellijk, dus zonder inachtneming van een wachtperiode, kan plaatsvinden; hierdoor wordt 
bereikt, dat de belastingplichtige niet de last wordt opgelegd de belasting voor te schieten.”11

Uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Tweede Richtlijn is af te leiden dat 
geen enkele lidstaat bezwaren heeft geuit tegen het voorgestelde onmiddellijke aftrekrecht. 
Het recht op onmiddellijke aftrek is daarom – met een wijziging van terminologische 
aard – verankerd in art. 11 lid 3, eerste alinea Tweede Richtlijn.

8.2.2.2 Zesde Richtlijn en Btw-richtlijn

8.2.2.2.1 Aftrek voor zover gebruik voor belaste handelingen

In art. 17 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn stelde de Europese Commissie voor om 
de belastingplichtige in beginsel aftrek te verlenen wanneer de goederen en diensten 
bestemd zijn om te worden gebruikt voor belaste werkzaamheden. In art. 17 Voorstel voor 
een zesde richtlijn was – anders dan in 11 lid 2 Tweede Richtlijn (zie paragraaf 8.2.2.1.2) – 
niet opgenomen dat de btw op de afgenomen goederen en diensten in beginsel niet 
aftrekbaar is bij gebruik voor onbelastbare of vrijgestelde handelingen. Uit de toelichting 
op dit artikellid volgt dat hiermee geen materiële wijziging is beoogd ten opzichte van 
de Tweede Richtlijn:

“In de eerste alinea van dit artikel, welke in grote lijnen overeenkomt met artikel 11, lid 1, van 
de tweede richtlijn, worden de gevallen geregeld waarin aftrek van belasting is toegestaan. 
Het beginsel van het niet mogen aftrekken van de belasting over de toegevoegde waarde welke 
drukt op de goederen en diensten die worden gebruikt voor het verrichten van niet belastbare 
of vrijgestelde handelingen (met uitzondering van de in het buitenland verrichte handelingen 
en de uitvoer) werd gehandhaafd. (…)”

Het voorgestelde art. 17 lid 2 stuitte blijkens de vergaderstukken inzake de totstandkoming 
van de Zesde Richtlijn niet op bezwaren en heeft geen grote wijzigingen ondergaan. De 
enige noemenswaardige wijziging is dat de Europese Commissie – conform het advies van 
het Europees Parlement in het Notenboom-rapport12 – in onderdeel a van deze bepaling 
duidelijk heeft gemaakt dat ook recht op btw-aftrek bestaat voor de op een factuur in 
rekening gebrachte btw voor te leveren goederen of te verrichten diensten die voor belaste 
werkzaamheden zijn bestemd.13 In het aanvaarde art. 17 lid 2 Zesde Richtlijn is daarom 
de regel te vinden dat de belastingplichtige recht heeft op aftrek voor zover de goederen 
en diensten worden gebruikt voor belaste handelingen. Sinds de inwerkingtreding van de 
Btw-richtlijn is deze regel te vinden in art. 168 Btw-richtlijn.

11 Toelichting op art. 9 lid 3 Voorstel voor een tweede richtlijn, p. 17.
12 Verslag namens de Commissie voor de begrotingen van het Europees Parlement van 14 februa-

ri 1974, PE 35.687 def., p. 20 en p. 55, randnummer 62.
13 Toelichting Europese Commissie op de wijzigingen in het voorstel voor een Zesde Richtlijn, COM 

(74) 795 def, p. 12.
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8.2.2.2.2 Onmiddellijke aftrek

In art. 17 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn is voorgesteld om – net als onder vigeur 
van de Tweede Richtlijn (zie paragraaf 8.2.2.1.3) – de belastingplichtige een recht op 
onmiddellijke aftrek te verlenen:

“Het recht op aftrek ontstaat op het tijdstip waarop de aftrekbare belasting verschuldigd wordt.”

In de toelichting hierop wordt door de Europese Commissie hierover het volgende gezegd:

“In dit lid wordt het tijdstip vastgesteld vanaf hetwelk het recht op aftrek kan worden uitge-
oefend en bijgevolg de aangifteperiode waarin van dit recht gebruik moet worden gemaakt. 
Een belastingplichtige kan zijn recht op aftrek slechts uitoefenen indien de met de vooromzet 
overeenkomende belasting zelf verschuldigd is geworden.”14

Conform deze bepaling is het consequent om ook aftrek te verlenen indien een factuur 
met btw is ontvangen voor nog te verrichten leveringen van goederen of nog te verrichten 
diensten (zie paragraaf 8.2.2.2.1). In de vergaderstukken inzake de totstandkoming van 
de Zesde Richtlijn heb ik niets kunnen vinden dat erop wijst één of meerdere lidstaten 
bedenkingen hadden tegen het recht op onmiddellijke aftrek. Het bepaalde in art. 17 Voorstel 
voor een zesde richtlijn is daarom ongewijzigd overgenomen in art. 17 lid 1 Zesde Richtlijn. 
De uitwerking van het recht op onmiddellijke aftrek in het voorgestelde art. 17 lid 2 Voorstel 
voor een zesde richtlijn is – behoudens de in paragraaf 8.2.2.2.1 vermelde materiële wijziging 
van art. 17 lid 2, onderdeel a – met uitsluitend terminologische wijzigingen overgenomen 
in art. 17 lid 2, onderdelen a tot en met d Zesde Richtlijn. Sinds de inwerkingtreding van 
de Btw-richtlijn is het recht op onmiddellijke aftrek en de uitwerking daarvan te vinden 
in art. 167 en art. 168, onderdelen a tot en met e Btw-richtlijn. Uitsluitend laatstgenoemde 
bepaling is tekstueel gewijzigd, maar hiermee is geen materiële wijziging beoogd.15

8.2.3 Ratio

Op grond van art. 1 lid 2 Btw-richtlijn geldt als uitgangspunt dat over iedere handeling 
(de output) btw verschuldigd is over de prijs van het goed of de dienst volgens het tarief 
dat voor dat goed of voor die dienst geldt onder aftrek van het bedrag waarmee de onder-
scheiden elementen van de prijs rechtstreeks zijn belast (de input). De ratio van het recht 
op btw-aftrek is blijkens de richtlijnhistorie niet los te zien van het beginsel van de fiscale 
neutraliteit. Het recht op aftrek heeft als doel om cumulatie van btw te voorkomen (zie 
paragraaf 8.2.2.1.1) en het recht op onmiddellijke aftrek heeft als doel om te voorkomen dat 
de belastingplichtige de btw op zijn kosten moet voorfinancieren (zie paragraaf 8.2.2.1.3). 
Om het gevaar van cumulatie van btw af te wenden, dient het recht op aftrek de btw te 
omvatten op alle elementen die deel uitmaken van de kostprijs (lees: niet alleen de btw 

14 Met de ‘vooromzet’ wordt de voorbelasting bedoeld. De Engelse taalversie van de toelichting op 
art. 17 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn is daarom beter verwoord: “A taxable person may only 
exercise his right to deduct if the tax in respect of the previous transaction has become chargeable.”

15 Derde considerans Btw-richtlijn.
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op de directe kosten, maar ook de btw op de investeringen en andere algemene kosten).16

Dat verklaart waarom de zogenoemde ‘voorbelasting’ in art. 1 lid 2 Btw-richtlijn wat 
omstandig is omschreven als ‘het bedrag waarmee de onderscheiden elementen van de 
prijs rechtstreeks zijn belast’.17 De aftrek van voorbelasting waarborgt dat op de prijs in 
beginsel slechts éénmaal het volle btw-bedrag drukt.18

Uit de richtlijnhistorie blijkt dat, behoudens enkele specifieke uitzonderingen in (thans) 
art. 169 Btw-richtlijn, geen recht op btw-aftrek bestaat voor zover de belastingplichtige de 
afgenomen goederen of diensten gebruikt voor onbelastbare of vrijgestelde handelingen. 
Gesteld kan worden dat het recht op btw-aftrek in dat geval niet nodig is om in de betreffende 
schakel van de productie- of distributieketen cumulatie van btw te voorkomen.19 Zonder 
gebruik voor belaste handelingen is van vóórbelasting immers geen sprake. Niettemin 
heeft de Europese Commissie naar mijn mening terecht onderkent dat aan deze aftrek-
beperking een ‘neutraliteitsbezwaar’ kleeft. Immers, wordt de onbelastbare transactie of 
een vrijgestelde handeling verricht aan een aftrekgerechtigde belastingplichtige, dan zit 
in de prijs van deze transactie niet-aftrekbare btw verdisconteerd die door de afnemer 
niet in aftrek gebracht kan worden. Dit gevaar van cumulatie is bij vastgoedtransacties 
bepaald niet ondenkbeeldig, aangezien zowel de levering als de verhuur van vastgoed 
in beginsel vrijgesteld is (zie hoofdstukken 5 tot en met 7) en vastgoedtransacties die 
door een publiekrechtelijk lichaam als overheid worden verricht op grond van art. 13 
Btw-richtlijn in beginsel onbelastbaar zijn. Uit de richtlijnhistorie volgt dat die inbreuk 
op het beginsel van de fiscale neutraliteit berust op een bewuste keuze van de lidstaten 
(zie paragraaf 8.2.2.1.2 en 8.2.2.2.1).

Het is naar mijn mening dan ook in overeenstemming met de richtlijnhistorie dat het 
Hof van Justitie sinds het Rompelman-arrest tot (principieel20) uitgangspunt neemt dat:

“de aftrekregeling tot doel heeft, de ondernemer geheel te ontlasten van de in het kader van 
al zijn economische activiteiten verschuldigde of betaalde btw. Het stelsel van belasting over 
de toegevoegde waarde waarborgt derhalve een volstrekt neutrale fiscale belasting van alle 
economische activiteiten, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteiten mits die 
activiteiten op zich aan de heffing van btw zijn onderworpen.”21

In dit uitgangspunt komt enerzijds tot uitdrukking dat het Hof een zo ruim mogelijke 
uitleg van het aftrekrecht voorstaat teneinde te voorkomen dat er btw drukt op een 
belastingplichtige. Anderzijds maakt het Hof duidelijk dat die ruime uitleg een grens 
heeft: zij geldt uitsluitend voor de btw op kosten die worden gemaakt in het kader van 
belaste handelingen.

16 ABC-rapport, p. 106.
17 Deze omschrijving van de voorbelasting lijkt te zijn ontleend aan het ABC-rapport, aangezien 

hierin wordt betoogd dat cumulatie van btw slechts kan worden voorkomen indien de btw ‘op 
alle elementen die deel uitmaken van de kostprijs’ kan worden afgetrokken (ABC-rapport, p. 106).

18 ABC-rapport, p. 105.
19 ABC-rapport, p. 107.
20 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 

p. 54.
21 HvJ EG 14 februari 1985, zaak 268/83, BNB 1985/315, m.nt. Simons, r.o. 19 (Rompelman).
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8.2.4 Hof van Justitie

8.2.4.1 Ontstaan recht op btw-aftrek

8.2.4.1.1 Status én hoedanigheid belastingplichtige

Het recht op btw-aftrek ontstaat op grond van art. 167 Btw-richtlijn op het tijdstip waarop 
de aftrekbare btw verschuldigd wordt. Uit deze bepaling, gelezen in samenhang met 
art. 168 Btw-richtlijn, heeft het Hof van Justitie afgeleid dat het recht op btw-aftrek 
slechts kan ontstaan indien de goederen of diensten waarop btw drukt zijn afgenomen 
door een als zodanig handelende belastingplichtige en dat het (voorgenomen) gebruik 
enkel bepalend is voor de omvang van het van het recht op btw-aftrek en voor de omvang 
van eventuele herzieningen.22 Het ontstaan van het recht op btw-aftrek zegt dus niets 
over het btw-bedrag dat aftrekbaar is, maar uitsluitend dat het btw-stelsel (en daarmee 
het aftrekmechanisme) op deze aanschaf van toepassing is.23 Deze uitleg van het Hof van 
Justitie betekent dat btw-aftrek en de herziening daarvan slechts mogelijk is indien het 
goed of de dienst waarop btw drukt niet alleen is afgenomen door een belastingplichtige, 
maar ook als belastingplichtige. Of anders gezegd: voor het ontstaan van het recht op 
btw-aftrek is niet alleen de status van de afnemer (belastingplichtige) van belang, maar 
ook zijn ‘aanschafhoedanigheid’ (verwerving als belastingplichtige). De omstandigheid dat 
goederen of diensten waarop btw drukt zijn afgenomen door een niet-belastingplichtige 
of door een belastingplichtige die bij de afname niet als zodanig handelt betekent dus dat 
de toegang tot de ‘aftrekpoort’ wordt geweigerd.24 Het ontzeggen van die toegang brengt 
met zich dat er geen recht op btw-aftrek bestaat en dat een eventueel aftrekgerechtigd 
gebruik ná de afname van het goed of de dienst geen aanleiding kan zijn voor herziening.25 
In onderstaande figuur is het voorgaande samengevat.

22 HvJ EG 11 juli 1991, zaak C-97/90, FED 1991/647, m.nt. Bijl, r.o. 8 en 15 (Lennartz).
23 HvJ EG 11 juli 1991, zaak C-97/90, FED 1991/647, m.nt. Bijl, r.o. 15 (Lennartz). In gelijke zin: 

Blokland, noot bij HR 20 september 2019, nr. 17/04489, BNB 2020/97 en conclusie A-G Ettema 
30 oktober 2020, nr. 19/02837, V-N 2020/65.20, punt 2.1.

24 Zie bijv. HvJ EG 11 juli 1991, zaak C-97/90, FED 1991/647, m.nt. Bijl, r.o. 8 en 9 (Lennartz), HvJ EG 
6 mei 1992, zaak C-20/91, BNB 1992/377, m.nt. Finkensieper, r.o. 17 (De Jong) en HvJ EG 2 juni 2005, 
zaak C-378/02, BNB 2007/220, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 32 (Waterschap Zeeuws Vlaanderen).

25 HvJ EG 11 juli 1991, zaak C-97/90, FED 1991/647, m.nt. Bijl, r.o. 11 en 12 (Lennartz) en HvJ EG 
2 juni 2005, zaak C-378/02, BNB 2007/220, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 40 (Waterschap Zeeuws 
Vlaanderen).
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Omdat deze vernauwingen van de aftrekpoort kunnen leiden tot een inbreuk op het beginsel 
van de fiscale neutraliteit, is het van belang om na te gaan wat de grondslag is van deze 
voorwaarden voor het ontstaan van het aftrekrecht en hoe deze voorwaarden door het 
Hof van Justitie worden ingevuld. Hierop wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan.

 8.2.4.1.2 Status belastingplichtige

 Zoals het Hof van Justitie naar mijn mening terecht uit art. 167 jo. art. 168 Btw-richtlijn 
afleidt, is aftrek slechts mogelijk indien de goederen en diensten zijn afgenomen door een 
belastingplichtige. Voor deze vernauwing van de ‘aftrekpoort’ bestaat derhalve een juridische 
grondslag.26 Het hebben van de status van belastingplichtige op het moment waarop de 
goederen of diensten worden afgenomen, is dus noodzakelijk voor het ontstaan van het 
recht op btw-aftrek. In het licht van de fiscale neutraliteit is het daarom van groot belang 
dat het Hof van Justitie het begrip ‘belastingplichtige’ ruim uitlegt. In het Rompelman-arrest 
heeft het Hof geoordeeld dat de belastingplicht reeds aanvangt op het moment dat de eerste 
voorbereidende handelingen worden getroffen (zie paragraaf 3.4.1.2.2.1).27 Hierdoor heeft 
het Hof er een stokje voor gestoken dat een startende belastingplichtige de btw op de kosten 
voor een voorgenomen belaste handeling moet voorfinancieren, hetgeen in strijd zou zijn 
met de ratio van het aftrekrecht (zie paragraaf 8.2.3). In het Rompelman-arrest betekende 
de ruime uitleg van het begrip ‘belastingplichtige’ dat het echtpaar Rompelman reeds bij 
aankoop van (het recht op) een in aanbouw zijnde showroom recht had op (volledige) 
btw-aftrek vanwege de voorgenomen belaste verhuur en niet pas bij de aanwending van 
de showroom voor de belaste verhuur. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in het Fini 
H-arrest geoordeeld dat ook in de liquidatiefase – dus na beëindiging van de belastbare 
handelingen – nog sprake is van belastingplicht (zie paragraaf 3.4.1.2.2.1). In het Fini 
H-arrest betekende dit dat de btw op de huur en de bijkomende kosten van een gebouw 
dat door Fini H was gebruikt voor haar restaurantactiviteit, na de beëindiging van die 
activiteit op dezelfde wijze aftrekbaar was als tijdens de periode tussen de voorbereiding 
en de stopzetting van deze activiteit.28 Met voormelde ruime uitleg van het begrip ‘belas-
tingplichtige’ waarborgt het Hof van Justitie derhalve dat de belastingplichtige zowel in 
de voorbereidende, de operationele als de liquidatiefase volledig ontlast kan worden van 
de btw op de kosten die hij voor belaste handelingen maakt.

26 R.F.W. van Brederode, ‘De scheidslijn tussen consumptie en productie in de BTW’, WFR 1998/1577.
27 HvJ EG 14 februari 1985, zaak 268/83, BNB 1985/315, m.nt. Simons (Rompelman).
28 HvJ EG 3 maart 2005, zaak C-32/03, V-N 2005/15.8 (Fini H).
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8.2.4.1.3 Hoedanigheid belastingplichtige

8.2.4.1.3.1 Finaal causaliteitscriterium

Voor het ontstaan van een recht op btw-aftrek is het naar het oordeel van het Hof van Justitie 
niet voldoende dat de goederen of diensten door een belastingplichtige zijn afgenomen. 
De belastingplichtige moet de goederen of diensten ook als belastingplichtige hebben 
afgenomen. Hiervan is sprake indien de belastingplichtige de goederen of diensten ten 
behoeve van zijn belastbare handelingen heeft verworven.29 Aan dit criterium wordt niet 
voldaan indien belastingplichtige de goederen of diensten ook zou hebben afgenomen 
indien de belastbare handelingen niet zouden zijn verricht.30 Een verwerving ten behoeve 
van belastbare handelingen veronderstelt derhalve dat de aanschaf van de goederen en 
diensten zijn oorzaak vindt in de (voorgenomen) belastbare handelingen.31 Het volstaat 
echter niet om vast te stellen dat er tussen de kosten en de belastbare handelingen een 
causaal verband bestaat (lees: de goederen of diensten zouden niet zijn niet afgenomen, 
indien de belastingplichtige de belastbare handelingen niet zou hebben verricht).32 De 
goederen of diensten moeten door de belastingplichtige zijn afgenomen ten behoeve van 
de belastbare handelingen. Hieruit leid ik af dat het Hof het (aan Aristoteles ontleende) 
criterium van de ‘finale causaliteit’ (causa finalis) hanteert.33 Ik acht het dan ook niet 
juist om finaliteit en causaliteit als twee nevenschikkende criteria te hanteren voor de 
‘hoedanigheidstoets’.34 Het gaat niet om het doel (finaliteit35) óf de oorzaak (causaliteit), 
maar om de doeloorzaak (finale causaliteit). Het Sveda-arrest laat zien dat de verwerving 
van investeringsgoederen die bedoeld zijn om gratis te worden gebruikt door het publiek, 
naar het oordeel van het Hof van Justitie voldoet aan het finale causaliteitscriterium indien 
deze investeringsgoederen een middel zijn om aan dit publiek belastbare handelingen te 
verrichten. Aan deze ‘investeringstoets’36 is blijkens het Kretztechnik-arrest ook voldaan 
indien een belastingplichtige diensten heeft afgenomen voor de (onbelastbare) uitgifte 
van aandelen waarmee hij zijn economische activiteit – in de betreffende zaak: de verkoop 
van medische apparatuur – beoogt te versterken.37

29 HvJ EG 8 maart 2001, zaak C-415/98, BNB 2001/200, m.nt. Van Kesteren, r.o. 29 (Bakcsi), HvJ 
EU 16 februari 2012, zaak C-118/11, V-N 2012/17.18, r.o. 58 (Eon Aset Menidjmunt), HvJ EU 
22 maart 2012, zaak C-153/11, V-N 2012/25.16, r.o. 40 (Klub) en HvJ EU 22 oktober 2015, zaak 
C-126/14, BNB 2016/135, m.nt. Swinkels, r.o. 19 en 21 (Sveda).

30 HvJ EG 8 februari 2007, zaak C-435/05, BNB 2007/308, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 33 (Investrand) 
en HvJ EU 21 februari 2013, zaak C-104/12, V-N 2013/17.18, r.o. 28 (Wolfram Becker).

31 HvJ EG 8 februari 2007, zaak C-435/05, BNB 2007/308, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 33 (Investrand) 
en HvJ EU 18 januari 2012, zaak C-26/12, V-N 2013/48.17, r.o. 26 (PPG).

32 HvJ EU 21 februari 2013, zaak C-104/12, V-N 2013/17.18, r.o. 30 en 31 (Wolfram Becker).
33 Zie hierover nader de inleiding van Ch. Huppert en B. Poortman in: Aristoteles, Ethica Nicomachea, 

Uitgeverij Damon 2019, p. 33-35. Zij wijzen erop dat het Griekse begrip ‘aitia’ onder invloed van 
de Latijnse vertaling (causa) in het Nederlands vaak wordt vertaald als ‘oorzaak’, maar dat dit 
woord beter vertaald kan worden met ‘de verantwoordelijke of verklarende factor’.

34 Anders: Redactie V-N, aantekening bij Hof Arnhem-Leeuwarden 7 april 2020, nr. 19/00765, 
V-N 2020/29.15.

35 Deze term ontleen ik aan: A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang 
tussen kosten en belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 889.

36 De term ‘investeringstoets’ ontleen ik aan: A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlos-
makelijke samenhang tussen kosten en belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 888.

37 HvJ EG 26 mei 2005, zaak C-465/03, BNB 2005/313, m.nt. Van Hilten, r.o. 36 (Kretztechnik).
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 8.2.4.1.3.2 Wanneer speelt de hoedanigheidsvoorwaarde?

De vraag of aan de hoedanigheidsvoorwaarde is voldaan, speelt blijkens de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie met name indien goederen of diensten worden afgenomen door 
een persoon met twee ‘btw-petten’ op, zoals een eenmansondernemer (hoedanigheid 
van belastingplichtige en privépersoon), een publiekrechtelijk lichaam (hoedanigheid van 
belastingplichtige en overheid) of een gemengde (lees: deels tegen vergoeding moeiende) 
holding (hoedanigheid van belastingplichtige en niet-belastingplichtige).38 In die situatie 
moet beoordeeld worden of het goed of de dienst is afgenomen met de pet op van belasting-
plichtige. Worden de aangeschafte goederen of diensten direct aangewend voor belastbare 
handelingen, dan is uit dit gebruik op te maken dat voldaan is aan de hoedanigheidseis.39

Voor het ontstaan van het recht op aftrek is een onmiddellijk gebruik voor belastbare 
handelingen echter niet vereist. Uit het onmiddellijke gebruik voor privédoeleinden of 
onbelastbare handelingen volgt daarom niet dat het goed of de dienst niet is aangeschaft 
als belastingplichtige.40 Het is immers mogelijk dat de belastingplichtige het voornemen 
heeft om het afgenomen goed of de afgenomen dienst na een initieel gebruik voor privé-
doeleinden of onbelastbare handelingen te gaan gebruiken voor belastbare handelingen.41

In dat geval dient aan de hand van de omstandigheden van het geval te worden beoordeeld 
of de belastingplichtige de goederen of diensten als belastingplichtige heeft afgenomen.42

Zoals uit paragraaf 8.2.4.1.3.1 volgt, is hiervoor het finale causaliteitscriterium beslissend. 
Voor de vraag of aan dit criterium is voldaan, dient te worden nagegaan of uit objectieve 
gegevens blijkt dat het voornemen bestaat om een goed of dienst te gaan gebruiken voor 
belastbare handelingen. Bij deze objectieve gegevens kan blijkens de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie gedacht worden aan:
● de aard van het betrokken goed of de betrokken dienst;
● het tijdsverloop dat is gelegen tussen de aanschaf en het daadwerkelijke gebruik voor 

de belastbare handelingen;
● actieve stappen om het gebruik van een (onroerend) goed voor belastbare handelingen 

mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de herinrichting van een gebouw of het aanvragen 
van benodigde vergunningen;

38 Vgl. conclusie A-G Ettema 23 april 2019, nr. 17/04489, V-N 2019/30.15, punt 3.12 e.v.
39 Vgl. HvJ EG 11 juli 1991, zaak C-97/90, FED 1991/647, m.nt. Bijl, r.o. 14 (Lennartz).
40 HvJ EG 11 juli 1991, zaak C-97/90, FED 1991/647, m.nt. Bijl, r.o. 14 (Lennartz) en HvJ EU 25 juli 2018, 

zaak C-140/17, BNB 2019/32, m.nt. Swinkels, r.o. 51 (Gmina Ryjewo).
41 HvJ EG 23 april 2009, zaak C-460/07, V-N 2009/25.17, r.o. 45 en 46 (Puffer), HvJ EU 19 juli 2012, 

zaak C-334/10, BNB 2012/271, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 33 (Vof X) en HvJ EU 25 juli 2018, zaak 
C-140/17, BNB 2019/32, m.nt. Swinkels, r.o. 53 (Gmina Ryjewo).

42 HvJ EG 11 juli 1991, zaak C-97/90, FED 1991/647, m.nt. Bijl, r.o. 20 (Lennartz), HvJ EU 22 okto-
ber 2015, zaak C-126/14, BNB 2016/135, m.nt. Swinkels, r.o. 21 (Sveda) en HvJ EU 25 juli 2018, 
zaak C-140/17, BNB 2019/32, m.nt. Swinkels, r.o. 38 (Gmina Ryjewo).
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 ● een registratie als belastingplichtige op het moment waarop het betrokken goed of de 
betrokken dienst is aangeschaft.43

Voorts kan gedacht worden aan:
 ● de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de belaste ingaande handeling;
 ● de factuur voor de ingaande handeling44; en
 ● de overeenkomst met een derde voor een (beoogde) uitgaande handeling.

Hoewel de beoordeling of aan de hoedanigheidsvoorwaarde is voldaan met name speelt 
indien een persoon niet alleen de pet van belastingplichtige, maar ook de pet van niet-be-
lastingplichtige draagt, kan deze voorwaarde ook in andere situaties van belang zijn. Hierbij 
kan gedacht worden aan de situatie waarin de ‘pet’ van niet-belastingplichtige is ingewisseld 
voor de ‘pet’ van belastingplichtige, zoals in de zaak Investrand45 het geval was, of indien de 
afgenomen goederen of diensten (ook) ten goede komen aan een andere persoon dan de 
belastingplichtige zelf, zoals in de zaken PPG46, Eon Aset Menidjmunt47, Wolfram Becker48, 
Iberdrola49, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie50 en Vos Aannemingen51 het geval was. 
Daarnaast komt, zoals uit paragraaf 8.2.4.1.3.1 volgt, het finale causaliteitscriterium ook 
om de hoek kijken indien een belastingplichtige goederen of diensten aanschaft voor een 
handeling die op zichzelf genomen onbelastbaar is, maar deze handeling een middel is 
om te investeren in zijn economische activiteit(en).

Doet zich geen bijzonderheid voor die noopt tot de beantwoording van de vraag of de 
belastingplichtige als zodanig handelt, dan is het naar mijn mening zinledig om afzonderlijk 
te toetsen of aan de hoedanigheidsvoorwaarde is voldaan. Dit kan verklaren waarom het 
Hof van Justitie bij de beoordeling van het recht op btw-aftrek niet altijd aan het finale 
causaliteitscriterium toetst.52

8.2.4.1.3.3 Ruime uitleg ‘verwerving als belastingplichtige’

Een belastingplichtige die een goed of dienst waarop btw drukt heeft afgenomen als 
niet-belastingplichtige staat voor een gesloten ‘aftrekpoort’ indien hij het goed of de dienst 

43 HvJ EG 11 juli 1991, zaak C-97/90, FED 1991/647, m.nt. Bijl, r.o. 20 (Lennartz), HvJ EG 8 maart 2001, 
zaak C-415/98, BNB 2001/200, m.nt. Van Kesteren, r.o. 29 (Bakcsi), HvJ EU 16 februari 2012, zaak 
C-118/11, V-N 2012/17.18, r.o. 58 (Eon Aset Menidjmunt), HvJ EU 22 maart 2012, zaak C-153/11, 
V-N 2012/25.16, r.o. 41 (Klub), HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-334/10, BNB 2012/271, m.nt. Van 
Zadelhoff, r.o. 23 (Vof X), HvJ EU 22 oktober 2015, zaak C-126/14, BNB 2016/135, m.nt. Swinkels, 
r.o. 21 (Sveda) en HvJ EU 25 juli 2018, zaak C-140/17, BNB 2019/32, m.nt. Swinkels, r.o. 38, 45-47 
en 50 (Gmina Ryjewo).

44 Vgl. conclusie A-G Lenz 26 januari 1995, zaak C-4/94, ECLI:EU:C:1995:16, punt 36 (BLP Group).
45 HvJ EG 8 februari 2007, zaak C-435/05, BNB 2007/308, m.nt. Van Zadelhoff (Investrand).
46 HvJ EU 18 januari 2012, zaak C-26/12, V-N 2013/48.17 (PPG).
47 HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-118/11, V-N 2012/17.18 (Eon Aset Menidjmunt).
48 HvJ EU 21 februari 2013, zaak C-104/12, V-N 2013/17.18 (Wolfram Becker).
49 HvJ EU 14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65, m.nt. Swinkels (Iberdrola).
50 HvJ EU 16 september 2020, zaak C-528/19, V-N 2020/52.21 (Mitteldeutsche Hartstein-Industrie).
51 HvJ EU 1 oktober 2020, zaak C-405/19, FED 2020/153, m.nt. Merkx (Vos Aannemingen).
52 Vgl. A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten en 

belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 888.



552

Hoofdstuk 8 / Aftrek voorbelasting8.2.4.1.3.3

nadien gaat gebruiken voor belaste handelingen. Het finale causaliteitscriterium kan dus 
tot gevolg hebben dat er btw drukt op het gebruik voor belaste handelingen, hetgeen 
in strijd is met de ratio van het aftrekrecht (zie paragraaf 8.2.3). De zaak Gmina Ryjewo 
vormt hiervan een treffende illustratie. In deze zaak ging het om een dorpshuis dat in 
2010 belast was (op)geleverd aan de Poolse gemeente Ryjewo, een belastingplichtige, en 
door deze gemeente aanvankelijk uitsluitend was gebruikt voor onbelastbare handelingen. 
In de loop van 2014 heeft de gemeente het voornemen geuit om het dorpshuis ook te 
gaan gebruiken voor belaste verhuur en heeft zij de Poolse fiscus verzocht om antwoord 
te geven op de vraag of deze verhuur herziening van de btw-aftrek tot gevolg heeft. De 
Poolse fiscus heeft die vraag ontkennend beantwoord, omdat de gemeente het dorpshuis 
als niet-belastingplichtige heeft verworven.

 In haar conclusie heeft A-G Kokott het Hof geadviseerd om dit onwenselijke gevolg van 
het finale causaliteitscriterium weg te nemen en herziening van btw-aftrek toe te staan in 
de situatie dat een onroerend goed door een belastingplichtige in zijn hoedanigheid van 
niet-belastingplichtige is verworven, maar na de aanschaf alsnog voor belaste handelingen 
wordt aangewend.53 Het Hof van Justitie is A-G Kokott hierin niet gevolgd. Het Hof volstaat 
met het verzachten van de ‘neutraliteitspijn’ door, onder verwijzing naar de ratio van het 
aftrekrecht, te oordelen dat het noodzakelijk is dat ‘verwerving als belastingplichtige’ ruim
moet worden uitgelegd.54 Op grond van die ruime uitleg achtte het Hof het niet uitgesloten 
dat de gemeente Ryjewo het dorpshuis heeft aangeschaft als belastingplichtige indien:
1. het onroerend goed naar zijn aard zowel voor belastbare als onbelastbare handelingen kan 

worden gebruikt, maar in eerste instantie voor onbelastbare handelingen is gebruikt55;
2. de belastingplichtige niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij voornemens was om 

het onroerend goed te gaan gebruiken voor belaste handelingen, maar ook niet heeft 
uitgesloten dat het daarvoor zou worden gebruikt.

Of, gelet op alle feitelijke omstandigheden, voldaan is aan de eis dat het dorpshuis als 
belastingplichtige is afgenomen dient de nationale rechter te beoordelen, aldus het Hof 
van Justitie.56

De Hoge Raad heeft, onder verwijzing naar het Gmina Ryjewo-arrest, geoordeeld dat een 
gemeente bij de aanschaf van gymnastieklokalen die van meet af zijn gebruikt voor belast-
bare (terbeschikkingstelling tegen vergoeding aan derden) en onbelastbare handelingen 
(terbeschikkingstelling om niet aan scholen voor primair onderwijs) voldaan is aan de eis 
dat de gymnastieklokalen als belastingplichtige zijn verworven.57 Naar mijn mening is dit 

53 Conclusie A-G Kokott 19 april 2018, zaak C-140/17, BNB 2019/32, punten 32 t/m 42 (Gmina Ryjewo).
54 HvJ EU 25 juli 2018, zaak C-140/17, BNB 2019/32, m.nt. Swinkels, r.o. 54 (Gmina Ryjewo).
55 Hoewel in de Nederlandse vertaling van dit arrest wordt gesproken over ‘gebruik voor belaste en 

niet-belaste handelingen’ blijkt uit r.o. 48 dat gebruik voor belastbare en onbelastbare handelingen 
is bedoeld. Dit blijkt ook uit de Engelse vertaling van dit arrest waarin wordt gesproken over het 
gebruik voor ‘taxable activities and for non-taxable activities’.

56 HvJ EU 25 juli 2018, zaak C-140/17, BNB 2019/32, m.nt. Swinkels, r.o. 59 en dictum (Gmina Ryjewo).
57 HR 20 september 2019, nr. 17/04489, BNB 2020/97, m.nt. Blokland.
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oordeel niet verrassend te noemen.58 In de zaak Gmina Ryjewo was immers sprake van een 
voornemen om het dorpshuis na enkele jaren van gebruik voor onbelastbare handelingen 
ook voor belast(bar)e handelingen te gaan gebruiken. In het voorgenomen gebruik voor 
zowel onbelastbare als belastbare handelingen heeft het Hof van Justitie kennelijk geen 
beletsel gezien voor een aanschaf als belastingplichtige.59

8.2.4.1.3.4 Kritiek op de hoedanigheidsvoorwaarde

De in de vorige paragraaf besproken ruime uitleg van de verwerving als belastingplichtige 
is naar mijn mening als een pijnstiller: het verzacht de pijn, maar neemt de oorzaak van 
de pijn niet weg. Naar mijn mening is het mogelijk en wenselijk dat het Hof van Justitie 
de eis loslaat dat het goed of de dienst als belastingplichtige moet zijn verworven. Zoals 
het Hof van Justitie zelf erkend, kan deze eis immers leiden tot een gevolg dat in strijd 
is met de ratio van het aftrekrecht: de fiscale neutraliteit (zie paragraaf 8.2.4.1.3.3). Een 
teleologische interpretatie van art. 167 en art. 168 Btw-richtlijn pleit daarom voor het 
afschaffen van de eis dat goederen of diensten als belastingplichtige moeten zijn verworven. 
Ook een grammaticale interpretatie van art. 167 en art. 168 Btw-richtlijn dwingt naar mijn 

58 In (soort)gelijke zin: Cornielje, noot bij HR 20 september 2019, nr. 17/04489, FED 2019/143, 
Redactie V-N, aantekening bij HR 20 september 2019, nr. 17/04489, V-N 2019/44.13, Solty-
sik, noot bij HR 20 september 2019, nr. 17/04489, NLF 2019/1351, Toet, commentaar bij HR 
20 september 2019, nr. 17/04489, NTFR 2019/2798 en Blokland, noot bij HR 20 september 2019, 
nr. 17/04489, BNB 2020/97. Zie ook: E.H.C. Bakx en A.M. de Wit, ‘Vermogensetikettering in de 
btw voor gevorderden: nieuwe inzichten ‘etikettering’ door publiekrechtelijke lichamen’, MBB 
2019/10, p. 98-99.

59 Op grond van het leerstuk van de vermogensetikettering in de btw heeft een belastingplichtige 
die een investeringsgoed aanschaft dat zowel voor bedrijfs- als privédoeleinden wordt gebruikt, 
de keuze om dit goed voor de btw hetzij volledig tot zijn bedrijfsvermogen te rekenen, hetzij 
volledig tot zijn privévermogen te rekenen (waardoor het dus volledig buiten het btw-stelsel 
wordt gehouden), hetzij het slechts voor het gedeelte waarvoor het daadwerkelijk voor bedrijfs-
doeleinden wordt gebruikt tot zijn bedrijfsvermogen te rekenen (zie bijv. HvJ EG 14 juli 2005, 
zaak C-434/03, BNB 2005/284, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 23 (Charles/Charles-Tijmens)). Dit leerstuk 
geeft een belastingplichtige de mogelijkheid om een investeringsgoed dat zowel voor bedrijfs- als 
privédoeleinden wordt gebruikt volledig of voor zover het voor privédoeleinden wordt gebruikt 
uit te sluiten van het btw-stelsel en daarmee van de aftrekregeling (HvJ EG 4 oktober 1995, zaak 
C-291/92, BNB 1996/62, m.nt. Hilten, r.o. 19 en 20 (Armbrecht)). Heeft een belastingplichtige voor 
die volledige of gedeeltelijke uitsluiting gekozen, dan is geen respectievelijk in zoverre geen sprake 
van een aanschaf als belastingplichtige (HvJ EG 23 april 2009, zaak C-460/07, V-N 2009/25.17, 
r.o. 43 en 44 (Puffer)). Een belastingplichtige die niet voor een dergelijke uitsluiting heeft gekozen, 
handelt bij de aanschaf van het gemengd gebruikte investeringsgoed wel als belastingplichtige. 
Naar mijn mening is deze jurisprudentie te verzoenen met het Gmina Ryjewo-arrest indien wordt 
aangenomen dat bij de aanschaf van een investeringsgoed dat zowel voor bedrijfsdoeleinden als 
privé- of niet-bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt sprake is van een aanschaf als belastingplichtige 
en dat dit slechts uitzondering lijdt indien of voor zover de belastingplichtige ervoor kiest het 
goed van het btw-stelsel (en daarmee van de aftrekregeling) uit te sluiten (in soortgelijke zin: 
Blokland, noot bij HR 20 september 2019, nr. 17/04489, BNB 2020/97; anders: conclusie A-G 
Ettema 23 april 2019, nr. 17/04489, V-N 2019/30.15, punt 3.12 en Cornielje, noot bij HR 20 sep-
tember 2019, nr. 17/04489, FED 2019/143). Steun voor die opvatting is naar mijn mening te vinden 
in de omstandigheid dat het Hof in het Gmina Ryjewo-arrest een groot gewicht toekent aan de 
omstandigheid dat de gemeente niet uitdrukkelijk heeft verklaard niet voornemens te zijn het 
dorpshuis te gaan gebruiken voor belast(bar)e handelingen.
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mening niet tot deze vernauwing van de aftrekpoort.60 Het recht op btw-aftrek kan op 
grond van deze bepalingen uitsluitend aan de orde zijn indien de goederen of diensten 
door een belastingplichtige zijn afgenomen (zie paragraaf 8.2.4.1.2) en sprake is van gebruik 
voor belaste handelingen (paragraaf 8.2.4.2). In tegenstelling tot art. 2 lid 1, onderdelen a 
en c Btw-richtlijn is in art. 168 Btw-richtlijn niet expliciet als voorwaarde gesteld dat een 
belastingplichtige bij de aanschaf van goederen als zodanig handelt.61

Dit roept de vraag op of een belastingplichtige die goederen of diensten afneemt met het 
oogmerk om die uitsluitend voor onbelastbare handelingen te gaan gebruiken de aftrek 
geweigerd moet worden, omdat hij niet als belastingplichtige handelt of omdat geen 
sprake is van (voorgenomen) gebruik voor belaste handelingen. Uit richtlijnhistorie volgt 
naar mijn mening het laatste. Op grond van art. 11 lid 2, eerste alinea Tweede Richtlijn 
was het de belastingplichtige niet toegestaan om de btw op goederen en diensten die hij 
volledig gebruikte voor onbelastbare handelingen in aftrek te brengen. Het komt mij voor 
dat een dergelijke aftrekbeperking zinledig zou zijn indien reeds uit art. 11 lid 3, eerste 
alinea Tweede Richtlijn, waarin het ontstaansmoment van het recht op btw-aftrek was 
geregeld, jo. art. 11 lid 1 Tweede Richtlijn zou volgen dat de ‘aftrekpoort’ gesloten is indien 
de goederen of diensten niet in de hoedanigheid van belastingplichtige zijn afgenomen. 
Hoewel een equivalent van art. 11 lid 2, eerste alinea Tweede Richtlijn niet in de Zesde 
Richtlijn en de Btw-richtlijn is opgenomen, blijkt uit de richtlijnhistorie dat hiermee geen 
materiële wijziging is beoogd en dat het beginsel van het niet mogen aftrekken van de 
btw die drukt op goederen en diensten die uitsluitend worden gebruikt voor onbelastbare 
handelingen gehandhaafd is (zie paragraaf 8.2.2.2.1). Een richtlijnhistorische interpretatie 
van art. 167 en art. 168 Btw-richtlijn biedt derhalve evenmin steun voor de ‘vondst’ van het 
Hof van Justitie dat de belastingplichtige de goederen en diensten als belastingplichtige 
moet hebben verworven.62 Resumerend ben ik derhalve van mening dat zowel een gram-
maticale, teleologische als een richtlijnhistorische interpretatie van (art. 167 jo.) art. 168 
Btw-richtlijn pleit voor het loslaten van de hoedanigheidsvoorwaarde.

Dat het loslaten van de hoedanigheidsvoorwaarde vanuit het oogpunt van de fiscale 
neutraliteit winst is, laat onverlet dat het rechtskarakter van de btw daartegen kan pleiten. 
Zo is Cornielje van mening dat de hoedanigheidsvoorwaarde voortvloeit uit het rechts-
karakter van de btw.63 Maar is dat zo? Op grond van het rechtskarakter van de btw dient 
btw te drukken op het eindverbruik. Echter, indien een belastingplichtige op het moment 
van aanschaf niet handelt als belastingplichtige, dan sluit dit – zeker bij vastgoed – niet 
uit dat op een later moment gebruik voor belaste handelingen plaatsvindt (en dus geen 
sprake is van eindverbruik). Dat door de hoedanigheidsvoorwaarde op dit gebruik btw 
drukt, staat naar mijn mening haaks op het rechtskarakter van de btw. Zoals uit voormelde 

60 In gelijke zin: M.W.C. Soltysik, ‘Het arrest VNLTO: alweer? Ja alweer, maar dan anders!’, MBB
2010/6, p. 236.

61 Het loslaten van de hoedanigheidsvoorwaarde vereist derhalve geen wijziging van de Btw-richtlijn. 
Anders: D.B. Middelburg, ‘Grijs bestaat niet in de btw’, WFR 2020/44, p. 291.

62 In gelijke zin: M.W.C. Soltysik, ‘Het arrest VNLTO: alweer? Ja alweer, maar dan anders!’, MBB
2010/6, p. 236.

63 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 247.
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richtlijnhistorie blijkt, is in een situatie van eindverbruik geen sprake van gebruik voor 
belaste handelingen waardoor die ‘aftrekvoorwaarde’ naar mijn mening waarborgt dat 
op het eindverbruik van door een belastingplichtige afgenomen goederen of diensten btw 
drukt. Ook in het licht van het rechtskarakter van de btw acht ik de door het Hof gestelde 
hoedanigheidsvoorwaarde derhalve onnodig en onwenselijk.

8.2.4.2 Omvang recht op btw-aftrek

8.2.4.2.1 Gebruik voor belaste handelingen

8.2.4.2.1.1 Een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang met belaste handelingen

In de vorige paragraaf is besproken wanneer het recht op btw-aftrek ontstaat. Het ontstaan 
van het recht op btw-aftrek zegt nog niets over de omvang van het recht op btw-aftrek. 
Voor de omvang van het recht op btw-aftrek is enkel het daadwerkelijke of voorgenomen 
gebruik van belang.64 Uit art. 168 Btw-richtlijn volgt dat recht op btw-aftrek bestaat voor 
zover de afgenomen goederen en diensten door de belastingplichtige worden gebruikt 
voor belaste handelingen. Maar wanneer is daarvan sprake? In het BLP Group-arrest heeft 
het Hof die vraag als volgt beantwoord: het recht op btw-aftrek vereist een rechtstreekse 
en onmiddellijke samenhang tussen de betrokken goederen en diensten en de belaste 
handelingen. De verworven goederen of diensten moeten volgens het Hof objectief met de 
belaste handelingen samenhangen; het doel dat de belastingplichtige met de uitgaande 
handelingen uiteindelijk (lees: onrechtstreeks of middellijk) beoogt te bereiken is niet 
relevant.65 Sindsdien is het criterium ‘rechtstreekse en onmiddellijke samenhang of, zoals 
het Hof van Justitie het ook wel verwoordt, ‘rechtstreeks en onmiddellijk verband’ leidend 
voor de vaststelling of sprake is van gebruik voor belaste handelingen.66

In de Nederlandse vertaling van het BLP Group-arrest gebruikt het Hof van Justitie voor de 
samenhang tussen de afgenomen goederen en diensten en de belaste handelingen twee 
nevenschikkende bijvoeglijke naamwoorden: rechtstreeks en onmiddellijk. Dit is geen 
vertaalfout, aangezien in de procestaal, het Engels, de adjectieven ‘direct and immediate’ 
worden gebruikt. Het Hof heeft niet gemotiveerd waarom het dit doet. Het komt mij 
voor dat deze woorden geen verschillende betekenis hebben en dat derhalve sprake is 
van een tautologie.67 Dat het Hof in het BLP-arrest ter onderbouwing van het criterium 
‘rechtstreekse en onmiddellijke samenhang’ wijst op (thans) art. 1 lid 2 en (thans) art. 169, 

64 Zie bijv. HvJ EG 11 juli 1991, zaak C-97/90, FED 1991/647, m.nt. Bijl, r.o. 15 (Lennartz).
65 HvJ EG 6 april 1995, zaak C-4/94, FED 1995/495, m.nt. Nieuwenhuizen (BLP Group).
66 A.J. van Doesum, Ondanks een onlosmakelijke samenhang (oratie), Kluwer: Deventer 2013, p. 15-16. 

Van Doesum wijst erop dat het Hof ook wel spreekt van kosten die ‘onlosmakelijk verbonden 
zijn met de gehele economische activiteit’ of een ‘toerekening van kosten aan de economische 
activiteit(en)’. Hierbij past naar mijn mening de kanttekening dat het Hof deze aanduidingen 
gebruikt in specifieke situaties, te weten de situatie dat kosten rechtstreeks en onmiddellijk 
samenhangen met de gehele bedrijfsactiviteit respectievelijk de situatie dat de kosten zowel 
verband houden met belastbare als onbelastbare handelingen.

67 M.D.J. van der Wulp, ‘Rechtstreekse en onmiddellijke samenhang: ‘juridisch’ en economisch 
element’, BtwBrief 2013/94, p. 4. Anders: conclusie A-G Saggio 30 september 1999, zaak C-98/98, 
BNB 2001/118, punt 29 (Midland Bank).
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onderdeel c Btw-richtlijn waarin uitsluitend het woord ‘rechtstreeks’ voorkomt, sterkt mij 
in die opvatting. Voormelde opvatting sluit ook aan bij het Nederlandse spraakgebruik op 
grond waarvan het begrip ‘onmiddellijk’ rechtstreeks betekent.68 Het is naar mijn mening 
niet uitgesloten dat het gebruik van de adjectieven rechtstreeks en onmiddellijk louter te 
danken is aan het leentjebuur spelen bij het civiele recht van de lidstaten. Op grond van 
art. 1231-4 van de Franse Code civil komt bij wanprestatie alleen de schade voor vergoeding 
in aanmerking die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg (‘suite immédiate et directe’) 
is van de wanprestatie. Dit veronderstelt dat de wanprestatie een conditio sine qua non is 
voor de schade.69 De Hoge Raad heeft zich in Nederland in een ver verleden in soortgelijke 
bewoordingen uitgelaten door voorop te stellen dat alleen de schade die het rechtstreekse en 
onmiddellijke gevolg is van een onrechtmatige daad voor schadevergoeding in aanmerking 
kan komen.70 Bij dit criterium ‘rechtstreeks en onmiddellijk gevolg’ gaat het – net als bij 
de rechtstreekse en onmiddellijke samenhang in de btw (zie paragrafen 8.2.4.2.2.2 en 
8.2.4.2.3.1) – om het vaststellen van een oorzakelijk verband.71 Of het criterium ‘recht-
streekse en onmiddellijke samenhang’ een civielrechtelijke ent is die door het Hof van 
Justitie aan de boom van de Europese btw is vastgemaakt, behoort tot het geheim van de 
Luxemburgse raadkamer. Ik volsta daarom met de constatering dat het gebruik van de 
adjectieven ‘rechtstreeks en onmiddellijk’ om een nauw verband te duiden reeds (lang) 
voor het BLP Group-arrest voorkwam in het civiele recht van de lidstaten. Het Hof van 
Justitie heeft het criterium ‘rechtstreekse en onmiddellijke samenhang’ in het Midland 
Bank-arrest nader ingevuld. Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

 8.2.4.2.1.2 Midland Bank-doctrine: invulling rechtstreekse en onmiddellijke samenhang

 In de zaak Midland Bank heeft de verwijzende rechter het Hof van Justitie verzocht om 
een nadere precisering van de ‘aard van de rechtstreekse en onmiddellijke samenhang’. 
Het Hof van Justitie heeft het echter niet realistisch geacht om te trachten die samenhang 
nauwkeuriger te formuleren. Het Hof oordeelde dat het, gelet op de diversiteit aan zakelijke 
transacties, onmogelijk is om de wijze waarop in elk geval het vereiste verband tussen 
de ingaande (‘input transactions’) en de uitgaande handelingen (‘output transactions’) 
moet worden vastgesteld nauwkeuriger te definiëren.72 Niettemin heeft het Hof in dit 

68 Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 29 maart 2021.
69 C.H. Sieburgh, Asser/Sieburgh 6-II 2017/52 (online, bijgewerkt op 1 oktober 2017).
70 HR 3 februari 1927, nr. 03021927, NJ 1927, 636 (nr. 3), m.nt. Meijers.
71 Het gebruik van de adjectieven ‘rechtstreeks en onmiddellijk’ om een (nauw) verband te duiden 

komt in het civiele recht van de lidstaten ook buiten het aansprakelijkheidsrecht voor. Te wijzen 
valt op art. 637 van het Burgerlijk Wetboek in België op grond waarvan een erfdienstbaarheid 
een last is op een erf tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. 
Het Belgische Hof van Cassatie heeft deze bepaling zo uitgelegd dat een erfdienstbaarheid een 
dienst is in rechtstreeks en onmiddellijk verband met het gebruiken en het exploiteren van een 
erf (Hof van Cassatie 16 mei 1952, Arr. Cassatie 1952, 518). Bij dit criterium gaat het - net als bij 
het criterium ‘rechtstreekse en onmiddellijke samenhang in de btw - om een objectief verband 
(Hof van Cassatie 28 januari 2000, Arr. Cassatie 2000, 76).

72 HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-98/98, BNB 2001/118, m.nt. Van Hilten, r.o. 25 (Midland Bank).
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arrest wel een nadere invulling gegeven aan het criterium ‘rechtstreekse en onmiddellijke 
samenhang’.73 Hierdoor is de verwijzende rechter niet met lege handen achtergebleven.74

Het Hof roept in het Midland Bank-arrest in herinnering dat volgens het fundamentele 
beginsel van het btw-stelsel, dat thans is neergelegd in art. 1 lid 2 Btw-richtlijn, bij elke 
handeling in het productie- of distributieproces btw is verschuldigd onder aftrek van de 
btw waarmee de onderscheiden elementen rechtstreeks zijn belast.75 Uit dat beginsel en de 
in het BLP Group-arrest geformuleerde regel, inhoudende dat voor het recht op btw-aftrek 
een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang tussen de verworven goederen of diensten 
en de belaste handelingen vereist is, heeft het Hof afgeleid dat het recht op btw-aftrek 
vooronderstelt (‘presuppose’) dat de kosten die voor het verwerven van die goederen of 
diensten zijn gemaakt, deel uitmaken van de kostprijs (‘cost components’) van de belaste 
handelingen. Die kosten moeten daarom deel uitmaken van de kosten (‘the costs’) van de 
uitgaande handelingen (‘output transactions’) waarvoor die goederen en diensten worden 
gebruikt. Om die reden moeten die elementen van de kostprijs (‘cost components’) nor-
maliter zijn ontstaan vóór de belastingplichtige de belaste handelingen verricht waarop zij 
betrekking hebben.76 Deze nadere invulling van het criterium ‘rechtstreekse en onmiddellijke 

73 S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt (diss.), Deventer: Kluwer 2010, p. 119, 
en A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten en 
belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 888.

74 Zie ook: conclusie A-G Saggio 30 september 1999, zaak C-98/98, ECLI:EU:C:1999:467, punt 28 
(Midland Bank) waarin hij opmerkt: “Het antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk, want het valt 
niet mee een abstract criterium te vinden om in het concrete geval te bepalen, of er tussen bepaalde 
handelingen een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang bestaat. Ik geloof in ieder geval niet, dat 
men zich van de zaak kan afmaken door simpelweg te herhalen, dat de samenhang rechtstreeks en 
onmiddellijk moet zijn: daarmee zou men immers de nationale rechter belasten met de taak om niet 
slechts in concreto na te gaan of die samenhang bestaat (wat stellig tot zijn bevoegdheid behoort), 
maar ook om de criteria te bepalen die hij daarbij moet aanwenden. Juist daarom heeft de nationale 
rechter het Hof niet gevraagd om een definitie zonder meer, maar om aanwijzingen met betrekking 
tot de aard van de hier bedoelde samenhang. Die aanwijzingen moeten hem in staat stellen zijn 
standpunt te bepalen tegenover een belastingplichtige die, zoals in ons geval, de BTW over juridische 
diensten die hij zowel heeft gebruikt voor het verrichten van een handeling waarvoor recht op aftrek 
bestaat, als voor zijn verdediging in rechte in een als nasleep van die handeling ontstaan geschil, 
volledig wenst af te trekken.”

75 R.o. 29.
76 R.o. 30. Deze rechtsoverweging wijkt in de Nederlandse taalversie van het Midland Bank-arrest 

af van de procestaal, het Engels: “Uit dat beginsel en uit de in punt 19 van het reeds aangehaalde 
arrest BLP Group geformuleerde regel, dat voor het recht op aftrek een rechtstreekse en onmiddellijke 
samenhang tussen de gebruikte goederen of diensten en de belaste handelingen vereist is, volgt, dat 
het recht op aftrek van de BTW die op deze goederen of diensten drukt, vooronderstelt dat de kosten 
die voor het verwerven van die goederen of diensten zijn gemaakt, een van de bestanddelen van 
de prijs van de belaste handelingen zijn. Die kosten moeten dus een onderdeel zijn van de prijs van 
de in een later stadium verrichte handelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van die goederen en 
diensten. Om die reden moeten die elementen van de kostprijs normalerwijze zijn ontstaan vóór de 
belastingplichtige de belaste handelingen verricht, waarop zij betrekking hebben.”. Uit de procestaal 
blijkt dat met ‘de prijs van belaste handelingen’ respectievelijk ‘de prijs van de in een later stadium 
verrichte handelingen’ niet de verkoopprijs, maar de kostprijs is bedoeld. Daarnaast ontbreekt 
in de procestaal het temporele element (‘in een later stadium’) in de overweging dat ‘de kosten 
dus een onderdeel moeten zijn van de (kost)prijs van de uitgaande handelingen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van die goederen en diensten’.
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samenhang’ is sinds het Midlank Bank-arrest leidend en wordt in de literatuur ook wel 
aangeduid als de ‘Midland Bank-doctrine’.77

 8.2.4.2.2 Directe kosten

 Uit de arresten BLP Group en Midland Bank is op te maken dat het Hof bij de beoordeling 
of recht op btw-aftrek bestaat twee stappen78 neemt.79 De eerste stap houdt in dat het 
Hof toetst of de kosten waarop btw drukt rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met 
één of meerdere uitgaande belaste handelingen van de belastingplichtige. Is dat het geval, 
dan komt de btw op deze kosten volledig voor aftrek in aanmerking. Het gaat hier om 
kosten die in de literatuur aangeduid worden als ‘directe kosten’.80 Dat het Hof uitsluitend 
toetst of de kosten toegerekend kunnen worden aan één of meer belaste handelingen 
valt te verklaren, aangezien op grond van art. 168 Btw-richtlijn uitsluitend getoetst moet 
worden of sprake is van gebruik voor belaste handelingen. Toch is de beperking van de 
eerste stap tot directe kosten voor belaste handelingen naar mijn mening niet zuiver. 
Zoals in paragraaf 8.2.4.2.3 zal blijken, beschouwt het Hof van Justitie kosten die geen 
directe kosten voor belaste handelingen zijn als algemene kosten. Uit het BLP-arrest en 
het AB SKF-arrest blijkt echter – conform art. 168 Btw-richtlijn – dat directe kosten voor 
vrijgestelde handelingen geen algemene kosten zijn.81 Om te voorkomen dat de directe 
kosten voor vrijgestelde handelingen tussen wal en schip vallen, dient bij de eerste stap 

77 Deze term is ontleend aan de bijlage bij conclusies A-G Overgaauw 10 april 2007, nrs. 42.863 en 
42.868, V-N 2007/25.29, punt 2.7.1. Zie voor deze term ook: S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) 
omzet ontbreekt (diss.), Deventer: Kluwer 2010, p. 120, A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, 
‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten en belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 888, 
S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 240 en S.B. Cornielje, ‘Houdstervennootschappen en het recht op aftrek van voorbelasting in 
de btw’, TFO 149.2, p. 32. Cornielje gebruikt ook de term ‘Midland Bank-principe’ (S.B. Cornielje, 
Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 238).

78 De term ‘(toerekenings)stappen’ ontleen ik aan: H.W.M. van Kesteren, ‘Directe en algemene 
kosten in de btw’, WFR 2008/6757, p. 320.

79 HvJ EG 6 april 1995, zaak C-4/94, FED 1995/495, m.nt. Nieuwenhuizen, r.o. 23 en 25 (BLP Group) 
en HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-98/98, BNB 2001/118, m.nt. Van Hilten, r.o. 31 (Midland Bank).

80 Zie bijv. H.W.M. van Kesteren, ‘Directe en algemene kosten in de btw’, WFR 2008/6757, p. 320, 
A. van Doesum, H. van Kesteren en G.J. van Norden, ‘Share Disposals and the Right of Deduction 
of Input VAT’, EC Tax Review 2010/2, p. 65, D.R. Jensen en H. Stensgaard, ‘The Distinction bet-
ween Direct and General Costs with Regard tot the Deduction of Input VAT – The Acquisition, 
Holding and Sale of Shares’, World Tax Journal February 2012, p. 5, A.J. van Doesum en H.W.M. 
van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten en belastbare handelingen’, WFR
2012/6960, p. 886, M.D.J. van der Wulp, ‘Rechtstreekse en onmiddellijke samenhang: ‘juridisch’ 
en economisch element’, BtwBrief 2013/94, p. 4, W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van 
ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 56, R.N.G. van der Paardt, 
Subsidies en BTW in de Europese Unie, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 179, B. Willemsen, ‘Het 
gambiet van het recht op aftrek van voorbelasting’, TFO 2017/149.1, p. 27, T. Mosmans en R. van 
der Velde, ‘Abbey National afgestoft: nieuw leven geblazen in het afgebakende gedeelte van 
een onderneming?’, BtwBrief 2019/74 en M. Merkx en K. Schriek, ‘Aftrek van voorbelasting: hot 
btw-topic voortdurend in beweging’, BTW-bulletin 2020/11, p. 12.

81 HvJ EG 6 april 1995, zaak C-4/94, FED 1995/495, m.nt. Nieuwenhuizen, r.o. 28 (BLP) en HvJ EG 
29 oktober 2009, zaak C-29/08, BNB 2010/251, m.nt. Swinkels, r.o. 71 (AB SKF).
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getoetst te worden of sprake is van directe kosten voor belaste óf vrijgestelde handelingen.82 
Alvorens in te gaan op de vraag hoe vastgesteld moet worden of sprake is van directe 
kosten voor belaste of vrijgestelde handelingen, dient eerst opgehelderd te worden wat 
onder het begrip ‘directe kosten’ wordt verstaan.

8.2.4.2.2.1 Wat zijn directe kosten?

De vraag wat onder directe kosten moet worden verstaan, wordt in de literatuur verschil-
lend beantwoord. De meeste auteurs zijn van mening dat het moet gaan om kosten die 
rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met één of meer belastbare handelingen.83 
Cornielje is echter van mening dat het begrip ‘directe kosten’ ziet op kosten die rechtstreeks 
en onmiddellijk samenhangen met een specifieke uitgaande belastbare handeling.84 Voor 
die uitleg is steun te vinden in de conclusie van A-G Jacobs in de zaak Abbey National I. 
In deze conclusie – die is verschenen vóór het Midland Bank-arrest van het Hof van Justi-
tie! – wijst A-G Jacobs erop dat niet alle kosten van de afgenomen goederen en diensten 
rechtstreeks worden opgenomen in een identificeerbare uitgaande handeling. Sommige van 
deze kosten zullen het karakter van algemene kosten hebben en voor zover deze algemene 
kosten elementen van de prijs van belaste handelingen zijn zal de btw daarop aftrekbaar 
zijn. Vele soorten algemene kosten betreffen volgens A-G Jacobs het bedrijf in zijn geheel 
en beïnvloeden slechts onrechtstreeks de winstmarge.85 Uit deze conclusie zijn naar mijn 
mening drie categorieën kosten af te leiden:
1. kosten die worden opgenomen in een identificeerbare uitgaande belaste of vrijgestelde 

handeling (directe kosten)
2. kosten die niet worden opgenomen in een identificeerbare uitgaande belaste of vrij-

gestelde handeling, maar wel elementen zijn van de prijs van belaste of vrijgestelde 
handelingen (algemene kosten belaste of vrijgestelde handelingen); en

82 Ook in de literatuur wordt hiervan uitgegaan (zie bijv. D.R. Jensen en H. Stensgaard, ‘The Distinction 
between Direct and General Costs with Regard tot the Deduction of Input VAT – The Acquisition, 
Holding and Sale of Shares’, World Tax Journal February 2012, p. 5, A.J. van Doesum en H.W.M. 
van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten en belastbare handelingen’, WFR 
2012/6960, p. 886 en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 243). In de Nederlandse wetgeving is dit expliciet opgenomen in art. 11 
lid 1, onderdeel b Uitv.besch. OB 1968.

83 Zie bijv. H.W.M. van Kesteren, ‘Directe en algemene kosten in de btw’, WFR 2008/6757, p. 320, 
A. van Doesum, H. van Kesteren en G.J. van Norden, ‘Share Disposals and the Right of Deduction 
of Input VAT’, EC Tax Review 2010/2, p. 65, D.R. Jensen en H. Stensgaard, ‘The Distinction bet-
ween Direct and General Costs with Regard tot the Deduction of Input VAT – The Acquisition, 
Holding and Sale of Shares’, World Tax Journal February 2012, p. 5, A.J. van Doesum en H.W.M. 
van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten en belastbare handelingen’, WFR 
2012/6960, p. 886, M.D.J. van der Wulp, ‘Rechtstreekse en onmiddellijke samenhang: ‘juridisch’ 
en economisch element’, BtwBrief 2013/94, p. 4, W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van 
ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 56, R.N.G. van der Paardt, 
Subsidies en BTW in de Europese Unie, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 179, B. Willemsen, ‘Het 
gambiet van het recht op aftrek van voorbelasting’, TFO 2017/149.1, p. 27, T. Mosmans en R. van 
der Velde, ‘Abbey National afgestoft: nieuw leven geblazen in het afgebakende gedeelte van 
een onderneming?’, BtwBrief 2019/74 en M. Merkx en K. Schriek, ‘Aftrek van voorbelasting: hot 
btw-topic voortdurend in beweging’, BTW-bulletin 2020/11, p. 12.

84 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 242-243 en S.B. Cornielje, ‘Het identificeren van directe kosten in de btw’, WFR 2019/54.

85 Conclusie A-G Jacobs 13 april 2000, zaak C-408/98, ECLI:EU:C:2000:207, punt 42 (Abbey National I).
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3. kosten die verband houden met het bedrijf als geheel (algemene kosten gehele be-
drijfsactiviteit).

De definitie van het begrip ‘directe kosten’ die Cornielje hanteert, komt naar mijn mening 
overeen met die van A-G Jacobs. Niettemin is A-G Jacobs, anders dan Cornielje, van mening 
dat de eerste toerekeningsstap niet beperkt is tot kosten die rechtstreeks en onmiddellijk 
samenhangen met een identificeerbare of specifieke uitgaande belaste handeling. Ook het 
Hof van Justitie beperkt de eerste toerekeningsstap niet tot de directe kosten stricto sensu. 
Het is sinds het Midland Bank-arrest vaste rechtspraak van het Hof dat bij de eerste stap 
getoetst moet worden of de kosten rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met één 
of meer belaste handelingen (meervoud!) in een later stadium.86

Het Hof heeft de kosten die rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met een of meer 
belaste (of vrijgestelde) handelingen noch in het Midland Bank-arrest noch daarna aangeduid 
als directe kosten. Of dit verband houdt met voormelde restrictieve uitleg van dit begrip door 
A-G Jacobs is niet zeker. Niettemin zou het door A-G Jacobs gemaakte onderscheid tussen 
algemene kosten – kosten die niet worden opgenomen in een identificeerbare uitgaande 
belaste handeling maar wel elementen zijn van de prijs van belaste handelingen enerzijds 
en algemene kosten die verband houden met de gehele bedrijfsactiviteit anderzijds – een 
verklaring kunnen zijn voor het Ryanair-arrest87. In dit arrest heeft het Hof van Justitie 
geoordeeld dat de btw op de algemene kosten in verband met de geplande overname van 
aandelen in een vennootschap volledig aftrekbaar is, omdat deze kosten rechtstreeks en 
onmiddellijk verband houden met de voorgenomen belaste managementdiensten aan 
deze vennootschap (en dus niet met de gehele bedrijfsactiviteit van Ryanair).88 Hoe dan 
ook, omdat de jurisprudentie van het Hof van Justitie er geen twijfel over laat bestaan 
dat het bij de tweede stap gaat om algemene kosten, acht ik het wenselijk om, zoals de 
meeste auteurs doen, alle kosten die rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met één 
of meer belaste of vrijgestelde handelingen te beschouwen als directe kosten. Die ruimere 
uitleg van het begrip ‘directe kosten’, die ik hierna zal aanhouden, zorgt voor een heldere 
afbakening van de eerste (directe kosten voor belastbare handelingen) en de tweede stap 
(algemene kosten).89

 8.2.4.2.2.2 Hoe moet vastgesteld worden of sprake is van directe kosten?

 Kosten hangen rechtstreeks en onmiddellijk samen met een of meer belaste of vrijge-
stelde handelingen indien de kosten deel uitmaken van de kostprijs van één of meer 
uitgaande belaste handelingen waarvoor die goederen en diensten worden gebruikt (zie 

86 Zie bijv. HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26, r.o. 29 (Abbey National I) en 
HvJ EU 14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65, m.nt. Swinkels, r.o. 28 (Iberdrola).

87 HvJ EU 17 oktober 2018, zaak C-249/17, FED 2019/8, m.nt. Nellen (Ryanair).
88 Anders: S.B. Cornielje, ‘Een goedkope vlucht naar een mooie bestemming: Ryanair’, NTFR-B

2018/39 die dit oordeel onbegrijpelijk acht.
89 Cornielje en Van Kesteren wijzen er terecht op dat het Hof van Justitie het begrip ‘algemene kosten’ 

bij goederen en diensten die gebruikt worden voor belastbare en onbelastbare handelingen in een 
andere zin gebruikt, namelijk: voor het deel van de kosten dat verband houden met de belastbare 
handelingen (S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, ‘Breuklijnen in de btw: samenloop van pro 
rata en pre-pro rata’, TFO 2020/166.3, p. 23).
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paragraaf 8.2.4.2.1.2). In de Nederlandse literatuur wordt in dit verband wel gesproken van 
de ‘verdisconteringstoets’.90 Deze toets houdt volgens Van Doesum en Van Kesteren in dat 
nagegaan wordt of de kosten verdisconteerd zijn in de (verkoop)prijzen van de uitgaande 
handeling(en).91 Zoals Cornielje terecht heeft betoogd, toetst het Hof echter niet of de kosten 
zijn opgenomen in de verkoopprijzen van één of meer belaste handelingen, maar of de kosten 
deel uitmaken van de kostprijs van één of meer belaste handelingen.92 Naar mijn mening 
zou ‘kostprijstoets’ daarom een etiket zijn dat de inhoud van de toets beter weergeeft. 
Uiteraard is het ook mogelijk om, zoals Cornielje doet, de term ‘verdisconteringstoets’ aan 
te houden en die uit te leggen als een kostprijstoets.93 Omdat het bij deze toets niet gaat om 
de vraag of de belastingplichtige de kosten verdisconteerd heeft in de verkoopprijzen van 
een of meer van zijn belaste handelingen, maar om de vraag of de kosten deel uitmaken van 
de kostprijs van een of meer belaste handelingen van de belastingplichtige, is manipulatie 
van deze toets door de belastingplichtige naar mijn mening uitgesloten.94 Daarnaast 
staat een kostprijstoets – in tegenstelling tot een zuivere verdisconteringstoets – niet op 
gespannen voet met het subjectieve vergoedingsbegrip in de btw.95 Naar mijn mening is 
een kostprijstoets in het licht van de concurrentieneutraliteit, te prefereren boven een 
zuivere verdisconteringstoets, aangezien hierdoor wordt voorkomen dat de btw-druk op 
goederen en diensten die (mede) met het oog op vrijgestelde handelingen zijn aangeschaft 
kan verschillen naargelang een belastingplichtige erin slaagt de kosten door te berekenen 
in de verkoopprijzen van een of meer belaste handelingen.96

90 A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten en 
belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 889 en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de 
Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 241.

91 A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten en belastbare 
handelingen’, WFR 2012/6960, p. 887. In gelijke zin: conclusie A-G Van Hilten 13 maart 2015, 
nr. 14/02615, V-N 2015/19.17, punt 5.4 en R.N.G. van der Paardt, Subsidies en BTW in de Europese 
Unie, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 180.

92 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 243-244. Zie ook: W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), 
Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 56. Hoewel het Volkswagen Financial Services UK-arrest niet 
gaat over directe kosten, bevestigt dit arrest naar mijn mening wel dat het Hof het voor het recht 
op btw-aftrek irrelevant acht of de kosten doorberekend zijn in de prijs van de uitgaande hande-
lingen (HvJ EU 18 oktober 2018, zaak C-153/17, FED 2019/3, m.nt. Cornielje, r.o. 45 (Volkswagen 
Financial Services UK)).

93 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 243-244.

94 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 243-244. Zie voor dit manipulatiegevaar bij een zuivere verdisconteringstoets: P. Lasok, ‘The 
Right To Deduct for Partially Exempt Bodies’, International VAT Monitor September/October 2011, 
p. 338, D.R. Jensen en H. Stensgaard, ‘The Distinction between Direct and General Costs with Regard 
tot the Deduction of Input VAT – The Acquisition, Holding and Sale of Shares’, World Tax Journal 
February 2012, p. 7 en A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang 
tussen kosten en belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 897.

95 J.J.M. Lamers en M.M.W.D. Merkx, ‘Btw, een kosten-batenanalyse’, WFR 2010/907.
96 A. van Doesum, H. van Kesteren en G.J. van Norden, ‘Share Disposals and the Right of Deduction 

of Input VAT’, EC Tax Review 2010/2, p. 65, P. Lasok, ‘The Right To Deduct for Partially Exempt 
Bodies’, International VAT Monitor September/October 2011, p. 338 en S.B. Cornielje, Fusies en 
overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 244.
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Het Hof van Justitie vooronderstelt dat aan de kostprijstoets is voldaan indien aan de 
zogenoemde ‘finale causaliteitstoets’ is voldaan.97 Zoals in paragraaf 8.2.4.1.3 is betoogd, 
is voor het ontstaan van een recht op btw-aftrek vereist dat de belastingplichtige bij de 
afname van goederen en diensten waarop btw drukt als zodanig handelt. Aan deze ‘hoeda-
nigheidsvoorwaarde’ is voldaan indien de belastingplichtige de goederen of diensten ten 
behoeve van zijn belastbare handelingen heeft verworven (finale causaliteit). Voor de vraag 
of recht bestaat op volledige aftrek dient een specifiekere finale causaliteitstoets plaats te 
vinden.98 Er dient te worden beoordeeld of de belastingplichtige de goederen of diensten 
ten behoeve van één of meer van zijn belaste handelingen heeft verworven.99 Finale causaliteit 
veronderstelt dat de kosten niet zouden zijn gemaakt als de belaste handeling(en) niet 
zou(den) zijn verricht, maar hieruit volgt niet dat als de kosten hun oorzaak uitsluitend 
vinden in de belaste handeling(en) (lees: een causaal verband bestaat) sprake is van 
finale causaliteit (zie paragraaf 8.2.4.1.3). Vereist is dat de beoogde belaste handelingen 
zowel het doel als de oorzaak van de ingaande belaste handeling is. Naar mijn mening 
zijn finaliteit en causaliteit dan ook geen nevenschikkende criteria voor de vaststelling 
van de rechtstreekse en onmiddellijke samenhang, aangezien het niet gaat om het doel 
(finaliteit) óf de oorzaak (causaliteit), maar om de doeloorzaak (finale causaliteit).100 Staat 
vast dat de belastingplichtige de goederen of diensten uitsluitend ten behoeve van één 
of meer belaste of één of meer vrijgestelde handelingen heeft verworven, dan neemt het 
Hof van Justitie aan dat deze kosten deel uitmaken van de kostprijs van die handelingen.101

Of anders gezegd: als voldaan is aan de finale causaliteitstoets, dan neemt het Hof aan 
dat voldaan is aan de kostprijstoets.102 Naar mijn mening sluit die uitleg ook goed aan bij 
art. 168 Btw-richtlijn op grond waarvan het gebruik voor belaste handelingen beslissend is.103

97 HvJ EU 17 oktober 2018, zaak C-249/17, FED 2019/8, m.nt. Nellen, r.o. 31 (Ryanair).
98 Vgl. S.B. Cornielje, ‘Het identificeren van directe kosten in de btw’, WFR 2019/54, p. 312 die spreekt 

van een ‘verdergaande samenhang’.
99 HvJ EU 17 oktober 2018, zaak C-249/17, FED 2019/8, m.nt. Nellen, r.o. 31 (Ryanair).
100 Vgl. M.D.J. van der Wulp, ‘Rechtstreekse en onmiddellijke samenhang: ‘juridisch’ en economisch 

element’, BtwBrief 2013/94, p. 5. Anders: A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlos-
makelijke samenhang tussen kosten en belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 887, R.N.G. 
van der Paardt, Subsidies en BTW in de Europese Unie, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 180, 
S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 247 en W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 56.

101 HvJ EU 17 oktober 2018, zaak C-249/17, FED 2019/8, m.nt. Nellen, r.o. 31 (Ryanair).
102 Vgl. S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 

p. 243 en S.B. Cornielje, ‘Het identificeren van directe kosten in de btw’, WFR 2019/54, p. 316 die 
meent dat aan de kostprijstoets - door hem aangeduid als ‘verdisconteringstoets’ - is voldaan 
indien de kosten feitelijk/in economische zin voor een belaste of vrijgestelde handeling in een 
later stadium worden gebruikt.

103 Cornielje, noot bij HvJ EU 18 oktober 2018, zaak C-153/17, FED 2019/3 (Volkswagen Financial 
Services UK) en S.B. Cornielje, ‘Het identificeren van directe kosten in de btw’, WFR 2019/54, 
p. 313.
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8.2.4.2.2.3 Directe kosten bij verrichten of afnemen vastgoedtransactie

Het voorgaande betekent dat als uitgangspunt geldt dat de belastingplichtige leverancier 
of exploitant die een vastgoedtransactie verricht:

 ● recht heeft op volledige aftrek van de btw op de goederen en diensten die hij ten 
behoeve van een belaste vastgoedtransactie heeft verworven;

 ● in het geheel geen recht heeft op aftrek van de btw op goederen en diensten die hij ten 
behoeve van een vrijgestelde vastgoedtransactie heeft verworven.104

Of een belastingplichtige goederen of diensten heeft verworven ten behoeve van een belaste 
of vrijgestelde vastgoedtransactie is een feitelijke vraag. De jurisprudentie van het Hof van 
Justitie met betrekking tot de omvang van het recht op btw-aftrek voor directe kosten is 
spaarzaam en beperkt tot de belastingplichtige die een aandelentransactie verricht. Ook 
in de Nederlandse jurisprudentie lijkt de vraag of sprake is van directe kosten voor een 
of meerdere belaste of vrijgestelde vastgoedtransacties weinig problemen op te leveren. 
Ik heb, behoudens in de bijzondere situatie waarin een exploitant kampt met leegstaand 
vastgoed, slechts twee zaken kunnen vinden waarin die vraag expliciet aan de rechter is 
voorgelegd. In de gepubliceerde Nederlandse jurisprudentie lijkt bij discussies over het 
recht op btw-aftrek het hete hangijzer te zijn of de vastgoedtransactie belast is en niet 
welke kosten rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met een belaste of vrijgestelde 
vastgoedtransactie.105 Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Nederlandse 
jurisprudentie zijn niettemin wel voorbeelden te ontlenen van kosten die (op grond van 
de finale causaliteitstoets) rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met één of meer 
belaste of vrijgestelde vastgoedtransacties in een later stadium, zoals: de kosten van 
bodemonderzoek106, het bouwrijp maken grond107, de (ver)nieuwbouw108, de verbouwing 

104 Voor goederen en diensten die zijn verworven ten behoeve van een vastgoedtransactie die 
kwalificeert als een onbelastbare handeling ontstaat geen recht op aftrek waardoor aan de vraag 
naar de omvang van de aftrek niet wordt toegekomen (zie paragraaf 8.2.4.1).

105 Op rechtspraak.nl. (geraadpleegd december 2020) heb ik de uitspraken in Nederlandse belas-
tingzaken gefilterd met de zoektermen ‘omzetbelasting’, ‘onroerend’, ‘aftrek’ en ‘volledig’. In de 
meer dan 150 hits die dit opleverde heb ik één uitspraak gevonden waarin in geschil was of de 
makelaarskosten rechtstreeks en onmiddellijk samenhingen met de vrijgestelde leveringen van 
oude gebouwen. In die uitspraak kwam Rechtbank Haarlem tot het oordeel dat dit niet het geval 
was, omdat de makelaarsdiensten in deze zaak ook met het oog op de terughuur van de vrijgesteld 
geleverde panden waren verworven (Rb Haarlem 29 juli 2011, nr. 10/5022, V-N 2011/51.2.4). 
Daarnaast is in HR 29 juni 2018, nr. 16/05773, BNB 2019/9, m.nt. Blokland geoordeeld dat de 
kosten voor het afblazen van de voorgenomen belaste leveringen van de nieuwbouwwoningen 
niet rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met de voorgenomen belaste leveringen van de 
nieuwbouwwoningen.

106 HR 19 oktober 1988, nr. 24.897, BNB 1989/72, m.nt. Simons.
107 Zie bijv. Rb Arnhem 18 februari 2010, nrs. AWB 09/2452, 09/2454, 09/2455 en 09/2456, 

V-N 2010/24.17.
108 Zie bijv. HR 27 februari 2015, nr. 13/03689, BNB 2015/114, m.nt. Swinkels (Gemeente Wageningen) 

en HR 23 juni 2017, nr. 13/02651, BNB 2017/195, m.nt. Swinkels (Gemeente Woerden).
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of restauratie gebouw109, de huur van onroerend goed met optie voor belaste verhuur110, 
de architect111, de bemiddelingsdiensten (makelaar bijv.)112, de adviseur113 en de notaris114.

Deze aan de jurisprudentie ontleende voorbeelden betreft goederen of diensten die de 
belastingplichtige leverancier of exploitant afneemt met het oog op een belaste of vrijge-
stelde vastgoedtransactie. De vraag naar de omvang van het recht op btw speelt echter 
ook bij de afname van een belaste vastgoedtransactie door een als zodanige handelende 
belastingplichtige. Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, dient bij de eerste stap 
te worden nagegaan of deze afnemer de aan hem verrichte belaste vastgoedtransactie heeft 
afgenomen ten behoeve van één of meer van zijn belaste handelingen óf ten behoeve van 
één of meer van zijn vrijgestelde handelingen. Het gaat er dus om of de belastingplichtige 
afnemer het aan hem geleverde of ter beschikking gestelde vastgoed heeft afgenomen 
met het oog op het gebruik voor uitsluitend één of meer belaste handelingen óf voor 
uitsluitend één of meer vrijgestelde handelingen. Hierbij kan gedacht worden aan een 
huisartsenpraktijk die een nieuw bedrijfsgebouw heeft afgenomen ten behoeve van 
uitsluitend de vrijgestelde zorghandelingen. In die situatie is sprake van finale causaliteit 
met één of meer vrijgestelde handelingen in een later stadium en derhalve een rechtstreekse 
en onmiddellijke samenhang met die vrijgestelde handelingen. Dit betekent dat de btw 
op de aankoop van het bedrijfsgebouw voor de huisartsenpraktijk in het geheel niet 
aftrekbaar is. Een ander voorbeeld is te vinden in het Rompelman-arrest115. In deze zaak 
had de belastingplichtige een (recht op een) showroomruimte verworven ten behoeve 
van de (voorgenomen) belaste verhuur van dit onroerend goed. Die finale causaliteit met 
de belaste verhuur betekende – zo weten we nu – dat een rechtstreekse en onmiddellijke 
samenhang van de verwervingskosten en de belaste verhuurdienst in een later stadium 
moet worden aangenomen. Dit verklaart waarom het echtpaar Rompelman recht had op 
volledige btw-aftrek. Leidt de finale causaliteitstoets tot de slotsom dat geen sprake is 
van directe kosten, dan komt de tweede stap om de hoek kijken. Op die toerekeningsstap 
wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

109 Zie bijv. HvJ EU 14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65, m.nt. Swinkels (Iberdrola), Hof 
Leeuwarden 4 maart 2005, nr. BK 75/02, V-N 2005/28.3 en Hof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2016, 
nrs. 14/00545, 14/00456 en 14/00547, V-N 2016/23.23.15.

110 Zie bijv. Rb Zeeland-West-Brabant 30 juni 2017, nr. BRE 16/7067, V-N 2017/48.2.3.
111 Zie bijv. Rb Arnhem 10 september 2009, nr. AWB 06/1477, ECLI:NL:RBARN:2009:BK1005.
112 HR 19 oktober 1988, nr. 24.897, BNB 1989/72, m.nt. Simons, Hof Amsterdam 14 mei 2009, 

nr. 08/00551, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI4299 en Hof Arnhem-Leeuwarden 18 juni 2019, nr. 18/00464 
t/m 18/00470, V-N 2019/42.20.10.

113 HR 1 april 2016, nr. 14/04619, BNB 2016/155, m.nt. Van Zadelhoff (Van der Wijk/Staat der Neder-
landen).

114 Zie bijv. Hof Amsterdam 14 mei 2009, nr. 08/00551, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI4299.
115 HvJ EG 14 februari 1985, zaak 268/83, BNB 1985/315, m.nt. Simons (Rompelman).
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8.2.4.2.3 Algemene kosten gehele bedrijfsactiviteit

8.2.4.2.3.1 Hoe moet vastgesteld worden of sprake is van algemene kosten voor de gehele 
bedrijfsactiviteit?

Is geen sprake van een rechtstreeks en onmiddellijke samenhang van de kosten waarop btw 
drukt met een of meer belaste of vrijgestelde handelingen (lees: geen directe kosten voor 
belaste of vrijgestelde handelingen), dan dient getoetst te worden of de kosten rechtstreeks 
en onmiddellijk samenhangen met de gehele bedrijfsactiviteit van de belastingplichtige. 
Bij de tweede stap gaat het volgens het Hof van Justitie om algemene kosten.116 Het begrip 
‘algemene kosten’ is een containerbegrip en omvat alle kosten die geen directe kosten 
zijn. De toets of sprake is van een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang houdt in 
dat onderzocht wordt of de kosten voorondersteld kunnen worden deel uit te maken van 
kosten van de uitgaande gehele bedrijfsactiviteit van de belastingplichtige. De term toets 
is overigens wat zwaar, aangezien eerder sprake is van een gevolgtrekking.117

In het BLP Group-arrest overweegt het Hof van Justitie dat als BLP Group – een belasting-
plichtige die uitsluitend belaste handelingen verrichtte – ter aflossing van haar schulden 
een lening had afgesloten zij de btw over de in verband daarmee gemaakte kosten van de 
financieel adviseur had kunnen aftrekken. Dit is volgens het Hof de consequentie van het 
feit dat deze diensten, die deel uitmaken van de algemene kosten van de onderneming 
en dus mede de prijs van de producten bepalen, door de belastingplichtige voor belaste 
handelingen worden gebruikt.118 Het Hof neemt in dit arrest dus zonder meer aan dat de 
kosten van de financieel adviseur in verband met het afsluiten van een lening voor BLP 
Group algemene kosten zijn. In het Midland Bank-arrest gaat het Hof op dezelfde voet voort. 
Na te hebben geconstateerd dat geen sprake is van een rechtstreekse en onmiddellijke 
samenhang van de advocaatkosten met één of meer belaste handelingen in een later 
stadium oordeelt het:

“(…) De kosten van die diensten maken daarentegen deel uit van de algemene kosten van 
de belastingplichtige en zijn als zodanig bestanddelen van de prijs van de producten van een 
onderneming.”119

Ook in dit arrest acht het Hof het dus niet nodig om te toetsen of de advocaatkosten 
daadwerkelijk deel uitmaken van de (kost)prijs van de uitgaande belastbare handelingen 
van Midland Bank. In dezelfde zin heeft het Hof van Justitie beslist in arresten na het 

116 Zie bijv. HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-98/98, BNB 2001/118, m.nt. Van Hilten, r.o. 31 (Midland Bank) 
en HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26, r.o. 35 (Abbey National I).

117 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 245.

118 HvJ EG 6 april 1995, zaak C-4/94, FED 1995/495, m.nt. Nieuwenhuizen, r.o. 25 (BLP Group).
119 HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-98/98, BNB 2001/118, m.nt. Van Hilten, r.o. 31 (Midland Bank).
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Midland Bank-arrest.120 In deze arresten volgt steeds na de vaststelling dat geen sprake is 
van een rechtstreeks en onmiddellijke samenhang met een of meer belaste handelingen in 
een later stadium de gevolgtrekking dat sprake is van een rechtstreekse en onmiddellijke 
samenhang met de gehele bedrijfsactiviteit.121

Van Doesum en Van Kesteren hebben op deze werkwijze van het Hof van Justitie kritiek 
geuit. Naar hun mening ‘spant het Hof van Justitie hiermee het paard achter de wagen, 
omdat wat onderbouwd moet worden (dat het algemene kosten betreft) het hoofdargument 
is voor wat eigenlijk het argument had moeten zijn (dat de kosten verdisconteerd zijn 
in de prijzen)’.122 Zoals Cornielje naar mijn mening terecht heeft betoogd, is die kritiek 
onterecht.123 Voor het ontstaan van het recht op btw-aftrek is volgens het Hof van Justitie 
vereist dat de belastingplichtige als zodanig handelt. Die toets aan de ‘aftrekpoort’ betekent 
dat de vraag naar de omvang van het recht op btw-aftrek pas speelt indien vaststaat dat 
de belastingplichtige de goederen of diensten ten behoeve van zijn belastbare handelingen
heeft verworven, de finale causaliteitstoets (zie paragraaf 8.2.4.1.3.1). Kosten die door een 
als zodanig handelende belastingplichtige zijn gemaakt en niet rechtstreeks en onmid-
dellijk samenhangen met één of meer belaste handelingen moeten – gelet op het finale 
causaliteitscriterium voor het ontstaan van het recht op btw-aftrek – derhalve algemene 
kosten zijn. In de zaak Midland Bank is het voorgaande door de regering van het Verenigd 
Koninkrijk als volgt verwoord:

“De kosten voor de door Clifford Chance verrichte diensten ter zake van de verdediging in 
rechte kunnen volgens de Britse regering in dat geval als algemene kosten worden beschouwd; 
er behoeft dan enkel te worden aangetoond dat zij door Midland zijn gemaakt in haar 
hoedanigheid van ondernemer die belaste of vrijgestelde handelingen verricht, en niet voor 
persoonlijk gebruik”124

Het Hof van Justitie heeft het ‘tweestappenplan’ voor het vaststellen van de omvang 
van het recht op btw-aftrek (lees: directe kosten voor belaste handelingen of algemene 
kosten) na het Midland Bank-arrest verfijnd. In de eerste plaats heeft het Hof in het Abbey 
National I-arrest erkend dat algemene kosten rechtstreeks en onmiddellijk kunnen samen-
hangen met een afgebakende bedrijfsactiviteit. In de tweede plaats heeft het Hof in het 
Securenta-arrest erkend dat kosten deels verband kunnen houden met de bedrijfsactiviteit 

120 Zie bijv. HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26, r.o. 35 (Abbey National I), HvJ 
EG 27 september 2001, zaak C-16/00, FED 2002/31, m.nt. Swinkels (Cibo), HvJ EG 26 mei 2005, 
zaak C-465/03, BNB 2005/313, m.nt. Van Hilten, r.o. 36 (Kretztechnik), HvJ EG 29 oktober 2009, 
zaak C-29/08, BNB 2010/251, m.nt. Swinkels, r.o. 58 (AB SKF) en HvJ EG 16 februari 2012, zaak 
C-118/11, V-N 2012/17.18, r.o. 47 (Eon Aset Menidjmunt).

121 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 245.

122 A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten en 
belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 892.

123 S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 245-246.

124 Conclusie A-G Saggio 30 september 1999, zaak C-98/98, ECLI:EU:C:1999:467, voetnoot 16 (Midland 
Bank).
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van de belastingplichtige. Op deze verfijningen wordt in de paragrafen 8.2.4.2.4 en 8.2.4.2.5 
ingegaan, maar eerst zal de tweede stap toegespitst worden naar vastgoedtransacties.

8.2.4.2.3.2 Algemene kosten bij verrichten of afnemen vastgoedtransactie

Voor de belastingplichtige leverancier of exploitant die een belastbare vastgoedtransactie 
verricht, zullen de goederen en diensten die in verband met die transactie afneemt veelal 
directe kosten zijn (zie paragraaf 8.2.4.2.2.4). Het Midland Bank-arrest laat zien dat dit 
niet het geval is voor kosten die het gevolg zijn van de belastbare vastgoedtransactie, zoals 
de kosten in verband met een geschil over de staat van het geleverde of ter beschikking 
gestelde vastgoed. Van deze kosten kan immers niet gezegd worden dat zij ten behoeve 
van de – reeds verrichte! – belastbare vastgoedtransactie zijn gemaakt. Kosten die niet ten 
behoeve van de belastbare vastgoedtransactie(s) worden gemaakt zijn voor de belasting-
plichtige verkoper of exploitant derhalve algemene kosten. Hierbij kan gedacht worden 
aan de kosten van makelaarsdiensten die door een belastingplichtige zijn afgenomen 
ten behoeve van zijn vrijgestelde leveringen van oude bedrijfsgebouwen én de (belaste) 
terughuur van deze bedrijfsgebouwen.125 Ook wanneer een belastingplichtige ervoor kiest 
om af te zien van de voorgenomen bouw en belaste leveringen van nieuwbouwwoningen 
en met het oog daarop van de gemeente een dienst afneemt die bestaat in het afzien van 
het recht op nakoming van de koop van bouwterreinen door de gemeente, is sprake van 
algemene kosten.126 Deze dienst is door de belastingplichtige immers niet afgenomen ten 
behoeve van de voorgenomen belaste leveringen van de nieuwbouwwoningen. Integendeel, 
de dienst is juist afgenomen ten behoeve van het afblazen van de voorgenomen belaste 
leveringen van de nieuwbouwwoningen.

Voor de afnemer van een belaste vastgoedtransactie behoren de kosten van de vastgoedtrans-
actie zelf alsmede de kosten voor het aangaan van deze transactie127, zoals de kosten van 
een makelaar en adviseur, naar mijn mening tot de kosten van zijn gehele bedrijfsactiviteit 
indien hij het geleverde of ter beschikking gestelde vastgoed heeft verworven ten behoeve 
van zijn belaste én vrijgestelde handelingen. Hierbij kan gedacht worden aan een belegger 
die een nieuw kantoorgebouw aanschaft en dit gebouw deels vrijgesteld en deels belast gaat 
verhuren, aan een onderwijsinstelling die een schoolgebouw zowel voor haar vrijgestelde 
onderwijsdiensten als haar belaste handelingen (verkoop eten en drinken, verhuur kluisjes 
etc.) gaat gebruiken of aan een verzekeringsmaatschappij die een nieuw kantoorgebouw 
aanschaft of huurt ten behoeve van haar belaste en vrijgestelde handelingen.

125 Rb Haarlem 29 juli 2011, nr. 10/5022, V-N 2011/51.2.4.
126 HR 29 juni 2018, nr. 16/05773, BNB 2019/9, m.nt. Blokland.
127 HvJ EG 27 september 2001, zaak C-16/00, FED 2002/31, m.nt. Swinkels (Cibo) en HvJ EU 5 juli 2017, 

zaak C-320/17, BNB 2018/168, m.nt. Merkx (Marle).
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8.2.4.2.4 Algemene kosten afgebakend gedeelte bedrijfsactiviteit

8.2.4.2.4.1 Abbey National I-arrest

Het Abbey National I-arrest128 is tot op heden het enige arrest van het Hof van Justitie 
waarin de rechtstreekse en onmiddellijke samenhang van algemene kosten met een 
‘duidelijk afgebakend gedeelte van de bedrijfsactiviteit’ aan bod is gekomen. Omdat het 
in deze zaak bovendien ging om een vastgoedtransactie verdient dit arrest in het kader 
van dit onderzoek nadere aandacht. In deze zaak ging het om Scottish Mutual Assurance 
plc (hierna: SMA), een volledige dochtervennootschap van Abbey National. SMA was 
opgenomen in een fiscale eenheid met Abbey National die zowel belaste als vrijgestelde 
handelingen verrichtte. SMA verricht vrijgestelde verzekeringsdiensten. Daarnaast verhuurde 
SMA ook gebouwen voor bedrijfsdoeleinden waarbij werd gekozen voor belaste verhuur. 
In het kader van deze verhuuractiviteit (‘commercial property-letting business’129) kocht 
en verkocht SMA af en toe (rechten op) onroerend goederen. Een van die (rechten op) 
onroerende goederen betrof Atholl House in Aberdeen, dat SMA vanaf 1976 voor 125 jaar 
had geleaset en dat voor 40 jaar was gesubleaset aan bedrijven. In 1993 heeft SMA haar 
rechten krachtens de 125-jarige lease en die uit hoofde van de sublease verkocht aan een 
derde, met voortzetting van het bedrijf door de koper die ook voor belaste lease heeft 
gekozen. De overdracht van de rechten krachtens de 125-jarige lease en die uit hoofde van 
de sublease kwalificeerde op grond van het recht van het Verenigd Koninkrijk in beginsel 
als een levering.130 Echter, omdat – hetgeen niet in geschil was – sprake was van de over-
gang van een gedeelte van een algemeenheid van goederen als bedoeld in (thans) art. 19 
Btw-richtlijn werd de vastgoedtransactie door SMA conform het niet-leveringsbeginsel 
niet als een levering beschouwd. De btw op de kosten in verband met de overdracht was 
volledig in aftrek gebracht. Door de fiscus werd die volledige aftrek betwist. Omdat de 
overdracht geen belastbare handeling was, was volledige btw-aftrek niet mogelijk. Naar 
de mening van de fiscus dienden de kosten in verband met de overdracht als algemene 
kosten van de gehele bedrijfsactiviteit te worden beschouwd. Dit standpunt betekende 
dat slechts recht bestond op gedeeltelijke btw-aftrek.

Het Hof van Justitie stelt in deze zaak eerst vast dat de kosten niet rechtstreeks en onmid-
dellijk samenhangen met een of meer belaste handelingen in een later stadium, omdat de 
overdracht van een gedeelte van een algemeenheid van goederen op grond van (thans) 
art. 19 Btw-richtlijn geen levering is (de eerste stap). Hieruit volgt niet dat deze overdracht 

128 HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26 (Abbey National I).
129 Conclusie A-G Jacobs 13 april 2000, zaak C-408/98, ECLI:EU:C:2000:207, punt 15 (Abbey National I) 

in de oorspronkelijke taal, het Engels.
130 Conclusie A-G Jacobs 13 april 2000, zaak C-408/98, ECLI:EU:C:2000:207, punt 11 (Abbey Natio-

nal I). De opvatting van Cornielje dat het Hof er in deze zaak aan voorbijgegaan zou zijn dat de 
overdracht in beginsel een dienst is waarop niet art. 19 Btw-richtlijn, maar art. 29 Btw-richtlijn 
van toepassing is (S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 81), acht ik daarom niet juist.
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een onbelastbare handeling is.131 Door de toepassing van (thans) art. 19 Btw-richtlijn was 
er in de zaak Abbey National geen (uitgaande) handeling en dus ook geen onbelastbare 
handeling. Het Hof vervolgt dat om die reden in beginsel sprake is van algemene kosten 
die rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met de gehele bedrijfsactiviteit (de tweede 
stap). Vervolgens creëert het Hof de ruimte voor een stap tussen de eerste en tweede 
stap door te wijzen op het Midland Bank-arrest waarin het heeft geoordeeld dat een 
belastingplichtige die zowel belaste als vrijgestelde handelingen verricht toch recht op 
btw-aftrek heeft indien de kosten rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met één 
of meer belaste handelingen in een later stadium. Deze regel moet volgens het Hof van 
Justitie eveneens worden toegepast op algemene kosten betreffende een gedeelte van 
een bedrijfsactiviteit dat duidelijk is afgebakend (in deze zaak: de verhuuractiviteit), 
omdat deze kosten rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met dat gedeelte van 
zijn economische activiteit. Het Hof licht niet toe wat verstaan moet worden onder een 
‘duidelijk afgebakend gedeelte van een economische activiteit’. Niettemin is uit het arrest 
wel af te leiden dat een gedeelte van een onderneming dat afzonderlijk kan worden geëx-
ploiteerd als zodanig kwalificeert.132 Vanuit het oogpunt van de inwendige neutraliteit is 
de uitkomst in het Abbey National I-arrest naar mijn mening wenselijk. Het Hof heeft er 
immers een stokje voor gestoken dat deels btw drukt op de belastingplichtige die zowel 
belaste als vrijgestelde handelingen verricht, maar de goederen of diensten uitsluitend 
heeft verworven ten behoeve van een afgebakend gedeelte van zijn bedrijfsactiviteit met 
uitsluitend belaste handelingen.

8.2.4.2.4.2 Ook indien afgebakend gedeelte bedrijfsactiviteit uitsluitend vrijgestelde 
handelingen of belaste en vrijgestelde handelingen verricht?

Het Hof van Justitie heeft zich in deze zaak niet uitgelaten (en ook niet hoeven uitlaten) 
over de vraag of deze tussenliggende stap ook aan de orde is indien het afgebakende 
gedeelte van de bedrijfsactiviteit uitsluitend vrijgestelde of zowel belaste als vrijgestelde 
handelingen verricht. Hieruit volgt naar mijn mening niet dat de ‘tussenstap’133 beperkt 
zou moeten zijn tot de situatie waarin het afgebakende gedeelte van de bedrijfsactiviteit 
uitsluitend belaste handelingen verricht.134 De rechtstreekse en onmiddellijke samenhang 
met de handelingen van het gedeelte van de bedrijfsactiviteit volgt immers uit de finale 
causaliteitstoets. Die toets houdt niet in dat moet worden nagegaan of het afgebakende 

131 In die zin: S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt (diss.), Deventer: Kluwer 
2010, p. 129, A. van Doesum en G.J. van Norden, ‘The Right To Deduct under EU VAT’, International 
VAT Monitor September/October 2011, p. 328, A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De 
onlosmakelijke samenhang tussen kosten en belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 894 
en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 249.

132 H.W.M. van Kesteren, ‘Directe en algemene kosten in de btw’, WFR 2008/6757, p. 324 en A.J. 
van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 253-254.

133 Deze term ontleen ik aan: H.W.M. van Kesteren en J.B.O. Bijl, ‘Aftrek en handelingen die buiten 
het bereik van de btw blijven’, WFR 2006/1379 die spreken van een ‘tussencategorie (algemene) 
kosten’.

134 In gelijke zin: K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Kluwer: Deventer 2002, p. 139. 
Anders: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26 
(Abbey National I).
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gedeelte van de bedrijfsactiviteit uitsluitend belaste, uitsluitend vrijgestelde of belaste en 
vrijgestelde handelingen verricht, maar dat wordt nagegaan of de afgenomen goederen en 
diensten zijn verworven ten behoeve van (de belaste en/of vrijgestelde handelingen van) 
het afgebakend gedeelte van de bedrijfsactiviteit. Is dat het geval, dan is de gevolgtrekking
dat sprake is van een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang met het afgebakend 
bedrijfsgedeelte, ongeacht of het afgebakende bedrijfsgedeelte uitsluitend belaste, uit-
sluitend vrijgestelde of zowel belast als vrijgestelde handelingen verricht.135 Net als bij 
de eerste stap (zie 8.2.4.2.2.2) dient voor het vaststellen van de omvang van het recht 
op btw-aftrek dus een specifiekere finale causaliteitstoets (‘verwerving ten behoeve van 
belastbare handelingen van het afgebakend bedrijfsgedeelte’) plaats te vinden dan de 
finale causaliteitstoets voor het ontstaan van het recht op aftrek (‘verwerving ten behoeve 
van belastbare handelingen’).

Dat de tussenstap van het Abbey National I-arrest ook geldt indien het afgebakend gedeelte 
van de bedrijfsactiviteit uitsluitend vrijgestelde handelingen verricht, is een opvatting die in 
de literatuur stilzwijgend wordt aangenomen.136 De vraag of de tussenstap ook aan de orde 
kan zijn bij een afgebakend bedrijfsgedeelte dat zowel belaste als vrijgestelde handelingen 
verricht wordt verschillend beantwoord. Degenen die deze toerekeningsmogelijkheid 
afwijzen wijzen meestal – soms wordt deze toerekeningsmogelijkheid stilzwijgend 
ontkend137 – op de splitsingsregels.138 Op grond van die regels geldt als uitgangspunt dat de 
pro rata-aftrek wordt berekend op basis van alle belaste en vrijgestelde handelingen (dus 
de gehele bedrijfsactiviteit) van een belastingplichtige. Hierop bestaat een uitzondering 
indien een lidstaat gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid om het pro rata per sector 
van de bedrijfsuitoefening vast te stellen, de sectormethode (zie paragraaf 8.3). Naar mijn 
mening wordt met dit argument het paard achter de wagen gespannen. Het gaat in het 
Abbey National I-arrest om de toerekening van kosten aan de uitgaande handelingen van 
een belastingplichtige. Het is de toerekening van kosten aan de uitgaande handeling(en) 
van de belastingplichtige die bepaalt of de btw gesplitst moet worden in een aftrekbaar 
en een niet-aftrekbaar deel en niet andersom.139 Bovendien impliceert het bestaan van de 
sectormethode naar mijn mening dat kosten rechtstreeks en onmiddellijk samen kunnen 

135 Zie ook: conclusie A-G Jacobs 13 april 2000, zaak C-408/98, ECLI:EU:C:2000:207, punt 42 (Abbey 
National I) waarin hij opmerkt: “(…) Voorzover de BTW op diensten in verband met de overgang 
aftrekbaar is, is dat omdat zij - wegens een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang - kan worden 
gerelateerd aan handelingen van het gedeelte van de onderneming waarvan de goederen worden 
overgedragen. Wanneer al deze handelingen belastingplichtig [lees: belast; MvdW] zijn, is zij dus volledig 
aftrekbaar en is geen nader onderzoek vereist. Indien de handelingen gedeeltelijk belastingplichtig 
[lees: belast; MvdW] en gedeeltelijk belastingvrij zijn, zal evenredig moeten worden verdeeld.”

136 H.W.M. van Kesteren, ‘Directe en algemene kosten in de btw’, WFR 2008/6757, p. 324, A.J. van 
Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 253 
en J. Th. Sanders, ‘Over aandelen en btw en btw over aandelen’, NTFR-B 2010/4, p. 20.

137 Zie bijv. J. Th. Sanders, ‘Over aandelen en btw en btw over aandelen’, NTFR-B 2010/4, p. 20.
138 H.W.M. van Kesteren en J.B.O. Bijl, ‘Aftrek en handelingen die buiten het bereik van de btw blijven’, 

WFR 2006/1379, H.W.M. van Kesteren, ‘Directe en algemene kosten in de btw’, WFR 2008/6757, 
p. 324, A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 
2009, p. 253 en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 110.

139 M.D.J. van der Wulp, ‘Rechtstreekse en onmiddellijke samenhang: ‘juridisch’ en economisch 
element’, BtwBrief 2013/94, p. 4.
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hangen met een afgebakend bedrijfsgedeelte dat zowel belaste als vrijgestelde handelingen 
verricht (zie paragraaf 8.3.2).140 Ik acht het ook niet wenselijk dat in een situatie als het 
Abbey National I-arrest wel sprake zou kunnen zijn van een rechtstreeks en onmiddellijk 
samenhang met de verhuuractiviteit van SMA indien de verhuur van onroerende goederen 
uitsluitend belast of uitsluitend vrijgesteld is, maar niet indien de(zelfde) verhuuractiviteit 
zou bestaan in zowel belaste als vrijgestelde verhuur van onroerend goed.141 Een verschil-
lende ‘toerekeningsbehandeling’ van deze soortgelijke situaties is naar mijn mening in 
strijd met de concurrentieneutraliteit.

8.2.4.2.4.3 Algemene kosten afgebakend gedeelte bedrijfsactiviteit bij verrichten of 
afnemen vastgoedtransactie

De toerekening van kosten aan de aan de handelingen van een afgebakend bedrijfsgedeelte 
is tot op heden uitsluitend aan bod gekomen in het Abbey National I-arrest. Dit is naar 
mijn mening ook te verklaren. Indien de overdracht van het recht door SMA aan een derde 
een belastbare vastgoedtransactie zou zijn geweest, dan zou de btw op de kosten op grond 
van de eerste stap ofwel volledig (directe kosten voor een belaste handeling) ofwel in het 
geheel niet aftrekbaar zijn geweest (directe kosten voor een vrijgestelde handeling). Dat in 
de zaak Abbey National I sprake is van algemene kosten, is louter de consequentie van de 
toepassing van de faciliteit van art. 19 Btw-richtlijn op grond waarvan bij een overgang van 
een gedeelte van een algemeenheid van goederen geacht wordt geen uitgaande handeling 
plaats te vinden. Het belang van het Abbey National I-arrest voor de belastingplichtige 
die een vastgoedtransactie verricht acht ik daarom beperkt tot de situatie waarin de 
vastgoedtransactie door een als zodanig handelende belastingplichtige op grond van art. 19 
Btw-richtlijn niet als een levering wordt beschouwd. Voor de vraag of en, zo ja, wanneer 
een vastgoedtransacties als zodanig kwalificeert verwijs ik naar paragraaf 4.7.

Voor de afnemer van een belaste vastgoedtransactie heeft het Abbey National I-arrest naar 
mijn mening geen toegevoegde waarde indien hij het aan hem geleverde of ter beschik-
king gestelde vastgoed heeft verworven ten behoeve van één of meer van zijn belaste óf 
vrijgestelde handelingen. In dat geval leidt de eerste stap naar mijn mening tot volledig 
btw-aftrek of in het geheel geen aftrek. Heeft de afnemer het aan hem geleverde of ter 
beschikking gestelde vastgoed verworven ten behoeve van zijn belaste én vrijgestelde 
handelingen, dan kan de tussenstap van het Abbey National I-arrest wel van belang zijn. 
De tussenstap van het Abbey National-arrest kan echter alleen tot een ander aftrekresultaat 
leiden indien een lidstaat de sectormethode of de gebruikmethode heeft geïmplementeerd 

140 Redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26 (Abbey 
National I).

141 Vgl. Redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26 (Abbey 
National I).
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(zie paragrafen 8.3.2.2 en 8.3.3.3).142 Heeft een lidstaat deze afwijkende splitsingsmethoden 
niet geïmplementeerd, dan kan de tussenstap derhalve om pragmatische redenen achter-
wege blijven. Het is naar mijn mening althans niet zinvol om te onderzoeken of sprake 
is van een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang met een afgebakend gedeelte van 
een bedrijfsactiviteit of met de gehele bedrijfsactiviteit indien in beide gevallen recht op 
btw-aftrek bestaat conform het pro rata.

8.2.4.2.5 Kosten houden deels verband met belastbare handelingen

8.2.4.2.5.1 Securenta-arrest

In het Uudenkaupungin Kaupunki-arrest143 herinnert het Hof eraan dat de btw die in een 
eerder stadium is geheven over de goederen en diensten die een belastingplichtige in 
het kader van zijn belaste handelingen gebruikt, kan worden afgetrokken. De btw-aftrek 
hangt dus samen met de inning van btw in een later stadium. Wanneer goederen en 
diensten worden gebruikt voor vrijgestelde handelingen of onbelastbare handelingen, is 
– aldus het Hof – geen sprake van heffing van btw in een later stadium noch van aftrek 
van voorbelasting. Deze overweging heeft het Hof sindsdien vele malen herhaalt. Een 
belastingplichtige die goederen en diensten ten behoeve van één of meer onbelastbare
handelingen heeft afgenomen, handelt bij de aanschaf niet als zodanig waardoor hiervoor 
geen recht op aftrek ontstaat. Om die reden is de eerste stap beperkt tot goederen en 
diensten die een belastingplichtige ten behoeve van één of meer belastbare handelingen 
heeft afgenomen (zie paragraaf 8.2.4.2.2).

Voor het ontstaan van een recht op btw-aftrek is evenwel niet vereist dat de afgenomen 
goederen en diensten uitsluitend zijn afgenomen ten behoeve van de belastbare handelingen 
van een belastingplichtige. Van een aanschaf als belastingplichtige is – gelet op de ruime 
uitleg van de hoedanigheidsvoorwaarde – ook sprake indien de belastingplichtige de afge-
nomen goederen zowel ten behoeve van zijn belastbare als zijn onbelastbare handelingen 
heeft verworven (zie paragraaf 8.2.4.1.3.3). Ter zake van deze kosten heeft het Hof in het 
Securenta-arrest duidelijk gemaakt dat de tweede stap alleen van toepassing is indien de 
afgenomen goederen uitsluitend zijn afgenomen ten behoeve van de belastbare handelingen 
(zie paragraaf 8.2.4.2.3). Voor de goederen en diensten die een belastingplichtige zowel 
ten behoeve van zijn belastbare als zijn onbelastbare handelingen heeft verworven, zal 
daarom vastgesteld moeten worden in hoeverre hij de afgenomen goederen en diensten ten 
behoeve van zijn belastbare handelingen heeft afgenomen. Een consequente toepassing 
van de Midland Bank-doctrine brengt met zich dat aan deze vaststelling de gevolgtrekking 
moet worden verbonden dat in zoverre sprake is van een rechtstreekse en onmiddellijke 

142 H.W.M. van Kesteren, ‘Directe en algemene kosten in de btw’, WFR 2008/6757, p. 324 en S.B. 
Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 110. 
Anders: S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt (diss.), Deventer: Kluwer 2010, 
p. 130-131 die stelt dat het Hof van Justitie in het Abbey National I-arrest belastingplichtigen 
de mogelijkheid geeft om op kosten die verband houden met een afgebakend gedeelte van de 
bedrijfsactiviteit een deel-pro rata toe te passen, ofschoon art. 173 lid 2 Btw-richtlijn de keuze 
om een deel-pro rata toe te passen aan de lidstaten voorbehoudt.

143 HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-184/04, V-N 2006/18.25, r.o. 24 (Uudenkaupungin Kaupunki).
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samenhang met de gehele bedrijfsactiviteit (zie paragraaf 8.2.4.2.3).144 Het Hof van Justitie 
duidt in deze situatie uitsluitend het deel van de kosten dat toerekenbaar is aan de belastbare 
handelingen aan als algemene kosten.145

8.2.4.2.5.2 Kosten die deels verband houden met belastbare handelingen bij verrichten of 
afnemen vastgoedtransactie

De stap in het Securenta-arrest komt slechts om de hoek kijken indien een belastingplich-
tige ook één of meer activiteiten verricht waarvoor hij geen belastingplichtige is (lees: 
niet-economische activiteiten) en de belastingplichtige het verworven goed of de verworven 
dienst zowel voor belastbare als onbelastbare handelingen heeft verworven. Doet die 
situatie zich niet voor, dan kan deze stap worden overgeslagen. Voor goederen of diensten 
die een belastingplichtige leverancier of exploitant afneemt met het oog op het verrichten 
van een vastgoedtransactie, zoals de diensten van een makelaar, adviseur en notaris, acht 
ik het belang van deze stap gering. Is de vastgoedtransactie onbelastbaar, dan ontstaat 
voor deze kosten normaliter geen recht op btw-aftrek, omdat de goederen of diensten 
niet in de hoedanigheid van belastingplichtige zijn afgenomen (zie paragraaf 8.2.4.1.3)146, 
terwijl bij een belastbare vastgoedtransactie normaliter sprake is van directe kosten. De 
‘Securenta-knip’147 zou voor deze goederen en diensten wel van belang kunnen zijn indien 
de vastgoedtransactie door een als zodanig handelende belastingplichtige op grond van 
art. 19 Btw-richtlijn niet als een levering wordt beschouwd. Voor de vraag of en, zo ja, 
wanneer een vastgoedtransacties als zodanig kwalificeert verwijs ik naar paragraaf 4.7.

Voor de afnemer van een belaste vastgoedtransactie is de Securenta-knip van belang indien 
hij het aan hem geleverde vastgoed of de aan hem verrichte terbeschikkingstelling van 
vastgoed heeft verworven ten behoeve van zijn belast(bar)e én onbelastbare handelingen. 
Is die situatie aan de orde, dan wordt aangenomen dat de kosten van de vastgoedtransactie 

144 HvJ EG 16 juli 2015, gevoegde zaken C-108/14 en C-109/14, BNB 2016/25, m.nt. Swinkels, r.o. 33, 
tweede streepje (Larentia+Minerva/Marenave).

145 S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, ‘Breuklijnen in de btw: samenloop van pro rata en pre-pro 
rata’, TFO 2020/166.3, p. 23.

146 Anders: A.J. van Doesum en H.W.M. van Kesteren, ‘De onlosmakelijke samenhang tussen kosten 
en belastbare handelingen’, WFR 2012/6960, p. 887 en S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de 
Europese BTW (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 249. Zij menen dat een onbelastbare 
handeling voor de btw niet bestaat en dat er dientengevolge btw-technisch geen kosten aan kunnen 
worden toegerekend. Zij wijzen op HvJ EG 22 februari 2001, zaak C-408/98, V-N 2001/15.26, r.o. 34 
(Abbey National I) en HvJ EG 8 februari 2007, zaak C-435/05, BNB 2007/308, m.nt. Van Zadelhoff, 
r.o. 28 (Investrand). De verwijzing naar het Abbey National I-arrest miskent naar mijn mening 
dat in deze zaak - als gevolg van de toepassing van (thans) art. 19 Btw-richtlijn - geen sprake was 
van een (uitgaande) handeling en bijgevolg dus ook niet van een onbelastbare handeling (zie 
paragraaf 8.2.4.2.4). Bovendien staat in r.o. 34 van het Abbey National I-arrest en in r.o. 28 van 
het Investrand-arrest naar mijn mening niet dat toerekening aan een onbelastbare handeling 
niet mogelijk is, maar slechts dat in deze zaken geen sprake was van kosten die rechtstreeks en 
onmiddellijk samenhangen met één of meer belaste handelingen (‘handelingen waarvoor recht op 
aftrek bestaat’) in een later stadium. Naar mijn mening blijkt uit onder meer het Securenta-arrest 
dat toerekening van kosten aan onbelastbare handelingen wel mogelijk is en deze mogelijkheid 
volgt ook uit de richtlijnhistorie (zie paragrafen 8.2.2.1.2 en 8.2.2.2.1).

147 Deze term ontleen ik aan: S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese BTW (diss.), Deventer: 
Wolters Kluwer 2016, p. 256.
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zelf alsmede de kosten in verband met het sluiten van deze transactie rechtstreeks en 
onmiddellijk samenhangen met de gehele bedrijfsactiviteit voor zover de belastingplichtige 
het belast geleverde of belaste ter beschikking gestelde vastgoed heeft verworven ten 
behoeve van zijn belastbare (lees: belaste en/of vrijgestelde) handelingen. Deze knip speelt 
bijvoorbeeld bij een gemeente die een nieuw dorpshuis of een nieuwe sportaccommodatie 
aanschaft ten behoeve van het om niet én het belast ter beschikking stellen aan derden148 of 
een gemeente die een nieuw stadskantoor aanschaft ten behoeve van zowel onbelastbare 
overheidshandelingen als belaste en vrijgestelde handelingen als belastingplichtige149. 
Daarnaast is de Securenta-knip ook van belang voor privaatrechtelijke lichamen die een 
belaste vastgoedtransactie afnemen ten behoeve van zowel hun belastbare als onbelastbare 
handelingen. Enkele aan de jurisprudentie ontleende voorbeelden van dergelijke gemengde 
privaatrechtelijke lichamen zijn: een houdstervennootschap die zich tegen vergoeding moeit 
in het beheer van een deel van haar dochtervennootschappen150, een vereniging die naast 
de algemene belangenbehartiging van haar leden belaste (en vrijgestelde) handelingen 
verricht151, een belegger die zich bezighoud met de aan- en verkoop en het beheer van 
(verhuurd) vastgoed, effecten, deelnemingen en andere beleggingen152, een coffeeshop die 
naast de verkoop van softdrugs ook goederen levert die belast zijn153 en een instelling die 
naast gesubsidieerd onderzoek op eigen initiatief ook belast contractonderzoek verricht154.

8.2.4.2.6 (Ver)bouw of aanleg (en overdracht) gemeenschapsvoorzieningen om niet: 
directe of algemene kosten?

8.2.4.2.6.1 Praktijk lidstaten

In de Nederlandse praktijk is het niet ongebruikelijk dat een gemeente aan de vergunning 
voor de bouw van nieuwe gebouwen de voorwaarde verbindt dat de belastingplichtige 
die het project uitvoert, zoals een projectontwikkelaar of woningcorporatie, gehouden is 
om gemeenschapsvoorzieningen te realiseren en deze om niet of tegen een symbolische 
vergoeding over te dragen aan de gemeente.155 Deze situatie of vergelijkbare situaties 
komen ook in andere lidstaten voor. Het Fiscal Committee van de Confédération Fiscale 
Européenne (CFE) merkt in dit verband op: “It is common practice for local authorities 
to require developers to undertake works on schools, playgrounds and roads and other 
infrastructure free of charge “as a condition for” granting a developer a permit in respect of 
other developments that they propose to sell. Frequently, these infrastructure projects will be 
on land owned by the authority.” En: “Rather than providing construction services, in some 
cases developers will transfer the ownership of land to an authority after construction works 

148 HvJ EU 25 juli 2018, zaak C-140/17, BNB 2019/32, m.nt. Swinkels (Gmina Ryjewo).
149 HvJ EU 10 september 2014, zaak C-92/13, BNB 2015/21, m.nt. Bijl (Gemeente ’s Hertogenbosch).
150 HvJ EU 6 september 2012, zaak C-496/11, V-N 2012/51.25 (Portugal Telecom) en HvJ EG 16 juli 2015, 

gevoegde zaken C-108/14 en C-109/14, BNB 2016/25, m.nt. Swinkels (Larentia+Minerva/Marenave).
151 HvJ EG 12 februari 2009, zaak C-515/07, BNB 2009/202, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 28 (VNLTO). Zie 

ook: HR 26 januari 2000, nr. 35.199, BNB 2000/129.
152 HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, V-N 2008/14.20 (Securenta).
153 Hof ’s-Hertogenbosch 28 januari 2011, nr. 09/00451, V-N 2011/27.17.
154 HR 11 mei 2012, nr. 11/02840, BNB 2012/287, m.nt. Van Kesteren.
155 Besluit Staatssecretaris van Financiën 24 december 2020, nr. 2020-249875, V-N 2021/8.18, 

paragraaf 2.5.2.3.



575

Btw-aftrek 8.2.4.2.6.1

have been undertaken.”156 Verricht de belastingplichtige voor het overige uitsluitend belaste 
handelingen, zoals de levering van bouwterreinen en/of nieuwe (gedeelten van) gebouwen, 
of is hij voornemens dit te gaan doen, dan rijst de vraag of deze handeling om niet met zich 
brengt dat geen recht op aftrek bestaat voor de btw op de hieraan toerekenbare kosten. 
Indien die vraag ontkennend moet worden beantwoord, dan rijst bij een belastingplichtige 
die zowel belaste als vrijgestelde handelingen verricht, zoals een woningcorporatie, de 
vraag of sprake is van directe of algemene kosten.

In haar conclusie in de zaak Iberdrola refereert A-G Kokott aan de vaste rechtspraak 
van het Duitse Bundesfinanzhof op grond waarvan voor de aanleg van infrastructurele 
voorzieningen ten algemene nutte de investeerder niet het recht geeft om btw-aftrek 
te trekken, ook al kan hij zijn aan btw onderworpen bouwproject enkel realiseren door 
voorafgaandelijk die voorzieningen aan te leggen.157 De zaak Iberdrola laat zien dat de 
Bulgaarse fiscus op dezelfde golflengte zat als het Bundesfinanzhof. In deze zaak verrichte 
Iberdrola om niet (ver)bouwwerkzaamheden aan een pompstation voor afvalwater dat 
eigendom was van de gemeente. Na voltooiing van die werkzaamheden konden de 300 
(voor belaste verhuur bestemde) vakantieappartementen die Iberdrola van plan was te 
realiseren op dit pompstation worden aangesloten. Die aansluiting zou zonder dat herstel 
niet mogelijk zijn, omdat het pompstation in onherstelde staat volgens een deskundige 
onmogelijk ook nog het afvalwater kan zuiveren uit de nieuwe leidingen die werden 
aangelegd voor de gebouwen van Iberdrola.158 Op grond van het Bulgaarse recht volstond 
het voor een aftrekweigering dat de herstelwerkzaamheden door Iberdrola om niet werden 
verricht. Voor die aftrekbeperking werd niet in aanmerking genomen of de gemeente deze 
dienst gebruikte in het kader van haar economische activiteit dan wel voor andere dan 
bedrijfsdoeleinden (lees: niet-bedrijfsdoeleinden) en evenmin of deze dienst ook door 
Iberdrola werd gebruikt voor haar (voorgenomen) belaste handelingen.159

In Nederland is door de Hoge Raad geoordeeld dat een bedrijf dat in overleg met de 
gemeente reconstructiewerkzaamheden aan een openbare weg had laten verrichten recht 
heeft op volledige btw-aftrek.160 Omdat het in deze zaak ging om een belastingplichtige die 
uitsluitend belaste handelingen verrichtte, kan hieruit niet worden opgemaakt of naar het 
oordeel van de Hoge Raad sprake was van directe of algemene kosten. In het Nederlandse 
beleid wordt hierover wel een expliciet standpunt ingenomen. Op grond van dit beleid 
wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de kosten voor de aanleg van de gemeenschaps-
voorzieningen die door de belastingplichtige om niet of tegen een symbolische vergoeding 

156 Fiscal Committee of the CFE, ‘Opinion Statement FC 2/2019 Concerning the Implications of the 
Decision of the Court of Justice of the European Union in Iberdrola (Case C-132/16) on Input Tax 
Deductions’, European Taxation December 2019 (Volume 59), No. 12, p. 595 en 597.

157 Conclusie A-G Kokott 6 april 2017, zaak C-132/16, V-N 2017/19.9 (Iberdrola).
158 Dit blijkt uit punt 6 van de (Nederlandse vertaling van de) verwijzingsbeslissing. Te raadplegen 

op: https://ecer.minbuza.nl/documents/20142/1107200/C+132+16+verwijzingsbeschikking.pdf/
fa8d1f19-e736-9780-c5c3-c08e5fb8a972?t=1545253966291. Dit feit is door het Hof naar mijn 
mening ongelukkig verwoord, aangezien het in punt 12 vaststelt dat uit de verwijzingsbeslissing 
blijkt dat de aansluiting op het pompstation volgens een deskundige zonder dat herstel onmogelijk 
zou zijn, omdat de bestaande leidingen ongeschikt zijn.

159 HvJ EU 14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65, m.nt. Swinkels, punt 18 (Iberdrola).
160 HR 14 maart 2001, nr. 36.257, V-N 2001/18.33.
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aan de gemeente worden overgedragen niet rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen 
met één of meer (voorgenomen) belaste handelingen van de belastingplichtige. Niettemin 
worden deze kosten op grond van het Nederlandse beleid wel aangemerkt als kosten die 
rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met de gehele bedrijfsactiviteit waardoor 
– afhankelijk van de belastbare handelingen die de belastingplichtige verricht – gehele 
of gedeeltelijke btw-aftrek mogelijk is (zie paragraaf 8.2.4.2.3).161 Ook het Belgische Hof 
van Cassatie heeft deze kosten aangemerkt als algemene kosten en uit de verwijzingsbe-
slissing in de prejudiciële zaak Mitteldeutsche Hartstein-Industrie is af te leiden dat ook 
het Oostenrijkse Verwaltungsgericht dit oordeel is toegedaan.162 In het Iberdrola-arrest163

heeft het Hof duidelijk gemaakt dat het om niet (ver)bouwen van een pompstation van 
afvalwater dat toebehoort aan de gemeente geen blokkade vormt voor het recht op (vol-
ledige) btw-aftrek. Daarnaast kan uit dit arrest naar mijn mening worden opgemaakt dat 
de kosten voor deze handeling om niet directe kosten kunnen zijn. In het Mitteldeutsche 
Hartstein-Industrie-arrest borduurt het Hof van Justitie hierop voort. In deze zaak had 
Mitteldeutsche Hartstein-Industrie een vergunning gekregen om een kalksteengroeve te 
exploiteren onder de voorwaarde dat zij de toegang tot deze steengroeve via een openbare 
weg van de gemeente zou uitbreiden en de kosten hiervan zou dragen. Ook in het om 
niet uitbreiden van de gemeentelijke openbare weg ziet het Hof geen belemmering voor 
het recht op aftrek.164 Dat de zaak Mitteldeutsche Hartstein-Industrie zonder conclusie is 
berecht, laat zien dat volgens het Hof van Justitie geen nieuwe rechtsvraag aan de orde is 
(paragraaf 2.3.5.1). Om die reden zal in de volgende paragrafen primair aandacht worden 
geschonken aan het Iberdrola-arrest en de betekenis van dit arrest, aangezien in dit arrest 
de rechtsregel wordt gegeven die in het Mitteldeutsche Hartstein-Industrie-arrest wordt 
bevestigd.

 8.2.4.2.6.2 Iberdrola-arrest

 In het Iberdrola-arrest herformuleert het Hof de gestelde prejudiciële vragen tot de vraag 
of een belastingplichtige recht heeft op btw-aftrek voor een dienstverrichting die bestaat 
in het (ver)bouwen van een onroerend goed dat eigendom is van een derde, wanneer die 
derde om niet het genot van het resultaat van die diensten verkrijgt en die diensten zowel 
door die belastingplichtige als door die derde in het kader van die economische activiteiten 

161 Besluit Staatssecretaris van Financiën 24 december 2020, nr. 2020-249875, V-N 2021/8.18, 
paragraaf 2.5.2.3. Onder bepaalde voorwaarden wordt goedgekeurd dat de btw toch volledig 
aftrekbaar is. Die goedkeuring laat ik onbesproken.

162 Hof van Cassatie 26 februari 2010, nr. F.09.0007.F en punt 31 van de Nederlandse vertaling van de 
verwijzingsbeslissing. Beschikbaar op: https://ecer.minbuza.nl/documents/20142/0/C-528-19+ver-
wijzingsbeschikking.pdf/c7964190-a8ce-7017-f07c-7194434055d0?t=1568099179275.

163 HvJ EU 14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65, m.nt. Swinkels (Iberdrola).
164 HvJ EU 16 september 2020, zaak C-528/19, V-N 2020/52.21 (Mitteldeutsche Hartstein-Industrie).
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worden gebruikt.165 Het Hof stelt bij de beantwoording van die (hergeformuleerde) vraag 
voorop dat bij het criterium ‘rechtstreekse en onmiddellijke samenhang’ alleen rekening 
gehouden moet worden met verrichtingen die objectief verband houden met de belastbare 
handelingen van de belastingplichtige. Of dat verband bestaat, moet daarom worden 
beoordeeld op basis van de objectieve inhoud van de ingaande belaste handeling. Voor 
de vraag of Iberdrola recht heeft op (volledige) aftrek van de btw op de kosten voor het 
herstel van het pompstation, moet worden getoetst of er een rechtstreeks en onmiddellijke 
samenhang bestaat tussen de hersteldienst enerzijds en anderzijds een in een later stadium 
door Iberdrola verrichte belaste handeling (lees: één of meer belaste handelingen in een 
later stadium166) of de economische activiteit van die vennootschap.

Uit de verwijzingsbeslissing leidt het Hof af dat de aansluiting aan het pompstation van de 
gebouwen die Iberdrola van plan was om te bouwen, onmogelijk zou zijn geweest zonder 
het herstel van dat station, zodat het herstel noodzakelijk was voor de verwezenlijking van 
het project en Iberdrola bijgevolg zonder een dergelijk herstel haar economische activiteit 
(lees: de belaste verhuurhandelingen) niet had kunnen uitoefenen. Het valt naar mijn 
mening niet moeilijk om hierin de vaststelling van een finaal causaal verband te ontwaren, 
aangezien het hof nagaat of de herstelwerkzaamheden hun oorzaak vinden in de beoogde 
belaste verhuur van de vakantieappartementen én deze werkzaamheden ook met het oog 
op die verhuurdiensten zijn afgenomen. Uit het arrest maak ik op dat het Hof dit verband 
voldoende acht voor (het aannemen van) een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang 
met de (voorgenomen) belaste verhuurdiensten.167 Dat de herstelwerkzaamheden ook 
ten goede komen aan de gemeente doet geen afbreuk aan die samenhang. Hieruit is 
naar mijn mening af te leiden dat het voor het aftrekrecht van Iberdrola niet relevant is 
of de gemeente – de derde – het herstelde pompstation al dan niet in het kader van haar 
economische activiteit gebruikt.168 Dat komt mij ook logisch voor, aangezien uit art. 168 
Btw-richtlijn volgt dat voor de omvang van het recht op btw-aftrek van Iberdrola het 

165 Het Hof miskent naar mijn mening dat het de vraag van de verwijzende rechter is of art. 168 
Btw-richtlijn zich ertegen verzet dat het om niet verrichten van een dienst op grond van het 
Bulgaarse recht volstaat om de aftrek te weigeren, los van de vraag of de gemeente die dienst 
in het kader van haar economische activiteit gebruikt of voor niet-bedrijfsdoeleinden en los 
van de vraag of de afnemer van de dienst (in deze zaak: Iberdrola) gebruikt voor zijn belastbare 
handelingen. Het lijkt mij ook moeilijk voorstelbaar dat een gemeente een pompstation voor 
afvalwater gebruikt in het kader van haar economische activiteit, maar dat terzijde. In soortge-
lijke zin: E.T. Terra, ‘De noodzaak van aftrek’, NTFR-B 2017/48, p. 8 en Swinkels, noot bij HvJ EU 
14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65 (Iberdrola).

166 Omdat het Hof de eerste stap in r.o. 28, zoals gebruikelijk, ruimer formuleert (één of meer 
handelingen in een later stadium waarvoor recht op aftrek bestaat’) en de meervoudsvorm 
ook in enkele ander overwegingen en het dictum terugkomt (‘belaste handelingen in een later 
stadium’), kan uit dit arrest naar mijn mening niet worden afgeleid dat het Hof de eerste stap (toch) 
beperkt tot kosten die rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met een specifieke belastbare 
handeling (zie hierover nader paragraaf 8.2.4.2.2.1). Omdat het bij de beoogde verhuur van de 
vakantieappartementen gaat om belaste handelingen zal ik hierna consequent de meervoudsvorm 
gebruiken, ook wanneer het Hof dit (ten onrechte) niet doet.

167 In gelijke zin: M.E. van Hilten, ‘Vakantieparken aan de Zwarte Zee en voorbelasting’, FED 2018/11.
168 De door Van Hilten opgeworpen vraag of de uitkomst anders was geweest indien vast zou staan 

dat de gemeente het pompstation niet in het kader van haar economische activiteit gebruikt (M.E. 
van Hilten, ‘Vakantieparken aan de Zwarte Zee en voorbelasting’, FED 2018/11), beantwoord ik 
derhalve ontkennend.
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gebruik van de afgenomen hersteldiensten voor haar (voorgenomen) belaste handelingen 
beslissend is. Het Hof wijst er naar mijn mening dan ook terecht op dat rekening moet 
worden gehouden met de omstandigheid dat de hersteldienst een element is van de prijs 
– het gaat hier om de kostprijs en niet om de verkoopprijs (zie paragraaf 8.2.4.2.1.2)169 – van 
in een later stadium verrichte belaste handelingen van Iberdrola.

Het Hof overweegt vervolgens dat het daarnaast aan de verwijzende rechter is om na te 
gaan of de herstelwerkzaamheden beperkt zijn gebleven tot hetgeen nodig170 was om de 
aansluiting van de door Iberdrola gebouwde onroerende goederen op het pompstation voor 
afvalwater te waarborgen. Zijn de herstelwerkzaamheden verder gegaan dan nodig was voor 
de door Iberdrola opgetrokken gebouwen, dan leidt dit tot een gedeeltelijke verbreking van 
de rechtstreekse en onmiddellijke samenhang tussen de herstelwerkzaamheden en de in 
een later stadium verrichte belaste handelingen.171 In dat geval heeft Iberdrola slechts recht 
op btw-aftrek voor zover de kosten voor het herstel van de het pompstation voor afvalwater 
objectief nodig zijn om Iberdrola in staat te stellen haar belaste handelingen te verrichten.

 8.2.4.2.6.3 Betekenis Iberdrola-arrest

 De relevante vraag is of het Hof met de overweging, die ook in het dictum terugkomt, dat 
de verwijzende rechter ook moet nagaan of de werkzaamheden beperkt zijn gebleven 
tot hetgeen nodig was een extra toets aanlegt voor de vaststelling van de rechtstreekse 
en onmiddellijke samenhang. Naar mijn mening dient die vraag ontkennend te worden 
beantwoord.172 Het is in de eerste plaats van belang om erop te wijzen dat het irrelevant is 
of de belastingplichtige of de belastingdienst van mening is dat de kosten voor de handeling 
om niet (on)niet nodig zijn voor zijn (voorgenomen) belaste handelingen. Het gaat er om 
of de kosten objectief nodig zijn voor te kunnen verrichten van de belaste handelingen. 
De rechtstreekse en onmiddellijke samenhang vereist immers een objectieve samenhang 
(zie paragraaf 8.2.4.2.1.1). Wanneer kosten objectief nodig zijn voor de (voorgenomen) 
belaste handeling(en) vermeldt het Hof niet. Toch hoeven we hierover naar mijn mening 
niet volledig in het duister te tasten. Het Hof heeft namelijk al eerder overwogen dat 

169 Zie ook de Engelse vertaling van r.o. 37: “In that regard, it will be necessary to take into account 
the fact that the input reconstruction service at issue in the main proceedings is a component of the 
cost of a taxed output transaction by Iberdrola.” Of de kosten van de herstelwerkzaamheden door 
Iberdrola al dan niet zijn verdisconteerd in de belaste verhuurprijzen is derhalve niet relevant. 
Anders: M.E. van Hilten, ‘Vakantieparken aan de Zwarte Zee en voorbelasting’, FED 2018/11.

170 In de procestaal, het Bulgaars, wordt voor zover ik heb kunnen nagaan een woord gebruikt dat 
nodig betekent. Ook in andere vertalingen wordt een equivalent van het begrip ‘nodig’ gebruikt. 
In de Nederlandse vertaling van het arrest is dit naar mijn mening ten onrechte vertaald als 
‘noodzakelijk’. In gelijke zin: N.P. Arzini en S.J. Carrière, ‘Nodige nuance noodzakelijkheid’, 
BtwBrief 2017/74, G.J. van Bruggen en L. Meedendorp, ‘Nadere nuance noodzakelijkheid; indirecte 
betrokkenheid’, BtwBrief 2020/43 en N.P. Arzini en S.J. Carrière, ‘Profijt door een derde leidt niet 
tot profijt voor de fiscus’, BtwBrief 2020/80, p. 8.

171 Het Hof merkt in r.o. 39 naar mijn mening ten onrechte de bouw van de gebouwen aan als de 
uitgaande belaste handeling in een later stadium. De uitgaande belaste handelingen in een later 
stadium bestaan in de belaste verhuurdiensten.

172 Anders: D.B. Lakeman en C.Y. Wezepoel-Bartels, ‘Verslag 49e Fiscale Conferentie ‘Concernproble-
matiek’, WFR 2020/97, p. 652 waaruit volgt dat volgens deelnemers aan deze conferentie sprake 
is van een ‘nieuw criterium’.
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het nodig kan zijn dat een belastingplichtige kosten maakt voor een handeling die om 
niet aan een of meerdere derden wordt verricht. In de arresten Fillibeck173 en EON Aset 
Menidjmunt174, waarnaar A-G Kokott in haar conclusie in de zaak Iberdrola verwijst175, 
heeft het Hof overwogen dat het in bijzondere omstandigheden nodig kan zijn dat een 
werkgever zelf zorgt voor het vervoer van zijn werknemers tussen hun woning en hun 
plaats van tewerkstelling, bijvoorbeeld indien alleen de werkgever een passend vervoer-
middel kan verstrekken of de plaats van tewerkstelling niet vaststaat maar verandert. 
In die bijzondere omstandigheden dient het (om niet) georganiseerde vervoer van de 
werknemers naar het oordeel van het Hof geen andere dan bedrijfsdoeleinden en is het 
persoonlijk voordeel van de werknemers ondergeschikt. Hoewel het Hof niet naar deze 
arresten verwijst, hanteert het in het Iberdrola-arrest in een vergelijkbare situatie (een 
dienst om niet) hetzelfde criterium als in voormelde arresten (‘nodig’). Hieruit leid ik af 
dat het Hof op deze arresten voortborduurt.176 Ook in het na het Iberdrola-arrest gewezen 
Mitteldeutsche Hartstein-Industrie-arrest hanteert het Hof het ‘nodig-criterium’ in een 
situatie waarin een belastingplichtige werkzaamheden heeft laten verrichten tot uitbreiding 
van een gemeentelijke weg zonder dat de gemeente hiervoor een vergoeding heeft betaald.177 
Daarnaast oordeelt het Hof van Justitie in het eveneens na het Iberdrola-arrest gewezen 
Vos Aannemingen-arrest dat de omstandigheid dat diensten die een belastingplichtige 
heeft afgenomen ook ten goede komen aan een derde niet rechtvaardigen dat het recht op 
aftrek wordt ontzegd, mits het voordeel dat die derde uit die diensten put ondergeschikt 
is aan de behoeften van de belastingplichtige.178 De expliciete beoordeling of kosten nodig 
zijn voor de (beoogde) belaste handelingen, is naar mijn mening daarom niet los te zien 
van de bijzondere context waarin een aftrekgerechtigde belastingplichtige kosten maakt 
voor een handeling om niet aan een of meerdere (niet-aftekgerechtigde) derden.179

Op grond van het voorgaande meen ik dat het om niet (ver)bouwen of aanleggen (en 
overdragen) van gemeenschapsvoorzieningen niet snel leidt tot een gedeeltelijke verbreking 
van de rechtstreekse en onmiddellijke samenhang. Indien de gemeente deze handeling 
om niet als voorwaarde stelt voor het kunnen verrichten van de (voorgenomen) belaste 
handelingen, hetgeen in de praktijk doorgaans het geval is180, dan volgt hieruit dat het nodig 
is dat de belastingplichtige de kosten voor de (ver)bouw of de aanleg (en de overdracht) van 
de gemeenschapsvoorzieningen voor zijn rekening neemt. Immers, als de belastingplichtige 

173 HvJ EG 16 oktober 1997, zaak C-258/95, V-N 1998/2.35 (Fillibeck).
174 HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-118/11, V-N 2012/17.18 (Eon Aset Menidjmunt).
175 Conclusie A-G Kokott 6 april 2017, zaak C-132/16, V-N 2017/19.9, punt 38 (Iberdrola).
176 Ook Merkx, Redactie V-N, Arzini en Carrière gaan hiervan uit (Merkx, noot bij HvJ EU 1 okto-

ber 2020, zaak C-405/19, FED 2020/153 (Vos Aannemingen), Redactie V-N, aantekening bij HvJ 
EU 1 oktober 2020, zaak C-405/19, V-N 2020/52.20 (Vos Aannemingen) en N.P. Arzini en S.J. 
Carrière, ‘Profijt door een derde leidt niet tot profijt voor de fiscus’, BtwBrief 2020/80, p. 8).

177 HvJ EU 16 september 2020, zaak C-528/19, V-N 2020/52.21 (Mitteldeutsche Hartstein-Industrie).
178 HvJ EU 1 oktober 2020, zaak C-405/19, FED 2020/153, m.nt. Merkx (Vos Aannemingen).
179 In soortgelijke zin: N.P. Arzini en S.J. Carrière, ‘Nodige nuance noodzakelijkheid’, BtwBrief 

2017/74 en E.T. Terra, ‘De noodzaak van aftrek’, NTFR-B 2017/48, p. 8. Ook Willemsen acht het 
wenselijk het ‘nodig-criterium’ tot die specifieke context te beperken (Willemsen, noot bij HvJ 
EU 16 september 2020, zaak C-528/19, NLF 2020/2027 (Mitteldeutsche Hartstein-Industrie).

180 Fiscal Committee of the CFE, ‘Opinion Statement FC 2/2019 Concerning the Implications of the 
Decision of the Court of Justice of the European Union in Iberdrola (Case C-132/16) on Input Tax 
Deductions’, European Taxation December 2019 (Volume 59), No. 12, p. 595 en 597.
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dit niet doet, dan kan hij de beoogde belaste handelingen niet verrichten. In die situatie 
staan de bedrijfsbelangen voor de belastingplichtige voorop en is het voordeel dat de 
gemeente hiervan heeft van ondergeschikt belang.181 De gedeeltelijke verbreking van de 
rechtstreekse en onmiddellijke samenhang als bedoeld in het Iberdrola-arrest, komt naar 
mijn mening slechts om de hoek kijken indien de belastingplichtige bij de (ver)bouw of de 
aanleg (en overdracht) van gemeenschapsvoorzieningen om niet méér doet dan voor het 
kunnen verrichten van de (voorgenomen) belaste handelingen vereist is.182 Kortom, indien 
de belastingplichtige hiervoor meerkosten maakt uit onzakelijke overwegingen.183 Voor 
de vraag of dit het geval is, zal het in het bijzonder van belang zijn of de belastingplichtige 
meer doet dan voor de afgifte van de benodigde vergunning door de gemeente vereist is. 
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken.

Voorbeeld
Stel dat een gemeente aan de afgifte van de vergunning voor de realisatie van een nieuwe woonwijk 
de voorwaarde verbindt dat de projectontwikkelaar een trapveldje van natuurgras realiseert, maar 
de projectontwikkelaar besluit uit eigen beweging en met toestemming van de gemeente om een 
(veel duurder) Cruyff Court aan te laten leggen. In dit voorbeeld doet de projectontwikkelaar er bij 
de handeling die hij om niet verricht een schepje bovenop en voor dit ‘schepje’ aan vrijgevigheid 
ontbeert de belastingplichtige naar mijn mening een recht op btw-aftrek.

Dat geen recht op btw-aftrek bestaat voor zover de kosten hun oorzaak vinden in vrij-
gevigheid van de belastingplichtige, is mijns inziens in overeenstemming met de wijze 
waarop het Hof vaststelt of sprake is van directe kosten voor belaste handelingen (zie 
paragraaf 8.2.4.2.2.2) respectievelijk constateert dat sprake is van algemene kosten (zie 
paragraaf 8.2.4.2.3.1).184 Voor deze meerkosten ontbreekt immers een finaal causaal verband 
met de (voorgenomen) belast(bar)e handelingen of de gehele bedrijfsactiviteit, aangezien zij 
niet worden veroorzaakt door zijn (voorgenomen) belast(bar)e handelingen. Om die reden 

181 Omdat een recht op btw-aftrek alleen in die situatie mogelijk is en een belastingplichtige niet 
zomaar bereid zal zijn om de kosten voor de (ver)bouw of aanleg van gemeenschapsvoorzieningen 
op zich te nemen, acht ik de kans klein dat de gemeente op oneigenlijke wijze kan bewerkstelligen 
dat op het eindverbruik van de (ver)bouw en aanleg van gemeenschapsvoorzieningen geen btw 
drukt. Zoals het Vos Aannemingen-arrest laat zien, leidt het verschuiven van kosten naar een 
aftrekgerechtigde belastingplichtige niet tot een recht op aftrek van de btw op deze kosten indien 
de belastingplichtige de goederen en diensten niet gebruikt voor eigen belaste handelingen (HvJ 
EU 1 oktober 2020, zaak C-405/19, FED 2020/153, m.nt. Merkx, r.o. 37 en 38 (Vos Aannemingen)). 
Kan een gemeente de btw op de kosten van de (ver)bouw en aanleg van gemeenschapsvoorzie-
ningen op grond van een nationaal btw-compensatiefonds compenseren, zoals in Nederland in 
beginsel het geval is (besluit Staatssecretaris van Financiën 24 december 2020, nr. 2020-249875, 
V-N 2021/8.18, paragraaf 2.5.2.2), dan is er überhaupt geen ‘btw-prikkel’ om (te pogen) deze 
kosten ‘om te leiden’ naar een in beginsel aftrekgerechtigde belastingplichtige.

182 Vgl. Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 14 september 2017, zaak C-132/16, V-N 2017/46.15 
(Iberdrola) en W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Zonder btw meegenieten mag!, BTW-bulletin 2017/77, 
p. 11.

183 D.B. Lakeman en C.Y. Wezepoel-Bartels, ‘Verslag 49e Fiscale Conferentie ‘Concernproblematiek’, 
WFR 2020/97, p. 652.

184 In soortgelijke zin: E.T. Terra, ‘De noodzaak van aftrek’, NTFR-B 2017/48, p. 11. Zie ook: Swinkels, 
noot bij HvJ EU 14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65 (Iberdrola) die opmerkt dat het 
‘noodzakelijkheidscriterium’ geen nieuw criterium is, maar een invulling van de rechtstreekse 
en onmiddellijke samenhang.
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kan voor deze meerkosten niet worden aangenomen dat sprake is van een rechtstreekse 
en onmiddellijke samenhang met één of meer belast(bar)e handelingen, een afgebakend 
gedeelte van de bedrijfsactiviteit of de gehele bedrijfsactiviteit. In die situatie is in wezen 
sprake van een gift aan de overheid, waardoor het mijns ook met het rechtskarakter van 
de btw strookt dat op dit ‘giftelement’ btw drukt.

Met het voorgaande is de vraag of sprake is van directe of algemene kosten nog niet 
beantwoord. In het Iberdrola-arrest heeft het Hof die vraag niet expliciet beantwoord. 
Niettemin vormt het dictum naar mijn mening wel een indicatie dat naar het oordeel 
van het Hof sprake is van directe kosten indien deze kosten uitsluitend zijn gemaakt om 
uitsluitend belaste handelingen te kunnen verrichten (‘recht op aftrek van voorbelasting 
voor zover die diensten niet verder reikten dan nodig is om de belastingplichtige in staat 
te stellen om belaste handelingen in een later stadium te verrichten’). Naar mijn mening is 
die rechtsopvatting zowel consistent als wenselijk. Ontbreekt vrijgevigheid bij de (ver)-
bouw of aanleg (en overdracht) van gemeenschapsvoorzieningen om niet, en dat zal in de 
praktijk doorgaans het geval zijn185, dan dient er op grond van het beginsel van de fiscale 
neutraliteit geen btw te drukken op deze kosten die de belastingplichtige moet maken 
om zijn belaste handelingen te kunnen verrichten.186 Van die kosten moet – vanwege het 
finale causale verband met deze belaste handelingen – worden aangenomen dat zij een 
element zijn van de kostprijs van één of meer belaste handelingen in een later stadium 
(zie paragraaf 8.2.4.2.2.2). In dat geval dient er vanwege die samenhang met uitsluitend 
belaste handelingen volledige btw-aftrek te volgen. Het om niet (ver)bouwen of aanleggen 
(en overdragen) van een gemeenschapsvoorziening hoeft naar mijn mening derhalve niet 
aan de kwalificatie van de hiervoor gemaakte kosten als directe kosten (voor één of meer 
belaste handelingen) in de weg te staan.187 De andersluidende opvatting in onder meer 
Nederland (zie paragraaf 8.2.4.2.6.1) acht ik daarom niet juist.188 Indien de kosten voor 
de (ver)bouw of aanleg van de gemeenschapsvoorzieningen door een belastingplichtige 
worden gemaakt om zowel belaste als vrijgestelde handelingen te kunnen verrichten, dan 
is uiteraard wel sprake van sprake van algemene kosten. In dat geval is naar mijn mening 
niet per definitie sprake van een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang met de gehele 
bedrijfsactiviteit van de belastingplichtige (zie paragraaf 8.2.4.2.3).189 Het is ook mogelijk 
dat deze kosten rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met een afgebakend gedeelte 
van de bedrijfsactiviteit met zowel (voorgenomen) belaste als vrijgestelde handelingen 
(zie paragraaf 8.2.4.2.4).

185 Vgl. conclusie A-G Kokott 6 april 2017, zaak C-132/16, V-N 2017/19.9, punt 50 (Iberdrola). Zie ook: 
Van Zadelhoff, noot bij HR 1 mei 2015, nr. 13/06113, BNB 2015/143.

186 Fiscal Committee of the CFE, ‘Opinion Statement FC 2/2019 Concerning the Implications of the 
Decision of the Court of Justice of the European Union in Iberdrola (Case C-132/16) on Input Tax 
Deductions’, European Taxation December 2019 (Volume 59), No. 12, p. 595 en 597. Zie ook: HR 
14 maart 2001, nr. 36.257, V-N 2001/18.33 en HR 1 mei 2015, nr. 13/06113, BNB 2015/143, m.nt. 
Van Zadelhoff.

187 In gelijke zin: Swinkels, noot bij HvJ EU 14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65 (Iberdrola) 
en CFE Fiscal Committee, ‘Opinion Statement FC 2/2019 Concerning the Implications of the 
Decision of the Court of Justice of the European Union in Iberdrola (Case C-132/16) on Input Tax 
Deductions’, European Taxation December 2019 (Volume 59), No. 12, p. 595.

188 In gelijke zin: Swinkels, noot bij HvJ EU 14 september 2017, zaak C-132/16, BNB 2018/65 (Iberdrola).
189 M.D.J. van der Wulp, Btw-aftrek bij onbelastbare handelingen: zoeken naar verbondenheid, TFO 

2017/149.3, p. 43.
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 8.2.5 Conclusie

 Voor het ontstaan van het recht op btw-aftrek is volgens het Hof van Justitie vereist dat 
de afnemer van het goed of de dienst waarop btw drukt een belastingplichtige is én bij de 
afname als zodanig handelt. Wordt bij aanschaf niet aan deze voorwaarden voldaan, dan 
kan een later aftrekgerechtigd gebruik niet alsnog leiden tot herziening van de btw-aftrek. 
De voorwaarden voor het ontstaan van het recht op btw-aftrek kunnen daarom leiden tot 
een inbreuk op de inwendige fiscale neutraliteit (en daarmee de concurrentieneutraliteit). 
Een belastingplichtige handelt bij de aanschaf van een goed of dienst als zodanig indien hij 
het goed of de dienst verwerft ten behoeve van één of meer van zijn belastbare handelingen. 
Hiervan is sprake indien er een finaal causaal verband bestaat tussen de aanschaf van het 
goed of de dienst en de (voorgenomen) belastbare handeling(en). Voor een aanschaf als 
belastingplichtige is niet vereist dat een belastingplichtige een goed of dienst uitsluitend 
aanschaft ten behoeve van zijn belastbare handelingen. Het Hof acht deze ruime uitleg 
noodzakelijk in het licht van het doel van de aftrekregeling: de inwendige fiscale neutraliteit. 
Naar mijn mening verzacht het Hof van Justitie hiermee de ‘neutraliteitspijn’ die het zelf 
heeft veroorzaakt. Zowel de richtlijnhistorie als de bewoordingen van art. 168 Btw-richtlijn 
bieden mijns inziens geen (afdoende) grondslag voor de rechtsopvatting dat het recht op 
btw-aftrek pas ontstaat indien een belastingplichtige bij de aanschaf als zodanig handelt. 
Uit (de historie van) deze bepaling volgt slechts dat de afnemer een belastingplichtige moet 
zijn. Omdat de door het Hof gestelde ‘hoedanigheidsvoorwaarde’ kan leiden tot een inbreuk 
op de inwendige fiscale neutraliteit, is voor deze voorwaarde ook geen steun te vinden in 
de strekking van de aftrekregeling. Om die reden acht ik het op grond van het beginsel 
van de fiscale neutraliteit mogelijk en wenselijk dat het Hof de hoedanigheidsvoorwaarde 
loslaat.190 Ook vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid acht ik dit gewenst, aangezien een 
expliciete grondslag voor deze vernauwing van de ‘aftrekpoort’ in de Btw-richtlijn ontbreekt.

Is een recht op btw-aftrek ontstaan, dan rijst de vraag naar de omvang van het recht op 
btw-aftrek van de belastingplichtige. Hiervoor is – uitzonderingen daargelaten – het 
daadwerkelijke of voorgenomen gebruik voor belaste handelingen beslissend. Van gebruik 
voor belaste handelingen is sprake indien de kosten waarop btw drukt rechtstreeks en 
onmiddellijk samenhangen met de belaste handelingen van de belastingplichtige. Die 
rechtstreekse en onmiddellijke samenhang vooronderstelt dat de kosten waarop btw 
drukt elementen zijn van de kostprijs van de uitgaande belaste handelingen in een later 
stadium (de kostprijstoets). Verricht een belastingplichtige uitsluitend belaste of uitsluitend 
vrijgestelde handelingen, dan zal het vaststellen van de omvang van het recht op btw-aftrek 
niet zo moeilijk zijn. Uitzonderingen daargelaten, bestaat in dat geval ofwel een recht 
op volledige btw-aftrek (de belastingplichtige verricht uitsluitend belaste handelingen) 
ofwel in het geheel geen recht op btw-aftrek (de belastingplichtige verricht uitsluitend 
vrijgestelde handelingen). Verricht een belastingplichtige zowel belaste als onbelaste (lees: 
vrijgestelde of onbelastbare) handelingen, dan moet getoetst worden aan welke uitgaande 
handeling(en) de belaste ingaande handelingen toerekenbaar zijn. Uit de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie is naar mijn mening af te leiden dat het Hof van Justitie dit doet aan de 

190 Vgl. Lukas 4:23 (Herziene Statenvertaling) waarin Jezus refereert aan het Joodse spreekwoord 
‘dokter, genees uzelf’.
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hand van vier stappen waarbij bij iedere stap de omvang van de handeling of handelingen 
waaraan de ingaande belaste handeling toerekenbaar is toeneemt.

De eerste stap (directe kosten één of meer belaste of vrijgestelde handelingen) en de derde 
stap (algemene kosten gehele bedrijfsactiviteit) zijn de belangrijkste, aangezien zij relevant 
zijn voor alle belastingplichtigen die zowel belaste als onbelaste handelingen verrichten. 
De tweede stap (algemene kosten afgebakend gedeelte bedrijfsactiviteit) en de vierde stap 
(algemene kosten houden deels verband met belastbare handelingen) zijn te beschouwen 
als nuances op de derde stap. Deze stappen hoeven ook niet altijd te worden gezet, omdat 
zij veronderstellen dat sprake is van een afgebakend gedeelte van een bedrijfsactiviteit 
(de tweede stap) respectievelijk dat de belastingplichtige naast zijn economische activi-
teit(en) ook een of meerdere niet-economische activiteiten verricht (de vierde stap). Dat 
verklaart waarom deze stappen niet altijd terugkomen in de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie. Zo is de tweede stap tot op heden slechts in één arrest van het Hof van Justitie 
aan bod gekomen. In onderstaand overzicht zijn voormelde stappen weergegeven in een 
‘stappenplan’ en is per stap weergegeven of hij leidt tot volledige btw-aftrek, gedeeltelijke 
btw-aftrek of in het geheel geen recht op btw-aftrek.



584

Hoofdstuk 8 / Aftrek voorbelasting8.3

Een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang met één of meer belaste of vrijgestelde 
handelingen, de eerste stap, wordt aangenomen (lees: aan de kostprijstoets wordt geacht 
te zijn voldaan) indien er een finaal causaal verband bestaat tussen de kosten waarop btw 
drukt en de (voorgenomen) belaste of vrijgestelde handeling(en). Bij de eerste stap dient 
derhalve een nadere toets aan het finale causaliteitscriterium plaats te vinden dan voor het 
ontstaan van het recht op btw-aftrek. Dit geldt ook voor de tweede stap, de rechtstreekse 
en onmiddellijke samenhang met een afgebakend gedeelte van de bedrijfsactiviteit. Die 
rechtstreekse en onmiddellijke samenhang wordt aangenomen indien er een finaal causaal 
verband bestaat tussen de kosten waarop btw drukt en de (voorgenomen) belaste en/of 
vrijgestelde handeling(en) van het afgebakend gedeelte van de bedrijfsactiviteit. Is geen 
sprake van directe kosten of algemene kosten van een afgebakend gedeelte van de bedrijfs-
activiteit, dan wordt een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang aangenomen met de 
gehele bedrijfsactiviteit (de derde stap). Dat het finale causaliteitscriterium in deze stap 
geen rol speelt, vloeit naar mijn mening voort uit de omstandigheid dat een ontstaan recht 
op btw-aftrek een finaal causaal verband met de belastbare handelingen impliceert. Echter, 
indien de kosten waarop btw drukt zowel toerekenbaar zijn aan uitgaande belastbare als 
aan uitgaande onbelastbare handelingen, dan moet er een ‘knip’ gemaakt worden teneinde 
vast te stellen in hoeverre deze kosten rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met 
de belastbare handelingen. Op die knip wordt in paragraaf 8.4 ingegaan. Leidt de tweede 
of derde stap tot gedeeltelijke btw-aftrek, dan moet de btw op de kosten gesplitst worden 
in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. De regels voor die splitsing komen in de 
volgende paragraaf aan bod.

8.3 Splitsingsregels bij gebruik voor belaste en vrijgestelde handelingen

8.3.1 Inleiding

In de vorige paragraaf is aan de hand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie bespro-
ken hoe moet worden vastgesteld of er sprake is van gebruik voor belaste handelingen. 
Indien kosten rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met een afgebakend gedeelte 
van de bedrijfsactiviteit (de tweede stap) met zowel belaste als vrijgestelde handelingen 
of (deels) rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met de gehele bedrijfsactiviteit 
met zowel belaste als vrijgestelde handelingen (de derde stap of vierde stap), dan dient 
de btw op (dit deel van) deze algemene kosten op grond van art. 173 lid 1 Btw-richtlijn 
gesplitst te worden in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. Aftrek is op grond van 
art. 168 Btw-richtlijn immers slechts toegestaan voor zover sprake is van gebruik voor 
belaste handelingen.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop die btw gesplitst moet worden 
in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. In art. 173 tot en met 175 Btw-richtlijn 
zijn hiervoor splitsingsregels opgenomen. De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In 
paragraaf 8.3.2 wordt ingegaan op de richtlijnhistorie van deze splitsingsregels. Vervolgens 
komt de uitleg van deze splitsingsregels door het Hof van Justitie aan bod in paragraaf 8.3.3. 
Omdat art. 173 lid 2 Btw-richtlijn lidstaten de mogelijkheid geeft om bepaalde afwijkende 
splitsingsmethoden te implementeren, wordt in paragraaf 8.3.4 op hoofdlijnen weerge-
geven voor welke afwijkende splitsingsmethoden lidstaten hebben gekozen. Vervolgens 



585

Splitsingsregels bij gebruik voor belaste en vrijgestelde handelingen 8.3.2.1

wordt in paragraaf 8.3.5 nader ingegaan op de afwijkende splitsingsmethode waarvoor 
Nederland heeft gekozen en de uitleg daarvan door de Hoge Raad. In paragraaf 8.3.6 wordt 
de balans opgemaakt.

8.3.2 Richtlijn(historie)

8.3.2.1 De pro ratamethode

Uit art. 173 lid 1 Btw-richtlijn en haar voorgangers, art. 17 lid 5, eerste alinea Zesde Richtlijn 
art. 11 lid 2, tweede alinea Tweede Richtlijn, volgt dat een belastingplichtige die goederen 
en diensten zowel voor belaste handelingen als vrijgestelde handelingen gebruikt recht 
heeft op btw-aftrek voor het gedeelte van de btw dat evenredig is aan het bedrag van de 
belaste handelingen. Op grond van art. 173 lid 1 geldt als uitgangspunt dat het aftrekbare 
gedeelte overeenkomstig de artikelen 174 en 175 Btw-richtlijn wordt bepaald voor het 
totaal van de door belastingplichtige verrichte handelingen.

Op grond van art. 174 lid 1 Btw-richtlijn is het aftrekbare gedeelte van de btw de uitkomst 
van de zogenoemde ‘pro ratabreuk’, waarvan:
a) de teller bestaat uit het totale bedrag van de per jaar berekende omzet, de btw niet 

inbegrepen, met betrekking tot handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat, en
b) de noemer bestaat uit het totale bedrag van de per jaar berekende omzet, de btw niet 

inbegrepen, met betrekking tot de handelingen die in de teller zijn opgenomen en de 
handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat.191

191 Op grond van de laatste zin van art. 174 lid 1 Btw-richtlijn kunnen lidstaten in de noemer het 
bedrag van andere subsidies opnemen dan die welke rechtstreeks verband houden met de prijs 
van de belastbare handelingen. Deze uitzondering heeft de volgende historie. Frankrijk en Italië 
konden zich vinden in het onderscheid tussen subsidies die rechtstreeks samenhangen met de 
prijs van een belastbare levering of dienst en subsidies of andere vormen van steun die niet 
rechtstreeks samenhangen met de prijs van een belastbare levering of dienst, maar meenden dat 
met laatstgenoemde subsidiebedragen wel rekening gehouden moest worden in de noemer van de 
pro ratabreuk (nota van de Groep financiële vraagstukken van 9 november 1976, nr. R/2623/76 (FIN 
687), p. 2). Frankrijk meende dat de belastingplichtige anders ‘meer recht heeft op btw-aftrek dan 
die welke normaliter uit zijn activiteit zou voortvloeien’ (nota van de Groep financiële vraagstukken 
van 7 januari 1974, nr. R/2/74 (FIN 2), deel II, p. 24). Denemarken, Duitsland, Ierland, Luxemburg 
en Nederland meenden daarentegen - net als de Europese Commissie - dat de subsidie die niet 
rechtstreeks samenhangt met de prijs van een levering of een dienst niet in de noemer van de pro 
ratabreuk moet worden meegenomen. Deze lidstaten konden zich wel vinden in een facultatieve 
bepaling waardoor de lidstaten die dat wensten deze subsidiebedragen in de noemer van de pro 
ratabreuk konden opnemen (nota van de Groep financiële vraagstukken van 9 november 1976, 
nr. R/2623/76 (FIN 687), p. 3). In de Raadszitting van 16 december 1976 is overeenstemming 
bereikt dat lidstaten het recht hebben om bij de berekening van de pro rata-aftrek rekening te 
houden met subsidies die niet zijn opgenomen in de maatstaf van heffing, met uitzondering van 
financiële compensaties (memorandum van de voorzitter van - naar ik op basis van de chronologie 
van de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn aanneem - het Comité 
van Permanente Vertegenwoordigers van 3 januari 1977, nr. R/3256/76 (FIN 890), p. 3).
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Omdat deze splitsingsmethode het aftrekbare gedeelte van de btw bepaalt naar rato 
van de omzet192, wordt deze splitsingsmethode ook wel aangeduid als ‘het algemene 
verhoudingscijfer’, ‘het verhoudingsgetal’193 of ‘de omzetverhouding’194. De evenredige 
aftrek is in de voorgangers van art. 173 lid 1 Btw-richtlijn aangeduid als ‘het pro rata’195

respectievelijke de ‘pro rata-regel’196. De aanduiding ‘pro rata’ (of een variant daarop) wordt 
nog steeds gebruikt. Ik zal hierna de aanduiding ‘pro ratamethode’ gebruiken wanneer ik 
de splitsingsmethode bedoel en de aanduiding ‘het pro rata’ voor de uitkomst van deze 
splitsingsmethode.

Op grond van art. 175 lid 1 Btw-richtlijn wordt het pro rata uitgedrukt in een percentage 
en op de hogere eenheid afgerond (21,1% wordt dus naar boven afgerond op 22%). Het 
pro rata wordt voorlopig bepaald op basis van het pro rata van het voorgaande jaar. 
Ontbreekt een pro rata in een voorgaand jaar of is dit pro rata niet (meer) relevant, dan 
wordt het pro rata door de belastingplichtige onder toezicht van de belastingdienst aan 
de hand van zijn eigen prognoses voorlopig geraamd. Lidstaten kunnen evenwel hun op 
1 januari 1979 geldende regeling, dan wel, voor lidstaten die na die datum tot de EU zijn 
toegetreden, hun op de datum van toetreding geldende regeling handhaven.197 Behoudens 
deze standstillbepaling, is het vanuit het oogpunt van de interneutraliteit een goede zaak 
dat de pro ratamethode in alle lidstaten op dezelfde wijze moet worden toegepast. In het 
kader van dit onderzoek is het in het bijzonder van belang dat op grond van art. 174 lid 2, 
onderdelen a en b Btw-richtlijn de omzet van bepaalde vastgoedtransacties voor de pro 
rataberekening buiten beschouwing moet worden gelaten. Op die te elimineren omzet 
wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

8.3.2.2 Omzet met betrekking tot de levering van investeringsgoederen en bijkomstige 
handelingen ter zake van onroerende goederen

8.3.2.2.1 Ratio

Op grond van art. 174 lid 2, onderdelen a en b Btw-richtlijn en haar voorganger, art. 19 lid 2 
Zesde Richtlijn, moeten – voor zover in het kader van dit onderzoek relevant – de volgende 
bedragen voor de berekening van de pro rata-aftrek buiten beschouwing worden gelaten:
1. de omzet met betrekking tot de levering van investeringsgoederen welke door de 

belastingplichtige in het kader van zijn onderneming worden gebruikt; en

192 Het is eigenlijk zuiverder om te spreken van de vergoeding in plaats van de omzet, omdat de 
vergoeding niet het btw-bedrag omvat (M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, 
Kluwer: Deventer 2020, p. 387).

193 Toelichting op art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 762.
194 Zie bijv. conclusie A-G Van Hilten 17 juni 2010, nr. 09/01485, V-N 2010/40.29, punt 5.2.
195 Art. 17 lid 5 en art. 19 Zesde Richtlijn.
196 Art. 11 lid 2 Tweede Richtlijn.
197 Art. 175 lid 2 Btw-richtlijn. Op grond van deze standstillbepaling wordt de voorlopige aftrek in 

Nederland niet bepaald op basis van het pro rata van het voorgaande jaar, maar op basis van de 
gegevens in het tijdvak waarin het goed of de dienst is afgenomen (art. 15 lid 6 Wet OB jo. art. 12 
lid 1 Uitv.besch. OB).
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2. de omzet met betrekking tot bijkomstige handelingen ter zake van onroerende goederen.198

Deze uitzonderingen zijn dwingend voorgeschreven waardoor zij in iedere lidstaat op 
dezelfde wijze moeten worden toegepast. Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit 
is dat ook wenselijk. De Europese Commissie heeft met betrekking tot deze dwingend 
voorgeschreven uitzonderingen het volgende opgemerkt:

“De in dit lid bedoelde elementen moeten voor de berekening van het verhoudingsgetal 
buiten beschouwing worden gelaten, opdat deze elementen de werkelijke betekenis van de 
bedrijfsuitoefening niet verkeerd weerspiegelen, te weten voor zover dergelijke elementen 
geen uitvloeisel zijn van de bedrijfsuitoefening van de belastingplichtige. Dit is het geval bij 
de verkoop van investeringsgoederen en van de slechts incidenteel uitgevoerde handelingen 
met betrekking tot onroerende goederen (…); met andere woorden de handelingen die ten 
opzichte van de totale omzet van het bedrijf slechts van secundaire of toevallige betekenis zijn. 
Deze handelingen worden overigens slechts buiten beschouwing gelaten indien zij niet tot de 
gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden van de belastingplichtige behoren.”199

Uit deze toelichting is naar mijn mening af te leiden dat de ratio van art. 174 lid 2 Btw-richt-
lijn is dat handelingen die niet tot de ‘normale’ bedrijfswerkzaamheden behoren van een 
belastingplichtige de omvang van het recht op btw-aftrek niet positief of negatief mogen 
beïnvloeden. Hierdoor wordt voorkomen dat het pro rata sterkt afwijkt van het werkelijke 
gebruik van de afgenomen goederen of diensten voor de belaste en vrijgestelde hande-
lingen. Dit ‘vertekeningsgevaar’ is bij vastgoedtransacties niet ondenkbeeldig. Voor deze 
transacties wordt meestal een relatief hoge vergoeding ontvangen waardoor de (pro rata-)
aftrek hierdoor veel hoger of lager kan uitvallen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel 
dat een belastingplichtige een jaaromzet excl. btw heeft van € 1 miljoen en dat 50% van dit 
omzet wordt behaald met belaste handelingen en 50% met vrijgestelde handelingen. Indien 
deze belastingplichtige in dat jaar zijn bedrijfspand zou verkopen voor € 1 miljoen, dan zou 
een belaste levering leiden tot een pro rata-aftrek van 75% en een vrijgestelde levering tot 
een pro rata-aftrek van 25%. Het is dit (schok)effect dat art. 174 lid 2 Btw-richtlijn wenst te 
voorkomen. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de vraag wanneer de vergoeding 
voor een belastbare vastgoedtransactie niet meetelt voor de pro rata-berekening.

198 Nederland heeft onderdeel b (en overigens ook onderdeel c) van art. 174 lid 2 Btw-richtlijn 
ten onrechte niet geïmplementeerd. Dit implementatiegebrek betekent dat de omzet met 
betrekking tot bijkomstige handelingen ter zake van onroerende goederen in Nederland wel 
meetelt in de berekening van het pro rata, hetgeen in strijd is met art. 174 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn. Belastingplichtigen kunnen zich echter rechtstreeks beroepen op art. 174 lid 2, 
onderdeel b Btw-richtlijn, hetgeen voor hen voordelig is indien de bijkomstige handeling ter 
zake van onroerend goed vrijgesteld is van btw (Rb Leeuwarden 2 januari 2007, nr. 05/1481, 
NTFR 2007/397, met commentaar Thiemann, Rb ’s Gravenhage 18 juli 2008, nr. AWB 06/8051 OB, 
NTFR 2008/1609, Rb Arnhem 11 oktober 2012, nr. AWB 12/950, V-N 2013/10.18.21, r.o. 4.2.6, A.J. 
van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, 
p. 323, conclusie A-G Van Hilten 30 oktober 2013, nr. 12/05835, V-N 2014/7.19, punt 6.16.3, W.J. 
Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (diss.), Deventer: Wolters Kluwer 
2016, p. 62-63 en M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 
2020, p. 390).

199 Toelichting op art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 762.
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 8.3.2.2.2 Omzet met betrekking tot de levering van onroerende investeringsgoederen die 
door de belastingplichtige in het kader van zijn onderneming worden gebruikt

 Hoewel het begrip ‘investeringsgoederen’ niet beperkt is tot onroerende goederen, is het 
evident dat ook onroerende goederen onder dit begrip kunnen vallen.200 Op grond van 
art. 174 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn telt de omzet met betrekking tot de levering van 
onroerende investeringsgoederen die door de belastingplichtige in het kader van zijn on-
derneming worden gebruikt derhalve niet mee voor de pro rata-berekening. Omdat art. 174 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn de omzet met betrekking tot de bijkomstige handelingen 
ter zake van onroerend goed uitsluit, rijst de vraag wat het onderscheid is tussen deze 
omzetcategorieën.201 Uit de in paragraaf 8.2.2.2.1 weergegeven toelichting op art. 19 lid 2 
Voorstel voor een zesde richtlijn volgt dat het bij de ‘bijkomstige handelingen ter zake 
van onroerend goed’ gaat om incidenteel verrichte handelingen, terwijl uit de tekst van 
het gewijzigde art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn duidelijk(er) is af te leiden dat 
het moet gaat om een incidenteel verrichte handeling die niet behoort tot een ‘bedrijfs-
werkzaamheid die de belastingplichtige regelmatig uitoefent’. Bijkomstige handelingen 
ter zake van onroerend goed onderscheiden zich daarmee van de levering onroerende 
investeringsgoederen die door de belastingplichtige in het kader van zijn onderneming
worden gebruikt. Uit het gewijzigde art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn blijkt 
namelijk dat het bij de leveringen van investeringsgoederen die door de belastingplichtige 
in het kader van zijn onderneming worden gebruikt (wel) gaat om handelingen die behoren 
tot de bedrijfsactiviteit die de belastingplichtige regelmatig uitoefent.202

Toepassing van art. 174 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn is bijvoorbeeld aan de orde indien 
een winkelier zijn winkelpand verkoopt en levert aan een vastgoedbelegger. Hij levert dit 
gebouw in het kader van zijn winkeliersactiviteit. Deze levering is echter geen handeling 
die behoort tot zijn gebruikelijke winkelierswerkzaamheden. Dat is de rechtvaardiging om 
de levering van het winkelpand voor de berekening van het pro rata buiten beschouwing 
te laten (zie paragraaf 8.3.2.2.1). Door deze incidentele en veelal relatief hoge omzet voor 
de berekening van het pro rata buiten beschouwing te laten, wordt de omvang van het 
recht op btw-aftrek nauwkeuriger bepaald, omdat hiervoor de omzet van de gebruikelijke 

200 Vgl. conclusie A-G Van Hilten 30 oktober 2013, nr. 12/05835, V-N 2014/7.19, punt 6.14.5.
201 Het ligt immers niet voor de hand dat de opstellers van de richtlijn twee bepalingen hebben 

geschreven die zien op dezelfde situatie. In gelijke zin: B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen 
en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 285 en B.G. van Zadelhoff, 
‘Geld speelt geen rol’, WFR 1993/1924.

202 Het gewijzigde art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn luidde voor zover relevant als 
volgt: “In afwijking van bovenstaand lid 1 wordt voor de berekening van de pro rata van aftrek 
buiten beschouwing gelaten (…) het bedrag inzake de verkoop van investeringsgoederen welke de 
belastingplichtige in zijn bedrijf heeft gebruikt, alsmede het bedrag inzake de bijkomstig uitgevoerde 
handelingen met betrekking tot onroerende goederen of financiële verrichtingen, tenzij deze bijkomstige 
handelingen behoren tot een bedrijfswerkzaamheid die de belastingplichtige regelmatig uitoefent”
(Wijzigingen in het Voorstel voor een zesde richtlijn, PbEG 1974, C 121/39). In de toelichting 
op deze wijziging merkt de Europese Commissie op: “De precisering ("bijkomstig" uitgevoerde 
handelingen) aan het einde van het lid dient om uitdrukkelijker te verwijzen naar de handelingen met 
betrekking tot onroerende goederen of financiële verrichtingen” (toelichting Europese Commissie 
op de wijzigingen in het voorstel voor een Zesde Richtlijn van 26 juli 1974, COM (74) 795 def, 
p. 13).
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belaste en vrijgestelde handelingen van een belastingplichtige beslissend is.203 Indien 
de winkelier het winkelpand vrijgesteld zou leveren en hij voor het overige uitsluitend 
belaste handelingen verricht, dan leidt art. 174 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn ertoe dat 
deze voor hem ongebruikelijke levering niet leidt tot een aftrekbeperking van de btw op 
zijn algemene kosten.

Op de regel dat de vergoeding voor de levering van een onroerend goed dat door de belas-
tingplichtige in het kader van zijn onderneming wordt gebruikt niet meetelt voor de pro 
rataberekening bestaat een uitzondering. Op grond van art. 174 lid 3 Btw-richtlijn en haar 
voorganger, art. 19 lid 2, laatste zin Zesde Richtlijn, hebben lidstaten de mogelijkheid om de 
opbrengst van de levering van een investeringsgoed toch op te nemen in de berekening van 
het pro rata indien zij gebruikmaken van de in art. 191 Btw-richtlijn geboden mogelijkheid 
(zie paragraaf 8.5.4.4.1.1) om geen herziening voor investeringsgoederen te eisen.204

8.3.2.2.3 Omzet met betrekking tot bijkomstige handelingen ter zake van onroerend 
goed

Zoals in paragraaf 8.3.2.2.2 is opgemerkt, gaat het bij een bijkomstige handeling met 
betrekking tot handelingen ter zake van onroerend goed om een incidenteel verrichte 
handeling die niet behoort tot een bedrijfswerkzaamheid die de belastingplichtige regel-
matig uitoefent. Dat het bij een bijkomstige handeling gaat om een incidentele handeling 
blijkt ook uit de Engelse taalversie van art. 174 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn (‘incidental 
real estate transactions’). Het is naar mijn mening van belang om erop te wijzen dat de 
Europese Commissie met de begrippen ‘bedrijfsuitoefening’, ‘bedrijf’ en ‘gebruikelijke 
bedrijfswerkzaamheden’ in de toelichting op art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn 
refereert aan de economische bedrijvigheid als bedoeld in art. 4 lid 1 Voorstel voor een 
zesde richtlijn. Die economische bedrijvigheid omvatte blijkens art. 4 leden 1 en Voorstel 
voor een zesde richtlijn het regelmatig verrichten van handelingen die behoren tot een 
activiteit van een producent, handelaar of dienstverrichter (lees: een ondernemersactivi-
teit). Op grond van art. 4 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn was echter ook sprake van 
belastingplicht voor het verrichten van één van de in art. 4 lid 3 vermelde handelingen die 
niet regelmatig wordt verricht: de exploitatie van een (on)lichamelijke zaak om er op min 
of meer duurzame wijze een opbrengst uit te verkrijgen (bijv. de verhuur van vastgoed), 
de levering van een (gedeelte van een) nieuw gebouw of de levering van een bouwterrein. 
Hieruit is naar mijn mening af te leiden dat de exploitatie van vastgoed en de levering van 
vastgoed een incidentele of bijkomstige handeling ter zake van onroerend goed kan zijn.

Het bepaalde in art. 4 lid 3 Voorstel voor een zesde richtlijn kan echter niet verklaren waarom 
de omzet van bijkomstige handelingen ter zake van onroerend goed voor de berekening 
van het pro rata buiten beschouwing moet blijven. Op grond van dit artikellid wordt een 
persoon een belastingplichtige voor het verrichten van één bepaalde handeling (ter zake 
van vastgoed), terwijl art. 174 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn veronderstelt dat een persoon 
die reeds een belastingplichtige is een incidentele handeling ter zake van onroerend 

203 Vgl. M.E. van Hilten en H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Kluwer: Deventer 2020, p. 387.
204 Art. 174 lid 3 Btw-richtlijn.
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goed verricht. Voor de richtlijnhistorische verklaring van de uitsluiting van de omzet 
met betrekking tot bijkomstige handelingen ter zake van onroerend goed dient naar mijn 
mening een sprongetje gemaakt te worden van de ‘pijler’ van de belastingplicht naar de 
‘pijler’ van de belastbaarheid. Op grond van art. 2 Voorstel voor een zesde richtlijn was 
iedere handeling onder bezwarende titel van een belastingplichtige belastbaar, ook indien 
deze handeling incidenteel werd verricht (zie paragraaf 4.6.2). Een autohandelaar die 
buiten het kader van zijn onderneming een keer een perceel onbebouwd niet-bouwterrein 
aan- en verkoopt, zou op grond van deze bepaling een belastbare, vrijgestelde levering 
verrichten. In dit licht bezien is het naar mijn mening logisch dat een dergelijke incidentele 
vrijgestelde handeling er niet toe mag leiden dat het recht op btw-aftrek ter zake van de 
algemene kosten van de autohandelaar aanzienlijk wordt beperkt.

De vraag is echter of aan art. 174 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn nog wel behoefte bestaat. 
De lidstaten hebben – in afwijking van art. 2 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn – er-
voor gekozen om alleen de leveringen van goederen of diensten die door een als zodanig 
handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht aan te merken 
als belastbare handelingen (zie paragraaf 4.6.2). Op grond van deze hoedanigheidseis 
zou de incidentele vrijgestelde handeling door de autohandelaar in voormeld voorbeeld 
strikt genomen geen belastbare handeling zijn, omdat hij deze handeling niet in zijn 
hoedanigheid van autohandelaar verricht. Het Hof van Justitie heeft de hoedanigheidseis 
echter zo uitgelegd dat (toch) sprake is van een handelen als belastingplichtige indien de 
incidentele vastgoedtransactie kwalificeert als een incidentele economische activiteit (zie 
paragraaf 4.6.3.2). Met andere woorden: indien de autohandelaar niet louter de grond 
aan- en verkoopt, maar actief stappen zet die vergelijkbaar zijn met een vastgoedhande-
laar of een makelaar, dan zou de incidentele levering van het terrein wel een belastbare, 
vrijgestelde handeling zijn. In die situatie acht ik het in overeenstemming met de ratio van 
art. 174 lid 2 Btw-richtlijn om de omzet van deze incidentele vastgoedtransactie voor de 
pro rataberekening buiten beschouwing te laten. Mijn conclusie is dan ook dat het buiten 
beschouwing laten van de omzet met betrekking tot bijkomstige handelingen ter zake van 
onroerend goed voor de pro rataberekening door de hoedanigheidseis aan belang heeft 
ingeboet, maar dat hieraan nog wel behoefte bestaat.

8.3.2.3 Afwijkende splitsingsmethoden

Op grond van art. 173 lid 2, onderdelen a tot en met c Btw-richtlijn en haar voorganger, art. 17 
lid 5, laatste alinea Zesde Richtlijn, kunnen – het betreft dus een ‘kan-bepaling’ – de lidstaten 
de volgende splitsingsmethoden implementeren die afwijken van de pro ratamethode:
1. de belastingplichtige toestaan een aftrekbaar gedeelte te bepalen voor iedere sector van 

zijn bedrijfsuitoefening, indien voor ieder van deze sectoren een aparte boekhouding 
wordt gevoerd (hierna: de facultatieve sectormethode);

2. de belastingplichtige verplichten voor iedere sector van zijn bedrijfsuitoefening een 
aftrekbaar gedeelte te bepalen en voor ieder van deze sectoren een aparte boekhouding 
te voeren (hierna: de imperatieve sectormethode); en
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3. de belastingplichtige toestaan of ertoe verplichten de aftrek toe te passen volgens het 
gebruik van de goederen en diensten of van een deel daarvan (hierna: de facultatieve 
respectievelijk de imperatieve gebruikmethode).205

In de toelichting op art. 17 lid 5 Voorstel voor een zesde richtlijn is hierover het volgende 
opgemerkt:

“Niettemin bevat dit lid in de laatste alinea een nieuwe bepaling ten einde ongelijkheden in 
de toepassing van de belasting te vermijden. 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 dieneinde hebben de Lid-Staten de bevoegdheid de belastingplichtige 
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 daarvan in feite vóór belaste 
bedrijfshandelingen worden gebezigd, voor zover de belastingplichtige dit gebruik aan de 
hand van een gescheiden gevoerde boekhouding kan aantonen.”

Zoals Braun naar mijn mening terecht heeft opgemerkt, is uit deze toelichting (en overi-
gens ook uit de bewoordingen van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn) af te leiden dat het bij de 
afwijkende splitsingsmethoden gaat om aanvullingen en niet om alternatieven van de pro 
ratamethode.206 De lidstaten kunnen dus naast de pro ratamethode de sectormethode of de 
gebruikmethode toestaan of verplichten teneinde de btw-aftrek nauwkeuriger te berekenen. 
Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit is het onwenselijk dat art. 173 lid 2, onderdelen 
a tot en met c Btw-richtlijn een kan-bepaling is, aangezien de splitsingsregels hierdoor van 
lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen. Op grond van de Nederlandse taalversie van art. 174 
lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn houdt de gebruikmethode in dat de aftrek mag of moet 
worden toegepast volgens ‘het gebruik van goederen of een deel daarvan’. De toelichting 
van de Europese Commissie laat zien dat hiermee bedoeld is dat de aftrek mag of moet 
worden toegepast volgens het gebruik van alle goederen of diensten of een gedeelte van 
de goederen of diensten en niet dat de aftrek (ook) mag of moet worden toegepast op 
een deel van een bepaald (onroerend) goed of een bepaalde dienst. Die uitleg is ook in 

205 Op grond van art. 174 lid 2, onderdeel d Btw-richtlijn kunnen lidstaten de belastingplichtige 
toestaan of ertoe verplichten de aftrek toe te passen volgens de pro ratamethode voor alle 
goederen en diensten die zijn gebruikt voor alle daarin bedoelde handelingen. Dit betreft dus 
geen afwijkende splitsingsmethode, maar de mogelijkheid om belastingplichtigen toe te staan 
of te verplichten de pro ratamethode niet alleen toe te passen op goederen en diensten die zowel 
voor belaste als vrijgestelde handelingen worden gebruikt, maar ook op goederen en diensten 
die uitsluitend voor belaste of uitsluitend voor vrijgestelde handelingen worden gebruikt. Deze 
maatregel houdt dus in dat niet wordt gedifferentieerd naargelang het daadwerkelijke gebruik 
van de door de belastingplichtige afgenomen goederen of diensten. Op grond van art. 174 lid 2, 
onderdeel e Btw-richtlijn kunnen lidstaten bepalen dat als het niet-aftrekbare gedeelte van 
de btw onbeduidend is, hiermee geen rekening wordt gehouden. Wanneer de niet-aftrekbare 
btw onbeduidend is, wordt niet vermeldt. Ik laat deze vereenvoudigingsmaatregelen verder 
onbesproken.

206 K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 273.
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overeenstemming met de Duitse, Franse, Engelse en Italiaanse taalversie van art. 174 lid 2, 
onderdeel c Btw-richtlijn.207

Onder vigeur van de Tweede Richtlijn kon de belastingdienst de belastingplichtige toestaan 
om de btw te splitsen op basis van de sectormethode.208 Uit art. 174, aanhef en onderdeel a 
Btw-richtlijn en haar voorganger, art. 17 lid 5, laatste alinea Zesde Richtlijn, volgt dat de 
toepassing van de facultatieve sectormethode sinds de inwerkingtreding van de Zesde 
Richtlijn niet langer is gekoppeld aan de toestemming van de belastingdienst. Het is 
de lidstaat die een maatregel kan treffen op grond waarvan het de belastingplichtige is 
toestaan de sectormethode toe te passen. Dit betekent dat de toepassing van de facultatieve 
sectormethode sinds de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn geen zaak meer is van de 
uitvoerende macht, de belastingdienst, maar van de wetgevende macht. Dat geldt blijkens 
de aanhef van art. 174 lid 2 Btw-richtlijn eveneens voor de imperatieve sectormethode en de 
gebruikmethode. Een splitsing op grond van een andere methode dan de pro ratamethode 
is op grond van art. 174 lid 2 Btw-richtlijn derhalve slechts toegestaan indien een lidstaat 
die afwijkende splitsingsmethode heeft geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Zoals De la Feria terecht heeft opgemerkt, gaat het bij de verschillende splitsingsmethoden 
in feite om een compromis tussen eenvoud en rechtvaardigheid.209 Bij de pro ratamethode 
ligt de nadruk naar mijn mening meer op de eenvoud210, terwijl bij de afwijkende split-
singsmethoden de nadruk meer ligt op de rechtvaardigheid. Worden de verschillende 
splitsingsmethoden ingeschaald op hun eenvoud en rechtvaardigheid, dan zou naar mijn 
mening gezegd kunnen worden dat de pro ratamethode het meest eenvoudig is en het minst 
rechtvaardig en de gebruikmethode het meest rechtvaardig en het minst eenvoudig.211 De 
sectormethode houdt naar mijn mening het midden tussen deze splitsingsmethoden: zij 
is minder eenvoudig, maar rechtvaardiger dan de pro ratamethode en eenvoudiger, maar 
minder rechtvaardig dan de gebruikmethode. Zo beschouwd gaat het bij verschillende de 

207 M.M.W.D. Merkx en J. Verbaan, ‘Het werkelijk gebruik ook werkelijk gebruiken (waarvoor het is 
bedoeld)’, WFR 2018/70, p. 489.

208 Bijlage A, punt 22 bij de Tweede Richtlijn.
209 R. de la Feria, ‘Partial-Exemption Policy in the United Kingdom’, International VAT Monitor March/

April 2010, p. 120. De la Feria gebruikt het moeilijk te vertalen woord ‘fairness’. Ik meen dat de 
vertaling rechtvaardigheid in dit kader het beste weergeeft wat zij bedoelt. Zie ook: K.M. Braun, 
Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 380.

210 Zie ook: Th. H. Nefkens, ‘Pro rata en werkelijk gebruik’, BtwBrief 2009/4 die stelt dat de pro 
ratamethode een ‘relatief simpele manier is om de mate van aftrek te bepalen’ en dat ‘de kracht 
van deze methode in de eenvoud zit’, maar dat het ‘een grove maatstaf is die in praktijk in strijd 
met het rechtsgevoel kan zijn’.

211 Lidstaten die de gebruikmethode geïmplementeerd hebben, schrijven veelal geen bepaald criterium 
of bepaalde criteria voor aan de hand waarvan het aftrekgerechtigde gebruik mag of moet worden 
bepaald, hetgeen de complexiteit van de gebruikmethode versterkt. Dat in Nederland de meeste 
procedures inzake de splitsingsregels betrekking hebben op de toepassing van gebruikmethode 
onderstreept dit (zie paragraaf 8.3.5). Zie ook: R. de la Feria, ‘Partial-Exemption Policy in the 
United Kingdom’, International VAT Monitor March/April 2010, p. 120 die melding maakt van een 
‘flow of judidical decisions’ in de periode van 1995-2010 in het Verenigd Koninkrijk en P. Lasok, 
‘European Union - The Right To Deduct for Partially Exempt Bodies’, International VAT Monitor
September/October 2011, p. 338 die stelt dat het bepalen van het daadwerkelijke gebruik voor 
belaste en vrijgestelde handelingen ‘lastig en kostbaar kan zijn en ook kan leiden tot resultaten 
die niet eenduidig zijn en voor discussie vatbaar zijn’.
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splitsingsmethoden in feite om een compromis tussen het beginsel van rechtszekerheid 
enerzijds en het beginsel van fiscale neutraliteit en, zij het in mindere mate, het rechtska-
rakter van de btw anderzijds.212 De pro ratamethode is immers een eenvoudige methode, 
maar vanwege het forfaitaire karakter van deze splitsingsmethode kan het pro rata het 
daadwerkelijke gebruik voor belaste en vrijgestelde handelingen niet goed weerspiegelen. 
Dit kan resulteren in een lagere btw-aftrek (en dus een hogere btw-druk op de belas-
tingplichtige) dan voortvloeit uit het daadwerkelijke gebruik voor belaste handelingen, 
hetgeen in strijd is met de inwendige neutraliteit. Die hogere btw-druk levert ook strijd op 
met de concurrentieneutraliteit indien de concurrent die uitsluitend belaste handelingen 
wel volledig ‘bevrijd’ wordt van de btw-druk op de goederen en diensten die hij gebruikt 
voor zijn belaste handelingen. De pro ratamethode kan ook resulteren in een hogere 
btw-aftrek (en dus een lagere btw-druk op de belastingplichtige) dan voortvloeit uit het 
daadwerkelijke gebruik, hetgeen strijd oplevert met het rechtskarakter van de btw indien 
daardoor vrijgestelde handelingen aan een eindverbruiker deels btw-vrij geconsumeerd 
worden. De sectormethode zit qua eenvoud en nauwkeurigheid tussen de pro ratamethode 
en de gebruikmethode. Deze splitsingsmethode zal vanwege haar minder ruwe forfaitaire 
berekening minder snel strijd opleveren met de fiscale neutraliteit en het rechtskarakter 
van de btw dan de pro ratamethode, maar vanwege haar forfaitaire karakter sneller strijd 
opleveren met het beginsel van de fiscale neutraliteit en het rechtskarakter van de btw dan 
de gebruikmethode. Dit betekent dat het vanuit het oogpunt van de fiscale neutraliteit en 
het rechtskarakter van de btw de gebruikmethode naar mijn mening de meest wenselijke 
splitsingsmethode is213, de sectormethode de second best splitsingsmethode en de pro 
ratamethode de minst wenselijke splitsingsmethode.

8.3.3 Hof van Justitie

8.3.3.1 Pro ratamethode

Het Hof van Justitie beschouwt op grond van art. 173 lid 1 Btw-richtlijn de pro ratamethode 
als de hoofdregel en de afwijkende splitsingsmethoden in art. 173 lid 2 Btw-richtlijn als de 
uitzonderingen daarop.214 Dit betekent dat als uitgangspunt geldt dat een belastingplichtige 
die zowel belaste als vrijgestelde handelingen verricht het recht op btw-aftrek dient te 
berekenen aan de hand van de pro ratamethode overeenkomstig de artikelen art. 174 en 
art. 175 Btw-richtlijn.215 Het doel van de pro ratamethode is om een belastingplichtige 
die goederen of diensten verwerft voor de uitoefening van zowel belaste als vrijgestelde 

212 In soortgelijke zin: P. Lasok, ‘European Union - The Right To Deduct for Partially Exempt Bodies’, 
International VAT Monitor September/October 2011, p. 339.

213 In soortgelijke zin: P. Lasok, ‘European Union - The Right To Deduct for Partially Exempt Bodies’, 
International VAT Monitor September/October 2011, p. 339.

214 HvJ EG 18 december 2008, zaak C-488/07, V-N 2008/62.26, r.o. 18 en 19 (Royal Bank of Scotland), 
HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20, r.o. 15 (BLC Baumarkt), HvJ EU 10 juli 2014, 
zaak C-183/13, V-N 2014/36.24.14, r.o. 26 (Banco Mais), HvJ EU 9 juni 2016, zaak C-332/14, 
V-N 2016/32.16, r.o. 31 en 32 (Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Rey Grundstückgemeinschaft), HvJ 
EU 16 juni 2016, zaak C-186/15, V-N 2016/35.10, r.o. 32 (Kreissparkasse Wiedenbrück) en HvJ 
EU 18 oktober 2018, zaak C-153/17, FED 2019/3, m.nt. Cornielje, r.o. 49 (Volkswagen Financial 
Services UK).

215 HvJ EG 12 februari 2012, zaak C-25/11, V-N 2012/15.25, r.o. 38 (Varzim Sol).
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handelingen, in staat te stellen het deel van de btw over deze afgenomen goederen of 
diensten in aftrek te brengen dat wordt geacht overeen te komen met het aandeel dat hun 
gebruik voor de belaste handelingen vertegenwoordigt.216 In de woorden ‘wordt geacht’ 
ligt besloten dat het gaat om een benadering van het aftrekgerechtigde gebruik.

 8.3.3.1.1 Totaal van de belastbare handelingen

 Het aftrekbare bedrag wordt blijkens art. 173 lid 1, laatste zin Btw-richtlijn vastgesteld 
voor het totaal van de door de belastingplichtige verrichte handelingen.217 Bij het totaal 
van de door de belastingplichtige verrichte handelingen, gaat het volgens het Hof van 
Justitie om het totaal van de door de belastingplichtige verrichte belastbare handelingen.218

Dit betekent dat bedragen die een belastingplichtige uit andere hoofde ontvangt, zoals 
dividend die voortvloeit uit het houden van aandelen219, subsidies die niet rechtstreeks 
verband houden met de prijs van een belastbare handeling220 en bedragen voor uitgaande 
onbelastbare handelingen, derhalve niet opgenomen dienen te worden in de noemer van 
de pro ratabreuk.

 8.3.3.1.2 Morgan Stanley-arrest

 Het Morgan Stanley-arrest221 roept de vraag op of de regel van art. 173 lid 1, laatste zin 
Btw-richtlijn, inhoudende dat het pro rata moet worden bepaald op basis van het totaal
van de door de belastingplichtige verrichte handelingen, nuancering behoeft. In dit arrest 
heeft het Hof van Justitie in punt 44 overwogen dat het pro rata uitsluitend moet worden 
bepaald op basis van de (specifieke) belaste en vrijgestelde handelingen waarvoor de 
gemengd gebruikte goederen en diensten worden gebruikt, met uitsluiting van andere 
door de belastingplichtige verrichte belaste en vrijgestelde handelingen. Betekent deze 
(algemeen geformuleerde) overweging dat het Hof van Justitie de regel van art. 173 lid 1, 
laatste zin Btw-richtlijn heeft losgelaten?

Naar mijn mening niet. In de zaak Morgan Stanley ging het om het toepassen van de pro 
ratamethode in een bijzondere situatie. De eerste prejudiciële vraag in deze zaak ziet op 
de pro rataberekening in de situatie dat een vaste inrichting goederen en diensten heeft 
afgenomen die uitsluitend door het in een andere EU-lidstaat gevestigde hoofdhuis voor 
belaste en vrijgestelde handelingen worden gebruikt. De tweede prejudiciële vraag in 
deze zaak ziet op de pro rataberekening in ‘het specifieke geval’ dat de vaste inrichting 
goederen en diensten heeft afgenomen die zowel voor de belastbare handelingen van de 
vaste inrichting als de belastbare handelingen van het hoofdhuis worden gebruikt. Worden 
de twee (hergeformuleerde) prejudiciële vragen en het dictum in de Morgan Stanley-zaak 
in samenhang bezien, dan volgt hieruit naar mijn mening dat de afwijking van de regel in 

216 HvJ EG 6 maart 2008, zaak C-98/07, BNB 2008/219, m.nt. Swinkels, r.o. 20 (Nordania Finans).
217 HvJ EG 13 juli 2000, zaak C-136/99, V-N 2000/50.22, r.o. 24 (Monte Dei Paschi Di Siena).
218 HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten, r.o. 73 (EDM).
219 HvJ EG 14 november 2000, zaak C-142/99, V-N 2000/53.17 (Floridienne/Berginvest).
220 Dit is slechts anders indien een lidstaat gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid die art. 174 lid 1, 

laatste zin Btw-richtlijn biedt om deze subsidiebedragen wel op te nemen (zie paragraaf 8.3.2.1).
221 HvJ EU 24 januari 2020, zaak C-165/17, FED 2019/115, m.nt. Van Norden (Morgan Stanley).
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art. 173 lid 1, laatste zin Btw-richtlijn in punt 44 niet geabstraheerd mag worden van de 
specifieke feitelijke situatie in deze zaak.222

Net als het Le Crédit Lyonnais-arrest223 gaat het in het Morgan Stanley-arrest naar mijn 
mening niet om de vraag of het pro rata moet worden berekend op basis van het totaal van 
de door de belastingplichtige verrichte handelingen, maar om de vraag wat als het totaal 
van de door de belastingplichtige verrichte belaste en vrijgestelde handelingen beschouwd 
moet worden waarvoor de afgenomen goederen of diensten worden gebruikt in de (speci-
fieke) situatie dat zowel het hoofdhuis als de vaste inrichting(en) belastbare handelingen 
verrichten en dus omzet behaald wordt in twee of meer verschillende landen. Of anders 
gezegd: het gaat in deze zaken om de ‘rationae loci-dimensie’224 van de totaliteitsregel van 
art. 173 lid 1, laatste zin Btw-richtlijn.

8.3.3.2 Omzet met betrekking tot de levering van investeringsgoederen en bijkomstige 
handelingen ter zake van onroerende goederen

8.3.3.2.1 Ratio

Het Hof van Justitie heeft de ratio van (thans) art. 174 lid 2 Btw-richtlijn gebaseerd op de 
toelichting van de Europese Commissie op art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn 
(zie paragraaf 8.3.3.2.1).225 Hieruit volgt, zoals het Hof terecht heeft geoordeeld, dat de 
ratio voor het buiten beschouwing laten van de omzet met betrekking tot de levering van 
investeringsgoederen die door de belastingplichtige in het kader van zijn onderneming 
worden gebruikt en de omzet met betrekking tot bijkomstige handelingen ter zake van 
onroerend goed is gelegen in het beginsel van de fiscale neutraliteit.226 De berekening van 
de btw-aftrek zou worden vervalst indien alle opbrengsten van de levering van investe-
ringsgoederen en alle handelingen ter zake van onroerend goed die verband houden met 
de economische activiteit van de belastingplichtige in de noemer van de pro ratabreuk 
moet worden opgenomen, zelfs indien de verkrijging van die opbrengsten generlei gebruik 
van goederen of diensten waarop btw drukt of slechts een zeer beperkt gebruik daarvan 
impliceert.227 Het voor de pro rataberekening buiten beschouwing laten van de omzet met 

222 M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, p. 1070. In 
soortgelijke zin: S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, ‘Een gecompliceerde breuk: Pro rata aftrek 
van voorbelasting na het Morgan Stanley-arrest’, TFO 2020/166.2. Anders: Wolf, commentaar bij 
HvJ EU 24 januari 2020, zaak C-165/17, NTFR 2019/359 (Morgan Stanley), Van Norden, noot bij 
HvJ EU 24 januari 2020, zaak C-165/17, FED 2019/115 (Morgan Stanley), M.M.W.D. Merkx en R. 
Starkenburg, ‘Morgan Stanley: meten met twee (of meer) maten, WFR 2019/161, C.M. van Veelen 
en H. Muijres, ‘Pro rata of werkelijk gebruik - via Morgan Stanley naar een nauwkeuriger aftrek 
van btw op kosten’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2019/15 en N.L. van den Blink, ‘Morgan Stanley: 
Doelgerichte benadering aftrekrecht’, MBB 2019/20.

223 HvJ EU 12 september 2013, zaak C-388/11, V-N 2013/48.15 (Le Crédit Lyonnais).
224 Deze term ontleen ik aan: Y. Bernaerts en S. Nathoeni, ‘The Ins and Outs of Classifying Turnover 

for VAT’, EC Tax Review 2011/6, p. 297-299.
225 HvJ EG 6 maart 2008, zaak C-98/07, BNB 2008/219, m.nt. Swinkels, r.o. 22 (Nordania Finans) en 

HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 30 (NCC Construction Danmark).
226 HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, m.nt. Van Hilten, r.o. 21 (Régie dauphinoise), HvJ 

EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten (EDM) en HvJ EG 6 maart 2008, 
zaak C-98/07, BNB 2008/219, m.nt. Swinkels, r.o. 23 (Nordania Finans).

227 HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, m.nt. Van Hilten, r.o. 21 (Régie dauphinoise).
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betrekking tot de levering van investeringsgoederen die door de belastingplichtige in het 
kader van zijn onderneming worden gebruikt en de omzet met betrekking tot bijkomstige 
handelingen ter zake van onroerende goederen beoogt te voorkomen dat het gebruik van de 
afgenomen goederen en diensten waarop btw drukt voor belaste en vrijgestelde handelingen 
niet evenredig is aan de daarmee behaalde omzet.228 Zou deze omzet wel meetellen voor 
de pro rataberekening, dan zou dit leiden tot een vertekening van het pro rata in die zin 
dat dit pro rata niet meer het respectieve aandeel weergeeft waarin de gemengd gebruikte 
goederen en diensten voor belaste en vrijgestelde handelingen worden gebruikt.229

8.3.3.2.2 Omzet met betrekking tot de levering van onroerende investeringsgoederen die 
door de belastingplichtige in het kader van zijn onderneming worden gebruikt

Omdat art. 174 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn niet uitdrukkelijk verwijst naar het recht 
van de lidstaten is de uitleg van het (unie)begrip ‘omzet met betrekking tot de levering 
van investeringsgoederen die in het kader van zijn onderneming worden gebruikt’ voor-
behouden aan het Hof van Justitie. In het licht van de interneutraliteit is dat ook wenselijk. 
Uit de toelichting op art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn heeft het Hof afgeleid 
dat dit begrip niet de investeringsgoederen omvat waarvan de verkoop voor de betrokken 
belastingplichtige een gebruikelijke activiteit is. Het Hof lijkt over het hoofd te zien dat de 
zinsnede ‘deze handelingen worden overigens slechts buiten beschouwing gelaten indien 
zij niet tot de gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden van de belastingplichtige behoren’ 
in deze toelichting niet ziet op (thans) art. 174 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn, maar op 
(thans) art. 174 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn (zie paragraaf 8.3.2.2.2). Niettemin acht 
ik de richtlijnhistorische interpretatie van het Hof wel juist, omdat uit de toelichting 
van de Europese Commissie op art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn volgt dat 
de levering van investeringsgoederen die in het kader van zijn onderneming worden 
gebruikt een geval is waarin de omzet geen uitvloeisel is van de bedrijfsuitoefening van 
de belastingplichtige. Hierin ligt naar mijn mening besloten dat het moet gaan om de 
levering van investeringsgoederen die door de belastingplichtige in het kader van zijn 
onderneming worden gebruikt, maar niet tot de gebruikelijke werkzaamheden van de 
belastingplichtige behoort.

Met het voorgaande is tevens gegeven dat het begrip ‘investeringsgoed’ in art. 174 lid 2, 
onderdeel a Btw-richtlijn strikter moet worden uitgelegd dan het gelijkluidende begrip 
voor de herzieningsregels (zie paragraaf 8.5). Ook het Hof gaat hiervan uit.230 Het is immers 
mogelijk dat de levering van investeringsgoederen die in het kader van zijn onderneming 
worden gebruikt voor de belastingplichtige een gebruikelijke activiteit is. Hierbij kan gedacht 
worden aan een vastgoedbelegger die regelmatig verhuurde onroerende goederen afstoot. In 
dat geval is het naar mijn mening in overeenstemming met de ratio en historie van art. 174 
lid 2 Btw-richtlijn dat de vergoeding voor de belaste of vrijgestelde levering – in weerwil 
van de letterlijke tekst – in de pro rataberekening moet worden meegenomen. Wanneer de 
levering van investeringsgoederen die in het kader van zijn onderneming worden gebruikt 

228 HvJ EG 6 maart 2008, zaak C-98/07, BNB 2008/219, m.nt. Swinkels, r.o. 24 (Nordania Finans).
229 HvJ EG 6 maart 2008, zaak C-98/07, BNB 2008/219, m.nt. Swinkels, r.o. 24 (Nordania Finans).
230 HvJ EG 6 maart 2008, zaak C-98/07, BNB 2008/219, m.nt. Swinkels (Nordania Finans).
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een gebruikelijke activiteit is, heeft het Hof niet in het algemeen aangegeven. Dit zal van 
geval tot geval beoordeeld moeten worden.231 Niettemin is uit het Nordania Finans-arrest 
naar mijn mening wel af te leiden dat als een belastingplichtige de levering van vastgoed 
op professionele wijze232 en systematisch organiseert dit voor hem een gebruikelijke 
activiteit is.233 Hieruit mag naar mijn mening niet – want a contrario – de conclusie worden 
getrokken dat geen sprake is van een gebruikelijke activiteit indien de belastingplichtige 
de levering van vastgoed niet op een professionele wijze en systematisch organiseert.234

8.3.3.2.2.1 Verkoop voormalig verhuurde onroerende goederen

Het Nordania Finans-arrest heeft in Nederland de vraag opgeroepen of de omzet van de 
levering van onroerende goederen die voorheen werden verhuurd voor de pro rataberekening 
moet worden meegenomen.235 Aan de Hoge Raad is de (specifiekere) vraag voorgelegd of 
de omzet die door een woningstichting is behaald met het verkopen en vrijgesteld leveren 
van voorheen verhuurde woningen voor de pro rataberekening buiten beschouwing moet 
worden gelaten. Naar het oordeel van de Hoge Raad dient het Nordania Finans-arrest zo 
te worden uitgelegd dat dit alleen dan het geval is indien deze verkoop onlosmakelijk is 
verbonden met de gebruikelijke economische activiteiten van de onderneming oftewel een 
noodzakelijk verlengstuk daarvan vormt.236 Hof Leeuwarden had in deze zaak geoordeeld 
dat de woningstichting de door haar verhuurde woningen niet per definitie verkoopt na 
een vooraf ingecalculeerde gebruiksduur en dat de verkoop evenmin een onvermijdbare 
activiteit vormt.237 In deze oordelen ligt volgens de Hoge Raad besloten dat de verkoop 
van de voormalige huurwoningen in deze zaak op zichzelf stond en niet een noodzakelijk 
verlengstuk was van de verhuur van de woningen.238

Uit het arrest volgt dat de nadere invulling van het Nordania Finans-arrest een algemene 
regel betreft die ook van belang is voor andere belastingplichtigen dan woningstichtingen en 
-corporaties, zoals vastgoedbeleggers of projectontwikkelaars239, die onroerende goederen 
leveren die voorheen door de verkoper zijn verhuurd. Ik betwijfel de richtlijnconformiteit 
van deze nadere invulling van het Nordania Finans-arrest.240 Blijkens het Nordania Fi-
nans-arrest is de relevante vraag of de verkoop van de voormalige huurwoningen zelf een 
gebruikelijke activiteit is voor de woningstichting en niet of deze verkoop onlosmakelijk 
samenhangt met een (andere) gebruikelijke activiteit. Het is juist, en in zoverre onderschrijf 
ik het oordeel van de Hoge Raad, dat als deze verkoop onlosmakelijk is verbonden met de 

231 M. van der Wulp, ‘Eenmaal is geenmaal’, BtwBrief 2014/78, p. 4.
232 In de procestaal, het Deens, wordt het begrip ‘professionelt’ gebruikt dat naar mijn mening beter 

vertaald kan worden met professioneel dan, zoals in de Nederlandse vertaling van dit arrest is 
gedaan, met beroepsmatig.

233 HvJ EG 6 maart 2008, zaak C-98/07, BNB 2008/219, m.nt. Swinkels, r.o. 26 (Nordania Finans). In 
soortgelijke zin: Swinkels in zijn noot bij dit arrest.

234 Anders: Redactie V-N, aantekening bij HR 6 juni 2014, nr. 12/05835, V-N 2014/30.16.
235 Sanders, commentaar bij HvJ EG 6 maart 2008, zaak C-98/07, NTFR 2008/484 (Nordania Finans) 

en Swinkels, noot bij HvJ EG 6 maart 2008, zaak C-98/07, BNB 2008/219 (Nordania Finans).
236 HR 6 juni 2014, nr. 12/05835, BNB 2014/196, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.2.
237 Hof Leeuwarden 13 november 2012, nr. BK 11/00301, V-N 2013/8.1.3.
238 HR 6 juni 2014, nr. 12/05835, BNB 2014/196, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.3.3.
239 Zie bijv. Rb Gelderland 24 december 2019, nr. AWB 18/4149, V-N 2020/34.17.
240 Anders: Van Zadelhoff, noot bij HR 6 juni 2014, nr. 12/05835, BNB 2014/196.
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‘core business’ van de belastingplichtige naar het oordeel van het Hof van Justitie sprake 
is van een gebruikelijke activiteit. Hieruit mag naar mijn mening echter niet – want a 
contrario – worden geconcludeerd dat geen sprake is van een gebruikelijke activiteit 
indien de verkoop van de voormalige huurwoningen niet onlosmakelijk verbonden is met 
de core business van de woningstichting.241 Op basis van het Nordania Finans-arrest is het 
immers niet uitgesloten dat de onlosmakelijke verbondenheid van een activiteit met de 
core business niet dé, maar een situatie is waarin sprake is van een gebruikelijke activiteit. 
De nadere invulling van het Nordania Finans-arrest door de Hoge Raad ontbeert naar mijn 
mening derhalve een voldoende deugdelijk fundament.

Indien de Hoge Raad getoetst had, zoals hij naar mijn mening had moeten doen, of de 
verkoop van de voormalige huurwoningen zelf een gebruikelijke activiteit was van de 
woningstichting, dan was de uitkomst in deze zaak naar mijn mening anders geweest. 
In deze zaak staat vast dat de woningstichting in het betreffende jaar 131 voormalige 
huurwoningen heeft verkocht. Daarnaast had de woningstichting voor de rechtbank 
verklaard dat zij jaarlijks ongeveer 1% van de huurwoningen verkocht.242 Hieruit volgt, zoals 
A-G van Hilten naar mijn mening terecht heeft betoogd, dat de verkoop van voormalige 
huurwoningen voor de woningstichting een gebruikelijke activiteit was.243 Steun voor die 
opvatting is bovendien te vinden in de omstandigheid dat het verkopen van de voormalige 
huurwoningen voor de woningstichting nodig was om de bouw van nieuwe huurwoningen 
te kunnen financieren.244 Het voorgaande betekent dat de verkoop van onroerende goederen 
die door de belastingplichtige zijn verhuurd naar mijn mening een gebruikelijke activiteit 
is indien de belastingplichtige deze regelmatig verricht (of uit objectieve gegevens blijkt 
dat hij dit beoogt).

Hiermee is nog niet alles gezegd. In de ‘Woningstichtingzaak’ was de verkoop van woningen 
ook meer in het algemeen geen ongebruikelijke activiteit voor de woningstichting. In het 
betreffende jaar had de woningstichting negen woningprojecten gerealiseerd en 114 nieuwe
woningen verkocht. Aan het einde van het jaar waren er nog 10 projecten in uitvoering 
en 11 projecten in voorbereiding. In het CT-arrest heeft het Hof het voor de vraag of de 
verhuur van onroerend goed in het kader van een gebruikelijke activiteit van de verhuurder 
plaatsvindt van belang geacht of de verhuurder en de huurder soortgelijke activiteiten

241 In soortgelijke zin: Rb Arnhem 11 oktober 2012, nr. AWB 12/950, V-N 2013/10.18.21, r.o. 4.2.6.
242 Conclusie A-G Van Hilten 30 oktober 2013, nr. 12/05835, V-N 2014/7.19, voetnoot 46.
243 Conclusie A-G Van Hilten 30 oktober 2013, nr. 12/05835, V-N 2014/7.19 punt 7.5. In de zaak 

Nordania Finans hebben de Europese Commissie en A-G Bot naar mijn mening terecht betoogd 
dat het aantal van de verkopen een bevestiging vormde dat de verkoop van voormalige lease-
auto’s een gebruikelijke activiteit was (conclusie A-G Bot 13 december 2007, zaak C-98/07, 
V-N 2008/7.23, punt 73 (Nordania Finans)). Ook Swinkels merkt op dat door een doorlopende 
stroom aan vastgoedtransacties de situatie kan ontstaan dat de verkoop van woningen tot de 
gebruikelijke activiteit van een woningstichting behoort (Swinkels, noot bij HvJ EG 6 maart 2008, 
zaak C-98/07, BNB 2008/219 (Nordania Finans)). Anders: Zijlstra die meent dat geen sprake is van 
een gebruikelijke activiteit, omdat slechts ongeveer 1% van de huurwoningen wordt verkocht 
(Zijlstra, commentaar bij Rb Leeuwarden 8 september 2011, nr. AWB 10/1531, NTFR 2011/2333).

244 In gelijke zin: Wolf, commentaar bij Hof Leeuwarden, 13 november 2012, nr. BK 11/00301, NTFR
2013/42. Zie ook: HvJ EU 9 juli 2020, zaak C-716/18, V-N 2020/38.13 (CT) waarin het Hof de 
oorsprong van de financiering van de aankoop beschouwt als een indicatie voor de vraag of een 
vastgoedtransactie in het kader van de gebruikelijke activiteit is verricht.
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verrichten. Hoewel dit arrest gaat over de toepassing van art. 288, eerste alinea, punt 4, 
eerste zin Btw-richtlijn, past het Hof zijn uitleg van art. 174 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn 
op overeenkomstige wijze toe op deze bepaling.245 Omdat in art. 288, eerste alinea, punt 4, 
tweede zin de overdracht van (on)lichamelijke investeringsgoederen van de onderneming 
voor de vaststelling van de omzetgrens van de kleine ondernemersregeling niet meetelt, 
bevat deze bepaling naar mijn mening ook een parallel met art. 174 lid 2, onderdeel a 
Btw-richtlijn. Het is naar mijn mening dan ook niet uitgesloten dat het Hof van Justitie van 
oordeel is dat het enkele feit dat een woningstichting regelmatig nieuwe woningen verkoopt 
– een soortgelijke activiteit als de verkoop van voormalige huurwoningen – betekent dat 
aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan. Dit onopgehelderde punt speelt niet alleen bij 
woningstichtingen en -corporaties, maar bij alle belastingplichtigen die een voormalig 
verhuurd onroerend goed leveren en regelmatig onroerende goederen verkopen buiten 
het kader van hun verhuuractiviteit. Naar mijn mening zou voormelde ruime uitleg van 
de ‘gebruikelijkheidstoets’ niet goed te rijmen zijn met de bewoordingen van art. 174 lid 2, 
onderdeel a Btw-richtlijn, aangezien hieruit volgt dat het gaat om de (verhuur)activiteit 
in het kader waarvan het geleverde onroerende goed is gebruikt.246 Daarnaast zou deze 
uitleg naar mijn mening de concurrentieneutraliteit geweld aandoen, aangezien hierdoor 
vergelijkbare gevallen verschillend worden behandeld naargelang de belastingplichtige 
buiten het kader van zijn verhuuractiviteit al dan niet regelmatig onroerend goed verkoopt. 
Ik acht deze uitleg dan ook onwenselijk. Dat de Hoge Raad voor de vraag of de verkoop van 
voormalige huurwoningen een gebruikelijke activiteit het kennelijk niet van belang heeft 
geacht of de woningstichting regelmatig nieuwe woningen levert acht ik dan ook wenselijk. 
Dit neemt niet weg dat het onduidelijk is of het Hof van Justitie deze uitleg onderschrijft.

8.3.3.2.3 Bijkomstige handelingen ter zake van onroerende goederen

In paragraaf 8.3.2.2.3 is ingegaan op de historie van art. 174 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn. 
Op basis van die historie is geconcludeerd dat het begrip ‘bijkomstige handelingen ter zake 
van onroerende goederen’ in art. art. 174 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn ziet op incidentele 
vastgoedtransacties die niet behoren tot een ‘bedrijfswerkzaamheid die de belastingplichtige 
regelmatig uitoefent’. Tevens is in deze paragraaf op basis van de historie betoogd dat 
deze bepaling aan belang heeft ingeboet doordat sinds de inwerkingtreding van de Zesde 
Richtlijn een vastgoedtransactie onder bezwarende titel slechts belastbaar is indien zij 
in de hoedanigheid van belastingplichtige wordt verricht. In de zaak Régie dauphinoise 
heeft A-G Lenz echter betoogd dat het bij bijkomstige handelingen gaat om ‘handelingen 
die niet rechtstreeks behoren tot de eigenlijke economische activiteit, maar hiermee wel 
op zekere wijze verband houden’.247 In deze zaak ging het om een vastgoedbeheerder die 
in het kader van die activiteit voorschotten ontving van mede-eigenaren en huurders. Hij 
belegde deze gelden voor eigen rekening bij financiële instellingen en ontving hierover 
rente. Deze financiële handelingen waren volgens A-G Lenz bijkomstige handelingen, omdat 

245 HvJ EU 9 juli 2020, zaak C-716/18, V-N 2020/38.13 (CT).
246 Uit haar conclusie van 30 oktober 2013, nr. 12/05835, V-N 2014/7.19 punten 7.5 en 7.6 leid ik af dat 

ook A-G Van Hilten van mening is dat het enkele feit dat de woningstichting regelmatig nieuwe 
woningen verkoopt niet volstaat om aan te nemen dat de verkoop van voormalige huurwoningen 
een gebruikelijke activiteit is.

247 Conclusie A-G Lenz 15 februari 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, punt 38 (Régie dauphinoise).
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de beleggingsactiviteit niet rechtstreeks behoorde tot de vastgoedbeheerdersactiviteit van 
Régie dauphinoise en die beleggingsactiviteit slechts een geringe inzet van de middelen 
vereiste van de middelen die voor de vastgoedbeheerdersactiviteit ter beschikking staan.248

Uit het Régie dauphinoise-arrest249 leid ik af dat het Hof deze definitie van het begrip ‘bijkom-
stige handelingen’ niet onderschrijft.250 Het Hof heeft in dit arrest namelijk geoordeeld dat 
de financiële handelingen geen bijkomstige handelingen zijn, omdat de beleggingsactiviteit 
van Régie dauphinoise het rechtstreekse, duurzame en noodzakelijke verlengstuk vormt van 
de vastgoedbeheerdersactiviteit. In het NCC Construction Danmark-arrest251 oordeelt het 
Hof van Justitie in gelijke zin met betrekking tot de verkoop en levering van vastgoed die het 
rechtstreekse, duurzame en noodzakelijke verlengstuk vormde van de bouwwerkzaamheden 
van het aannemingsbedrijf NCC Construction Danmark. Dat vastgoedtransacties in het kader 
van een rechtstreeks, duurzaam en noodzakelijk verlengstuk geen bijkomstige handeling 
zijn, is naar mijn mening in overeenstemming met de bewoordingen, de strekking en de 
historie van art. 174 lid 2 Btw-richtlijn (zie paragraaf 8.3.2.2.3). In dat geval is immers geen 
sprake van een incidentele vastgoedtransactie. Uit het NCC Construction Danmark-arrest 
volgt dat als een vastgoedtransactie wordt verricht in het kader van een rechtstreeks, 
duurzaam en noodzakelijk verlengstuk van een economische activiteit het irrelevant is of 
het verkrijgen van de omzet met betrekking tot deze vastgoedtransacties generlei of een 
zeer beperkt gebruik impliceert van de belaste ingaande handelingen.252 Bij een activiteit 
die niet rechtstreeks behoort tot de hoofdactiviteit en die slechts een geringe inzet van de 
middelen vereiste van de middelen die voor de hoofdactiviteit ter beschikking staan, kan 
volgens het Hof van Justitie derhalve sprake zijn van handelingen die niet bijkomstig zijn.

Het Hof heeft zich tot op heden niet laten verleiden tot het geven van een definitie van 
het begrip ‘bijkomstige handelingen’. Niettemin is uit de jurisprudentie van het Hof 
wel af te leiden dat – conform de ratio van art. 174 lid 2 Btw-richtlijn – een bijkomstige 
vastgoedtransactie vereist dat dat het verkrijgen van de omzet met betrekking tot deze 
vastgoedtransactie generlei of een zeer beperkt gebruik van de belaste ingaande hande-
lingen van de belastingplichtige impliceert.253 Wanneer een economische activiteit een 
aanmerkelijk gebruik van de belaste ingaande handelingen impliceert, dan is geen sprake 
van een bijkomstige vastgoedtransactie.254 Voor het kwantitatieve criterium255 ‘generlei of 

248 Conclusie A-G Lenz 15 februari 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, punt 50 (Régie dauphinoise).
249 HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, m.nt. Van Hilten (Régie dauphinoise).
250 In gelijke zin: K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, 

p. 276.
251 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14 (NCC Construction Danmark).
252 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 34 (NCC Construction Danmark).
253 HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, m.nt. Van Hilten, r.o. 21 (Régie dauphinoise), 

HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten, r.o. 76 (EDM) en HvJ EG 
29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 31 (NCC Construction Danmark). In gelijke 
zin: J.J.P. Swinkels, ‘Some Aspects of Input Tax Deduction under the Pro Rata of the EU VAT System’, 
International VAT Monitor September/October 2008, p. 345.

254 HvJ EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 31 (NCC Construction Danmark).
255 De aanduiding ‘kwantitatief criterium’ ontleen ik aan: Y. Bernaerts en S. Nathoeni, ‘The Ins and 

Outs of Classifying Turnover for VAT’, EC Tax Review 2011/6, p. 297. Anders dan Bernaerts en 
Nathoeni meen ik dat dit criterium niet beperkt is tot omzet van vrijgestelde handelingen. Een 
bijkomstige handeling kan ook belast zijn.
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een zeer beperkt gebruik’ is uitsluitend het gebruik van de belaste ingaande handelingen 
van belang en dus niet het gebruik van ingaande onbelaste handelingen of de inzet van 
eigen personeel.256 Wanneer aan het kwantitatieve criterium voor bijkomstige vastgoed-
transacties is voldaan, zal aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordeeld 
moeten worden. De omzet van de vastgoedtransactie(s) kan hierbij dienen als een indicatie 
voor de bijkomstigheid, maar uit de omstandigheid dat met de vastgoedtransactie(s) meer 
omzet wordt behaald dan met de hoofdactiviteit volgt niet dat de vastgoedtransactie(s) 
geen bijkomstige handeling(en) is (zijn).257

Zowel in het Régie dauphinoise-arrest, het EDM-arrest als het NCC Construction Dan-
mark-arrest gaat het bij de beoordeling of sprake is van bijkomstige handelingen niet om 
één belastbare handeling, maar om belastbare handelingen die tezamen een afzonderlijke 
economische activiteit vormen of een rechtstreeks, duurzaam en noodzakelijk verlengstuk 
daarvan. Naar mijn mening valt deze beoordeling op het niveau van de activiteit in plaats 
van op het niveau van de transactie op grond van de richtlijnhistorie te verklaren. Een 
handeling onder bezwarende titel is sinds de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn 
slechts belastbaar indien deze wordt verricht in de hoedanigheid van belastingplichtige, 
dat wil zeggen: in het kader van een economische activiteit (zie paragraaf 4.6). In het 
EDM-arrest heeft het Hof geoordeeld dat het aan de verwijzende rechter is om te beoordelen 
of de financiële handelingen in het kader van een economische activiteit bijkomstig zijn.258 
Hieruit is af te leiden dat een transactie in het kader van een duurzame economische 
activiteit naar het oordeel van het Hof van Justitie een bijkomstige handeling kan zijn. 
Het Hof heeft echter ook de toelichting op art. 19 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn 
onderschreven waaruit blijkt dat het bij bijkomstige handelingen ter zake van onroerende 
goederen moet gaat om incidenteel uitgevoerde werkzaamheden en werkzaamheden die 
niet tot de gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden van de belastingplichtige behoren. Hoe 
verhoudt deze jurisprudentie zich tot elkaar?

Uit de arresten Régie dauphinoise-arrest, EDM en NCC Construction Danmark-arrest is naar 
mijn mening af te leiden dat het bij de beoordeling van de vraag of sprake is van bijkomstige 
handelingen als bedoeld in art. 174 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn gaat om handelingen 
in het kader van een economische activiteit die niet behoort tot de core business van de 
belastingplichtige.259 Daarmee is direct het onderscheid met art. 174 lid 2, onderdeel a 
Btw-richtlijn gegeven, aangezien deze bepaling wel betrekking heeft op een (ongebrui-
kelijke) levering van investeringsgoederen die in het kader van de core business van de 
belastingplichtige worden gebruikt. Van een (onlogische) overlap tussen deze bepalingen 

256 R.A. Wolf, ‘EDM: New Guidance from Luxembourg’, International VAT Monitor July/August 2004, 
p. 254.

257 Vgl. HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten, r.o. 78 (EDM).
258 HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten, r.o. 79 (EDM).
259 Zie ook: A. Contrino en A. Cavallo, ‘Incidental Transactions Excluded from the VAT Pro Rata 

Calculation: The ECJ and the Italian Supreme Court Interpretations’, International VAT Monitor 
March/April 2020, p. 83 die opmerken dat het bij bijkomstige handelingen volgens het Hof van 
Justitie gaat om ‘isolated transactions separate from the main business activity’.
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is naar mijn mening dan ook geen sprake.260 Bij de belastbare vastgoedtransacties die niet 
in het kader van de core business van de belastingplichtige plaatsvinden, dient naar mijn 
mening een onderscheid gemaakt te worden tussen leveringen in het kader van de activiteit 
van een producent, handelaar of dienstverrichter enerzijds en handelingen in het kader 
van de exploitatie van vastgoed om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen anderzijds 
(bijv. de verhuur van onroerend goed of de vestiging van een beperkt zakelijk recht op een 
onroerend goed). Steun voor die opvatting is naar mijn mening te vinden in de zaak EDM 
en de richtlijnhistorie. In de zaak EDM ging het om financiële handelingen in het kader 
van een economische activiteit die bestond in de exploitatie van een zaak om er duurzaam 
opbrengst uit te verkrijgen.261 Laatstgenoemde activiteit werd blijkens de richtlijnhistorie 
beschouwd als een incidentele handeling, maar is door de opstellers van de Zesde Richtlijn 
‘gebombardeerd’ tot een (duurzame) economische activiteit (zie paragraaf 3.4.2). Dat de 
exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, zoals de verhuur van 
onroerend goed, een bijkomstige of incidentele handeling ter zake van onroerend goed 
kan zijn, is derhalve in overeenstemming met de richtlijnhistorie (zie paragraaf 8.3.2.2.3). 
Deze exploitatie kan ook een ongebruikelijke activiteit zijn voor een belastingplichtige. 
Hierbij kan gedacht worden aan een apotheekhoudende huisarts die verhuist naar een 
ander praktijkpand en het oude praktijkpand besluit te verhuren, omdat het niet lukt om 
dit pand te verkopen. In die situatie wordt de verhuur van het praktijkpand weliswaar 
aangemerkt als een economische activiteit, maar van een gebruikelijke activiteit is geen 
sprake. Het is derhalve in overeenstemming met de ratio van art. 174 lid 2, onderdeel b 
Btw-richtlijn om de verhuuromzet voor de pro rataberekening buiten beschouwing te 
laten (zie paragraaf 8.3.3.2.1).

De belastbare levering van vastgoed in het kader van een activiteit van een producent, 
handelaar of dienstverrichter die niet tot de core business van de belastingplichtige 
behoort, kan naar mijn mening uitsluitend zien op een levering van vastgoed in het kader 
van een incidentele activiteit van een producent, handelaar of dienstverrichter.262 Een 
belastbare levering in het kader van een ‘normale’ activiteit van een producent, handelaar 
of dienstverrichter veronderstelt immers dat deze activiteit duurzaam wordt verricht (zie 
paragraaf 3.4.1.2.2.2). Dat betekent dat sprake is van een levering die behoort tot de core 
business van de belastingplichtige waardoor geen sprake kan zijn van een incidenteel 
uitgevoerde levering en evenmin van een levering die niet behoort de gebruikelijke 
bedrijfswerkzaamheden van de belastingplichtige. Voor die levering dient de poort van 
art. 174 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn gesloten te blijven.263 De levering van vastgoed 
kan naar mijn mening dus slechts een bijkomstige handeling zijn als bedoeld in art. 174 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn indien deze wordt verricht in het kader van een incidentele

260 Anders: J.J.P. Swinkels, ‘Some Aspects of Input Tax Deduction under the Pro Rata of the EU VAT 
System’, International VAT Monitor September/October 2008, p. 345 en conclusie A-G Van Hilten 
30 oktober 2013, nr. 12/05835, V-N 2014/7.19, punten 6.8-6.10.

261 HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten, r.o. 69 (EDM).
262 Zie ook: B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), 

Deventer: FED 1992, p. 285. Hij acht het denkbaar dat deze bepaling betrekking heeft op de 
incidentele handelingen ten aanzien van onroerende goederen, bijvoorbeeld die in (thans) art. 12 
lid 1 Btw-richtlijn.

263 HvJ EG 6 maart 2008, zaak C-98/07, BNB 2008/219, m.nt. Swinkels, r.o. 24 (Nordania Finans) en HvJ 
EG 29 oktober 2009, zaak C-174/08, V-N 2009/56.14, r.o. 30 en 31 (NCC Construction Danmark).
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economische vastgoedactiviteit van een producent, handelaar of dienstverrichter. In dat 
geval is sprake van een levering in het kader van een activiteit die niet behoort tot de core 
business van de belastingplichtige en omdat sprake is van een incidentele activiteit, kan de 
levering van vastgoed in het kader van deze activiteit een incidenteel uitgevoerde levering 
zijn die niet behoort de gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden van de belastingplichtige (zie 
paragraaf 3.6). Het voorgaande betekent dat de jurisprudentie van het Hof van Justitie naar 
mijn mening zo is uit te leggen dat zij niet innerlijk tegenstrijdig is en in overeenstemming 
is met de richtlijnhistorie waarbij het Hof aansluit.

8.3.3.2.4 Conclusie

In de vorige paragrafen is besproken wanneer een belastbare vastgoedtransactie niet 
meetelt voor de berekening van het pro rata. In onderstaand overzicht is dit samengevat.

8.3.3.3 Afwijkende splitsingsmethoden

8.3.3.3.1 Nauwkeuriger dan de pro ratamethode

Naar het oordeel van het Hof van Justitie zijn zowel de sectormethode als de gebruik-
methode uitzonderingen op de hoofdregel van de pro ratamethode.264 Op grond van de 
systematiek van de Btw-richtlijn gaat het bij de sectormethode en de gebruikmethode om 
een facultatieve afwijking van de imperatieve pro ratamethode waardoor een algemene en 
onvoorwaardelijke afwijking van de pro ratamethode op grond van art. 173 lid 2, onderdelen 
a, b en/of c Btw-richtlijn niet is toegestaan. Dit zou immers het doel van de pro ratamethode 

264 Zie bijv. HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20, r.o. 15 (BLC Baumarkt).
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ondergraven dat inhoudt dat de pro ratamethode in alle lidstaten op overeenkomstige wijze 
wordt toegepast.265 Hierin ligt naar mijn mening besloten dat de sectormethode en de 
gebruikmethode geen alternatieven zijn voor de pro ratamethode, maar aanvullingen. Het 
uitsluitend voorschrijven van één of meerdere afwijkende splitsingsmethoden is daarom 
niet toegestaan. Dit strookt naar mijn mening met de grammaticale en de richtlijnhisto-
rische interpretatie van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn (paragraaf 8.3.2.3). Lidstaten mogen 
voor bepaalde activiteiten wel primair een afwijkende splitsingsmethode voorschrijven.266

Hieruit mag echter niet a contrario worden afgeleid dat slechts bij bepaalde (ingaande) 
handelingen mag worden afgeweken van de pro ratamethoden.267 In de arresten BLC 
Baumarkt268, Banco Mais269 en Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstückgemeinschaft270

ziet het Hof in de omstandigheid dat toepassing van de gebruikmethode op grond van de 
nationale wetgeving niet voor bepaalde handelingen was voorgeschreven immers geen 
belemmering voor de toepassen van de gebruikmethode.

Het afwijken van de pro ratamethode – dit veronderstelt dat een lidstaat de sectormethode 
en/of de gebruikmethode in het nationale recht heeft geïmplementeerd271 – is op grond van 
het doel van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn slechts toegestaan indien deze splitsingsmethode 
waarborgt dat de btw-aftrek nauwkeuriger wordt berekend dan op basis van de pro 
ratamethode.272 Deze ‘nauwkeurigheidsvoorwaarde’ is derhalve relatief (‘nauwkeuriger 
dan de pro ratamethode’).273 Het Hof heeft geoordeeld dat de nauwkeurigheidsvoorwaarde 
niet impliceert dat de gekozen splitsingsmethode per se de meest nauwkeurige moet 
zijn.274 Dit is naar mijn mening niet in tegenspraak met de overweging van het Hof in het 
BLC Baumarkt-arrest275 en het Banco Mais-arrest276 dat lidstaten er – gelet op het beginsel 
van de fiscale neutraliteit waaraan art. 173 lid 2 Btw-richtlijn uitvoering geeft – bij de 
splitsing van de btw op basis van de sectormethode of de gebruikmethode erop moeten 
toezien dat de berekening van het aftrekbare gedeelte zo nauwkeurig mogelijk is.277 Het 
Hof verwijst bij deze overweging naar r.o. 37 van het Securenta-arrest278 waarin staat dat 
lidstaten erop moeten toezien dat de berekening van de aftrekbare btw objectief weergeeft 

265 HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20, r.o. 16 en 17 (BLC Baumarkt).
266 HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20, r.o. 19 (BLC Baumarkt).
267 N.P. Arzini, ‘Pro-rataperikelen en herzieningsheisa: vragen beantwoord of nieuwe vragen opge-

worpen’, BtwBrief 2016/27.
268 HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20 (BLC Baumarkt).
269 HvJ EU 10 juli 2014, zaak C-183/13, V-N 2014/36.24 (Banco Mais).
270 HvJ EU 9 juni 2016, zaak C-332/14, V-N 2016/32.16 (Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstück-

gemeinschaft).
271 H.W.M. van Kesteren en S.B. Cornielje, ‘Evenredige aftrek in de BTW: een voorstel tot uitbreiding’, 

WFR 2015/1077 en M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR
2020/155, p. 1071.

272 HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20, r.o. 24 (BLC Baumarkt), HvJ EU 10 juli 2014, 
zaak C-183/13, V-N 2014/36.24.14, r.o. 29 (Banco Mais) en HvJ EU 9 juni 2016, zaak C-332/14, 
V-N 2016/32.16, r.o. 32 (Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstückgemeinschaft).

273 M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, p. 1073.
274 HvJ EU 9 juni 2016, zaak C-332/14, V-N 2016/32.16, r.o. 33 (Wolfgang und Dr. Wilfried Rey 

Grundstückgemeinschaft).
275 HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20, r.o. 23 (BLC Baumarkt).
276 HvJ EU 10 juli 2014, zaak C-183/13, V-N 2014/36.24.14, r.o. 30 (Banco Mais).
277 M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, p. 1071.
278 HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, V-N 2008/14.20 (Securenta).
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welk deel van de algemene kosten werkelijk toe te rekenen is aan de aftrekgerechtigde 
en niet-aftrekgerechtigde activiteiten. In het Banco Mais-arrest overweegt het Hof dan 
ook dat het doel van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn en het beginsel van de fiscale neutraliteit 
waaraan art. 173 lid 2 Btw-richtlijn uitvoering geeft, eisen dat de verdeelsleutel van de 
sectormethode of de gebruikmethode gebaseerd is op objectieve gegevens en nauwkeuriger 
dan de pro ratamethode weergeeft welk deel van de algemene kosten toe te rekenen is 
aan de aftrekgerechtigde handelingen.279

De afrondingsregel voor de pro ratamethode in art. 175 lid 1 Btw-richtlijn geldt niet voor 
een afwijkende splitsingsmethode. Dit baseert het Hof niet alleen op de bewoordingen van 
art. 175 lid 1 Btw-richtlijn, maar ook op het doel van de afwijkende splitsingsmethoden 
om de aftrek nauwkeuriger te berekenen. Lidstaten zijn derhalve niet verplicht – het mag 
wel – om deze (minder nauwkeurige) afrondingsregel toe te passen op een afwijkende 
splitsingsmethode.280 Bij het toepassen van de sectormethode of de gebruikmethode kan 
het aftrekbare gedeelte dus in een percentage met één of meerdere decimalen worden 
uitgedrukt (bijv. 31,21%).

8.3.3.3.2 Sectormethode

Toepassing van de sectormethode veronderstelt volgens art. 173 lid 2, onderdelen a en b 
Btw-richtlijn dat de bedrijfsuitoefening van de belastingplichtige uit meerdere sectoren 
bestaat. Met de sectoren van de bedrijfsuitoefening’ zijn volgens het Le Crédit Lyonnais- 
arrest281 geen afgebakende geografische gebieden bedoeld, maar afgebakende economische 
activiteiten.282 Die afbakening wordt gegarandeerd door de eis in art. 173 lid 2, onderdelen a 
en b Btw-richtlijn dat voor de verschillende economische activiteiten een aparte boekhouding 
wordt gevoerd. Een voorbeeld van een belastingplichtige met afgebakende economische 
activiteiten is te vinden in het Abbey National I-arrest. In deze zaak ging het om een 
fiscale eenheid die twee verschillende economische activiteiten verrichtte: de activiteit 
als verzekeraar en de commerciële verhuuractiviteit (zie paragraaf 8.2.4.2.4.1). Naar mijn 
mening zou bij een belastingplichtige met afgebakende economische activiteiten ook 
gedacht kunnen worden aan een vastgoedfonds met twee soorten verhuuractiviteiten, 
zoals de verhuur van woonruimte enerzijds en de verhuur van bedrijfsruimte anderzijds, 
mits voor deze activiteiten een aparte boekhouding wordt gevoerd.

Naar mijn mening voldoet de sectormethode per definitie aan de in paragraaf 8.3.3.3.1 
geschetste eisen.283 De verdeelsleutel is namelijk gebaseerd op objectieve gegevens, te weten 
de omzet van een sector van de bedrijfsuitoefening waarvoor een aparte boekhouding wordt 
gevoerd. Daarnaast wordt het daadwerkelijke gebruik voor belaste en vrijgestelde hande-
lingen van een afgebakend gedeelte van de bedrijfsactiviteit, de tweede toerekeningsstap 

279 HvJ EU 10 juli 2014, zaak C-183/13, V-N 2014/36.24.14, r.o. 31 en 32 (Banco Mais).
280 HvJ EG 18 december 208, zaak C-488/07, V-N 2008/62.26 (Royal Bank of Scotland) en HvJ EU 

16 juni 2016, zaak C-186/15, V-N 2016/35.10 (Kreissparkasse Wiedenbrück).
281 HvJ EU 12 september 2013, zaak C-388/11, V-N 2013/48.15 (Le Crédit Lyonnais).
282 In gelijke zin: M.M.W.D. Merkx en J. Verbaan, ‘Het werkelijk gebruik ook werkelijk gebruiken 

(waarvoor het is bedoeld)’, WFR 2018/70, p. 489. Voor de vraag wanneer sprake is van een 
‘economische activiteit’ zij verwezen naar de paragraaf 3.4.

283 M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, p. 1071.



606

Hoofdstuk 8 / Aftrek voorbelasting8.3.3.3.3

(zie paragraaf 8.2.4.2.4), beter benaderd door niet de totale omzet (excl. btw) van belaste en 
vrijgestelde handelingen in aanmerking te nemen, maar uitsluitend de omzet (excl. btw) 
van belaste en vrijgestelde handelingen van de sector van de bedrijfsuitoefening waaraan 
de kosten toerekenbaar zijn.284 Kortom, ook aan de (relatieve) nauwkeurigheidsvoorwaarde 
wordt voldaan. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken.

Voorbeeld
Stel dat in de zaak Abbey National I (zie paragraaf 8.2.4.2.4.1) de verhuuractiviteit van SMA 
niet alleen bestond uit de belaste verhuur van bedrijfsruimten, maar ook uit vrijgestelde 
verhuur van bedrijfs- en/of woonruimte. Laten we aannemen dat de omzet van de ver-
huuractiviteit voor 75% afkomstig is van de belaste verhuur en voor 25% van de vrijgestelde 
verhuur. Indien de totale omzet van de fiscale eenheid Abbey National, waartoe SMA behoort, 
slechts voor 10% uit belaste behandelingen bestaat, dan zou de btw op de kosten die zowel 
toerekenbaar zijn aan de belaste als vrijgestelde verhuur van onroerend goed op basis van de 
pro ratamethode slechts voor 10% aftrekbaar zijn. Omdat de meerderheid van de vrijgestelde 
handelingen verzekeringshandelingen van de fiscale eenheid Abbey National betreft waarvoor 
de ‘vastgoedkosten’ niet zijn gemaakt, sluit het pro rata niet goed aan bij het daadwerkelijke 
aftrekgerechtigde gebruik van de goederen of diensten die uitsluitend ten behoeve van de 
vastgoedactiviteit worden afgenomen. Bij toepassing van de sectormethode wordt het daad-
werkelijke aftrekgerechtigde gebruik van de afgenomen prestaties beter benaderd, aangezien 
voor de ‘vastgoedkosten’ uitsluitend de omzet van belaste en vrijgestelde handelingen van de 
verhuuractiviteit van SMA in aanmerking wordt genomen. Dit resulteert in een btw-aftrek 
van 75% voor de ‘vastgoedkosten’ in plaats van 10%. Het aftrekpercentage van 10 zal in dit 
voorbeeld alleen gelden voor de kosten die zowel toerekenbaar zijn aan de verzekeringsactiviteit 
als de verhuuractiviteit van de fiscale eenheid Abbey National.

 8.3.3.3.3 Gebruikmethode

 In art. 174 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn wordt – in tegenstelling tot art. 174 lid 2, on-
derdelen a en b Btw-richtlijn – niet vermeld op basis van welk objectief gegeven of welke 
objectieve gegevens het daadwerkelijke aftrekgerechtigde gebruik van het totaal van de 
goederen en diensten of een deel daarvan kan of moet worden vastgesteld. Het is de taak 
van lidstaten die de gebruikmethode implementeren om de methode en de criteria voor 
de berekening van het aftrekbare gedeelte van de btw vast te stellen.285 Dit betekent naar 
mijn mening dat in de nationale wetgeving dient te worden vastgesteld of sprake is van 
een facultatieve of imperatieve uitzondering op de pro ratamethode. Daarnaast dient in 
de nationale wetgeving naar mijn mening te worden geregeld of de gebruikmethode geldt 
voor alle goederen of diensten of dat deze methode ook kan gelden voor een gedeelte van 

284 H.W.M. van Kesteren en S.B. Cornielje, ‘Evenredige aftrek in de BTW: een voorstel tot uitbreiding’, 
WFR 2015/1077.

285 HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20, r.o. 22 (BLC Baumarkt).



607

Splitsingsregels bij gebruik voor belaste en vrijgestelde handelingen 8.3.3.3.3

die goederen of diensten.286 Die aanzienlijke beoordelingsruimte is onwenselijk op grond 
van de interneutraliteit, aangezien hierdoor de toepassing van de gebruikmethode in de 
verschillende lidstaten uiteen kan lopen.

Het is naar mijn mening niet noodzakelijk – het mag uiteraard wel – dat een lidstaat 
concreet voorschrijft op basis van welk objectief gegeven of welke objectieve gegevens 
het aftrekgerechtigde gebruik van de gemengd gebruikte goederen of diensten mag of 
moet worden bepaald. Steun voor die opvatting vind ik in het Banco Mais-arrest en het 
Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstückgemeinschaft-arrest waarin het Hof in de 
omstandigheid dat de nationale wetgeving geen objectieve gegevens vermeldde op basis 
waarvan het aftrekgerechtigde gebruik mag of moet worden vastgesteld, kennelijk geen 
gebrek ziet dat aan toepassing van de gebruikmethode in de weg staat.287 Toegegeven, het 
voorschrijven van één of meer bepaalde objectieve gegevens zorgt voor rechtszekerheid. 
Het nadeel is echter dat hierdoor de mogelijkheden om te komen tot een nauwkeuriger 
berekening van de btw-aftrek worden beperkt. Naar mijn mening wordt het doel van 
art. 173 lid 2 Btw-richtlijn en het beginsel van de fiscale neutraliteit meer recht gedaan 
door geen enkel objectief gegeven op voorhand uit te sluiten aan de hand waarvan het 
aftrekgerechtigde gebruik nauwkeuriger dan de pro ratamethode kan worden vastgesteld.

Bij objectieve gegevens aan de hand waarvan het daadwerkelijke aftrekgerechtigde ge-
bruik kan worden vastgesteld, kan worden gedacht aan omzet, m2, m3, tijd en fte’s.288 Er 
zijn ook lidstaten, zoals Litouwen en Luxemburg, die een verdeling op basis van een 
bepaalde algemeen aanvaarde kostenallocatiemethode toestaan. Naar mijn mening is een 
dergelijke verdeelsleutel niet richtlijnconform.289 Het beginsel van de fiscale neutraliteit 
eist volgens het Hof van Justitie een verdeelsleutel op basis van objectieve gegevens (zie 
paragraaf 8.3.3.3.1), terwijl bij een kostenallocatiemethode op onderdelen sprake is van 
schattingen waardoor het aftrekgerechtigde gebruik niet louter op basis van objectieve 
gegevens wordt vastgesteld. Voor het vaststellen van het aftrekgerechtigde gebruik van 
vastgoed wordt in diverse lidstaten, waaronder Duitsland290, Nederland (zie paragraaf 8.3.5) 

286 Ook van Van Kesteren en Cornielje gaan ervan uit dat een lidstaat deze implementatiekeuze 
heeft (H.W.M. van Kesteren en S.B. Cornielje, ‘Evenredige aftrek in de BTW: een voorstel tot 
uitbreiding’, WFR 2015/1077). Anders: N.P. Arzini, ‘Biedt het arrest Banco Mais mogelijkheden 
toch de mengmethode toe te passen?’, BtwBrief 2014/101 die meent dat lidstaten die de gebruik-
methode implementeren gehouden zijn om de belastingplichtige toe te staan of te verplichten 
om de gebruikmethode toe te passen op een deel van de goederen of diensten.

287 HvJ EU 10 juli 2014, zaak C-183/13, V-N 2014/36.24.14 (Banco Mais) en HvJ EU 9 juni 2016, zaak 
C-332/14, V-N 2016/32.16, r.o. 33 (Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstückgemeinschaft).

288 M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, p. 1072.
289 M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, p. 1075. Anders: 

Hof ’s Hertogenbosch 27 maart 2020, nr. 18/00313, V-N 2020/29.1.2.
290 Zie bijv. HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20 (BLC Baumarkt) en HvJ EU 

9 juni 2016, zaak C-332/14, V-N 2016/32.16, r.o. 33 (Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstück-
gemeinschaft).
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en Oostenrijk291, het objectieve gegeven m2 in het bijzonder van belang geacht.292 Het Hof 
oordeelde in het BLC Baumarkt-arrest293 dat deze verdeelsleutel door de beugel kan, mits 
dit leidt tot een nauwkeuriger berekening van de btw-aftrek dan de pro ratamethode. In 
deze zaak was sprake van een gebouw met woningen en bedrijfsruimten. De woningen 
werden vrijgesteld verhuurd en de bedrijfsruimten belast. In deze zaak had de exploi-
tant gekozen voor het vaststellen van het gebruik van het gebouw aan de hand van de 
huuropbrengsten van de belast en vrijgesteld verhuurde gedeelten van het gebouw (de 
zogenoemde ‘objektbezogene Umsatzschlüssel’ of objectgebonden omzetverhouding). De 
Duitse fiscus meende echter dat het aftrekgerechtigde gebruik aan de hand van de belaste 
en vrijgesteld verhuurde m2 moest worden vastgesteld (de zogenoemde ‘objektbezogene 
Flächenschlüssel’ of objectgebonden oppervlakteverhouding). Het is van belang erop te 
wijzen dat uit het toepassen van een verdeelsleutel op basis van de verhuuromzet van een 
deels belast en deels vrijgesteld verhuurd gebouw niet per se volgt, zoals het Hof lijkt aan 
te nemen, dat door BLC Baumarkt de pro ratamethode is toegepast. Het is immers mogelijk 
dat BLC Baumarkt naast de verhuur van dit gebouw ook andere belaste en of vrijgestelde 
handelingen ontplooide. In dat geval zou de door BLC Baumarkt toegepaste objectgebonden
omzetverhouding een verdeelsleutel zijn die afwijkt van de pro ratamethode en die net 
als de objectgebonden oppervlakteverhouding een splitsing is op basis van objectieve 
gegevens die toegestaan kan zijn op grond van art. 173 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn.294

Niet iedere verdeelsleutel op basis van objectieve gegevens kan door de beugel. Op grond 
van het doel van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn is een afwijking van de pro ratamethode 
slechts toegestaan indien de verdeelsleutel op basis van objectieve gegevens het aftrekbare 
btw-bedrag nauwkeuriger bepaalt dan de pro ratamethode. Deze (relatieve) nauwkeurig-
heidsvoorwaarde is – gelet op de beoordelingsruimte van de lidstaten – naar mijn mening 
een ondergrens.295 Lidstaten mogen de ‘nauwkeurigheidslat’ niet lager leggen, maar zij 
mogen deze lat wel hoger leggen, bijvoorbeeld door een nauwkeuriger berekening van 
de btw-aftrek voor te schrijven of een absolute nauwkeurigheidsvoorwaarde te stellen. 
Wie het meerdere mag, mag immers ook het mindere.296 Naar mijn mening is het gelet 
op de strekking van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn niet wenselijk om de nauwkeurigheidslat 
bij het toepassen van de gebruikmethode hoger te leggen dan de relatieve nauwkeurig-
heidsvoorwaarde, aangezien hierdoor in minder gevallen sprake is van een nauwkeuriger 
berekening van de btw-aftrek dan op basis van de pro ratamethode. Daarnaast levert 
een hogere ‘nauwkeurigheidslat’ strijd op met de inwendige neutraliteit voor zover het 

291 Zie bijv. Verwaltungsgericht 31 januari 2018, nr. Ra 2016/15/0001, ECLI:AT:VWGH:RA2016150001.
L04.

292 Zie ook conclusie A-G Cruz Villalón 26 april 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/32.17, punten 48 en 
49 (BLC Baumarkt): “Meer specifiek zijn alle partijen bij de procedure van mening dat in een geval 
als dat van het hoofdgeding, dus bij de oprichting van een gemengd gebruikt gebouw, het op de 
oppervlaktesleutel gebaseerde werkelijke gebruik nauwkeuriger aangeeft op welk aftrekbaar bedrag 
de belastingplichtige rechtmatig aanspraak kan maken. In dat opzicht ben ik van mening dat in elk 
geval ervan mag worden uitgegaan dat gemengd gebruikte gebouwen kunnen worden aangemerkt 
als een serieuze ‘kandidaat’ voor een andere berekeningsmethode dan de omzetverhouding.”

293 HvJ EU 8 november 2012, zaak C-511/10, V-N 2012/60.20 (BLC Baumarkt).
294 Vgl. J.M.F.H. Litjens, ‘Op weg naar een werkelijker gebruik’, BtwBrief 2007/17.
295 M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, p. 1073.
296 In gelijke zin: S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, ‘Evenredige aftrek in de BTW: een voorstel 

voor uitbreiding van de Nederlandse regeling’, WFR 2015/1077.
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toepassen van de pro ratamethode leidt tot een lagere btw-aftrek dan de gebruikmethode 
met de relatieve nauwkeurigheidsvoorwaarde. Zijn er meerdere verdeelsleutels op basis 
van objectieve gegevens die voldoen aan de relatieve nauwkeurigheidsvoorwaarde, dan 
acht ik het op grond van het doel van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn logisch en wenselijk dat 
gesplitst wordt aan de hand van die verdeelsleutel die het aftrekgerechtigd gebruik het 
meest nauwkeurig berekent.297

8.3.3.3.4 Mix van pro ratamethode en gebruikmethode?

Uit art. 173 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn volgt dat een lidstaat de belastingplichtige 
kan toestaan of ertoe verplichten de aftrek toe te passen volgens het gebruik van de 
goederen of diensten of een deel daarvan. Uit een vergelijking met andere taalversies en de 
richtlijnhistorie volgt dat met ‘een deel daarvan’, een gedeelte van de goederen of diensten 
bedoeld is (zie paragraaf 8.3.2.3). Uit deze bepaling volgt derhalve dat het mogelijk is dat 
de btw-aftrek van een gedeelte van de goederen of diensten wordt bepaald op basis van 
de gebruikmethode en de rest van de goederen of diensten volgens de pro ratamethode. 
In art. 173 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn wordt niet vermeld wat onder een gedeelte van 
de goederen of diensten wordt verstaan. Wel is duidelijk dat het om een gedeelte van de 
ingaande belaste handelingen van een belastingplichtige moet gaan. Omdat een belaste 
ingaande handeling volgens de wetten van de logica niet tegelijkertijd tot een bepaald 
gedeelte van de goederen of diensten kan behoren en niet tot dit gedeelte van de goederen 
of diensten kan behoren, komt het mij voor dat de btw op één ingaande handeling niet 
deels gesplitst kan worden op basis van de gebruikmethode en deels op basis van de 
pro ratamethode. Het is op basis van de bewoordingen en de historie van art. 173 lid 2, 
onderdeel c Btw-richtlijn derhalve óf/óf en niet én/én.

Hiermee is echter niet alles gezegd. Uit het Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstück-
gemeinschaft-arrest298 is naar mijn mening af te leiden dat het Hof van Justitie deze 
grammaticale en richtlijnhistorische interpretatie niet onderschrijft. In deze zaak heeft de 
verwijzende rechter het Duitse onderscheid ter discussie gesteld tussen de verwervings- of 
bouwkosten van gemengd gebruikte onroerende goederen enerzijds en de instandhoudings- 
en onderhoudskosten van deze goederen anderzijds. De btw op eerstgenoemde kosten 
diende volgens een beslissing van het Bundesfinanzhof per definitie te worden gesplitst 
op basis van de pro ratamethode.299 De btw op de instandhoudings- en onderhoudskosten 
werd daarentegen eerst ‘rechtstreeks toegerekend’ aan de gedeelten van het onroerend 
goed die volledig belast of belast vrijgesteld werden gebruikt en het restant van die btw 
werd gesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. Vóór deze beslissing van 
het Bundesfinanzhof werd laatstgenoemde verdeling van de btw over de verschillende 
gedeelten ook gehanteerd voor de verwervings- en bouwkosten van gemengd gebruik-
te onroerende goederen.300 De verwijzende rechter heeft in deze zaak gevraagd of de 

297 In gelijke zin: N.P. Arzini, ‘Pro-rataperikelen en herzieningsheisa: vragen beantwoord of nieuwe 
vragen opgeworpen?’, BtwBrief 2016/27.

298 HvJ EU 9 juni 2016, zaak C-332/14, V-N 2016/32.16 (Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstück-
gemeinschaft).

299 Nederlandse vertaling van de verwijzingsuitspraak, punt 10.
300 Nederlandse vertaling van de verwijzingsuitspraak, punt 13.
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nauwkeurigheidsvoorwaarde betekent dat deze ‘oude’ Duitse verdeling verplicht is. In zijn 
conclusie meent A-G Mengozzi dat het begrip ‘een deel daarvan’ in art. 173 lid 2, onderdeel c 
Btw-richtlijn deze verdeling toestaat, mits deze berekeningsmethode een nauwkeuriger 
resultaat waarborgt dan de pro ratamethode.301 Ook het Hof heeft geoordeeld dat de ‘oude’ 
Duitse verdeling niet verplicht is. Naar het oordeel van het Hof kan een lidstaat op grond 
van (thans) art. 173 lid 2 Btw-richtlijn een andere berekeningsmethode toepassen dan de 
pro ratamethode, mits gewaarborgd is dat de splitsing van de btw met de gekozen methode 
nauwkeuriger wordt bepaald dan met de pro ratamethode. Het is aan de verwijzende 
rechter om na te gaan of deze berekeningswijze leidt tot een nauwkeuriger resultaat dan 
de pro ratamethode.

Hoewel het dictum van het Hof niet uitblinkt in helderheid, maak ik hieruit op dat lid-
staten de gebruikmethode mogen toepassen op het deel van de btw op de kosten dat 
toerekenbaar is aan de gemengd gebruikte gedeelten van een onroerend goed indien aan 
de nauwkeurigheidsvoorwaarde wordt voldaan. Dit roept de vraag op of, zoals de ‘oude’ 
Duitse verdeling veronderstelt, bij een gemengd gebruikt gebruik onroerend goed de 
gebruikmethode alleen om de hoek komt kijken bij het deel van de btw dat betrekking 
heeft op de gemengd gebruikt gebruikte ruimten. Ik meen dat die vraag ontkennend moet 
worden beantwoord. Het gaat om één belaste ingaande handeling, zoals de bouw van een 
gebouw, die zowel gebruikt wordt of zal worden voor belaste als vrijgestelde (verhuur)-
handelingen. Om die reden dient de btw op deze ingaande handeling te worden gesplitst 
in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. De ‘rechtstreekse toerekening’ van een deel 
van de belaste ingaande handeling aan belaste of vrijgestelde verhuur, de eerste stap in 
de ‘oude’ Duitse verdeling, is naar mijn mening in feite een splitsing van de btw in een 
aftrekbaar en niet-aftrekbaar deel op basis van het gebruik van de exclusief voor belaste of 
vrijgestelde verhuur gebruikte ruimten. In feite betreft de ‘oude’ Duitse verdeling derhalve 
een toepassing van de gebruikmethode op zowel de exclusief voor belaste of vrijgestelde 
handelingen gebruikte ruimten als de gemengd gebruikte ruimten.302

Wordt daarvan uitgegaan, dan impliceert het mogen toepassen van de gebruikmethode op 
het deel van de btw op de kosten die verband houdt met de gemengd gebruikte ruimten 
in het Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstückgemeinschaft-arrest naar mijn mening 
dat het naar het oordeel van het Hof ook mogelijk is dat deze btw wordt gesplitst op 
basis van de pro ratamethode.303 Die conclusie betekent dat het op grond van art. 173 
lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn mogelijk is dat de btw op de kosten voor een gemengd 
gebruikt onroerend goed óf volledig wordt gesplitst op basis van de gebruikmethode óf 
deels wordt gesplitst op basis van de gebruikmethode (de btw op het deel van de kosten 
dat betrekking heeft op de ruimten die exclusief voor belaste of vrijgestelde handelingen 
wordt gebruikt) en deels op basis van de pro ratamethode (de btw op het deel van de 

301 Conclusie A-G Mengozzi 25 november 2015, zaak C-332/14, V-N 2016/3.23, punten 93 en 95 
(Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstückgemeinschaft).

302 Deze verdelingsopvatting is overigens niet typisch Duits. Bijl heeft deze verdelingsopvatting ook 
op basis van de Nederlandse wetgeving verdedigd (D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten 
aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 314).

303 Ook Arzini is van mening dat dit uit het arrest kan worden afgeleid (N.P. Arzini, ‘Het nauwkeu-
righeidsvereiste in relatie tot rechtstreekse toerekening en pro rata’, BtwBrief 2016/78).
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kosten dat betrekking heeft op de gemengd gebruikte ruimten). Uit het Wolfgang und 
Dr. Wilfried Rey Grundstückgemeinschaft-arrest zou naar mijn mening derhalve kunnen 
worden afgeleid dat de mogelijkheid om de aftrek toe te passen ‘volgens het gebruik van 
een (ge)deel(te) van de goederen en diensten’ een mix van de gebruikmethode en de pro 
ratamethode toestaat.304 Voor deze uitleg is, zoals hiervoor reeds is aangegeven, naar mijn 
mening geen steun te vinden in de bewoordingen van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn en haar 
historie. Niettemin acht ik deze uitleg wel in overeenstemming met het doel van art. 173 
lid 2 Btw-richtlijn, aangezien zij leidt tot een betere benadering van het daadwerkelijke 
aftrekgerechtigde gebruik van het gemengd gebruikte onroerend goed dan een splitsing 
op basis van enkel de pro ratamethode.305

8.3.4 Praktijk lidstaten

In paragraaf 8.3.2 is aan bod gekomen dat lidstaten de facultatieve sectormethode, de 
imperatieve sectormethode, de facultatieve gebruikmethode en/of de imperatieve ge-
bruik-methode kunnen implementeren. In onderstaand overzicht is weergegeven voor welke 
afwijkende splitsingsmethode(n) de lidstaten hebben gekozen.306 Dit overzicht laat zien dat 
veel lidstaten één of meerdere afwijkende splitsingsmethoden geïmplementeerd hebben.

Afwijkende splitsingsmethode Lidstaten
Facultatieve sectormethode België, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, 

Oostenrijk, Roemenië en Slovenië
Imperatieve sectormethode België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje1

Facultatieve gebruikmethode België, Griekenland, Ierland, Litouwen, Luxem-
burg2, Portugal3, Oostenrijk4 en Spanje5

Imperatieve gebruikmethode Denemarken, Duitsland, Ierland en Nederland
1 De imperatieve sectormethode geldt in Spanje indien het toepassen van de pro ratamethode 

leidt tot een btw-aftrek die minimaal 10% hoger is dan de btw-aftrek op basis van de sector-
methode.

2 Is eenmaal gekozen voor de gebruikmethode, dan kan de Luxemburgse belastingdienst de 
belastingplichtige verplichten om die methode te blijven hanteren indien het toepassen van 
de pro ratamethode tot ongelijkheden leidt.

3 De Portugese belastingdienst kan de belastingplichtige die voor het toepassen van de gebruik-
methode heeft gekozen verplichten om dit te blijven doen.

4 Als het toepassen van de pro ratamethode leidt tot een substantieel btw-voordeel (5% en 
minimaal € 75 of € 750), dan moet de belastingplichtige de gebruikmethode toepassen.

5 Als het toepassen van de pro ratamethode leidt tot een aftrekbaar bedrag dat 10% of hoger is 
dan het aftrekbare bedrag op basis van de gebruikmethode, dan moet de belastingplichtige de 
gebruikmethode toepassen.

304 In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 9 juni 2016, zaak C-332/14, V-N 2016/32.16 
(Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstückgemeinschaft).

305 Zie ook: N.P. Arzini, ‘Pro-rataperikelen en herzieningsheisa: vragen beantwoord of nieuwe vragen 
opgeworpen?’, BtwBrief 2016/27, Bijl, noot bij HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, BNB 2014/67 en 
Van Norden, noot bij HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, FED 2014/22.

306 Hierbij heb ik mij gebaseerd op de Country Tax Guides – VAT, hoofdstuk 9, paragraaf 3 van iedere 
afzonderlijke lidstaat van IBFD. Beschikbaar op: www.ibfd.org (geraadpleegd op 31 december 2020).
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In een aantal lidstaten is geen afwijkende splitsingsmethode als bedoeld in art. 173 lid 2 
Btw-richtlijn in de nationale wetgeving geïmplementeerd, maar is het toepassen van 
een afwijkende splitsingsmethode wel mogelijk. Dit betreft Cyprus, Finland, Malta en 
Zweden. Ook in Bulgarije dient de btw op een gemengd gebruikt onroerend goed op 
grond van de jurisprudentie gesplitst te worden op basis van de gebruikmethode, hoewel 
deze splitsingsmethode door Bulgarije niet lijkt te zijn geïmplementeerd in de nationale 
wetgeving. Naar mijn mening is dit in strijd met art. 173 lid 2 Btw-richtlijn (zie para-
graaf 8.3.2.3). Daarnaast laat het overzicht zien dat een aantal lidstaten die de facultatieve 
gebruikmethode geïmplementeerd hebben ervoor hebben gekozen om de keuzevrijheid 
van een belastingplichtige te beperken. Naar mijn mening is dit toegestaan, aangezien 
wie het meerdere mag (lees: een imperatieve gebruikmethode) ook het mindere mag.

8.3.5 Nederland

8.3.5.1 Imperatieve gebruikmethode

In Nederland geldt op grond van art. 15 lid 6 Wet OB jo. art. 11 lid 1, onderdeel c Uitv.
besch. OB als uitgangspunt dat de btw op goederen of diensten die zowel voor belaste als 
vrijgestelde handelingen wordt gebruikt, moet worden gesplitst in een aftrekbaar en een 
niet-aftrekbaar deel op basis van de pro ratamethode. Dit uitgangspunt is conform art. 173 
lid 1 Btw-richtlijn. Op grond van art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB moet het aftrekbare gedeelte van 
de btw worden vastgesteld op basis van het werkelijke gebruik ‘indien aannemelijk is dat 
het werkelijk gebruik van de goederen en diensten als geheel genomen niet overeenkomt 
met het pro rata’. Uit deze bepaling volgt dat Nederland (uitsluitend) heeft gekozen voor 
de implementatie van de imperatieve gebruikmethode. Naar het oordeel van de Hoge Raad 
is het een acte clair ‘dat (thans) art. 173 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn niet in de weg staat 
aan een regeling als die van art. 11 Uitv.besch. OB en zich met name niet verzet tegen een 
stelsel waarin de gebruikmethode slechts wordt toegepast in de gevallen – maar dan ook in 
beginsel in alle gevallen – waarin blijkt dat de pro ratamethode een met de werkelijkheid 
strijdig resultaat oplevert’.307 Dit oordeel acht ik juist (zie paragraaf 8.3.3.3.1).308

 8.3.5.2 Objectieve en nauwkeurige gegevens

 Omdat het toepassen van de gebruikmethode op grond van art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB 
slechts aan de orde is indien het pro rata een met het werkelijk gebruik strijdig resultaat 
oplevert, rust de bewijslast op degene die af wil wijken van de pro ratamethode.309 De 
Hoge Raad hanteert hierbij een tweetrapsraket.310 Degene die af wil wijken van de pro 
ratamethode moet eerst aannemelijk maken dat het werkelijke gebruik afwijkt van het 
pro rata. Dit bewijs hoeft niet geleverd te worden op basis van objectieve en nauwkeurige 

307 HR 17 februari 1993, nr. 28.910, BNB 1993/126, r.o. 3.4.
308 In gelijke zin: conclusie A-G Van Hilten 17 juni 2010, nr. 09/01485, V-N 2010/40.29, punt 5.8 en 

Van Norden, noot bij HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, FED 2014/22.
309 HR 3 februari 2006, nr. 41.751, BNB 2006/314, m.nt. Van der Paardt, r.o. 3.3.1, HR 7 decem-

ber 2007, nr. 42.450, BNB 2008/132, m.nt. Van der Paardt, r.o. 4.1.2, HR 15 juni 2012, nr. 10/01746, 
BNB 2012/222, m.nt. Bijl, r.o. 3.5.2 en HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, BNB 2014/67, m.nt. Bijl, 
r.o. 3.6.

310 Redactie V-N, aantekening bij HR 14 december 2001, nr. 36.859, V-N 2001/66.17.
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gegevens. Is deze horde genomen, dan moet het werkelijke gebruik vastgesteld worden. 
Die vaststelling moet wel plaatsvinden op basis van objectieve en nauwkeurige gegevens311, 
zoals de oppervlakte (m2)312, de inhoud (m3)313 of het tijdsbeslag314. In de eis dat de gegevens 
niet alleen objectief maar ook nauwkeurig moeten zijn, ligt naar mijn mening besloten 
dat de gebruikte gegevens ‘iets moeten zeggen’ over het daadwerkelijke gebruik van de 
gemengd gebruikte goederen en diensten.315 Een benadering van het gebruik op basis van 
gemiddelden en aannames voldoet daarom niet.316

Het voorgaande roept de vraag op of en, zo ja, wanneer de vaststelling van het werkelijk 
gebruik van gemengd gebruikt vastgoed berust op objectief en nauwkeurig vast te stellen 
gegevens. Het zal in de praktijk immers zo goed als nooit voorkomen dat alle delen van 
een gebouw óf uitsluitend voor belaste handelingen óf uitsluitend voor vrijgestelde 
handelingen worden gebruikt. Nagenoeg alle gemengd gebruikte gebouwen beschikken 
immers over gemeenschappelijke ruimten, zoals de entree, het trappenhuis, de lift, de gang 
etc.317 Bij een gelijktijdig gebruik van een gebouw voor belaste en vrijgestelde handelingen 
kan aan de hand van de m2, de m3 of het tijdsbeslag niet nauwkeurig vastgesteld worden 
in hoeverre deze gemeenschappelijke ruimten daadwerkelijk voor belaste en vrijgestelde 
handelingen worden gebruikt.318 Naar mijn mening is dat voor de toepassing van de 
gebruikmethode ook niet vereist. In het ‘Apotheekhoudende huisarts-arrest’ heeft de Hoge 
Raad het volgende geoordeeld:

“3.3.2 (…) In een situatie als de onderhavige waarin een ondernemer zowel huisarts is als 
apotheker en de handelingen als huisarts en als apotheker worden verricht in vertrekken van 
het pand die niet exclusief voor een van de beide soorten werkzaamheden worden gebruikt, 
is dit niet mogelijk.
Onder die omstandigheden kan het werkelijke gebruik met het oog op het verrichten van de 
verschillende soorten prestaties niet anders dan bij benadering worden bepaald, hetgeen 
niet voldoende is om met toepassing van de methode als bedoeld in artikel 11, lid 2, van 
de Uitvoeringsbeschikking, de hoogte van de toegestane aftrek in afwijking van de pro 
rata-methode vast te stellen.”319

De woorden ‘in een situatie als de onderhavige’ en ‘onder die omstandigheden’ nopen tot 
voorzichtigheid bij het toepassen van deze regel in andere gevallen. Het is van belang om 

311 HR 3 februari 2006, nr. 41751, BNB 2006/314, m.nt. Van der Paardt, r.o. 3.3.1, HR 15 juni 2012, 
nr. 10/01746, BNB 2012/222, m.nt. Bijl, r.o. 3.5.2, HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, BNB 2014/67, 
m.nt. Bijl, r.o. 3.4.3 en HR 23 februari 2018, nr. 16/04051, BNB 2018/93, m.nt. Van Zadelhoff, 
r.o. 2.4.2.

312 Zie bijv. HR 17 februari 1993, nr. 28.910, BNB 1993/126.
313 Zie bijv. HR 7 juni 2000, nr. 35.423, BNB 2000/246, m.nt. Simons.
314 Hof ’s Gravenhage 14 maart 2003, nr. 02/0859, V-N 2003/35.17.
315 Vgl. Rb Arnhem 14 april 2011, nr. AWB 10/334, V-N 2012/2.16.
316 HR 3 februari 2006, nr. 41.751, BNB 2006/314, m.nt. Van der Paardt, r.o. 3.3.2.
317 Conclusie A-G Van Hilten 17 juni 2010, nr. 09/01485, V-N 2010/40.29, punten 8.15.
318 Bij volgtijdig gebruik van een gebouw voor belaste en vrijgestelde handelingen kan het wel mogelijk 

zijn om het werkelijk gebruik aan de hand van het tijdsbeslag nauwkeurig vast te stellen (zie 
bijv. HR 15 september 2006, nr. 41.984, V-N 2006/56.22). In gelijke zin: Van der Paardt, noot bij 
HR 3 februari 2006, nr. 41.751, BNB 2006/314.

319 HR 3 februari 2006, nr. 41.751, BNB 2006/314, m.nt. Van der Paardt.
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na te gaan welke feiten en omstandigheden de Hoge Raad voor zijn beslissing van belang 
heeft geacht.320 Uit het arrest blijkt dat de Hoge Raad voor zijn oordeel van belang heeft 
geacht dat ‘de belastingplichtige zijn handelingen als huisarts en apotheker verrichtte in 
vertrekken van het pand die niet exclusief voor één van beide soorten werkzaamheden 
worden gebruikt’. Hieruit leid ik af dat het bij deze gemengd gebruikte vertrekken niet 
ging om de gemeenschappelijke ruimten, zoals de entree, het trappenhuis, de lift en de 
gang, maar om de vertrekken waar de belastingplichtige zijn feitelijke handelingen als 
huisarts en apotheker verrichtte, zoals de spreekkamer en de onderzoekskamer. Ook het 
Hof spreekt in de bestreden uitspraak van de toedeling van de ‘praktijkruimten’ aan de 
vrijgestelde en belaste handelingen.321

Uit het Apotheekhoudende huisarts-arrest kan naar mijn mening dan ook niet worden 
afgeleid dat een gemeenschappelijke ruimte, zoals een entree of gang, in de weg staat aan 
een nauwkeurige vaststelling van het gebruik van het gebouw voor belaste en vrijgestelde 
handelingen op basis van m2 of m3. Steun voor die opvatting is naar mijn mening te vinden 
in de omstandigheid dat de Hoge Raad niet terugkomt op zijn eerdere beslissingen.322 Zo 
heeft de Hoge Raad in het ‘Gemeente Groningen-arrest’323 de splitsing van de btw op de 
huur en energiekosten van een gemengd gebruikt sportcentrum op basis van de oppervlakte 
(m2) in stand gelaten. De aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten in dit complex, 
zoals de centrale hal, vormde kennelijk geen beletsel om de gebruikmethode toe te passen. 
Ook in het ‘Vastgoedcomplex-arrest’324, het ‘Woon/winkelcomplexen-arrest’325 en het 
‘Flatgebouw-arrest’326 heeft de Hoge Raad de splitsing op basis van de verhuurde inhoud (m3) 
respectievelijke de verhuurde oppervlakte (m2) in stand gelaten. Wordt van een dergelijke 
verdeelsleutel uitgegaan, dan wordt voor het werkelijke gebruik van de gemeenschappelijke 
ruimten de belast en vrijgesteld verhuurde oppervlakte respectievelijk inhoud maatgevend 
geacht. De aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten hoeft volgens de jurisprudentie 
van de Hoge Raad dus niet aan toepassing van de gebruikmethode in de weg hoeft te staan.327

Of zoals de Hoge Raad in het ‘Makelaars-arrest’ overweegt:

320 A.O. Lubbers, Belastingarresten lezen en analyseren (Fiscale Geschriften), Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers: Amersfoort 2002, p. 108-109.

321 Hof Leeuwarden 21 januari 2005, nr. 00/330, V-N 2005/20.1.9, r.o. 4.2.
322 Ook Nieuwenhuizen gaat hiervan uit: “In dit arrest geeft de Hoge Raad helder weer wat al jaren 

binnen de BTW gebruik is ten aanzien van het gedeeltelijk aftrekrecht. Niets nieuws onder de 
zon dus. Helaas, opmerkelijk genoeg, wél voor Hof Leeuwarden.” (Nieuwenhuizen, commentaar 
bij HR 3 februari 2006, nr. 41.751, NTFR 2006/763) Anders: Redactie V-N, aantekening bij HR 
3 februari 2006, nr. 41.751, V-N 2006/9.24 die stelt ‘dat het erop lijkt dat de Hoge Raad met zijn 
benadering een nieuwe weg is ingeslagen’.

323 HR 14 december 2001, nr. 36.859, V-N 2001/66.17.
324 HR 7 juni 2000, nr. 35.423, BNB 2000/246, m.nt. Simons.
325 HR 3 december 1997, nr. 32.778, BNB 1998/65, m.nt. Van Hilten.
326 HR 17 februari 1993, nr. 28.910, BNB 1993/126.
327 Zie ook: Van der Paardt, noot bij HR 3 februari 2006, nr. 41.751, BNB 2006/314, Schippers, noot bij 

HR 3 februari 2006, nr. 41.751, FED 2006/43, conclusie A-G Van Hilten 17 juni 2010, nr. 09/01485, 
V-N 2010/40.29, punten 8.14 en 8.15 en Bijl in zijn noot onder BNB 2014/67 die menen dat de 
aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten niet aan toepassing van de gebruikmethode in 
de weg hoeft te staan.
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“In dit verband heeft te gelden dat de omstandigheid dat bepaalde ruimten van een onroerende 
zaak of een als zelfstandig aan te merken gedeelte daarvan gemengd worden gebruikt, niet 
eraan in de weg hoeft te staan dat op basis van objectief en nauwkeurig vast te stellen gegevens 
kan worden vastgesteld dat het werkelijke gebruik van het goed al of niet overeenkomt met 
de in artikel 11, lid 1, letter c, van de Uitvoeringsbeschikking bedoelde verhouding.”328

Het voorgaande neemt niet weg dat het criterium ‘objectieve en nauwkeurige gegevens’ een 
hoge drempel opwerpt voor het toepassen van de gebruikmethode. Dit laat niet alleen het 
‘Apotheekhoudende huisarts-arrest’ zien, maar ook het ‘Makelaars-arrest’. Eén gemengd 
gebruikte ruimte – d.w.z.: een ruimte in een gebouw waarin een belastingplichtige feitelijk 
zowel zijn belaste als vrijgestelde handelingen verricht – kan al een blokkade vormen voor 
het toepassen van de gebruikmethode. De vraag is hoe deze hoge nationale drempel zich 
verhoudt tot het unierecht. Dat het daadwerkelijke gebruik vastgesteld dient te worden 
op basis van objectieve gegevens is een eis die naar mijn mening in overeenstemming is 
met de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Op dit punt mag de Hoge Raad naar mijn 
mening geen water bij de wijn doen (zie paragrafen 8.3.3.3.1 en 8.3.3.3.3). Met betrekking 
tot de vereiste nauwkeurigheid legt de Hoge Raad de lat hoger dan het Hof van Justitie. 
Volgens het Hof van Justitie dient de vaststelling van het gebruik op basis van objectieve 
gegevens te leiden tot een nauwkeuriger berekening van de btw-aftrek dan op basis van de 
pro ratamethode. De Hoge Raad legt de ‘nauwkeurigheidslat’ aanzienlijk hoger, aangezien 
hij eist dat de vaststelling van het werkelijke gebruik berust op objectieve en nauwkeurig 
vast te stellen gegevens. De Hoge Raad stelt dus geen relatieve, maar een absolute nauw-
keurigheidsvoorwaarde. Naar mijn mening verzet art. 173 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn 
zich niet tegen deze nauwkeurigheidsvoorwaarde (zie paragraaf 8.3.3.3.3). Niettemin 
meen ik dat het, gelet op de strekking van de gebruikmethode (zie paragraaf 8.3.2.3), 
wenselijk is dat de Hoge Raad de ‘versoepelingsruimte’ op het unierechtelijke speelveld 
benut door de absolute nauwkeurigheidsvoorwaarde in te wisselen voor een relatieve (zie 
paragraaf 8.3.3.3.3).329 Ook de geschiedenis van art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB laat zien dat de 
wetgever een soepeler toepassing van de gebruikmethode voor ogen had.330 De wetgever kan 
dit overigens eenvoudig zelf bewerkstelligen door de relatieve nauwkeurigheidsvoorwaarde 
in art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB op te nemen.

328 HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, BNB 2014/67, m.nt. Bijl, r.o. 3.4.3.
329 M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, p. 1073. In 

soortgelijke zin: K. Sinnige, ‘Werkelijk gebruik toepassen: meer dan alleen vierkante meters’, 
BTW-bulletin 2020/46, p. 5.

330 Op basis van de tekst van art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB die gold tot 1 januari 2008 moest blijken 
(d.w.z.: overtuigend aangetoond worden) dat het werkelijke gebruik van de gemengd gebruikte 
goederen als geheel genomen niet overeenkwam met het pro rata. De Staatssecretaris van Financiën 
vond dat de Hoge Raad de lat voor de gebruikmethode in het ‘Apotheekhoudende huisarts-arrest’ 
te hoog legde en heeft de bewijslast met ingang van 1 januari 2008 verlicht tot ‘aannemelijk 
maken’ (ministeriële regeling van 21 augustus 2007, nr. DV2007/51M, V-N 2007/44.22). Deze 
verlichting heeft echter niet het effect gesorteerd dat de Staatssecretaris van Financiën voor ogen 
had, aangezien de Hoge Raad voor de toepassing van de gebruikmethode heeft vastgehouden 
aan de eis van objectieve en nauwkeurige gegevens.
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 8.3.5.3 Geen mix van splitsingsmethoden

 Uit de woorden ‘als geheel genomen’ in art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB zou afgeleid kunnen 
worden dat Nederland niet heeft gekozen voor de mogelijkheid om de btw-aftrek vast 
te stellen op basis van het gebruik van een deel van de gemengd gebruikte goederen of 
diensten. Toch is dat niet helemaal waar. Op grond van art. 13 lid 1 Uitv.besch. OB moeten 
(rechten op) onroerende goederen en roerende investeringsgoederen in afwijking van
art. 11 Uitv.besch. OB voor de toepassing van de aftrek afzonderlijk in aanmerking worden 
genomen. Worden deze bepalingen in samenhang gelezen, dan moet de gebruikmethode 
worden toegepast indien het werkelijk gebruik van het (recht op) het gemengd gebruikte 
onroerend goed als geheel genomen niet overeenkomt met de in art. 11 lid 1, onderdeel c 
Uitv.besch. OB bedoelde (omzet)verhouding.331 Het is derhalve mogelijk dat de btw op een 
gemengd gebruikt onroerend goed wordt gesplitst op basis van de gebruikmethode, terwijl 
de btw op andere algemene kosten wordt gesplitst op basis van de pro ratamethode. De 
woorden ‘als geheel genomen’ in art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB vormen, zoals de Hoge Raad 
naar mijn mening terecht heeft geoordeeld, echter wel een sta-in-de-weg voor het toepassen 
van een mix van splitsingsmethoden op één onroerend goed dat zowel voor belaste als 
vrijgestelde handelingen wordt gebruikt.332 De btw ter zake van een gemengd gebruikt 
onroerend goed dient op grond van deze bepaling óf te worden gesplitst op basis van de 
gebruikmethode óf op basis van de in art. 11 lid 1, onderdeel c Uitv.besch. OB bedoelde 
(omzet)verhouding. Op grond van de uitleg van art. 173 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn 
door het Hof van Justitie is een mix van splitsingsmethoden weliswaar toegestaan, maar 
hiertoe is Nederland niet verplicht (zie paragraaf 8.3.3.3.4).333 Gelet op de strekking van 
de gebruikmethode, acht ik het niettemin wenselijk dat de Nederlandse wetgever deze 
ruimte op het unierechtelijke speelveld benut.334

Het voor de toepassing van de aftrek afzonderlijk in aanmerking nemen van (rechten 
op) onroerende goederen leidt er dus toe dat bij toepassing van de gebruikmethode het 
werkelijk gebruik van het onroerend goed als geheel genomen moet afwijken van ‘de in 
art. 11 lid 1, onderdeel c Uitv.besch. OB bedoelde (omzet)verhouding’. Maar wat wordt 
met ‘de in art. 11 lid 1, onderdeel c Uitv.besch. OB bedoelde verhouding’ bedoeld? Is dit 
per definitie de (algemene) pro ratamethode of brengt art. 13 lid 1 Uitv.besch. OB met 
zich dat het kan gaan om een objectgebonden omzetverhouding? Het antwoord op deze 
vraag is van belang indien een belastingplichtige vastgoed exploiteert en dit niet zijn enige 
economische activiteit is of indien een belastingplichtige meerdere vastgoedobjecten 
exploiteert. In dat geval kan het toepassen van de pro ratamethode tot een andere en minder 
nauwkeurige uitkomst leiden dan het toepassen van de objectgebonden omzetverhouding 

331 M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, p. 1072.
332 HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, BNB 2014/67, m.nt. Bijl.
333 In gelijke zin: Bijl, noot bij HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, BNB 2014/67 en Redactie V-N, 

aantekening bij HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, V-N 2014/9.17. Zie ook: S.B. Cornielje en H.W.M. 
van Kesteren, ‘Evenredige aftrek in de BTW: een voorstel voor uitbreiding van de Nederlandse 
regeling’, WFR 2015/1077, conclusie A-G Ettema 31 juli 2020, nr. 19/04081, V-N 2020/43.12, 
punt 2.46 en M.D.J. van der Wulp, ‘Eén Bossche zwaluw maakt nog geen zomer’, WFR 2020/155, 
p. 1073.

334 In soortgelijke zin: Bijl, noot bij HR 10 januari 2014, nr. 09/01485, BNB 2014/67.
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(zie paragraaf 8.3.3.3.3). In de literatuur is voormelde vraag verschillend beantwoord335, 
terwijl ook in de jurisprudentie van de Hoge Raad geen antwoord te vinden is op deze vraag. 
In het ‘Gemeente Groningen-arrest’ was tussen partijen in geschil of de gemeente de btw 
op het sportcentrum diende te splitsen op basis van de objectgebonden omzetverhouding 
of de verhouding op basis van m2. Uit het arrest van de Hoge Raad is echter niet af te leiden 
of de Hoge Raad die uitleg van art. 13 lid 1 jo. art. 11 lid 1, onderdeel c Uitv.besch. OB 
onderschrijft. In het ‘Apotheekhoudende huisarts-arrest’ en het ‘Makelaar-arrest’ heeft de 
Hoge Raad geoordeeld dat de btw ter zake van een gemengd gebruikt gebouw moet worden 
bepaald met behulp van de pro ratamethode indien het werkelijke gebruik van dit gebouw 
als geheel genomen niet op basis van objectieve en nauwkeurige gegevens kan worden 
bepaald. Omdat het in deze zaken niet ging om een gebouw dat door de belastingplichtige 
werd geëxploiteerd, volgt uit deze arresten naar mijn mening niet dat de Hoge Raad de 
objectgebonden omzetverhouding heeft afgewezen. Vóór een objectgebonden omzetver-
houding bij geëxploiteerd vastgoed pleit naar mijn mening dat art. 13 lid 1 Uitv.besch. OB 
niet slechts afwijkt van art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB, maar van het gehele art. 11 Uitv.besch. 
OB en dus ook van lid 1, onderdeel c. Daarnaast leidt het toepassen van een objectgebonden 
omzetverhouding tot een nauwkeuriger berekening van de btw-aftrek dan het toepassen 
van de pro ratamethode indien de exploitatie van dit vastgoed niet de enige activiteit is 
van de belastingplichtige. Om die reden is de objectgebonden omzetverhouding niet alleen 
toegestaan op grond van art. 173 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn, maar naar mijn mening 
ook wenselijk gelet op de strekking van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn (zie paragraaf 8.3.3.3.3).

8.3.6 Conclusie

De btw op de kosten in verband met een vastgoedtransactie of de btw op een vastgoed-
transactie die zowel voor belaste als vrijgestelde handelingen wordt gebruikt, moet worden 
gesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. Als uitgangspunt heeft te gelden 
dat deze splitsing plaatsvindt op basis van de pro ratamethode. Deze splitsingsmethode 
houdt in dat de btw gesplitst wordt in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel naar rato 
van de omzet excl. btw – of beter gezegd: de vergoedingen – voor belaste en vrijgestelde 
handelingen. Het aftrekbare gedeelte, het pro rata, is de uitkomst van de breuk waarvan 
de teller bestaat uit het totale bedrag van de per jaar berekende omzet (excl. btw) met 
betrekking tot belaste handelingen en de noemer uit het totale bedrag van de per jaar 
berekende omzet (excl. btw) met betrekking tot belaste en vrijgestelde handelingen. In 
het licht van de interneutraliteit is het een goede zaak dat deze splitsingsmethode in 
alle lidstaten op dezelfde wijze moet worden toegepast. Doordat de pro ratamethode 
aanknoopt bij de omzet (excl. btw) voor belastbare handelingen, is het een eenvoudige 
splitsingsmethode, maar zij heeft als nadeel dat sprake is van een nogal ruwe benadering 

335 Braun en Mutsaers beantwoorden deze vraag ontkennend (K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting 
in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 290 en M. Mutsaers, ‘Aftrek van btw bij onroerende 
zaken: toepassing van werkelijkgebruikmethode een schijnwerkelijkheid?’, BtwBrief 2014/88), 
terwijl Litjens, Van Norden en Wolf deze vraag bevestigend beantwoorden (J.M.F.H. Litjens, ‘Op 
weg naar een werkelijker gebruik’, BtwBrief 2007/11, Van Norden, noot bij HR 10 januari 2014, 
nr. 09/01485, FED 2014/22 en R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), 
Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 160).
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van het daadwerkelijke gebruik voor belaste en vrijgestelde handelingen. Dit nadeel is in 
de Btw-richtlijn onderkend.

Om te voorkomen dat een incidentele vastgoedtransactie – waarvoor veelal een relatief 
hoge vergoeding wordt ontvangen – leidt tot een (aanzienlijke) vertekening van het pro 
rata of een beperking van de btw-aftrek, telt de omzet voor bepaalde belastbare vast-
goedtransacties niet mee voor de berekening van het pro rata. Dit is ten eerste de omzet 
met betrekking tot de ongebruikelijke leveringen van onroerende investeringsgoederen 
die door de belastingplichtige in het kader van zijn onderneming worden gebruikt en ten 
tweede de omzet met betrekking tot bijkomstige vastgoedtransacties. De eerstgenoemde 
omzetcategorie betreft vastgoedtransacties die weliswaar plaatsvinden in het kader van 
de core business, maar voor de belastingplichtige een ongebruikelijke handeling is. Hierbij 
kan gedacht worden aan de winkelier die zijn winkelpand verkoopt. De laatstgenoemde 
omzetcategorie betreft incidentele vastgoedtransacties die plaatsvinden buiten het kader 
van de core business van de belastingplichtige. Hiervan is sprake indien een vastgoed-
transactie niet plaatsvindt in het kader van een rechtstreeks, duurzaam en noodzakelijk 
verlengstuk van de core business én deze vastgoedtransactie generlei of een zeer beperkt 
gebruik van de belaste ingaande handelingen impliceert. Hierbij kan gedacht worden aan 
een autohandelaar die ter belegging één woning aankoopt en verhuurt of één onroerend 
goed aankoopt levert in het kader van een incidentele economische (vastgoed)activiteit 
(zie paragraaf 3.6). Deze ‘vertekeningscorrecties’ zijn dwingend voorgeschreven waardoor 
zij in iedere lidstaat op dezelfde wijze moeten worden toegepast. Vanuit het oogpunt van 
de interneutraliteit is dat ook wenselijk.

Omdat het pro rata het daadwerkelijk gebruik voor belaste handelingen niet goed kan 
weerspiegelen, kunnen lidstaten hiervan afwijken. Op grond van art. 173 lid 2 Btw-richtlijn 
kunnen lidstaten – naast de pro ratamethode – de sectormethode of de gebruikmethode 
toestaan of verplichten teneinde de btw-aftrek nauwkeuriger te berekenen. In het licht van 
de interneutraliteit is het onwenselijk dat sprake is van een kan-bepaling en dat met name 
bij het toepassen van de gebruikmethode sprake is van een aanzienlijke beoordelingsruimte, 
aangezien hierdoor de splitsingsregels van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk kunnen verschil-
len. Vanuit het oogpunt van de inwendige neutraliteit en de concurrentieneutraliteit en, 
zij het in mindere mate, het rechtskarakter van de btw is het naar mijn mening wel een 
goede zaak dat de meeste lidstaten oog hebben voor het feit dat het forfaitaire karakter 
van het pro rata het daadwerkelijke gebruik voor belaste en vrijgestelde handelingen niet 
goed kan weerspiegelen. Dit kan resulteren in een lagere btw-aftrek (en dus een hogere 
btw-druk op de belastingplichtige) dan voortvloeit uit het daadwerkelijke gebruik voor 
belaste handelingen, hetgeen in strijd is met de inwendige neutraliteit en (daarmee) de 
concurrentieneutraliteit. De pro ratamethode kan ook resulteren in een hogere btw-aftrek 
(en dus een lagere btw-druk op de belastingplichtige) dan voortvloeit uit het daadwerke-
lijke gebruik, hetgeen strijd oplevert met het rechtskarakter van de btw indien daardoor 
vrijgestelde handelingen aan een eindverbruiker deels btw-vrij geconsumeerd worden.

Het afwijken van de pro ratamethode – dit veronderstelt dat een lidstaat de sectormethode 
en/of de gebruikmethode in het nationale recht heeft geïmplementeerd – is slechts toege-
staan indien de verdeelsleutel gebaseerd is op objectieve gegevens, zoals omzet, m2, m3 of 
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het tijdsbeslag, én waarborgt dat de btw-aftrek nauwkeuriger wordt berekend dan op basis 
van de pro ratamethode (de relatieve nauwkeurigheidsvoorwaarde). De sectormethode 
voldoet naar mijn mening per definitie aan deze voorwaarden, terwijl de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie laat zien dat ook bij het toepassen van de gebruikmethode snel aan 
deze voorwaarden is voldaan. Zo is een verdeelsleutel op basis van de omzet van bepaalde 
activiteiten of een mix van een verdeelsleutel op basis van m2 (voor exclusief voor belaste 
of vrijgestelde handelingen gebruikte ruimten) en de pro ratamethode (voor gemengd 
gebruikte ruimten) toegestaan indien deze verdeelsleutel leidt tot een nauwkeuriger 
resultaat dan de pro ratamethode. Omdat het bij deze voorwaarden naar mijn mening 
gaat om een ondergrens, staat het de lidstaten vrij om de ‘nauwkeurigheidslat’ hoger te 
leggen, zoals in Nederland het geval is. Gelet op het beginsel van de fiscale neutraliteit en, 
zij het in mindere mate, het rechtskarakter van de btw, acht ik dit echter niet wenselijk.

Het gaat bij de verschillende splitsingsmethoden in feite om een compromis tussen eenvoud 
en rechtvaardigheid. Bij de pro ratamethode ligt de nadruk meer op de eenvoud, terwijl bij 
de afwijkende splitsingsmethoden de nadruk meer ligt op de rechtvaardigheid. Worden 
de verschillende splitsingsmethoden ingeschaald op hun eenvoud en rechtvaardigheid, 
dan zou naar mijn mening gezegd kunnen worden dat de pro ratamethode het meest 
eenvoudig is en het minst rechtvaardig en de gebruikmethode het meest rechtvaardig en 
het minst eenvoudig. De sectormethode houdt naar mijn mening het midden tussen deze 
splitsingsmethoden: zij is minder eenvoudig, maar rechtvaardiger dan de pro ratamethode 
en eenvoudiger, maar minder rechtvaardig dan de gebruikmethode. Meer concreet gaat 
het bij verschillende de splitsingsmethoden in feite om een compromis tussen het beginsel 
van rechtszekerheid enerzijds (eenvoud) en het beginsel van fiscale neutraliteit en, zij 
het in mindere mate, het rechtskarakter van de btw (rechtvaardigheid) anderzijds. Dit 
betekent dat het vanuit het oogpunt van de fiscale neutraliteit en het rechtskarakter van 
de btw de gebruikmethode naar mijn mening de meest wenselijke splitsingsmethode 
is, de sectormethode de second best splitsingsmethode en de pro ratamethode de minst 
wenselijke splitsingsmethode. Uit de keuzes die lidstaten hebben gemaakt blijkt dat niet 
iedere lidstaat prioriteit geeft aan het beginsel van de fiscale neutraliteit en, zij het in 
mindere mate, het rechtskarakter van de btw. Daarnaast laat de Nederlandse implementatie 
van de gebruikmethode en strikte uitleg daarvan door de Hoge Raad zien, dat ook een 
striktere uitleg van de gebruikmethode dan nodig is aan een wenselijker aftrekresultaat 
in de weg kan staan.

8.4 Splitsingsregels bij gebruik voor belast(bar)e en onbelastbare handelin-
gen

8.4.1 Inleiding

In de paragraaf 8.2 is aan de hand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie besproken 
hoe moet worden vastgesteld of er sprake is van gebruik voor belaste handelingen. Indien 
kosten deels rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met belastbare handelen (de 
vierde stap), dan dient de btw op deze algemene kosten gesplitst te worden in een deel 
dat betrekking heeft op de belastbare handelingen en een deel dat betrekking heeft op de 
onbelastbare handelingen van de belastingplichtige. Indien de belastbare handelingen van 
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de belastingplichtige niet alleen bestaan in belaste maar ook in vrijgestelde handelingen, 
dan dient de btw die betrekking heeft op de belastbare handelingen nader gesplitst te 
worden conform de in paragraaf 8.3 besproken splitsingsregels. Bestaan de belastbare 
handelingen uitsluitend uit belaste handelingen, dan is deze nadere splitsing niet aan de 
orde. Van gebruik voor belaste handelingen is geen sprake indien de kosten deels recht-
streeks samenhangen met uitsluitend vrijgestelde belastbare handelingen. In dat geval is 
de in deze paragraaf besproken splitsingsexercitie derhalve niet nodig.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop die btw gesplitst moet worden in 
een deel dat toerekenbaar is aan de belastbare handelingen en een deel dat toerekenbaar 
is aan de onbelastbare handelingen. In het Securenta-arrest heeft het Hof geoordeeld 
dat hiervoor in de Btw-richtlijn geen splitsingsregels zijn opgenomen en dat het aan de 
lidstaten is om hierin te voorzien.336 De bewoordingen en de historie van de in art. 173 
tot en met 175 Btw-richtlijn opgenomen splitsingsregels bieden naar mijn mening geen 
steun voor dit oordeel. In paragraaf 8.4.2 zal daarom eerst aandacht worden geschonken 
aan hetgeen hierover uit de richtlijnbepalingen en haar historie is af te leiden. Vervolgens 
komt in paragraaf 8.4.3 de ‘draai’ die het Hof van Justitie aan deze bepalingen heeft gegeven 
aan bod. In paragraaf 8.4.4 wordt kort ingegaan op – of beter: het gebrek aan – deze split-
singsregels in de nationale wetgeving van de lidstaten. Vervolgens wordt in paragraaf 8.4.5 
nader ingegaan op de toepassing van de Securenta-knip in Nederland. In paragraaf 8.4.6 
wordt de balans opgemaakt.

8.4.2 Richtlijn(historie)

Zoals in paragraaf 8.2.2 is aangegeven, was en is de btw aftrekbaar voor zover sprake is van 
gebruik voor belaste handelingen. In de eerste alinea van art. 11 lid 2 Tweede Richtlijn was 
(daarom) opgenomen dat de btw die drukt op goederen en diensten die gebruikt worden 
voor het verrichten van onbelastbare en vrijgestelde handelingen niet aftrekbaar is. Hoewel 
deze regel in de Zesde Richtlijn en de Btw-richtlijn niet meer is opgenomen, laat de richt-
lijnhistorie zien dat hiermee geen materiële wijziging is beoogd (zie paragraaf 8.2.2.2.1). In 
de derde alinea van art. 11 lid 2 Tweede Richtlijn was – conform art. 9 lid 2 Voorstel voor 
een tweede richtlijn – opgenomen dat goederen en diensten die zowel worden gebruikt 
voor handelingen waarvoor aanspraak op aftrek bestaat als voor andere, aftrek slechts 
wordt toegestaan voor dat gedeelte van de btw, dat evenredig is aan het bedrag van de 
eerstbedoelde handelingen (de pro rata-regel). Uit de toelichting op art. 9 lid 2 Voorstel voor 
een tweede richtlijn blijkt dat de pro ratamethode (zie paragraaf 8.3.2.1) ook van toepassing 
is op een belastingplichtige die zowel belaste als onbelastbare handelingen verricht:

“Het uitsluiten van de aftrekregeling bij transacties, die vrijgesteld of onbelastbaar zijn, heeft 
ten gevolge dat ten aanzien van ondernemingen, die enerzijds transacties verrichten, waarvoor 
aanspraak op aftrek bestaat en anderzijds transacties, waarvoor dit niet het geval is, de z.g. 
"pro rata"-regeling moet worden toegepast (…).”337

336 HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, V-N 20085/14.20 (Securenta).
337 Toelichting op art. 9 lid 2 Voorstel voor een tweede richtlijn, p. 16.
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In de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Tweede Richtlijn heb ik niets 
kunnen vinden dat erop wijst dat lidstaten het hiermee niet eens waren. Geen enkele 
lidstaat heeft blijkens deze stukken een kanttekening geplaatst bij het toepassen van 
de pro ratamethode op een belastingplichtige die zowel belast(bar)e als onbelastbare 
handelingen verricht.

In art. 17 lid 5, eerste alinea Voorstel voor een zesde richtlijn is het uitgangspunt van 
art. 11 lid 2, derde alinea Tweede Richtlijn gehandhaafd. Dit blijkt uit de toelichting op 
deze bepaling:

“In dit lid zijn de overeenkomstige bepalingen van de tweede richtlijn (artikel 11, lid 2, alinea 
3 en bijlage A, punt 22) betreffende de algemene pro rata-regel vrijwel geheel overgenomen. 
Niettemin bevat dit lid in de laatste alinea een nieuwe bepaling ten einde ongelijkheden in 
de toepassing van de belasting te vermijden. 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 belastingplichtige 
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 daarvan in feite voor belaste 
bedrijfshandelingen worden gebezigd, voorzover de belastingplichtige de belastingplichtige dit 
gebruik aan de hand van een gescheiden boekhouding gevoerde boekhouding kan aantonen.”338

In de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn heb ik niets 
kunnen vinden wat erop duidt dat beoogd is om de in het Voorstel voor een zesde richtlijn 
opgenomen splitsingsregels niet meer toe te passen op de belastingplichtige die zowel 
belast(bar)e als onbelastbare handelingen verricht. Dit betekent dat het begrip ‘handelingen 
waarvoor geen recht op aftrek bestaat’ in (thans) art. 173 lid 1 en art. 174 lid 1 Btw-richtlijn 
zowel grammaticaal als richtlijnhistorisch gezien betrekking heeft op zowel vrijgestelde 
als onbelastbare handelingen.339 Met het begrip ‘totaal van de door de belastingplichtige 
verrichte handelingen’ in (thans) art. 173 lid 1 Btw-richtlijn is richtlijnhistorisch gezien 
daarom het totaal van de door de belastingplichtige verrichte belastbare én onbelastbare 
handelingen bedoeld. Het begrip ‘handelingen’ is grammaticaal gezien ook niet beperkt 
tot belastbare handelingen. Wordt daarvan uitgegaan, dan dient op grond van art. 174 lid 1, 
onderdeel b Btw-richtlijn in de noemer van de pro ratabreuk het totale bedrag van de 
per jaar berekende omzet van de belaste en onbelaste (lees: vrijgestelde én onbelastbare 
handelingen) te worden meegenomen.

Het voorgaande betekent naar mijn mening tevens dat de reikwijdte van de in (thans) art. 174 
lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn bedoelde ‘vertekeningscorrectie’ van de pro ratamethode 

338 Toelichting op art. 17 lid 5 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 761.
339 In gelijke zin: J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Konink-

lijke Vermande 2001, p. 199-202. Anders: H.W.M. van Kesteren, ‘De pro rata bij onbelastbare 
prestaties’, in: R. Happé en H. van Kesteren, BTW in Utopia. Bijl-bundel, Kluwer: Deventer 2001, 
p. 19 die opmerkt: “De verdeelsleutel waarin de richtlijn voorziet - de zogenoemde pro rata - lijkt 
te zijn geschreven voor de kosten die de organisatie als belastingplichtige heeft gemaakt. Een ander 
soort pro rata waarmee de aftrekbare voordruk kan worden berekend op kosten die zijn gemaakt 
in zowel de hoedanigheid van ondernemer als die van niet-ondernemer ontbreekt.”
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zowel op grond van een grammaticale als een richtlijnhistorische interpretatie de omzet van 
bijkomstige belastbare én onbelastbare vastgoedtransacties omvat (zie paragrafen 8.3.2.2.3 
en 8.3.3.2.3).340 Bij een bijkomstige onbelastbare vastgoedtransactie dient naar mijn mening 
met name te worden gedacht aan de omzet met betrekking tot de incidentele levering tegen 
vergoeding van een onroerend goed die niet als belastingplichtige plaatsvindt, zoals het 
louter ter belegging aan- en verkopen van een onroerend goed (zie paragraaf 4.6).341 Indien, 
zoals hiervoor is aangegeven, beoogd is dat de belastingplichtige die zowel belast (bar)e 
als onbelastbare handelingen verricht de btw op goederen en diensten die voor beide 
handelingen worden gebruikt in beginsel moet splitsen op basis van de pro ratamethode, 
dan betekent dit tevens dat ook beoogd is dat de afwijkende splitsingsmethoden als bedoeld 
in (thans) art. 173 lid 2 Btw-richtlijn op deze situatie toegepast kunnen – het is een kan-be-
paling – worden. In de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn 
heb ik geen enkele indicatie voor het tegendeel kunnen vinden. Dat de gebruikmethode in 
deze situatie toegepast kan worden is met name wenselijk indien een belastingplichtige 
– naast zijn belaste handelingen – onbelastbare handelingen verricht waarvoor hij geen 
vergoeding ontvangt. Voor die situatie bieden de pro ratamethode en de sectormethode 
immers geen oplossing, aangezien deze splitsingsmethoden onbelaste handelingen tegen 
vergoeding veronderstellen. Zoals in paragraaf 8.4.1 reeds is aangegeven, heeft het Hof 
van Justitie – in weerwil van het voorgaande – in het Securenta-arrest342 geoordeeld dat 
de splitsingsregels in art. 173 tot en met 175 Btw-richtlijn niet van toepassing zijn op de 
situatie waarin goederen of diensten worden gebruikt voor zowel belaste (en vrijgestelde) 
handelingen als onbelastbare handelingen. Op deze jurisprudentie wordt in de volgende 
paragraaf ingegaan.

8.4.3 Hof van Justitie

8.4.3.1 De aanloop naar het Securenta-arrest

Om de beslissing in de zaak Securenta goed te begrijpen, acht ik het noodzakelijk om de 
verschillende stappen na te gaan die het Hof van Justitie in zijn jurisprudentie heeft gezet 
en die uiteindelijk tot deze beslissing heeft geleid. Zie ik goed, dan moeten we beginnen 
bij de zaak Intiem. In deze zaak overweegt het Hof dat ‘blijkens de aftrekregeling in de 
artikelen 17 tot en met 20 Zesde Richtlijn het recht op btw-aftrek geldt met betrekking tot 
de goederen en diensten die verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteit 
van de belastingplichtige’. De aftrekregeling moet daarom zo (ruim) worden toegepast dat 
deze zoveel als mogelijk samenvalt met de beroepsactiviteit van de belastingplichtige.343

340 In gelijke zin: J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke 
Vermande 2001, p. 202.

341 Omdat art. 174 lid 2, onderdeel a Btw-richtlijn betrekking heeft op de omzet met betrekking tot 
de levering van onroerende goederen die in het kader van de onderneming (de core business) 
van de belastingplichtige worden gebruikt, acht ik het moeilijk voorstelbaar dat een dergelijke 
vastgoedtransactie niet belastbaar is. De enige situatie die ik kan bedenken is indien deze vast-
goedtransactie (in wezen) tegen een verwaarloosbare vergoeding plaatsvindt (zie paragraaf 4.5.3.1), 
maar in dat geval is het wel of niet meenemen van deze vergoeding in de pro rataberekening 
niet of nauwelijks van invloed op het pro rata.

342 HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, V-N 2008/14.20 (Securenta).
343 HvJ EG 8 maart 1988, zaak 165/86, BNB 1988/275, m.nt. Ploeger (Intiem).
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In het Sofitam-arrest344 borduurt het Hof voort op ‘een zodanige toepassing van de aftrekre-
geling dat zij zoveel mogelijk samenvalt met de uitoefening van de economische activiteiten 
door een belastingplichtige’. In dit arrest overweegt het Hof dat het enkel houden van 
aandelen in een deelneming geen economische activiteit is en dat dividenden die daaruit 
voortvloeien daarom niet binnen de werkingssfeer van de btw vallen. Hieraan verbindt het 
Hof de conclusie (‘bijgevolg’) dat de dividenden ‘geheel losstaan van het stelsel van het recht 
op aftrek en daarom niet meetellen in de noemer van de pro ratabreuk’. Dat dividenden 
niet in de noemer van de pro ratabreuk thuishoren, onderschrijf ik. Naar mijn mening is 
dat echter niet omdat dividenden niet de vergoeding zijn voor belastbare handelingen, 
zoals het Hof in het Sofitam-arrest suggereert, maar omdat dividenden niet de vergoeding 
zijn voor (onbelastbare) handelingen.345 Een (uitgaande) handeling veronderstelt immers 
het verrichten van een levering of dienst en bij het sec houden van aandelen is daarvan 
(net zomin als bij het houden van de eigendom van vastgoed) geen sprake.

Het Hof heeft zowel in het Cibo-arrest als het Floridienne/Berginvest-arrest geoordeeld 
dat het uitsluiten van dividenden zich door bepaalde kenmerken van het dividend laat 
verklaren en in dat kader heeft het Hof erop gewezen dat uit de aard van het dividend 
zelf volgt dat het de opbrengst van een deelneming in een vennootschap vormt en uit de 
loutere eigendom daarvan volgt.346 Toch heeft het Hof in de bijzondere kenmerken van 
dividend geen aanleiding gezien om deze situatie niet op één hoop te gooien met de situatie 
waarin de belastingplichtige (uitgaande) onbelastbare handelingen verricht. Uit het Régie 
Dauphinoise-arrest is reeds op te maken dat het Hof de deur van de aftrekregeling en de 
daarin vervatte splitsingsregels ook voor uitgaande onbelastbare uitgaande handelingen 
heeft gesloten.347 In het EDM-arrest expliciteert het Hof dat het deze stap heeft gezet:

“Dienaangaande volgt uit de rechtspraak van het Hof dat, wil de door het gemeenschappelijk 
stelsel van BTW nagestreefde doelstelling van volstrekte neutraliteit niet worden geschaad, 
de handelingen die niet binnen de werkingssfeer van de Zesde richtlijn vallen [onderstreping; 
MvdW] en dus geen recht op aftrek geven, moeten worden uitgesloten van de prorataberekening 
van de aftrek, bedoeld in de artikelen 17 en 19 van de Zesde richtlijn (zie in die zin onder meer 
arrest Sofitam, reeds aangehaald, punten 13 en 14, en arrest van 27 september 2001, Cibo 
Participations, C-16/00, Jurispr. blz. I-6663, punt 44).”348

Voor het uitsluiten van de onbelastbare uitgaande handelingen van de aftrekregeling en de 
daarin vervatte splitsingsregels is in de richtlijnhistorie en de bewoordingen van art. 173 
tot en met 175 Btw-richtlijn naar mijn mening geen steun te vinden (zie paragraaf 8.4.2). 
Dat het Hof en de A-G’s die geconcludeerd hebben in deze zaken dit punt over het hoofd 
gezien hebben, onderstreept mijns inziens het belang van specialistische btw-kennis 

344 HvJ EG 22 juni 1993, zaak C-333/91, FED 1993/608 (Sofitam).
345 J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de Europese BTW (diss.), Den Haag: Koninklijke Vermande 

2001, p. 199. Zie ook: conclusie A-G Van Gerven 20 januari 1993, zaak C-333/91, ECLI:EU:C:1993:21, 
punten 15 en 16 (Sofitam).

346 HvJ EG 14 november 2000, zaak C-142/99, V-N 2000/53.17 (Floridienne/Berginvest), r.o. 22 en 
HvJ EG 27 september 2001, zaak C-16/00, FED 2002/31, m.nt. Swinkels, r.o. 42 (Cibo).

347 HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-306/94, BNB 1997/38, m.nt. Van Hilten, r.o. 13 en 14 (Régie dauphinoise).
348 HvJ EG 29 april 2004, zaak C-77/01, BNB 2004/285, m.nt. Van Hilten, r.o. 54 (EDM).
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binnen het Hof van Justitie, maar dat terzijde (zie paragraaf 2.3.5.4.2). Ook de Europese 
Commissie heeft blijk gegeven de richtlijnhistorie van de splitsingsregels in art. 173 tot en 
met 175 Btw-richtlijn slecht te kennen. Uit de conclusie van A-G Stix-Hackl in de zaak Cibo 
Participation blijkt namelijk dat door de Europese Commissie in deze zaak het volgende 
is opgemerkt:

“(…) Aangezien in artikel 17 van de Zesde richtlijn niets over de omzet uit economische 
activiteiten buiten de werkingssfeer van de richtlijn wordt geregeld, zijn de lidstaten bevoegd 
om de methode vast te leggen op grond waarvan aftrek is uitgesloten. (…)”349

 8.4.3.2 Securenta-arrest

 In de zaak Securenta gaat het om een belastingplichtige die zich bezighoudt met de aan- en 
verkoop, het beheer en de exploitatie van vastgoed, effecten, deelnemingen en beleggingen 
van welke aard dan ook. Het hiervoor benodigde kapitaal verwierf Securenta door de uitgifte 
van aandelen en de uitgifte van zogenoemde atyische stille deelnemingen (‘atypische Stille 
Beteiligungen’350). Daarbij nam Securenta, zoals gebruikelijk bij een openbare vennootschap 
(‘Publikumgesellschaft’), een groot aantal stille vennoten (‘stiller Gesellschafter’) op. De 
vennoten die op deze wijze deelnamen brachten kapitaal in dat Securenta vervolgens 
investeerde. In deze zaak stond vast dat Securenta niet alleen economische activiteiten 
(lees: belastbare handelingen), maar ook niet-economische activiteiten (lees: onbelastbare 
handelingen) verrichtte. Het Hof stelt vast dat de kosten in verband met de uitgifte van 
aandelen en atypische stille deelnemingen volgens de verwijzende rechter niet uitsluitend 
toerekenbaar zijn aan de economische activiteiten (lees: de belastbare handelingen) van 
Securenta. Uit het overgelegde dossier volgt naar het oordeel van het Hof dat de kosten 
ten dele waren bestemd voor het verrichten van niet-economische activiteiten (lees: 
onbelastbare handelingen). Naar het oordeel van het Hof is de btw in dat geval aftrekbaar 
voor zover deze kosten kunnen worden toegerekend aan de economische activiteit (lees: 
de belastbare handelingen).351 Dit oordeel is niet helemaal correct, aangezien Securenta 
geen recht op btw-aftrek heeft voor zover de kosten toerekenbaar zijn aan de belastbare 
handelingen die vrijgesteld zijn, zoals de vrijgestelde verhuur van vastgoed. Duidelijk is 
evenwel dat de btw op de kosten die zowel aan belastbare als onbelastbare handelingen 
toerekenbaar zijn, gesplitst dient te worden in een deel dat toerekenbaar is aan de belastbare 
handelingen en een deel dat toerekenbaar is aan de onbelastbare handelingen.

De vraag die in het kader van deze paragraaf relevant is, is hoe die Securenta-knip moet 
plaatsvinden. In de zaak Securenta heeft de verwijzende rechter aan het Hof gevraagd 
of deze splitsing volgens een verdeelsleutel op basis van de investeringen dient plaats te 
vinden of dat, zoals Securenta stelde, met overeenkomstige toepassing van art. 17 lid 5 
Zesde Richtlijn ook een splitsing op basis van de omzet (lees: de pro ratamethode) juist 
is. In zijn conclusie merkt A-G Mazák terecht op dat uit de arresten Sofitam, Floridienne/
Berginvest, Cibo Participations en EDM kan worden afgeleid dat handelingen die buiten 

349 Conclusie A-G Stix-Hackl 6 maart 2001, zaak 16/00, ECLI:EU:C:2001:131, punt 31 (Cibo).
350 Voor een vergelijking van deze rechtsfiguur met de commanditaire vennoot zie: A.H. Boekhoudt, 

‘Deelneming in een KG of SG door een BV’, WFR 1985/706.
351 HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, V-N 20085/14.20, r.o. 31 (Securenta).



625

Splitsingsregels bij gebruik voor belast(bar)e en onbelastbare handelingen 8.4.3.2

de werkingssfeer van de Zesde Richtlijn vallen (lees: onbelastbare handelingen) moeten 
worden uitgesloten van de berekening van het pro rata als bedoeld in de artikelen 17 en 
19 van de Zesde Richtlijn.352 De A-G stelt vervolgens:

“41. Noch artikel 17, noch artikel 19 – noch wat dat betreft de Zesde richtlijn als zodanig – bevat 
echter een bepaling die regelt welke methoden of criteria de lidstaten zouden moeten hanteren 
bij de verdeling van de voorbelasting tussen economische activiteiten en niet-economische 
activiteiten.
42. Gelet op dit, al dan niet bewuste, stilzwijgen van de communautaire wetgever, ben ik 
van mening dat het Hof geen specifieke voorwaarden met betrekking tot de verdeling van de 
btw-voorbelasting in verband met economische en niet-economische activiteiten mag toevoegen 
aan de tekst van de Zesde richtlijn. Ik acht het niet juist, zoals met name door verzoekster is 
gesteld, om de bepalingen van de Zesde richtlijn naar analogie of op overeenkomstige wijze 
toe te passen.
43. Aangezien de Zesde richtlijn niet voorziet in een methode van verdeling van de voorbelasting 
tussen economische en niet-economische activiteiten, moet bijgevolg worden geconcludeerd 
dat dat behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten.”

De A-G verwijst in punt 43 in een voetnoot naar de in paragraaf 8.4.3.1 geciteerde opmerking 
van de Europese Commissie in de zaak Cibo. Hoewel van de Europese Commissie verwacht 
mag worden dat zij de richtlijnhistorie kent, meen ik dat de A-G niet had mogen blindvaren 
op de opvatting van de Europese Commissie. Aan de hand van de gepubliceerde richtlijn-
historie had de A-G zonder al te veel moeite kunnen vaststellen dat van een ‘stilzwijgen 
van de communautaire wetgever’ helemaal geen sprake is (zie paragraaf 8.4.2).

Ook het Hof heeft in de zaak Securenta kennelijk niet de moeite genomen om de (volledige) 
gepubliceerde richtlijnhistorie van de splitsingsregels erop na te slaan. Naar het oordeel 
van het Hof bevat de Zesde Richtlijn geen regeling inzake de methoden of criteria die de 
lidstaten moeten toepassen bij het vaststellen van de bepalingen voor de verdeling van de 
btw naargelang de kosten verband houden met belastbare en onbelastbare handelingen. 
Het Hof verwijst voor dit oordeel naar de opmerking van de Europese Commissie dat de 
splitsingsregels in art. 17 lid 5 en art. 19 Zesde Richtlijn betrekking hebben op de kosten 
die uitsluitend verband houden met belastbare handelingen.353 Om die reden is het naar 
het oordeel van het Hof een taak van de lidstaten om methoden en criteria vast te stellen 
opdat de belastingplichtigen de nodige berekeningen kunnen maken.354 De lidstaten moeten 
bij het nemen van deze maatregelen met name het beginsel van de fiscale neutraliteit 
eerbiedigen. Dit houdt in dat de lidstaten moeten waarborgen dat de aftrek slechts mogelijk 
is voor het gedeelte dat evenredig is aan het bedrag van de aftrekgerechtigde handelingen. 
Zij moeten er dus op toezien dat de berekening van wat in de fiscale literatuur het ‘pre 

352 Conclusie A-G Mazák 11 december 2007, zaak C-437/06, V-N 2008/7.22, punt 40 (Securenta).
353 HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, V-N 20085/14.20, r.o. 33 (Securenta).
354 R.o. 34.
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pro rata’ wordt genoemd355 objectief weergeeft welk deel van de kosten werkelijk toe te 
rekenen is aan elk van deze handelingen.356 De lidstaten hebben volgens het Hof het recht 
om in voorkomend geval gebruik te maken van hetzij een verdeelsleutel volgens het soort 
investering, hetzij een verdeelsleutel volgens het soort handeling, dan wel van een andere 
verdeelsleutel zonder dat zij zich hoeven te beperken tot één van deze methoden.357 Het 
Hof heeft dit oordeel bevestigd in de arresten Portugal Telecom358 en Larentia+Minerva/
Marenave359 en de beschikking MVM360.

In het licht van de in paragraaf 8.4.3.1 besproken jurisprudentie is de beslissing in het 
Securenta-arrest naar mijn mening een logische stap. Dit neemt niet weg dat als het Hof 
de gepubliceerde richtlijnhistorie van de splitsingsregels beter had bestudeerd, het hieruit 
mijns inziens had kunnen opmaken dat de aftrekregeling in (thans) de Btw-richtlijn en 
daarin vervatte splitsingsregels ook betrekking hebben op de situatie zoals in de zaak 
Securenta. Het nalaten hiervan heeft tot gevolg gehad dat het Hof in het Securenta-arrest 
geen leemte in de unierechtelijke splitsingsregels constateert, maar creëert. Door het aan 
de lidstaten te laten om die leemte op te vullen, zet het Hof de deur wagenwijd open 
voor uiteenlopende pre pro rataregelingen in de lidstaten.361 Vanuit het oogpunt van de 
interneutraliteit is dat onwenselijk. Dat het Hof de vrijheid van de lidstaten met name 
door het beginsel van de fiscale neutraliteit begrensd, acht ik dan ook een wenselijke 
begrenzing van de inbreuk op de interneutraliteit. De praktijk laat overigens zien dat 
de lidstaten zich slecht kwijten van de aan hen toebedeelde taak om te voorzien in een 

355 Het begrip ‘pre pro rata’ is naar mijn mening niet helemaal zuiver, aangezien een pre pro rata 
suggereert dat de btw eerst gesplitst moet worden in een deel dat toerekenbaar is aan belastbare 
handelingen en een deel dat toerekenbaar is aan onbelastbare handelingen en dat de btw die 
toerekenbaar is aan de belastbare handelingen vervolgens gesplitst moet worden conform 
de splitsingsregels als bedoeld in art. 173 t/m 175 Btw-richtlijn. In het Securenta-arrest was 
die dubbele ‘knip’ inderdaad aan de orde, maar dat hoeft niet zo te zijn. De in paragraaf 8.3 
besproken splitsingsregels zijn immers niet van toepassing indien een belastingplichtige naast 
zijn onbelastbare handelingen uitsluitend belaste handelingen verricht (bijv. een coffeeshop die 
softdrugs en horecaproducten verkoopt). Daarnaast suggereert dit begrip ten onrechte dat een 
Securenta-knip op basis van een analogische toepassing van de pro ratamethode dient plaats te 
vinden (R.N.G. van der Paardt, Subsidies en BTW in de Europese Unie, Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 193). Omdat het begrip ‘pre pro rata’ in de (Nederlandse) fiscale literatuur is ingeburgerd, zal ik 
dit begrip of afgeleiden daarvan hierna aanhouden. Wie de geestelijke vader is van dit begrip is 
overigens niet duidelijk. Zie ik het goed, dan heeft Swinkels met zijn begrip ‘Two stage pro rata’ in 
de literatuur de eerste aanzet gegeven tot het gebruik van het begrip ‘pre pro rata’ (J.J.P. Swinkels, 
‘Some Aspects of Input Tax Deduction under the Pro Rata of the EU VAT System’, International 
VAT Monitor September/October 2008, p. 343). In de literatuur is het begrip ‘pre pro rata’ voor het 
eerst door Van Doesum gebruikt (A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de 
BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2009, p. 252). Door Nieuwenhuizen wordt het eerste mondelinge 
gebruik van dit begrip echter toegeschreven aan Van Kesteren (Nieuwenhuizen, commentaar 
bij HvJ EU 8 mei 2019, zaak C-566/17, NTFR 2019/1289 (Związek Gmin Zagłębie Miedziowego)). 
Daarmee is in ieder geval duidelijk dat dit begrip een Nederlandse geestelijke vader heeft.

356 R.o. 36 en 37.
357 R.o. 38.
358 HvJ EU 6 september 2012, zaak C-496/11, V-N 2012/51.21 (Portugal Telecom).
359 HvJ EU 16 juli 2015, gevoegde zaken C-108/14 en C-109/14, BNB 2016/25, m.nt. Swinkels (Laren-

tia+Minerva/Marenave).
360 HvJ EU 12 januari 2017, zaak C-28/16, V-N 2017/17.15 (MVM).
361 Sanders spreekt in dit verband van een ‘vrijheid-blijheidcultuur’ (Sanders, commentaar bij HvJ 

EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, NTFR 2008/568 (Securenta)).
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wettelijke pre pro rataregeling (zie paragraaf 8.4.4). Dat in de literatuur daarom is betoogd 
dat lidstaten een pre pro rata-regeling in de Btw-richtlijn zouden moeten opnemen362, is 
richtlijnhistorisch gezien ironisch te noemen. Reuven S. Avi-Yonah schrijft in zijn recensie 
van het boek ‘Why study Tax History?’ treffend: “But surely it makes more sense to study 
the tax history rather than reinventing the wheel. (…). Otherwise, we are indeed doomed to 
repeat the history we have forgotten.”363

8.4.3.3 Betekenis Securenta-arrest

Het Securenta-arrest betekent dat het aan de lidstaten is om in de nationale wetgeving 
– een beleidsbesluit volstaat niet364 – te voorzien in splitsingsregels voor de Securenta-knip.365 
Hoe die pre pro rataregeling eruit moet zien is uit het Securenta-arrest niet af te leiden. In 
het arrest Larentia+Minerva/Marenave is het Hof verzocht om de grote rechtsonzekerheid 
weg te nemen die het gevolg is van het feit dat de Duitse nationale wetgever had (en heeft) 
nagelaten om te kiezen voor een bepaalde verdeelsleutel. Het Hof onderschrijft echter de 
opvatting van A-G Mengozzi in punt 20 en 21 van zijn conclusie waarin hij betoogt dat de 
verwijzende rechter hiervoor bij het Hof aan het verkeerde adres is:

“20. Het Hof kan mijns inziens niet ingaan op dat verzoek, zowel wegens de noodzaak de 
residuele bevoegdheid van de lidstaten te eerbiedigen, als om praktische redenen die verband 
houden met de verscheidenheid en de ingewikkeldheid van de feitelijke situaties, waardoor 
het het Hof geenszins is toegestaan de ene methode of verdeelsleutel voorrang te geven boven 
een andere.
21. Om overeenkomstige redenen kan het feit dat een nationale wetgever nog niet voor de 
ene of de andere methode heeft gekozen maar de voorkeur eraan heeft gegeven – zoals de 
verwijzende rechter en de Duitse regering in haar schriftelijke opmerkingen benadrukken – 
om deze beoordeling afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval aan de 
belastingplichtigen en aan de belastingdienst te laten, voor het Hof evenmin reden zijn om 
zich gerechtigd te achten om zich in de plaats van deze wetgever te stellen.”

De boodschap van het Hof is dus dat het niet aan hem, maar aan de nationale rechter 
is om na te gaan of in de aan hem voorgelegde situatie de door de belastingplichtige 
of de belastingdienst toegepaste verdeelsleutel objectief weergeeft welk deel van de 
btw werkelijk is toe te rekenen is aan de belast(bar)e handelingen en welk deel aan de 
onbelastbare handelingen.

362 M. Gabriël en H. van Kesteren, ‘Calculation of the (Pre-) Pro Rata under EU VAT Law’, Internati-
onal VAT Monitor September/October 2011, p. 336, Cornielje, noot bij conclusie A-G Sharpston 
6 december 2018, zaak C-566/17, NLF 2019/0014 en S.B. Cornielje, ‘Een veelbetekenend zwijgen’, 
NTFR-B 2019/21, p. 16.

363 Reuven S. Avi-Yonah, ‘Why Study Tax History?’, P. Harris & D. de Cogan (editors), Studies in the 
History of Tax Law, Volume 9, Hart Publishing Oxford, 2019, Intertax 2020, Volume 48, Issue 6/7, 
p. 689.

364 Zie bijv. HvJ EG 25 mei 1982, nr. 96/81, ECLI:EU:C:1982:192, r.o. 12 (Commissie/Nederland).
365 Sanders, commentaar bij HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, NTFR 2008/568 (Securenta), 

W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Holdings, aandelen, pre pro rata’s en btw? We hebben de verkeerde afslag 
genomen’, NTFR 2017/1893 en Merkx, noot bij HvJ EU 8 mei 2019, zaak C-566/17, FED 2019/91 
(Związek Gmin Zagłębie Miedziowego).
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In de literatuur is betoogd dat het voor de hand ligt om de splitsingsregels als bedoeld 
in art. 173 tot en met 175 Btw-richtlijn op overeenkomstige wijze toe te passen op de 
splitsing van de btw in een deel dat toerekenbaar is aan de belast(bar)e handelingen en 
een deel van de onbelastbare handelingen.366 In het licht van de richtlijnhistorie ligt dit 
inderdaad voor de hand. Op grond van art. 173 lid 1 Btw-richtlijn geldt als uitgangspunt 
dat gesplitst moet worden op basis van de pro ratamethode. Het komt mij voor dat de eis 
dat de toegepaste verdeelsleutel objectief weergeeft welk deel van de btw werkelijk is toe 
te rekenen is aan de belastbare handelingen en welk deel aan de onbelastbare handelingen 
met zich brengt dat als de pro ratamethode op overeenkomstige wijze wordt toegepast, de 
plicht bestaat om ook de ‘vertekeningscorrecties’ als bedoeld in art. 174 lid 2 Btw-richtlijn 
op overeenkomstige wijze toe te passen.367

Een analogische toepassing van de pro ratamethode is naar mijn mening niet altijd toe-
gestaan. Deze splitsingsmethode kan immers niet objectief weergeven welk deel van 
de btw werkelijk toerekenbaar is aan de belastbare handelingen en welk deel aan de 
onbelastbare handelingen indien laatstgenoemde handelingen niet onder bezwarende 
titel plaatsvinden.368 Hierbij kan gedacht worden aan de situatie waarin een gemeente 
een onroerend goed (bijv. een dorpshuis of sporthal) zowel tegen vergoeding exploiteert 
als om niet ter beschikking stelt. Het is ook mogelijk dat de onbelastbare handelingen niet 
onder bezwarende titel plaatsvinden, maar met deze handelingen wel opbrengsten worden 
behaald, zoals een exploitatiesubsidie of giften en donaties. In die gevallen is van omzet 
in de zin van de pro ratamethode (lees: een vergoeding) geen sprake.369 Het is denkbaar 
om de pro ratamethode in die gevallen zo toe te passen dat in de noemer van de pre pro 
ratabreuk niet het totaal van de in dat jaar ontvangen vergoedingen voor de belastbare 
en onbelastbare handelingen wordt opgenomen, maar het totaal aan opbrengsten voor 
de belastbare en onbelastbare handelingen. Die verdeelsleutel op basis van opbrengsten 
geeft echter niet altijd weer welk deel van de btw werkelijk is toe te rekenen is aan de 

366 R.J.M.C. Lantman, ‘De zaak Securenta: en de juiste verdeelsleutel is…?’, BTW-bulletin 2008/27, 
H.W.M. van Kesteren en M. Gabriël, ‘Het berekenen van een ‘pre pro rata’’, NTFR 2010/2415, M. 
Gabriël en H. van Kesteren, ‘Calculation of the (Pre-) Pro Rata under EU VAT Law’, International 
VAT Monitor September/October 2011, p. 335 en Bijl, noot bij HR 15 juni 2012, nr. 10/01746, 
BNB 2012/222. Deze gedachte is overigens niet nieuw. In Nederland is reeds in § 11 van bijlage 
C (Toelichting aftrek voorbelasting) bij de aanschrijving van 8 november 1968, nr. D68/7220 
(OB/BTW-18), ingetrokken bij besluit van 10 juni 2009, CPP2009/838M, V-N 2009/33.22, door 
de Staatssecretaris van Financiën het standpunt ingenomen dat ‘analogische toepassing van de 
splitsingsregels voor gebruik bij belaste en vrijgestelde prestaties voor de hand ligt bij zakelijk 
gebruik buiten het kader van de onderneming’.

367 M. Gabriël en H. van Kesteren, ‘Calculation of the (Pre-) Pro Rata under EU VAT Law’, International 
VAT Monitor September/October 2011, p. 335.

368 M.D.J. van der Wulp, Btw-aftrek bij onbelastbare handelingen: zoeken naar verbondenheid, TFO
2017/149.3, p. 45. In gelijke zin: R.J.M.C. Lantman, ‘De zaak Securenta: en de juiste verdeelsleutel 
is…?’, BTW-bulletin 2008/27, H.W.M. van Kesteren en M. Gabriël, ‘Het berekenen van een ‘pre pro 
rata’’, NTFR 2010/2415, M. Gabriël en H. van Kesteren, ‘Calculation of the (Pre-) Pro Rata under EU 
VAT Law’, International VAT Monitor September/October 2011, p. 335, M. van Dam, ‘Pre pro rata; 
verdeelsleutel(s) bekend?’, BTW-bulletin 2012/48 en R.N.G. van der Paardt, Subsidies en BTW in 
de Europese Unie, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 194.

369 M. van Dam, ‘Pre pro rata; verdeelsleutel(s) bekend?’, BTW-bulletin 2012/48.
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belastbare handelingen en welk deel aan de onbelastbare handelingen.370 Op grond van 
het Securenta-arrest is dit wel vereist.

Het ligt – gelet op het voorgaande – naar mijn mening meer voor de hand om een ana-
logische toepassing van de imperatieve gebruikmethode als uitgangspunt te nemen en 
de analogische toepassing van de pro ratamethode als de ultieme pre pro ratamethode.371 
Uit het arrest Larentia+Minerva/Marenave is naar mijn mening af te leiden dat het – net 
als bij de gebruikmethode (zie paragraaf 8.3.3.3.3) – niet vereist is dat lidstaten in de 
wetgeving een bepaalde verdeelsleutel voorschrijven.372 Het is ook mogelijk – en gelet op 
de verscheidenheid aan situaties naar mijn mening ook logisch en wenselijk373 – om open te 
laten welke verdeelsleutel toegepast moet worden, zodat maatwerk geleverd kan worden. 
Het is waar dat dit leidt tot rechtsonzekerheid, omdat het een belastingplichtige niet op 
voorhand duidelijk is welke verdeelsleutel hij moet toepassen.374 Niettemin is het gelet op 
het doel van art. 168 Btw-richtlijn (aftrek voor zover belast gebruik) en het beginsel van 
de fiscale neutraliteit naar mijn mening wel wenselijk om geen enkel objectief gegeven, 
zoals m2, m3, tijdsbeslag, fte, investeringen, (bepaalde) omzet en het aantal handelingen, op 
voorhand uit te sluiten aan de hand waarvan het aftrekgerechtigde gebruik zo nauwkeurig 
mogelijk kan worden vastgesteld. Naar mijn mening voldoet de analogische toepassing 
van de imperatieve gebruikmethode als bedoeld in art. 173 lid 2, onderdeel c Btw-richtlijn 
aan de voorwaarde in het Securenta-arrest dat de toegepaste verdeelsleutel gebaseerd 
moet zijn op objectieve gegevens die iets zeggen over het daadwerkelijke gebruik van de 
afgenomen goederen en diensten voor belastbare en onbelastbare handelingen. Dit betekent 
dat lidstaten naar mijn mening aan de verplichting tot het voorzien in een wettelijke 
pre pro rataregeling volledig kunnen voldoen door een overeenkomstige toepassing van 
de imperatieve gebruikmethode, eventueel met de analogische toepassing van de pro 
ratamethode als achtervang.

Uiteraard is het lidstaten ook toegestaan om te voorzien in een pre pro rataregeling die 
afwijkt van de splitsingsregels voor goederen en diensten die uitsluitend voor belaste en 
vrijgestelde handelingen worden gebruikt, mits deze regeling voldoet aan de eis van het 
Hof dat de voorgeschreven verdeelsleutel(s) objectief weergeven welk deel van de btw 

370 H.W.M. van Kesteren en M. Gabriël, ‘Het berekenen van een ‘pre pro rata’, NTFR 2010/2415, M. 
Gabriël en H. van Kesteren, ‘Calculation of the (Pre-) Pro Rata under EU VAT Law’, International VAT 
Monitor September/October 2011, p. 335, Bijl, noot bij HR 15 juni 2012, nr. 10/01746, BNB 2012/222 
en R.N.G. van der Paardt, Subsidies en BTW in de Europese Unie, Deventer: Wolters Kluwer 2016, 
p. 194.

371 M.D.J. van der Wulp, Btw-aftrek bij onbelastbare handelingen: zoeken naar verbondenheid, TFO 
2017/149.3, p. 45. In gelijke zin: Sanders, commentaar bij HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, 
NTFR 2008/568 (Securenta), conclusie A-G van Hilten 13 oktober 2011, nr. 10/01746, V-N 2012/4.26, 
punt 7.1.13 en Bijl, noot bij HR 15 juni 2012, nr. 10/01746, BNB 2012/222. Anders: R.J.M.C. Lantman, 
‘De zaak Securenta: en de juiste verdeelsleutel is…?’, BTW-bulletin 2008/27.

372 HvJ EU 16 juli 2015, gevoegde zaken C-108/14 en C-109/14, BNB 2016/25, m.nt. Swinkels (Laren-
tia+Minerva/Marenave).

373 M.D.J. van der Wulp, Btw-aftrek bij onbelastbare handelingen: zoeken naar verbondenheid, TFO 
2017/149.3, p. 45. Zie ook: S.B. Cornielje, ‘Een veelbetekenend zwijgen’, NTFR-B 2019/21, p. 14 
die één berekeningsmethode - gelet op de verscheidenheid aan feitelijke situaties - ondoenlijk 
acht.

374 S.B. Cornielje, ‘Een veelbetekenend zwijgen’, NTFR-B 2019/21, p. 14.
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toerekenbaar is aan de belastbare handelingen en welk deel aan de onbelastbare hande-
lingen. Gezien de verscheidenheid aan feitelijke situaties is het treffen van een dergelijke 
pre pro rataregeling bepaald geen eenvoudige opgave.375

 8.4.3.4 Związek Gmin Zagłębie Miedziowego-arrest

 In de vorige paragraaf is aangegeven dat lidstaten moeten voorzien in een wettelijke 
pre pro rataregeling. Maar wat nu als de nationale wetgeving hierin niet voorziet? Door 
Nieuwenhuizen is betoogd dat er in dat geval geen splitsing van de btw kan plaatvinden.376

Deze opvatting miskent naar mijn mening dat op grond van art. 168 Btw-richtlijn en de 
nationale implementatie daarvan slechts recht op aftrek bestaat voor zover sprake is van 
gebruik voor belaste handelingen.377 Het is naar mijn mening dan ook niet verrassend dat 
het Hof van Justitie in het Związek Gmin Zagłębie Miedziowego-arrest heeft geoordeeld dat 
art. 168 Btw-richtlijn zich verzet tegen een nationale praktijk waarbij de belastingplichtige 
een volledig recht op btw-aftrek wordt toegekend op de grond dat de nationale wetgeving 
geen pre pro rataregeling kent.378 Ook bij het ontbreken van een pre pro rataregeling in de 
nationale wetgeving zal de btw op kosten die toerekenbaar zijn aan belastbare en onbelast-
bare handelingen derhalve gesplitst moeten worden in een deel dat toerekenbaar is aan de 
belastbare handelingen en een deel dat toerekenbaar is aan de onbelastbare handelingen.

Wanneer een lidstaat niet heeft voorzien in een pre pro rataregeling, zal de belastingplichtige 
in beginsel dus zelf een verdeelsleutel moeten kiezen.379 De toegepaste verdeelsleutel kan 
echter door de belastingdienst worden betwist. Om te voorkomen dat de rechtsonzekerheid 
die het gevolg is van nalatigheid van de nationale wetgever volledig wordt afgewenteld op 
de belastingplichtige, komt het mij redelijk voor dat de toegepaste verdeelsleutel in dat 
geval slechts marginaal getoetst mag worden.380 Die marginale toetsing dient naar mijn 
mening in te houden dat de door de belastingplichtige toegepaste verdeelsleutel slechts 
gecorrigeerd kan worden indien deze onmiskenbaar onjuist is, bijvoorbeeld omdat zij 
niet gebaseerd is op objectieve gegevens of de objectieve gegevens niets zeggen over het 
daadwerkelijke gebruik voor belastbare en onbelastbare handelingen. Het Larentia+Minerva/
Marenave-arrest biedt de nationale rechter de ruimte om dit gevolg aan de nalatigheid van 
de nationale wetgever te verbinden (zie paragraaf 8.4.3.3). De nationale rechter is hiertoe 

375 S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, ‘Een breuk forceren: Het vaststellen en toepassen van de 
pre-pro rata in de btw’, TFO 2020/166.1, p. 5.

376 W.A.P. Nieuwenhuizen, ‘Geen wet, geen pre pro rata’, NTFR 2019/879.
377 M.D.J. van der Wulp, Btw-aftrek bij onbelastbare handelingen: zoeken naar verbondenheid, TFO

2017/149.3, p. 45 (voetnoot 79). In gelijke zin: redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 13 maart 2008, 
zaak C-437/06, V-N 2008/14.20 (Securenta), J. van de Wakker, ‘Pro rata praktisch toegepast, 
maar formeel juist?’, BtwBrief 2010/25 en M. van Dam, ‘Pre pro rata; verdeelsleutel(s) bekend?’, 
BTW-bulletin 2012/48.

378 HvJ EU 8 mei 2019, zaak C-566/17, BNB 2019/15, m.nt. Blokland (Związek Gmin Zagłębie Mied-
ziowego). In gelijke zin: S.B. Cornielje, ‘Een veelbetekenend zwijgen’, NTFR-B 2019/21, p. 17.

379 Redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 13 maart 2008, zaak C-437/06, V-N 2008/14.20 (Securenta).
380 In soortgelijke zin: Blokland, noot bij HvJ EU 8 mei 2019, zaak C-566/17, BNB 2019/15 (Związek 

Gmin Zagłębie Miedziowego). Zie ook: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 13 maart 2008, 
zaak C-437/06, V-N 2008/14.20 (Securenta) die meent dat als in een lidstaat niets is geregeld, 
het redelijk lijkt dat belastingplichtigen in beginsel zelf een verdeling maken die de door het Hof 
beschreven criteria eerbiedigt.
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op grond van het unierecht echter niet verplicht. Hij kan derhalve aan de nalatigheid van 
de wetgever ook in het geheel geen gevolg verbinden en de toegepaste verdeelsleutel aan 
een volledige toetsing onderwerpen.

8.4.4 Praktijk lidstaten

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er op één lidstaat na – Polen – geen enkele lidstaat die 
een specifieke wettelijke regeling heeft getroffen voor de splitsing van de btw op kosten 
die zowel toerekenbaar zijn aan belastbare als onbelastbare handelingen.381 In een aantal 
lidstaten, waaronder Nederland (zie paragraaf 8.4.5) en Zweden, bestaat er wel beleid op 
grond waarvan de belastingplichtige gehouden zijn om een passende splitsingsmethode 
te kiezen en toe te passen onder voorbehoud van toezicht door de belastingdienst.382 Op 
grond van het Securenta-arrest dient een pre pro rataregeling echter niet in beleid, maar 
in wetgeving te worden geregeld (zie paragraaf 8.4.3.3).

Polen kent een specifieke wettelijke pre pro rataregeling sinds 1 januari 2016. Deze regeling 
is te vinden in art. 86 lid 2 van de Poolse btw-wet (PTU 2004).383 In art. 86 lid 2a van de 
Poolse btw-wet is geregeld dat de toegepaste verdeelsleutel de meest geschikte moet zijn 
gelet op de aard van de verrichte handelingen en de verworven goederen of diensten.384 Dit 
is het geval indien deze splitsingsmethode verzekert dat alleen de btw die toerekenbaar is 
aan de belastbare handelingen voor aftrek in aanmerking komt én zij objectief weergeeft 
welk deel van de btw toerekenbaar is aan de belastbare handelingen.385 In art. 86 lid 2c 
van de Poolse btw-wet is de volgende niet-limitatieve lijst opgenomen van verdeelsleutels 
die gebruikt kunnen worden:

 ● het jaarlijkse gemiddelde aantal personen dat uitsluitend werkzaamheden verricht 
die verband houden met belastbare handelingen in het totale jaarlijkse gemiddelde 
aantal personen dat werkzaamheden verricht binnen en buiten het kader van een 
economische activiteit;

 ● het jaarlijkse gemiddelde aantal arbeidsuren met betrekking tot werk dat verband 
houdt met belastbare handelingen in het totale jaarlijkse gemiddelde aantal werkuren 
besteed aan werk dat verband houdt met belastbare en onbelastbare handelingen;

 ● de jaaromzet uit belastbare handelingen in de jaaromzet van de belastingplichtige 
uit belastbare handelingen plus inkomsten uit andere handelingen, met inbegrip van 
subsidies en andere soortgelijke steun, ontvangen voor de financiering van onbelastbare 
handelingen van die belastingplichtige;

381 Hierbij ben ik uitgegaan van de Country Tax Guides – VAT, hoofdstuk 9 van iedere afzonderlijke 
lidstaat van IBFD. Beschikbaar op: www.ibfd.org, geraadpleegd op 31 december 2020. Zie ook: 
conclusie A-G Sharpston 6 december 2018, zaak C-566/17, V-N 2019/3.18, punt 95 (Związek Gmin 
Zagłębie Miedziowego).

382 Conclusie A-G Sharpston 6 december 2018, zaak C-566/17, V-N 2019/3.18, punt 96 (Związek Gmin 
Zagłębie Miedziowego).

383 Omdat ik de Poolse taal niet machtig ben, ben ik uitgegaan van de door IBFD opgestelde Engelse 
vertaling van de Poolse btw-wet. Beschikbaar op: https://research.ibfd.org/#/doc?url=/collections/
vatleg/html/vatleg_pl_01_eng.html#vatleg_pl_01_eng__td1_tts25, geraadpleegd op 31 decem-
ber 2020.

384 Art. 86 lid 2a Poolse btw-wet.
385 Art. 86 lid 2b Poolse btw-wet.
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● de gemiddelde jaarlijkse oppervlakte die wordt gebruikt voor de belastbare handelingen 
in de totale jaarlijkse gemiddelde oppervlakte die wordt gebruikt voor zowel belastbare 
als belastbare handelingen.

Uit artikel 86 lid 2c tot en met lid 2g van de Poolse wet volgt dat voor de vaststelling van het 
pre pro rata gekozen is voor een overeenkomstige toepassing van art. 175 Btw-richtlijn. Dit 
houdt in dat het pre pro rata op jaarbasis wordt vastgesteld, uitgedrukt in een percentage 
en op een hogere eenheid afgerond.

Dat alleen Polen beschikt over een specifieke wettelijke pre pro rataregeling betekent niet 
dat alle lidstaten met uitzondering van Polen in gebreke zijn. Het is immers mogelijk dat, 
zoals in Duitsland het geval is, uit de btw-wetgeving volgt dat ook de Securenta-knip moet 
plaatsvinden op basis van de imperatieve gebruikmethode. Ook een dergelijke pre pro 
rataregeling kan naar mijn mening volstaan (zie paragraaf 8.4.3.3). Omdat alleen Denemar-
ken, Duitsland, Ierland en Nederland de imperatieve gebruikmethode geïmplementeerd 
hebben (zie paragraaf 8.3.4) en in ieder geval in Nederland niet wettelijk is geregeld dat 
de pro ratamethode en de gebruikmethode op overeenkomstige wijze toegepast wordt 
bij de splitsing van de btw op kosten die toerekenbaar zijn aan belastbare en onbelastbare 
handelingen (zie paragraaf 8.4.5), kunnen hooguit drie lidstaten op deze wijze hebben 
voorzien in een wettelijke pre pro rataregeling die de toets van de richtlijnconforme kritiek 
kan doorstaan. Het is mogelijk dat uit de btw-wetgeving in andere lidstaten wel volgt 
dat de pro ratamethode (en – indien geïmplementeerd – ook de sectormethode en/of de 
facultatieve gebruikmethode) op analogische wijze wordt (of kan worden) toegepast, maar 
zoals uit paragraaf 8.4.3.3 volgt kan een dergelijke wettelijke pro rataregeling leiden tot 
uitkomsten die in strijd zijn met het Securenta-arrest. Het voorgaande betekent dat bijna 
alle lidstaten – meer dan een decennium na het Securenta-arrest – niet of niet volledig 
voldoen aan de verplichting om te voorzien in een wettelijke pre pro rataregeling die 
voldoet aan de eisen die het Hof – met name op grond van het beginsel van de fiscale 
neutraliteit – hieraan stelt.

8.4.5 Nederland

8.4.5.1 Geen wettelijke pre pro rataregeling

Op grond van art. 15 lid 6 Wet OB kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden 
gesteld omtrent de btw-aftrek ingeval goederen of diensten door de belastingplichtige 
mede worden gebruikt anders dan voor handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat. 
In art. 11 lid 1, onderdeel c en art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB is geregeld hoe de splitsing van 
de btw dient plaats te vinden indien goederen en diensten zowel gebruikt worden voor 
handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat als voor handelingen waarvoor geen recht 
op aftrek bestaat. Als uitgangspunt heeft te gelden dat gesplitst moet worden op grond van 
de pro ratamethode, tenzij het werkelijk gebruik van de gemengd goederen of diensten als 
geheel genomen daarvan afwijkt. In dat geval dient de btw te worden gesplitst op grond 
van het werkelijke gebruik.
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Op grond van een grammaticale interpretatie is het mogelijk om deze splitsingsregels 
ook toe te passen op goederen en diensten die worden gebruikt voor belastbare en on-
belastbare handelingen.386 Ook een onbelastbare handeling is immers een handeling 
waarvoor geen recht op aftrek bestaat. Uit de wetshistorie blijkt dat de wetgever bij deze 
splitsingsregels met name dacht aan het overeenkomstig de Tweede richtlijn toepassen 
van de pro ratamethode bij gebruik van goederen en diensten voor belaste en vrijgestelde 
handelingen.387 Uit de woorden ‘met name’ volgt naar mijn mening niet dat de in (thans) 
art. 15 lid 6 Wet OB jo. 11 Uitv.besch. OB bedoelde splitsingsregels niet van toepassing zijn 
bij gebruik voor belastbare en onbelastbare handelingen. Omdat de wetgever verwijst naar 
‘het toepassen van de pro ratamethode overeenkomstig de Tweede Richtlijn’ en de pro 
ratamethode onder vigeur van de Tweede Richtlijn ook van toepassing was bij gebruik 
voor belastbare en onbelastbare handelingen (zie paragraaf 8.4.2), biedt de wetshistorie 
naar mijn mening ruimte om de splitsingsregels in art. 11 Uitv.besch. OB ook toe te passen 
bij gebruik voor belastbare en onbelastbare handelingen.388 Dit laat overigens onverlet dat 
een dergelijke pre pro rataregeling niet in alle gevallen voldoet aan de eisen die het Hof 
van Justitie hieraan stelt (zie paragraaf 8.4.3.3).

De Hoge Raad heeft in het ‘ROC-arrest’ echter geoordeeld dat de splitsingsregels in art. 11 
lid 1, onderdeel c en art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB alleen betrekking hebben op de splitsing van 
de btw op goederen en diensten die uitsluitend voor belaste en vrijgestelde handelingen 
worden gebruikt. Voor de wijze waarop de splitsing van de btw op goederen en diensten 
die worden gebruikt voor belastbare en onbelastbare handelingen is naar het oordeel 
van de Hoge Raad noch in de Wet OB noch in de Btw-richtlijn een bijzondere regeling 
getroffen.389 De Hoge Raad heeft dit oordeel herhaald in het ‘Gemeente X-arrest’.390 Omdat 
de Hoge Raad in beide arresten niet aangeeft op grond waarvan hij dit oordeel is toegedaan, 
is onduidelijk waarom hij in de bewoordingen de wetshistorie geen ruimte ziet om deze 
splitsingsregels ook toe te passen bij gebruik voor belastbare en onbelastbare handelingen.

In het ontbreken van een wettelijke pre pro rataregeling ziet de Hoge Raad kennelijk 
geen reden voor een marginale toetsing van de door de belastingplichtige toegepaste pre 
pro ratamethode. In het Gemeente X-arrest verwerpt de Hoge Raad de door de gemeente 
voorgestane verdeelsleutel namelijk, omdat zij geen beter objectief beeld oplevert van de 
mate waarin de kosten daadwerkelijk zijn toe te rekenen aan de belast(bar)e en onbelast-
bare handelingen die de gemeente met de sportzalen verricht.391 Hoewel de Hoge Raad 
de toegepaste verdeelsleutel marginaal kan toetsen en ik een marginale toetsing in het 
licht van het rechtszekerheidsbeginsel redelijk acht, is hij hiertoe niet verplicht. Het staat 
de Hoge Raad op grond van het unierecht derhalve vrij om geen gevolgen te verbinden 
aan het nalaten van de wetgever om te voorzien in een wettelijke pre pro rataregeling 
(zie paragraaf 8.4.3.4). Het nadeel hiervan is dat de wetgever hierdoor niet bepaald wordt 

386 Conclusie A-G Ettema 18 december 2018, nr. 18/00350, V-N 2019/9.18, punt 4.10.
387 MvT, Kamerstukken II 1967/68, 9324, nr. 3, p. 35.
388 Anders: conclusie A-G Ettema 18 december 2018, nr. 18/00350, V-N 2019/9.18, punten 4.14 en 

4.15.
389 HR 15 juni 2012, nr. 10/01746, BNB 2012/222, m.nt. Bijl, r.o. 3.4.2.
390 HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, BNB 2020/105, m.nt. Swinkels, r.o. 2.4.3.
391 HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, BNB 2020/105, m.nt. Swinkels, r.o. 2.4.3.
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aangespoord tot het voorzien in een wettelijke pre pro rataregeling. Vanuit het oogpunt 
van de rechtszekerheid kan wat meer druk op de ‘wetgeversketel’ dan ook geen kwaad.

 8.4.5.2 Pre pro ratabeleid

 Uit de vorige paragraaf volgt dat een wettelijke pre pro rataregeling (naar het oordeel 
van de Hoge Raad) ontbreekt. De Staatssecretaris van Financiën is blijkens zijn ‘pre pro 
ratabeleid’ van mening dat de vaststelling van de verdeelsleutel afhankelijk is van de feiten 
en omstandigheden van het concrete geval. Naar zijn mening dient met de verdeelsleutel 
aansluiting te worden gezocht bij objectieve factoren, zoals omzetverhoudingen, m2, m3, 
opbrengsten of kosten, onder voorwaarde dat deze zoveel mogelijk recht doen aan het 
gebruik dat van de goederen en diensten wordt gemaakt. De systematiek die wordt gevolgd 
bij de goedkeuring voor lokale en regionale omroepen kan volgens de Staatssecretaris 
mogelijk ook een reële verdeelsleutel vormen voor andere situaties.392 Deze verdeelsleutel 
houdt in dat de btw aftrekbaar is naar rato van de verhouding tussen de vergoedingen 
voor belaste handelingen en de totale opbrengsten (incl. bedragen die geen vergoeding 
vormen voor een handeling, zoals een exploitatiesubsidie). Indien de totale opbrengsten 
onvoldoende zijn om de kosten te dekken, dan is de btw aftrekbaar naar rato van de 
verhouding tussen de vergoeding voor belaste handelingen en de totale kosten.393

Het ‘pre pro ratabeleid’ heeft een hoog ‘zoek-het-zelf-maar-uit-gehalte’. De belastingplich-
tige wordt van dit beleid dan ook niet veel wijzer. Naar mijn mening zou het wenselijk 
zijn indien de Staatssecretaris van Financiën in het ‘pre pro ratabeleid’ aan de praktijk 
ontleende voorbeelden van gepaste verdeelsleutels zou noemen of, hetgeen vanuit het 
oogpunt van rechtszekerheid nog beter zou zijn, voor veelvoorkomende praktijksituaties 
van gebruik voor belastbare en onbelastbare handelingen aan te geven welke verdeelsleutel 
als uitgangspunt kan worden genomen394. Met betrekking tot het door de Staatssecretaris 
genoemde objectieve gegeven ‘kosten’ valt te betwijfelen of hiermee het werkelijke gebruik 
voor belastbare en onbelastbare handelingen kan worden bepaald.395 Om die reden betwijfel 
ik ook of een overeenkomstige toepassing van de verdeelsleutel die lokale en regionale 
omroepen mogen toepassen een reële verdeelsleutel is indien de belastingplichtige niet 
kostendekkend opereert. De hoogte van de kosten voor belastbare handelingen en onbe-
lastbare handelingen zegt in beginsel niets over het daadwerkelijke gebruik van gemengd 
gebruikte goederen of diensten voor de belastbare en onbelastbare handelingen. Of anders 
gezegd: de kosten voor belastbare en onbelastbare handelingen (de input) hoeven niet 
recht evenredig te zijn aan het gebruik voor belastbare en onbelastbare handelingen (de 
output). Naar mijn mening is voor een verdeelsleutel op basis van het objectieve gegeven 
‘kosten’ daarom uitsluitend een rol weggelegd in de bijzondere situatie dat aannemelijk is 

392 Besluit Staatssecretaris van Financiën 24 november 2020, nr. 2020-167584, V-N 2021/4.15, 
paragraaf 3.3.3.

393 Besluit Staatssecretaris van Financiën 24 november 2020, nr. 2020-167584, V-N 2021/4.15, 
paragraaf 3.5.1.

394 Zie voor een pleidooi voor dergelijke ‘safe harbours’: S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, ‘Een 
breuk forceren: Het vaststellen en toepassen van de pre-pro rata in de btw’, TFO 2020/166.1, p. 8.

395 M. van Dam, ‘Pre pro rata; verdeelsleutel(s) bekend?’, BTW-bulletin 2012/48 is stelliger en meent 
dat dit principieel fout is.
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dat de kosten correleren met het daadwerkelijke gebruik voor belastbare en onbelastbare 
handelingen.

8.4.5.3 Welke verdeelsleutel?

Uit de vorige paragrafen volgt dat een wettelijke pre pro rataregeling naar het oordeel van 
de Hoge Raad ontbreekt en dat uit het pre pro ratabeleid volgt dat de belastingplichtige zelf 
een verdeelsleutel dient toe te passen die objectief weergeeft in welke mate de goederen 
of diensten voor belastbare en onbelastbare handelingen worden gebruikt. De Hoge Raad 
heeft uit het Securenta-arrest afgeleid dat een verdeelsleutel op basis van de opbrengsten 
niet in strijd is met de Btw-richtlijn als deze splitsingswijze maar de werkelijk toe te 
rekenen kosten weerspiegelt.396 Hieruit volgt niet dat de btw – naar analogie met art. 11 
lid 1, onderdeel c en art. 11 lid 2 Uitv.besch. OB – naar het oordeel van de Hoge Raad moet 
worden gesplitst op basis van een overeenkomstige toepassing van de pro ratamethode en, 
als dit niet overeenkomt met het werkelijk gebruik, de gebruikmethode op overeenkomstige 
wijze moet worden toegepast.397 Dat zou ook niet logisch zijn, omdat een overeenkom-
stige toepassing van de pro ratamethode niet altijd mogelijk is, aangezien onbelastbare 
handelingen ook om niet verricht kunnen worden. Uit het Gemeente X-arrest volgt dat 
de Hoge Raad van oordeel is dat de Nederlandse rechter in het aan hem voorgelegde geval 
moet toetsen of de door de belastingplichtige of belastingdienst toegepaste verdeelsleutel 
objectief weergeeft welk deel van de kosten werkelijk is toe te rekenen aan de belastbare 
handelingen en welk deel aan de onbelastbare handelingen. Van een algemene rangorde 
van splitsingsmethoden is dan ook geen sprake.398

De Nederlandse jurisprudentie van na het Securenta-arrest levert (vooralsnog) het beeld 
op dat als een belastingplichtige vastgoed gelijktijdig voor belastbare en onbelastbare 
handelingen gebruikt en voor beide handelingen vergoedingen of opbrengsten ontvangt, 
het uitdraait op een verdeelsleutel op basis van de omzet (lees: een overeenkomstige 
toepassing van de pro ratamethode) of opbrengsten.399 Hieruit volgt echter niet dat een 
verdeelsleutel op basis van een ander objectief gegeven, zoals m2, m2 of tijdsbeslag, niet 
mogelijk zou zijn. Integendeel, indien vastgoed zowel voor belastbare handelingen als 
voor onbelastbare handelingen om niet wordt gebruikt, dan moet een verdeelsleutel 
op basis van een ander objectief gegeven dan omzet op opbrengsten worden toegepast. 
Een verdeelsleutel op basis van het objectieve gegeven m2 of m3 kan naar mijn mening 
objectief weergeven welk deel van de btw werkelijk toe te rekenen is aan de belastbare 
handelingen en welk deel aan de onbelastbare handelingen indien het vastgoed bestaat 
uit ruimten die exclusief gebruikt worden voor belastbare handelingen en ruimten die 

396 HR 15 juni 2012, nr. 10/01746, BNB 2012/222, m.nt. Bijl, r.o. 3.4.2.
397 In gelijke zin: (J.B.O.) Bijl, commentaar bij Hof Amsterdam, 23 juni 2020, nr. 18/00251 t/m 18/00253, 

NTFR 2020/2837. Anders: conclusie A-G Ettema 18 december 2018, nr. 18/00350, V-N 2019/9.18, 
punten 4.39 en 4.40 en Hof Amsterdam 23 juni 2020, nrs. 18/00251 t/m 18/00253, NTFR 2020/2837, 
met commentaar (J.B.O.) Bijl.

398 HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, BNB 2020/105, m.nt. Swinkels, r.o. 2.4.2.
399 Zie bijv. HR 15 juni 2012, nr. 10/01746, BNB 2012/222, m.nt. Bijl, r.o. 3.4.2 en Rb Zeeland-West-Bra-

bant 23 mei 2019, nr. BRE 17/3725, V-N 2019/52.25.2. Hierbij zij aangetekend dat de Hoge Raad in 
eerstgenoemd arrest in het midden laat of de onderwijshandelingen vrijgestelde of onbelastbare 
handelingen zijn, omdat de uitkomst in beide gevallen hetzelfde is.
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exclusief gebruikt worden voor onbelastbare handelingen.400 Beschikt het vastgoed ook 
over ruimten waarin zowel belastbare als onbelastbare handelingen plaatsvinden, dan 
zou een mix van verdeelsleutels op basis van m2 of m3 (de exclusief voor belastbare of 
onbelastbare handelingen gebruikte ruimten) en omzet of opbrengsten (de gemengd 
gebruikte ruimten) objectief kunnen weergeven welk deel van de btw werkelijk toe te 
rekenen is aan de belastbare handelingen en welk deel aan de onbelastbare handelingen.

Het komt mij voor dat het objectieve gegeven tijdsbeslag een verdeelsleutel is die bij 
volgtijdig gebruik van vastgoed voor belastbare en onbelastbare handelingen objectief 
weergeeft in hoeverre het vastgoed daadwerkelijk voor belastbare en onbelastbare wordt 
gebruikt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zalen in een dorpshuis die zowel 
tegen vergoeding als om niet ter beschikking gesteld worden of aan een (gedeelte van een) 
kerkgebouw dat door een kerkelijke gemeente zelf gebruikt wordt en tegen vergoeding ter 
beschikking gesteld worden aan derden voor lunches, diners, vergaderingen, bruiloften, 
voorstellingen etc. Hoewel tijd, tijd is, laat het Gemeente X-arrest zien dat het in deze 
gevallen denkbaar is om bij de verdeelsleutel uit te gaan van de voor gebruik beschikbare 
tijd (bestemming) of de tijd dat het vastgoed daadwerkelijk gebruikt is (werkelijk gebruik). 
In de volgende paragraaf wordt nader op deze zaak ingegaan.

 8.4.5.4 Gemeente X-arrest

 In het Gemeente X-arrest gaat het om een gemeente die een sporthal en drie gymnastiek-
lokalen (hierna tezamen: de sportzalen) zowel tegen vergoeding ter beschikking stelt aan 
sportverenigingen, scholen voor voortgezet onderwijs en andere derden als – in het kader 
van haar wettelijke plicht om te voorzien in huisvesting van scholen voor primair onderwijs 
(hierna: PO-scholen) – om niet ter beschikking stelt aan PO-scholen. Voorafgaand aan ieder 
schooljaar stelt de gemeente een rooster vast voor dit gebruik van de sportzalen door de 
PO-scholen (hierna: het scholenrooster). Dit scholenrooster beslaat alleen de lestijden 
van de PO-scholen. Het scholenrooster is niet volledig gevuld; binnen de lestijden van de 
PO-scholen zijn er tijdvakken waarin de sportzalen niet aan een PO-school ter beschikking 
zijn gesteld. De openingstijden van de sportzalen zijn vastgesteld op (maandag t/m vrijdag) 
8.30 uur tot 23.00 uur en (zaterdag) 8.00 uur tot 24.00 uur. Tijdens de zomervakantie van 
de PO-scholen en op zon- en feestdagen zijn de sportzalen gesloten. De gemeente X slaagt 
er niet in voor alle beschikbare uren een betalende gebruiker te vinden. Het ter beschikking 
stellen van sportzalen tegen vergoeding door de gemeente is in deze zaak belast.401

Het geschil betreft de btw-aftrek met betrekking tot de goederen en diensten die be-
trekking hebben op de sportzalen, zoals water, elektriciteit en onderhoud (hierna ook: 
exploitatiekosten). Omdat de sportzalen zowel voor belaste als onbelastbare handelingen 
worden gebruikt, is deze btw aftrekbaar voor zover de sportzalen belast worden gebruikt. 

400 Uit paragraaf 8.4.4 volgt dat een verdeelsleutel op basis van m2 in de Poolse btw-wet expliciet 
wordt genoemd.

401 Sinds 1 januari 2019 is het gelegenheid geven tot sportbeoefening in een sportaccommodatie 
door gemeenten in Nederland verplicht vrijgesteld op grond van art. 11 lid 1, onderdeel e Wet 
OB (in gelijke zin: Swinkels, noot bij HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, BNB 2020/105). In de zaak 
Gemeente X gaat het om het tijdvak december 2014.
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Tussen partijen is niet in geschil dat de splitsing niet kon plaatvinden op basis van een 
overeenkomstige toepassing van de pro ratamethode. Dat is ook logisch, omdat de ter-
beschikkingstelling van de sportzalen om niet plaatsvond. Tussen partijen is evenmin in 
geschil dat moet worden uitgegaan van een verdeelsleutel op basis van het tijdsbeslag. 
Dat is naar mijn mening een logische verdeelsleutel bij exploitatievastgoed dat volgtijdig 
wordt gebruik voor belaste en onbelast(bar)e handelingen (zie paragraaf 8.4.5.3). In deze 
zaak draait het om de vraag of bij deze verdeelsleutel alleen de uren van daadwerkelijk 
gebruik voor belaste en onbelastbare handelingen meetellen (standpunt inspecteur) of 
dat het gaat om de uren waarin de sportzalen beschikbaar zijn voor gebruik, met inbegrip 
van de uren waarin deze niet daadwerkelijk ter beschikking worden gesteld (standpunt 
gemeente). Met andere woorden: gaat het om de daadwerkelijke gebruiksuren of de 
mogelijke gebruiksuren? Hierbij heeft de gemeente het standpunt ingenomen dat al de 
uren waarin de sportzalen beschikbaar zijn voor belast gebruik beschouwd moet worden 
als aftrekgerechtigd gebruik.

In hoger beroep oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden dat het standpunt van de inspecteur 
tot een beter passender oplossing leidt dan het standpunt van de gemeente. Hiervoor acht 
het hof vooral van belang dat het niet-permante gebruik inherent is aan de exploitatie van 
dit type vastgoed en dat het gaat om kosten, zoals water, elektriciteit en onderhoud die 
een correlatie hebben met de mate van daadwerkelijk gebruik.402 De verhouding tussen 
het daadwerkelijk gerealiseerde aantal uren belaste verhuur (bedoeld zal zijn: de belaste 
terbeschikkingstelling of verhuur plus) en het totale aantal uren daadwerkelijk gebruik 
(terbeschikkingstelling tegen vergoeding plus terbeschikkingstelling aan de basisscholen) 
is volgens het hof onder deze omstandigheden een nauwkeurig en objectief criterium voor 
de omvang van het aftrekrecht.403 Naar het oordeel van de Hoge Raad ligt in deze oordelen 
van het hof het oordeel besloten dat in dit geval een splitsing van de btw op basis van de 
door de gemeente gestelde bestemming van de beschikbare uren (de openingstijden) niet 
een beter objectief beeld oplevert van de mate waarin de onderhavige kosten werkelijk zijn 
toe te rekenen aan de economische en niet-economische activiteiten (lees: de belastbare 
en onbelastbare handelingen) die de gemeente met de sportzalen verricht, dan de splitsing 
aan de hand van de verdeelsleutel die gebaseerd is op de uren waarin de sportzalen aan 
derden ter beschikking zijn gesteld. De Hoge Raad laat dit oordeel in cassatie in stand.404

Uit de verbetering van de oordelen van het hof (‘in de oordelen van het hof ligt besloten 
dat’) is naar mijn mening af te leiden dat de Hoge Raad het niet juist acht dat het hof het 
aan de gebruikmethode ontleende criterium ‘objectieve en nauwkeurige gegevens’ (zie 
paragaaf 8.3.5.2) heeft gebruikt. Tot een andere uitkomst leidt dit niet, omdat de eis dat de 
verdeelsleutel objectief weergeeft welk deel van de kosten werkelijk toe te rekenen is aan 

402 Het hof duidt deze kosten naar mijn mening ten onrechte aan als instandhoudingskosten. In 
het oordeel van het hof dat het gaat om kosten die een correlatie hebben met de mate van 
daadwerkelijk gebruik ligt echter besloten dat het gaat om exploitatiekosten (conclusie A-G 
Ettema 18 december 2018, nr. 18/00350, V-N 2019/9.18, punt 4.52). In gelijke zin: Redactie V-N, 
aantekening bij HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, V-N 2020/5.15.

403 Hof Arnhem-Leeuwarden 12 december 2017, nr. 17/00563, V-N 2018/12.1.4.
404 HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, BNB 2020/105, m.nt. Swinkels, r.o. 2.4.3. De Hoge Raad heeft de 

zaak verwezen voor nader onderzoek naar een berekeningsfout, maar dat punt laat ik onbesproken.
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de belastbare en onbelastbare handelingen impliceert dat het moet gaan om een objectief 
gegeven aan de hand waarvan het daadwerkelijke gebruik voor belaste en onbelastbare 
handelingen nauwkeurig is vast te stellen. Uit de woorden ‘in dit geval’ is af te leiden dat 
de Hoge Raad niet uitsluit dat een verdeelsleutel op basis van de beschikbare uren in een 
andere situatie wel objectief kan weergeven welk deel van de btw toerekenbaar is aan de 
belastbare handelingen en welk deel aan de onbelastbare handelingen.405 In dat geval is het 
wel nodig dat op basis van objectieve gegevens aannemelijk is dat het vastgoed tijdens de 
beschikbare uren bestemd is voor belaste verhuur en, zo ja, in hoeverre. En daar schortte 
het in deze zaak aan.406 In deze zaak ging het om de kortdurende terbeschikkingstelling 
van sportzalen. Aan deze wijze van exploitatie van vastgoed is het inherent dat het niet 
lukt om alle beschikbare uren te benutten.407 Daarnaast werden de sportzalen in deze 
zaak gemiddeld genomen voor circa 50% van de beschikbare uren tegen vergoeding ter 
beschikking gesteld.408 Bovendien bestonden de betalende gebruikers voor een groot deel 
uit vaste gebruikers, zoals VO-scholen en sportverenigingen.409 Uit de zaak blijkt niet dat 
de gemeente concrete plannen had om het aantal gebruiksuren van de betalende vaste 
of wisselende gebruikers op te krikken. De stelling van de gemeente dat de sportzalen 
voor 100% van de beschikbare uren bestemd waren voor de terbeschikkingstelling tegen 
vergoeding, werd derhalve niet ondersteund door de feiten in deze zaak.

Het is naar mijn mening niet uitgesloten dat een verdeelsleutel op basis van de beschik-
bare uren in deze zaak wel geaccordeerd zou zijn indien de gemeente was uitgegaan van 
een aan de hand van objectieve gegevens (ervaringscijfers bijv.) onderbouwde (reële) 
bestemming voor de belaste terbeschikkingstelling tegen vergoeding enerzijds en de 
terbeschikkingstelling om niet anderzijds.410 Een dergelijke verdeelsleutel op basis aan 
de hand bestemming ligt naar mijn mening in ieder geval meer voor de hand dan een 
verdeelsleutel op basis van het daadwerkelijke gebruik in het tijdvak waarin de goederen 
of diensten zijn afgenomen, indien het niet, zoals in deze zaak, gaat om exploitatiekosten, 
maar de kosten van goederen of diensten die niet direct bij afname worden geacht te zijn 
verbruikt, zoals de kosten van aanschaf, bouw of verbouw.411

405 In hun kritiek op de afwijzing van de verdeelsleutel op basis van de bestemming (lees: de 
beschikbare uren) lijken (J.B.O.) Bijl en Linssen over het hoofd te zien dat een dergelijke ver-
deelsleutel (voor de exploitatie van sportzalen door gemeenten) niet categorisch is afgewezen, 
maar in dit geval waarin de gemeente stelde - maar niet kon onderbouwen - dat de sportzalen 
alle beschikbare uren waren bestemd voor de terbeschikkingstelling tegen vergoeding ((J.B.O.) 
Bijl, noot bij HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, FED 2020/47 en J. Linssen, ‘De Hoge Raad en de 
pre pro rata’, BtwBrief 2020/28).

406 In gelijke zin: C.M. van Veelen en R. Jongerius, ‘Aftrek van btw bij sportzalen’, BtwBrief 2020/38, 
p. 13-14.

407 Hof Gravenhage 11 maart 2005, nr. 04/0088, V-N 2005/32.3.13, r.o. 6.1.
408 Rb Gelderland 21 april 2017, nr. AWB 16/2734, NTFR 2017/1228, met commentaar Blank, r.o. 16.
409 Conclusie A-G Ettema 18 december 2018, nr. 18/00350, V-N 2019/9.18, punt 2.3.
410 Zie ook: Swinkels, noot bij HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, BNB 2020/105.
411 In gelijke zin: Zijlstra, commentaar bij conclusie A-G Ettema 18 december 2018, nr. 18/00350, 

NTFR 2019/295, (J.B.O.) Bijl, noot bij HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, FED 2020/47 en C.M. van 
Veelen en R. Jongerius, ‘Aftrek van btw bij sportzalen’, BtwBrief 2020/38, p. 14. Zie ook: Swinkels, 
noot bij HR 10 januari 2020, nr. 18/00350, BNB 2020/105.
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8.4.6 Conclusie

De btw op handelingen in verband met een uitgaande vastgoedtransactie of de btw op een 
vastgoedtransactie die door de belastingplichtige zowel voor belast(bar)e als onbelastbare 
handelingen wordt gebruikt, moet worden gesplitst in een deel dat toerekenbaar is aan het 
gebruik voor belast(bar)e handelingen en een deel dat toerekenbaar is aan het gebruik voor 
onbelastbare handelingen. Het Hof van Justitie heeft in afwijking van de richtlijnhistorie 
in het Securenta-arrest geoordeeld dat de in art. 173 tot en met 175 Btw-richtlijn bedoelde 
splitsingsregels niet van toepassing zijn bij gebruik voor belast(bar)e en onbelastbare 
handelingen. Naar het oordeel van het Hof is het aan de lidstaten om te voorzien in een 
wettelijke pre pro rataregeling. Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit is dit oordeel 
onwenselijk, omdat hierdoor de pre pro rataregeling van lidstaat tot lidstaat kan verschillen. 
Dat lidstaten moeten waarborgen dat de toegepaste verdeelsleutel objectief weergeeft welk 
deel van de btw werkelijk toerekenbaar is aan de belastbare handelingen en welk deel aan 
de onbelastbare handelingen. Die begrenzing van de speelruimte van de lidstaten acht ik 
een wenselijke beperking van de inbreuk op de interneutraliteit.

Voormelde begrenzing van de speelruimte van de lidstaten betekent mijns inziens dat 
een analogische toepassing van de pro ratamethode en – indien geïmplementeerd – de 
sectormethode en/of de facultatieve gebruikmethode niet volstaat. Immers, bij onbelast-
bare handelingen om niet is het onmogelijk dat een analogische toepassing van de pro 
ratamethode (of de sectormethode) objectief weergeeft welk deel van de btw toerekenbaar 
is aan belastbare handelingen en welk deel voor onbelastbare handelingen. Op grond van 
het Securenta-arrest is dit wel vereist. Worden onbelastbare handelingen tegen vergoeding 
verricht, dan is een analogische toepassing van de pro ratamethode of de sectormethode 
slechts toegestaan indien deze verdeelsleutel objectief weergeeft welk deel van de btw 
daadwerkelijk is toe te rekenen aan de belastbare handelingen en welk deel aan de 
onbelastbare handelingen. Dit betekent naar mijn mening dat een analogische toepassing 
van de pro ratamethode of de sectormethode alleen richtlijnconform kan zijn indien ook 
de ‘vertekeningscorrecties’ als bedoeld in art. 174 lid 2 Btw-richtlijn analogisch worden 
toegepast. De in paragraaf 8.3 besproken splitsingsregels laten echter zien dat toepassing 
van deze vertekeningscorrecties geen garantie zijn dat dat de pro ratamethode leidt tot 
een nauwkeurige berekening van de btw-aftrek. Bij gebruik voor belaste en vrijgestelde 
prestaties kan in dat geval – mits een lidstaat de sectormethode of de gebruikmethode 
heeft geïmplementeerd – een andere splitsingsmethode van toepassing zijn. Bij gebruik 
voor belast(bar)e en onbelastbare handelingen moet in dat geval een andere verdeelsleutel 
worden toegepast die (wel) objectief weergeeft wat het daadwerkelijke gebruik voor 
belastbare en onbelastbare handelingen is. Om die reden kan een analogische toepassing 
van de facultatieve gebruikmethode niet volstaan.

Het voorgaande betekent niet dat een specifieke wettelijke pre pro rataregeling noodzakelijk 
is. Ook een analogische toepassing van de imperatieve gebruikmethode kan volstaan. Zo 
volgt uit de Duitse btw-wetgeving dat de imperatieve gebruikmethode ook bij gebruik 
voor belast(bar)e en onbelastbare handelingen als uitgangspunt geldt. Door Duitsland 
wordt – net als bij gebruik voor belaste en vrijgestelde prestaties – geen verdeelsleutel 
op basis van een bepaald objectief gegeven voorgeschreven. Naar mijn mening is dat op 
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grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie niet alleen mogelijk, maar – gelet op 
de verscheidenheid aan situaties – ook nodig en wenselijk. Zou een lidstaat een bepaalde 
verdeelsleutel voorschrijven die in een situatie niet objectief het daadwerkelijke gebruik 
voor belast(bar)e en onbelastbare handelingen weergeeft, dan volgt immers uit het 
Securenta-arrest dat een lidstaat hiermee zijn beoordelingsruimte overschrijdt. Op grond 
van het doel van art. 168 Btw-richtlijn (aftrek voor zover belast gebruik) en het beginsel 
van de fiscale neutraliteit acht ik het ook wenselijk om geen enkel objectief gegeven, 
zoals m2, m3, tijdsbeslag, fte, investeringen, (bepaalde) omzet en het aantal handelingen, 
aan de hand waarvan het aftrekgerechtigde gebruik zo nauwkeurig mogelijk kan worden 
vastgesteld op voorhand uit te sluiten. Ook de enige lidstaat die een specifieke wettelijke 
pre pro rataregeling kent, Polen, schrijft geen bepaalde verdeelsleutel voor. Niettemin 
– en dat is vanuit het oogpunt van rechtszekerheid wenselijk te noemen – worden er in de 
Poolse btw-wet wel een aantal verdeelsleutels genoemd die objectief het daadwerkelijk 
gebruik voor belastbare en onbelastbare handelingen kunnen weergeven. Lidstaten zou-
den daarnaast de rechtsonzekerheid kunnen verminderen door in het beleid een aantal 
veelvoorkomende ‘splitsingsvoorbeelden’ uit te werken en/of door in het beleid voor een 
aantal veelvoorkomende situaties aan te geven welke verdeelsleutel als uitgangspunt kan 
worden genomen.

Zoals opgemerkt, is Polen de enige lidstaat die een specifieke wettelijke pre pro rataregeling 
kent. Deze regeling verschilt qua resultaat echter niet met de analogische wijze toepas-
sing van de imperatieve gebruikmethode in Duitsland. Omdat naast Duitsland slechts 
drie lidstaten – Denemarken, Ierland en Nederland – de imperatieve gebruikmethode 
geïmplementeerd hebben en in ieder geval in Nederland deze wettelijke splitsingsme-
thode niet van toepassing is bij het gebruik van goederen en diensten voor belastbare en 
onbelastbare handelingen, is het duidelijk dat het gros van de lidstaten ofwel in het geheel 
geen wettelijke pre pro rataregeling heeft, zoals in Nederland het geval is, of – indien de 
wettelijke splitsingsregels voor gebruik voor belaste en vrijgestelde handelingen ook 
van toepassing zijn bij gebruik voor belast(bar)e en onbelastbare handelingen412 – een 
wettelijke pre pro rataregeling heeft die niet volledig richtlijnconform is. Dat vanwege die 
nalatigheid van de lidstaten in de literatuur ervoor is gepleit om een pre pro rataregeling 
in de Btw-richtlijn op te nemen, is in het licht van de richtlijnhistorie ironisch te noemen. 
Op grond van de richtlijnhistorie gelden de in paragraaf 8.3 besproken splitsingsregels 
immers ook bij gebruik voor belast(bar)e en onbelastbare handelingen. Het is waar dat in 
de richtlijnhistorie onvoldoende oog geweest is voor het feit dat onbelastbare handelingen 
ook om niet verricht kunnen worden. Ook is het waar dat de grenzen die het Hof in het 
Securenta-arrest aan de beoordelingsruimte van de lidstaten stelt, leiden tot een nauw-
keuriger berekening van de btw-aftrek dan op grond van de richtlijnhistorie het geval zou 
zijn geweest. Die nauwkeuriger splitsing van de btw in een deel dat toerekenbaar is aan 

412 Indien de lidstaten de splitsingsregels als bedoeld in art. 173 t/m 175 Btw-richtlijn (nagenoeg) 
letterlijk hebben overgenomen, dan kan het op basis van een grammaticale interpretatie mogelijk 
zijn om deze regels ook toe te passen bij gebruik van goederen en diensten voor belast(bar)e 
en onbelastbare handelingen. Of in de bestaande wettelijke splitsingsregeling een pre pro rata-
regeling gelezen mag worden, is aan de nationale rechter. Voor deze beoordeling kan de nationale 
rechter niet alleen de bewoordingen van de wettelijke splitsingsregels van belang achten, maar 
bijvoorbeeld ook de wetshistorie.
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belast(bar)e handelingen en een deel dat toerekenbaar is aan onbelastbare handelingen, 
heeft echter wel een prijs: rechtsonzekerheid.

8.5 Herziening btw-aftrek bij wijziging gebruik vastgoed

8.5.1 Inleiding

Reeds in het ABC-rapport is onderkend dat er correcties nodig zijn bij de wijziging van de 
activiteiten van een belastingplichtige of bij een wijziging van de verhouding tussen belaste 
en onbelaste handelingen. In dit rapport wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen 
aftrek naar de handelingen in een bepaald tijdsbestek (‘deduction dans l’espace’) en aftrek 
in de loop der jaren (‘deduction dans le temp’).413 In de vorige paragrafen is het ontstaan en 
de omvang van het recht op aftrek aan bod gekomen van degene die een vastgoedtransactie 
verricht of degene die een belaste vastgoedtransactie afneemt in een bepaald tijdsbestek. 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de herziening van de toegepaste aftrek indien deze 
hoger of lager is dan die welke de belastingplichtige gerechtigd was om toe te passen.

De regels voor de herziening van de aftrek in een bepaald tijdsbestek zijn te vinden in 
art. 184 tot en met 192 Btw-richtlijn. In het kader van dit onderzoek is in het bijzonder 
de art. 187 tot en met 191 Btw-richtlijn beschreven bijzondere herzieningsregeling voor 
onroerende investeringsgoederen van belang, de aftrek in de loop der jaren. Een herziening 
wegens een wijziging in het recht op aftrek na het toepassen van het recht op aftrek is 
uitsluitend mogelijk indien het recht op aftrek is ontstaan, hetgeen veronderstelt dat het 
(vast)goed of de dienst is afgenomen door een belastingplichtige die als zodanig handelt (zie 
paragraaf 8.2.4.1). De verplichting tot herziening van de aftrek rust op die belastingplichtige 
en mag door een lidstaat niet op een andere belastingplichtige worden gelegd, ook niet 
indien de herziening wordt veroorzaakt door het niet-voldoen aan de voorwaarden voor 
een optie voor belaste verhuur of belaste levering door een andere belastingplichtige (lees: 
de huurder of de koper).414

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 8.5.2 wordt eerst ingegaan op de 
ratio van de herzieningsregeling in het algemeen en voor onroerende investeringsgoederen 
in het bijzonder. Vervolgens komt in paragraaf 8.5.3 de algemene herzieningsregeling aan 
bod. Deze herzieningsregeling is van toepassing op alle belaste ingaande handelingen en 
dus ook op belaste ingaande vastgoedtransacties en belaste ingaande handelingen ten 
behoeve van een belaste of vrijgestelde vastgoedtransactie (bijv. een verbouwing of een 
bewerking van een onbebouwd terrein). Vervolgens wordt in paragraaf 8.5.4 ingegaan op de 
bijzondere herzieningsregeling voor onroerende investeringsgoederen.415 In paragraaf 8.5.5 
wordt ingegaan op de vraag hoe die regelingen zich tot elkaar verhouden waarna in 
paragraaf 8.5.6 de balans wordt opgemaakt.

413 ABC-rapport, p. 107-108.
414 HvJ EG 10 oktober 2013, zaak C-622/11, BNB 2014/26, m.nt. Van Zadelhoff (Pactor Vastgoed).
415 De herzieningsregels die gelden voor roerende investeringsgoederen vallen buiten de reikwijdte 

van mijn onderzoek en laat ik derhalve onbesproken.
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 8.5.2 Ratio

 De ratio van de herzieningsregeling is niet los te zien van de ratio van het recht op aftrek: 
het waarborgen van de volstrekte neutraliteit voor zover sprake is van gebruik voor belaste 
handelingen (zie paragraaf 8.2.3). Het Hof beschouwt de herzieningsregels als een essentieel 
bestanddeel van de aftrekregeling in de Btw-richtlijn.416 Waarom? De herzieningsregels 
hebben tot doel de precisie van de aftrek te vergroten417 om de fiscale neutraliteit zoveel 
als mogelijk418 te waarborgen, zodat de in het vorige stadium verrichte handelingen slechts 
recht blijven geven op aftrek voor zover zij worden gebruikt voor belaste handelingen. De 
herzieningsregels beogen dus een nauw en rechtstreeks verband te vestigen tussen het recht 
op aftrek van voorbelasting en het gebruik van de betrokken goederen en diensten voor 
belaste handelingen.419 Of, zoals het Hof van Justitie in het Uudenkaupungin Kaupinki-arrest 
overweegt: de herzieningsregels maken het mogelijk dat onjuistheden in de berekening 
van de aftrek en ongerechtvaardigde voor- of nadelen420 voor de belastingplichtige te 
voorkomen, met name wanneer zich na de aangifte wijzigingen voordoen in de elementen 
die aanvankelijk in aanmerking zijn genomen voor het bepalen van het bedrag van de 
aftrek. De waarschijnlijkheid van die wijzigingen is bijzonder groot bij investeringsgoederen 
die vaak gedurende een periode van meerdere jaren wordt gebruikt, in de loop waarvan 
de bestemming kan veranderen. Om die reden voorziet art. 187 Btw-richtlijn e.v. in een 
bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen op grond waarvan de aftrek 
gedurende een periode van vijf jaar – voor onroerende investeringsgoederen kan deze 
periode worden opgerekt tot maximaal 20 jaar – wordt gevolgd.421

8.5.3 Algemene herzieningsregeling

8.5.3.1 Richtlijn(historie)

Op grond van art. 184 Btw-richtlijn wordt de oorspronkelijke aftrek herzien indien deze hoger 
of lager is dan die welke de belastingplichtige gerechtigd was toe te passen. De herziening 
vindt met name plaats indien zich na de aangifte wijzigingen hebben voorgedaan in de 
elementen die voor het bepalen van de aftrek in aanmerking zijn genomen, bijvoorbeeld 
in geval van een geannuleerde aankoop van vastgoed (art 185 lid 1 Btw-richtlijn). In 
afwijking van art. 185 lid 1 Btw-richtlijn vindt op grond van art. 185 lid 2 Btw-richtlijn geen 
herziening plaats voor handelingen, zoals vastgoedtransacties, die geheel of gedeeltelijk 

416 HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-184/04, V-N 2006/18.25, r.o. 26 (Uudenkaupungin Kaupinki).
417 Deze bewoordingen komen uit de koker van de vertegenwoordiger van Centralan (conclusie A-G 

Kokott 17 maart 2005, zaak C-63/04, ECLI:EU:C:2005:185, punt 32 (Centralan)).
418 De woorden ‘zoveel als mogelijk’ hanteert het Hof van Justitie niet. Omdat recht op aftrek bestaat 

voor zover sprake is van gebruik voor belaste handelingen, meen ik - net als A-G Kokott - dat 
het zuiverder is om het zoveel als mogelijk waarborgen van de fiscale neutraliteit te beschou-
wen als het doel van de herzieningsregels (conclusie A-G Kokott 17 maart 2005, zaak C-63/04, 
ECLI:EU:C:2005:185, punt 32 (Centralan)).

419 HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19, r.o. 57 (Centralan).
420 Onder een ongerechtvaardigd voor- of nadeel verstaat het Hof een mate van aftrek die niet strookt 

met het daadwerkelijke gebruik voor belaste handelingen (vgl. HvJ EG 29 april 2004, gevoegde 
zaken C-487/01 en C-7/02, BNB 2004/260, m.nt. Bijl r.o. 90 (Gemeente Leusden/Holin Groep) en 
HvJ EG 14 september 2006, zaak C-72/05, V-N 2006/50.13, r.o. 35 (Wollny)).

421 HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-184/04, V-N 2006/18.25, r.o. 25 (Uudenkaupungin Kaupinki).
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onbetaald zijn gebleven of in geval van naar behoren bewezen en aangetoonde vernietiging 
of diefstal. Van vernietiging van vastgoed kan bijvoorbeeld sprake zijn bij verwoesting van 
een gebouw door brand of sloop. Bij diefstal van vastgoed kan gedacht worden aan het 
zogenoemde ‘landjepik’.422 Het tweede lid van art. 185 Btw-richtlijn voorziet in de uitzon-
dering dat lidstaten in geval van geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven handelingen 
en diefstal herziening mogen eisen (art. 185 lid 2 Btw-richtlijn).423 Het is aan de lidstaten 
om nadere regels vast te stellen voor de toepassing van de herzieningsregels in art. 184 
en 185 Btw-richtlijn.

In art. 20 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn was een limitatieve opsomming gegeven 
van vier situaties waarin de oorspronkelijke aftrek moest worden herzien. Hierbij werd 
de situatie als bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn niet genoemd als een voorbeeld van 
een situatie waarin de oorspronkelijke aftrek hoger of lager is dan die welke de belas-
tingplichtige gerechtigd was toe te passen, maar werden de in art. 184 en art. 185 lid 1 
genoemde situaties nevenschikkend genoemd. Naast deze twee situaties werd de situatie 
genoemd waarin het verschil tussen het voorlopige pro rata en het definitieve pro rata 
meer bedraagt dan 10 punten en de situatie waarin een belastingplichtige overgaat van de 
normale btw-regels naar de bijzondere regeling voor kleine ondernemers of landbouwers. 
In de vergaderstukken inzake de totstandkoming heb ik niets kunnen vinden dat erop wijst 
dat met het loslaten van deze limitatieve opsomming een materiële wijziging is beoogd. 
Dat sprake is van een redactionele wijziging komt mij ook logisch(er) voor, aangezien de 
in art. 20 lid 1, onderdelen b, c en d Voorstel voor een zesde richtlijn genoemde situaties in 
wezen voorbeelden betreft van situaties waarin de oorspronkelijke aftrek hoger of lager is 
dan die welke de belastingplichtige gerechtigd was om toe te passen.424 Uit de toelichting 
op art. 20 Voorstel voor een zesde richtlijn volgt dat de oorzaak van de herziening zowel 
gelegen kan zijn in een vergissing als een wijziging van de oorspronkelijke situatie door 
een latere gebeurtenis.425

422 Het ‘inpikken’ van gemeentegrond door burgers komt in Nederland op grote schaal voor. Zie: B. 
Hoops, Landjepik in Nederland: Een verkennend empirisch onderzoek naar het gebruik zonder recht 
van gemeentegrond, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2018. Beschikbaar op: https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3080849.

423 Een vergelijking met art. 20 lid 1, onderdeel c Voorstel voor een zesde richtlijn met art. 20 lid 1 Zesde 
Richtlijn laat zien dat door de Europese Commissie was voorgesteld dat een behoorlijk bewezen 
of aangetoonde vernietiging, verlies of diefstal nimmer tot herziening leidt. De vergaderstukken 
inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn laten zien dat - hoewel de Europese Commissie 
daartegen gekant was - alle (!) lidstaten het erover eens waren dat lidstaten de mogelijkheid 
moesten krijgen om bij in geval van naar behoren bewezen en aangetoonde vernietiging of 
diefstal herziening te eisen (nota van de Groep financiële vraagstukken van 3 december 1976, 
nr. R/2992/76 (FIN 792)). Ik laat die uitzonderingsmogelijkheid verder onbesproken.

424 Zie ook de toelichting van de Europese Commissie op art. 20 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, 
V-N 1973/18A, p. 762: “De reeds toegepaste aftrek moet worden herzien, indien blijkt dat zij ten 
tijde van de aangifte niet op de juiste wijze werd uitgevoerd of indien de oorspronkelijke situatie 
een wijziging heeft ondergaan door een latere gebeurtenis.”

425 Toelichting op art. 20 lid 1 Voorstel voor een zesde richtlijn, V-N 1973/18A, p. 762.
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 8.5.3.2 Hof van Justitie

 Naar het oordeel van het Hof van Justitie bevat art. 184 Btw-richtlijn de verplichting tot 
herziening van de aftrek indien deze hoger of lager is dan die welke de belastingplichtige 
gerechtigd was toe te passen. In art. 185 Btw-richtlijn worden volgens het Hof voorbeelden
van deze verplichting gegeven en wordt deze verplichting afgebakend. Deze bepalingen 
preciseren echter niet hoe de (verplichte) herziening van de te hoge of te lage aftrek moet 
plaatsvinden. Op grond van art. 186 Btw-richtlijnen dienen lidstaten daarom uitdrukkelijk 
te bepalen onder welke voorwaarden deze herziening kan plaatvinden, bijvoorbeeld op 
welke datum de verplichting tot herziening van de aftrek ontstaat en over welke periode 
de herziening moet plaatsvinden. Alleen met betrekking tot investeringsgoederen – een 
specifiek geval – zijn in art. 187 tot en met art. 189 Btw-richtlijn enkele nadere regels 
gegeven. Om die reden maakt het Hof een onderscheid tussen de omvang van de herzie-
ningsplicht op grond van art. 184 tot en met 186 Btw-richtlijn en de herzieningsregeling 
voor investeringsgoederen.426 In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de vraag wanneer 
naar het oordeel van het Hof sprake is van een wijziging na het toepassen van de aftrek die 
op grond van art. 185 Btw-richtlijn leidt tot herziening (paragraaf 8.5.3.2.1). Vervolgens 
wordt ingegaan op het SEB Bankas-arrest op grond waarvan herziening van de aftrek ook 
aan de orde is bij ten onrechte in rekening gebrachte btw (paragraaf 8.5.3.2.2). Ten slotte 
wordt ingegaan op de vraag of herziening ook aan de orde is indien de aftrek ten onrechte 
niet is toegepast door de belastingplichtige (zie paragraaf 8.5.3.2.3).

 8.5.3.2.1 Wijzigingen na de aangifte in de elementen die voor het bepalen van de aftrek 
in aanmerking zijn genomen

 Uit art. 185 lid 1 Btw-richtlijn volgt dat bij wijzigingen in de elementen die voor het bepalen 
van de aftrek in aanmerking zijn genomen herzien moet worden. Maar wanneer is hiervan 
sprake? In art. 185 lid 1 Btw-richtlijn worden twee voorbeelden genoemd: geannuleerde 
aankopen en verkregen rabatten. Daarnaast volgt uit art. 185 lid 2 Btw-richtlijn dat ook 
gehele of gedeeltelijke niet-betaling, vernietiging, verlies of diefstal en onttrekkingen van 
goederen wijzigingen in de elementen zijn die voor het bepalen van de aftrek in aanmer-
king zijn genomen, maar dat deze wijzigingen in beginsel niet tot herziening leiden. De 
voorbeelden in art. 185 Btw-richtlijn laten zien dat de omstandigheid dat het voorgenomen 
gebruik van vastgoed voor belaste handelingen niet plaatsvindt door omstandigheden 
buiten de wil van de belastingplichtige niet aan herziening in de weg staat.427 Het Hof van 
Justitie heeft dit voor het eerst geoordeeld in het Ghent Coal Terminal-arrest428. In deze 
zaak vond na de aankoop van haventerreinen en het uitvoeren van investeringswerken 
hieraan door Ghent Coal Terminal een door de gemeente verplichte grondruil plaats met 
andere terreinen die aan de gemeente toebehoorden.429 Als gevolg daarvan heeft Ghent 

426 HvJ EU 11 april 2018, zaak C-532/16, FED 2018/104, m.nt. Cornielje, r.o. 26-28 (SEB Bankas) en HvJ 
EU 17 september 2020, zaak C-791/18, BNB 2021/18, m.nt. Bijl, r.o. 27-29 (Stichting Schoonzicht).

427 HvJ EG 29 april 2004, gevoegde zaken C-487/01 en C-7/02, BNB 2004/260, m.nt. Bijl, r.o. 55 
(Gemeente Leusden/Holin Groep).

428 HvJ EG 15 januari 1998, zaak C-37/95, V-N 1998/29.14 (Ghent Coal Terminal).
429 HvJ EG 15 januari 1998, zaak C-37/95, V-N 1998/29.14, r.o. 7 (Ghent Coal Terminal) en conclusie 

A-G Ruiz-Jarobo Colomer 11 juli 1996, zaak C-37/95, punt 9 (Ghent Coal Terminal).



645

Herziening btw-aftrek bij wijziging gebruik vastgoed 8.5.3.2.1

Coal Terminal de terreinen nooit gebruikt voor de bedrijfsdoeleinden waarvoor zij de 
investeringswerken had uitgevoerd. Deze grondruil was door Ghent Coal Terminal van te 
voren niet voorzien of gepland, kon economisch gezien niet vermeden worden en was voor 
haar een geval van economische overmacht.430 Deze omstandigheden buiten de wil van 
Ghent Coal Terminal stonden naar het oordeel van het Hof niet aan herziening in de weg. 
Ook een wetswijziging nadat de btw met betrekking tot vastgoed in aftrek is gebracht, is 
een omstandigheid buiten de wil van de belastingplichtige die kan leiden tot herziening.431 
Hierbij kan gedacht worden aan wetswijziging waardoor de voorgenomen optie voor een 
belaste levering (zie paragrafen 5.9 en 6.7) of optie voor belaste verhuur van vastgoed (zie 
paragraaf 7.7) niet meer mogelijk is.432

Het na de aankoop slopen van één of meerdere gebouwen om in plaats daarvan nieuwe 
gebouwen te realiseren met dezelfde bestemming is volgens het Hof geen wijziging in de 
elementen die voor het bepalen van de aftrek in aanmerking zijn genomen.433 De sloop van 
gekochte gebouwen is ook geen wijziging als bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn indien 
de belastingplichtige ten tijde van de verwerving het aantoonbare voornemen heeft om de 
bestaande bebouwing volledig te (laten) slopen en op deze grond gebouwen met een andere 
bestemming te realiseren.434 Van een wijziging in de elementen die voor het bepalen van 
de aftrek in aanmerking zijn genomen, is wel sprake indien vastgoed bestemd was voor 
gebruik voor vrijgestelde handelingen, maar daadwerkelijk gebruikt wordt voor belaste 
handelingen of vice versa.435 Bij vastgoed met een gemengde bestemming, kan een toe- of 
afname van gebruik voor belaste handelingen na de aangifte waarin de btw in aftrek is 
gebracht een wijziging zijn als bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn. Dit is zowel het geval 
bij een toe- of afname van het gebruik van vastgoed voor belaste handelingen ten opzichte 
van het gebruik voor vrijgestelde handelingen436 als een toe- of afname van het gebruik 
van vastgoed voor belaste handelingen ten opzichte van het gebruik voor onbelastbare 
handelingen437. Ook indien een gemengd gebruikt vastgoed niet langer voor belaste hande-
lingen wordt gebruikt waardoor uitsluitend het gebruik voor vrijgestelde of onbelastbare 
handelingen resteert of vice versa is een wijziging als bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn.438 
Van een dergelijke wijziging kan ook sprake zijn bij een wijziging van zakelijk gebruik naar 
privégebruik.439 Hierbij kan gedacht worden aan vastgoed dat tot het bedrijfsvermogen is 
gerekend voor zover de belastingplichtige het voornemens is om het zakelijk te gebruiken 
en waarvan het daadwerkelijke (zakelijke) gebruik voor belaste handelingen lager uitvalt.440 
Daarnaast kan gedacht worden aan de onttrekking van vastgoed aan het bedrijfsvermogen 

430 HvJ EG 15 januari 1998, zaak C-37/95, V-N 1998/29.14, r.o. 8 (Ghent Coal Terminal).
431 HvJ EG 8 juni 2000, zaak C-396/98 V-N 2000/44.21, r.o.43 (Schloβstraβe).
432 HvJ EG 29 april 2004, gevoegde zaken C-487/01 en C-7/02, BNB 2004/260, m.nt. Bijl r.o. 53 

(Gemeente Leusden/Holin Groep).
433 HvJ EG 18 oktober 2012, zaak C-234/11, V-N 2012/56.13 (TETS Haskovo).
434 HvJ EU 29 november 2012, zaak C-257/11, V-N 2013/2.20 (Gran Via Moineşti).
435 HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-184/04, V-N 2006/18.25, r.o. 26 (Uudenkaupungin Kaupinki).
436 HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-184/04, V-N 2006/18.25, r.o. 26 (Uudenkaupungin Kaupinki).
437 HvJ EU 25 juli 2018, zaak C-140/17, BNB 2019/32, m.nt. Blokland (Gmina Ryjewo) en HR 20 sep-

tember 2019, nr. 17/04489, BNB 2020/97, m.nt. Blokland.
438 HvJ EU 9 juli 2020, zaak C-374/19, V-N 2020/35.22 (HF).
439 Conclusie A-G Van Hilten 28 januari 2014, nr. 13/00282, V-N 2014/19.13, punt 7.2.
440 Conclusie A-G Léger 15 juni 2006, zaak C-72/05, ECLI:EU:C:2006:409, punten 59, 60 en 98 (Wollny) 

en HvJ EG 14 september 2006, zaak C-72/05, V-N 2006/50.13, r.o. 34 (Wollny).
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die niet belastbaar is op grond van art. 16 Btw-richtlijn wanneer na de aanschaf van het 
(zakelijke) vastgoed (verbouwings)werkzaamheden hebben plaatsgevonden waarvoor 
aftrek is genoten en voor zover die (verbouwings) werkzaamheden vóór de overbrenging 
naar het privévermogen nog niet zijn verbruikt.441 Het door de belastingdienst terugkomen 
op een ruling op grond waarvan handelingen van een belastingplichtige ten onrechte zijn 
aangemerkt als vrijgestelde handelingen, is ook een wijziging als bedoeld in art. 185 lid 1 
Btw-richtlijn, mits de belastingplichtige te goeder trouw is.442

De verscheidenheid aan situaties die een wijziging als bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn 
kan zijn, roept de vraag op wat de gemene deler is. Zie ik het goed, dan is voor een wijziging 
in de elementen die voor het bepalen van de aftrek in aanmerking zijn genomen vereist 
dat er na de aangifte waarin het recht op aftrek moet worden uitgeoefend iets gebeurt 
waarmee ten tijde van het indienen van de aangifte redelijkerwijs nog geen rekening 
kon worden gehouden, zoals een daadwerkelijk gebruik van vastgoed dat afwijkt van het 
voorgenomen gebruik, een wetswijziging die een streep zet door het voorgenomen gebruik 
van vastgoed of het niet of niet volledig binnen de betalingstermijn betalen van de factuur 
voor een vastgoedtransactie. Hieruit volgt, zoals art. 185 lid 2 Btw-richtlijn laat zien, niet 
dat die gebeurtenis steeds leidt tot een herziening van de toegepaste aftrek. Herziening 
is op grond van art. 184 Btw-richtlijn slechts aan de orde indien door deze gebeurtenis 
het aftrekgerechtigde gebruik hoger of lager uitvalt dan het aftrekgerechtigde gebruik 
waarvan ten tijde van het indienen van de aangifte redelijkerwijs kon worden uitgegaan.

 8.5.3.2.2 Herziening aftrek ten onrechte in rekening gebrachte btw over vastgoedtrans-
acties

 Indien over een vastgoedtransactie ten onrechte btw is berekend, dan is deze btw niet 
aftrekbaar.443 Dat degene die de vastgoedtransactie verricht de ten onrechte op de factuur 
vermelde btw op grond van art. 203 Btw-richtlijn wel verschuldigd is, doet hieraan niet af. 
Omdat van meet af aan geen recht op aftrek bestaat, is geen sprake van een wijziging als 
bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn (zie paragraaf 8.5.3.2.1). In het SEB Bankas-arrest heeft 
het Hof duidelijk gemaakt dat art. 184 Btw-richtlijn ook verplicht tot een herziening indien 
de oorspronkelijke toegepaste aftrek niet wettig kon plaatsvinden, omdat de levering van 
onbebouwde terreinen ten onrechte is aangemerkt als de belaste levering van bouwterrei-
nen.444 Voor deze uitleg van art. 184 Btw-richtlijn is naar mijn mening steun te vinden in 

441 Vgl. HvJ EG 17 mei 2001, gevoegde zaken C-322/99 en C-323/99, FED 2001/509, m.nt. Swinkels, 
r.o. 90 (Fischer/Brandenstein).

442 HvJ EG 30 april 2020, zaak C-661/18, FED 2020/104, m.nt. Gomes Vale Viga, r.o. 50 (CTT). Willemsen 
stelt naar mijn mening ten onrechte dat het gewijzigde element in deze zaak alleen maar kan 
verwijzen naar de mentale toestand van de belastingplichtige, de gewijzigde opvatting over het 
fiscale recht (Willemsen, noot bij HvJ EG 30 april 2020, zaak C-661/18, NLF 2020/1067 (CTT)). Het 
gewijzigde element is volgens het Hof dat ‘is teruggekomen van de vrijstelling voor de diensten’. 
Dit (voldongen) feit betreft mijns inziens het terugkomen van de vrijstelling voor de diensten 
door de belastingdienst in de nieuwe ruling.

443 HvJ EG 13 december 1989, zaak C-342/87, BNB 1990/237, m.nt. Reugebrink (Genius Holding).
444 HvJ EU 11 april 2018, zaak C-532/16, FED 2018/104, m.nt. Cornielje (SEB Bankas).
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de richtlijnhistorie, omdat volgens de toelichting op art. 20 lid 1 Voorstel voor een zesde 
richtlijn een te hoge of te lage aftrek als gevolg van een vergissing moet worden herzien.445

Cornielje meent dat het systematisch wat merkwaardig is om de correctie van de btw-aftrek 
die van meet af aan onwettig is te zien als een herziening van de btw-aftrek. Zijns inziens 
is het een vorm van overkill dat art. 184 Btw-richtlijn van stal gehaald moet worden om 
de aftrek van ten onrechte in rekening gebrachte btw te corrigeren.446 Ook Ettema meent 
dat de oplossing van het Hof systematisch weinig elegant is.447 Zij merkt terecht op dat de 
belastingdienst de aftrek van ten onrechte in rekening gebrachte btw ook zonder art. 184 
Btw-richtlijn kan corrigeren. Naar mijn mening miskennen Cornielje en Ettema echter 
dat de implementatie van art. 184 Btw-richtlijn nodig is om een belastingplichtige te 
kunnen verplichten de oorspronkelijke btw-aftrek te herzien indien pas ná het indienen 
van de aangifte aan het licht komt dat over de ingaande vastgoedtransactie (of een andere 
handeling) ten onrechte btw berekend is.448

8.5.3.2.3 Ook herziening ten onrechte niet in aftrek gebrachte btw over vastgoedtransac-
tie?

Het in de vorige paragraaf besproken SEB Bankas-arrest roept de vraag op of art. 184 
Btw-richtlijn ook van toepassing is op foutherstel in de (spiegelbeeldige) situatie waarin 
een belastingplichtige een belaste vastgoedtransactie heeft afgenomen, maar verzuimd 
heeft zijn recht op aftrek onmiddellijk uit te oefenen. Omdat in art. 180 Btw-richtlijn 
is voorzien in de mogelijkheid dat lidstaten in die situatie een aftrek kunnen verlenen, 
ligt het naar mijn mening niet voor de hand om aan te nemen dat art. 184 Btw-richtlijn 

445 In gelijke zin: Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 11 april 2018, zaak C-532/16, V-N 2018/27.16 
(SEB Bankas). Zie ook: conclusie A-G Ettema 20 december 2019, nr. 19/01427, V-N 2020/10.11, 
punten 2.8 t/m 2.11. Anders: Van Zadelhoff die meent dat de herzieningsregeling niet bedoeld is 
om fouten te herstellen, maar enkel om de aftrek aan te passen aan de gewijzigde omstandig-
heden (Van Zadelhoff, noten bij HR 8 oktober 2010, 07/13629, BNB 2011/32 en HR 15 spril 2011, 
nr. 10/00275, BNB 2011/191).

446 Cornielje, noot bij HvJ EU 11 april 2018, zaak C-532/16, FED 2018/104 (SEB Bankas).
447 Conclusie A-G Ettema 20 december 2019, nr. 19/01427, V-N 2020/10.11, punt 2.14.
448 Zie ook: Van Zadelhoff, noot bij HR 9 juli 1999, nr. 34.384, BNB 1999/351 die opmerkt: “Ten 

onrechte in rekening gebrachte BTW is nochtans verschuldigd. Met het oog op de mogelijke aftrek 
van die belasting door een ander, is dit een begrijpelijke regeling. Ik vind het echter vreemd dat de 
wetgeving niet in een correctiemogelijkheid voorziet. Ook belastingplichtigen kunnen zich immers 
vergissen. Fouten moeten toch kunnen worden hersteld. De praktijk weet zich veelal te redden met 
zogenoemde 'creditfacturen', doch formeel bezien is dat niet juist. Mijns inziens dient de wet een 
correctiemogelijkheid te bieden.” De door Ettema en Sparidis geuite vrees dat deze herzienings-
verplichting voor de belastingplichtige in Nederland zou leiden tot een verlenging van de termijn 
waarbinnen het voor de belastingdienst mogelijk is om te corrigeren (conclusie A-G Ettema 
20 december 2019, nr. 19/01427, V-N 2020/10.11, punt 2.14 en Sparidis, noot bij conclusie A-G 
Ettema 20 december 2019, nr. 19/01427, NLF 2020/0360), acht ik ongegrond. In Nederland vervalt 
de naheffingstermijn door verloop van vijf jaar na het kalenderjaar waarin de belastingschuld 
is ontstaan of de teruggaaf is verleend (art. 20 lid 3 Awr). En het jaar waarin de belastingschuld 
van de belastingplichtige is ontstaan of de teruggaaf is verleend, is naar mijn mening het jaar 
waarin de belastingplichtige de ten onrechte in rekening gebrachte btw in aftrek heeft gebracht 
of teruggekregen en niet het jaar waarin de belastingplichtige zijn aftrek had moeten herzien.
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lidstaten hiertoe dwingt.449 Naar mijn mening valt deze situatie ook niet onder art. 184 
Btw-richtlijn. De herziening op grond van art. 184 Btw-richtlijn veronderstelt een oor-
spronkelijk toegepaste aftrek – die kan overigens nihil zijn450 – die hoger of lager is dan 
de belastingplichtige gerechtigd was toe te passen.451 Een belastingplichtige die vergeet 
om zijn aftrek onmiddellijk te effectueren, heeft echter geen aftrek toegepast. Wanneer 
een toegepaste aftrek ontbreekt, komt het mij logisch voor dat een herziening van de 
oorspronkelijke toegepaste aftrek niet mogelijk is. Het SEB Bankas-arrest maakt geen 
inbreuk op die logica. Dit arrest ziet niet op het niet-toepassen van de aftrek, maar op het 
onjuist toepassen van de aftrek (zie paragraaf 8.5.3.2.2). Dat is, zoals hiervoor is betoogd, 
een wezenlijk verschil. Uit het Uudenkaupungin Kaupinki-arrest leid ik af dat ook het 
Hof van Justitie dit beschouwt als een ander geval.452 De Hoge Raad heeft – conform de 
conclusie van A-G Ettema453 – hierover een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Hof 
van Justitie.454 Op grond van het voorgaande meen ik dat dit niet nodig was geweest, maar 
de tijd zal leren of die opvatting juist is.455

 8.5.3.3 Nederland

 Het recht op aftrek ontstaat op het moment dat de aftrekbare btw verschuldigd wordt en 
dient in het tijdvak waarin het aftrekrecht is ontstaan te worden toegepast. Er kan – zeker 
bij vastgoed – enige tijd zijn gelegen tussen het moment waarop het recht op aftrek is 
ontstaan en het moment waarop het vastgoed in gebruik wordt genomen, bijvoorbeeld 
vanwege aanvangsleegstand of werkzaamheden om het vastgoed gereed te maken voor 
het beoogde gebruik (een verbouwing bijv.). In die ‘tussentijd’ kan zich een wijziging in 
het recht op aftrek voordoen als bedoeld in art. 185 Btw-richtlijn (zie paragraaf 8.5.3.2). 
In Nederland geldt in dat geval art. 15 lid 4 Wet OB op grond waarvan het totale bedrag 
van de oorspronkelijk toegepaste aftrek in één keer wordt herzien indien bij de inge-
bruikneming ervan die oorspronkelijke toegepaste aftrek blijkt af te wijken van de aftrek 
die belastingplichtige gerechtigd is toe te passen op basis van het werkelijke gebruik. 
Deze herziening geldt ook voor onroerende investeringsgoederen. In de zaak Stichting 
Schoonzicht heeft de Hoge Raad aan het Hof van Justitie de prejudiciële vraag voorgelegd 
of dit door de beugel kan.456 In paragraaf 8.5.3.3.1 wordt nader ingegaan op de richtlijn-
conformiteit en de wenselijkheid van de in Nederland voorgeschreven herziening van de 
aftrek van de btw op een onroerend investeringsgoed bij ingebruikneming. Vervolgens 
komt in paragraaf 8.5.3.2.2 de ‘Nederlandse’ herziening aan bod van de aftrek van de btw 
op niet-investeringsgoederen en diensten (bijv. een verbouwingsdienst) die veroorzaakt 
wordt door een uitgaande belaste of vrijgestelde vastgoedtransactie.

449 Zie ook: Van Zadelhoff, noten bij HR 8 oktober 2010, 07/13629, BNB 2011/32 en HR 15 april 2011, 
nr. 10/00275, BNB 2011/191.

450 HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-184/04, V-N 2006/18.25, r.o. 30 en 41 (Uudenkaupungin Kaupinki).
451 HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-184/04, V-N 2006/18.25, r.o. 41 (Uudenkaupungin Kaupinki).
452 HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-184/04, V-N 2006/18.25, r.o. 41 (Uudenkaupungin Kaupinki).
453 Conclusie A-G Ettema 20 december 2019, nr. 19/01427, V-N 2020/10.11.
454 HR 26 maart 2021, nr. 19/01427, V-N 2021/15.12.
455 Anders: Redactie V-N, aantekening bij HR 26 maart 2021, nr. 19/01427, V-N 2021/15.12, Sparidis, 

noot bij conclusie A-G Ettema 20 december 2019, nr. 19/01427, NLF 2020/0360 en Van den Berg, 
commentaar bij conclusie A-G Ettema 20 december 2019, nr. 19/01427, NTFR 2020/739.

456 HR 14 december 2018, nr. 17/00799, BNB 2019/28, m.nt. Bijl.
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8.5.3.3.1 Herziening aftrek onroerend investeringsgoed bij ingebruikneming

Op grond van art. 187 lid 1, tweede en derde alinea Btw-richtlijn kunnen lidstaten kiezen 
voor een herzieningsperiode van minimaal vijf en maximaal 20 volle jaren vanaf de 
ingebruikneming van het onroerend investeringsgoed (zie paragraaf 8.5.4.2). De keuze 
voor die afwijkende herzieningsperiode heeft tot gevolg dat de aanvang van de herzie-
ningsperiode voor een onroerend investeringsgoed niet per definitie samenvalt met het 
moment waarop het recht op aftrek moet worden uitgeoefend. Op grond van art. 15 lid 4 
Wet OB dient de belastingplichtige in dat geval het totale btw-bedrag te herzien indien 
bij de ingebruikneming ervan die oorspronkelijke toegepaste aftrek blijkt af te wijken van 
de aftrek die belastingplichtige gerechtigd is toe te passen op basis van het werkelijke 
gebruik van het onroerende investeringsgoed. In de zaak Stichting Schoonzicht heeft de 
Hoge Raad aan het Hof van Justitie de prejudiciële vraag voorgelegd of art. 184 tot en met 
art. 187 Btw-richtlijn zich tegen die herziening verzetten.457

Het Hof heeft die vraag ontkennend beantwoord.458 Indien een lidstaat, zoals Nederland, 
heeft gekozen voor de ingebruikneming van het onroerend investeringsgoed als beginpunt 
van de herzieningsperiode, dan heeft de gespreide herziening volgens het Hof uitsluitend 
betrekking op wijzigingen in het recht op aftrek die zich na die ingebruikneming hebben 
voorgedaan. Omdat art. 187 Btw-richtlijn geen nadere regels bevat voor de herziening 
die moet worden toegepast indien het recht op aftrek van de btw op het onroerende 
investeringsgoed op het tijdstip van ingebruikneming hoger of lager is dan de oorspronkelijk 
toegepaste aftrek, valt de vaststelling van deze nadere regels onder de reikwijdte van art. 186 
Btw-richtlijn. Bij de vaststelling van de nadere regels voor de algemene herzieningsregeling 
op grond van die bepaling hebben lidstaten een beoordelingsruimte, maar die ruimte is 
begrensd door het doel en de systematiek van de Btw-richtlijn en met name het beginsel 
van de fiscale neutraliteit. Naar het oordeel van het Hof is Nederland met de herziening 
op grond van art. 15 lid 4 Wet OB binnen de lijnen gebleven. Deze herziening is naar het 
oordeel van het Hof in overeenstemming met het beginsel van de fiscale neutraliteit. 
Voorts staat deze herziening niet in de weg aan de (dwingend voorgeschreven) gespreide 
herziening op grond van de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen, 
aangezien deze regeling betrekking heeft op wijzigingen die zich na het eerste gebruik 
hebben voorgedaan. De Hoge Raad heeft conform deze beslissing van het Hof geoordeeld 
dat de herzieningsregeling van art. 15 lid 4 Wet OB in overeenstemming is met art. 184 
Btw-richtlijn, ook als het om investeringsgoederen gaat. Daarnaast heeft hij geoordeeld dat 
deze regeling wat betreft investeringsgoederen niet in strijd is met art. 187 Btw-richtlijn.459

Op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit acht ik de beslissing van het Hof in de 
zaak Stichting Schoonzicht wenselijk. Een herziening van de oorspronkelijke toegepaste 
aftrek van de btw op het onroerende investeringsgoed overeenkomstig het werkelijk 
gebruik bij ingebruikneming van het investeringsgoed, leidt tot een resultaat dat beter 
aansluit bij de ratio van de herzieningsregeling (zie paragraaf 8.5.2) dan het na afloop van 

457 HR 14 december 2018, nr. 17/00799, BNB 2019/28, m.nt. Bijl.
458 HvJ EU 17 september 2020, zaak C-791/18, BNB 2021/18, m.nt. Bijl (Stichting Schoonzicht).
459 HR 27 november 2020, nr. 17/00799 bis, BNB 2021/19, m.nt. Bijl.
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elk van de 10 herzieningsjaren – in Nederland geldt een herzieningsperiode van 10 jaar, 
het jaar van ingebruikneming daaronder begrepen – herzien van 1/10e van de btw op het 
investeringsgoed.460 Zij bewerkstelligt immers dat de btw-druk op het investeringsgoed 
op het moment van eerste gebruik volledig met dit gebruik correspondeert. De herziening 
op het moment van ingebruikneming is ook wenselijk op grond van de concurrentieneu-
traliteit.461 Zij voorkomt dat de btw-druk op het moment van ingebruikneming van een 
onroerend investeringsgoed in vergelijkbare gevallen verschilt naargelang dit goed al dan 
niet overeenkomstig de bestemming in gebruik is genomen. Zonder een herziening op het 
moment van ingebruikneming zou een belastingplichtige die het onroerend investeringsgoed 
bestemt voor belaste handelingen, maar in gebruik neemt voor vrijgestelde handelingen 
een financieringsvoordeel genieten. Hij zou de toegepaste aftrek immers in delen kunnen 
corrigeren, terwijl een belastingplichtige die het onroerend investeringsgoed in gebruikt 
neemt voor vrijgestelde handelingen conform de bestemming dit voordeel ontbeert. In de 
omgekeerde situatie – een bestemming voor vrijgestelde handelingen, maar ingebruikne-
ming voor belaste handelingen – leidt het ontbreken van een herziening op het moment van 
ingebruikneming ertoe dat de belastingplichtige een financieringsnadeel lijdt ten opzichte 
van een belastingplichtige die het onroerend investeringsgoed conform de bestemming 
in gebruik neemt voor belaste handelingen. De herziening van het totale bedrag van de 
toegepaste aftrek op het moment van ingebruikneming voorkomt derhalve een valse start 
bij aanvang van de herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen.462

 8.5.3.3.2 Herziening aftrek niet-investeringsgoederen en diensten

 Uit paragraaf 8.5.3.3.1 volgt dat de algemene herzieningsregeling in art. 184 tot en met 
186 Btw-richtlijn zich naar het oordeel van het Hof van Justitie niet verzet tegen een her-
ziening van het totale bedrag van de oorspronkelijk voor een onroerend investeringsgoed 
toegepaste aftrek in één keer indien bij de ingebruikneming ervan die oorspronkelijke 
toegepaste aftrek blijkt af te wijken van de aftrek die belastingplichtige gerechtigd is toe 
te passen op basis van het werkelijke gebruik van dat goed. Dit heeft evenzeer te gelden 
voor goederen en diensten waarop de bijzondere herzieningsregeling voor onroerende 
investeringsgoederen niet van toepassing is (en waarbij een samenloop van de algemene 
en bijzondere herzieningsregeling dus niet speelt). Ook bij die goederen en diensten 
leidt een herziening van het totale bedrag indien het werkelijke gebruik afwijkt van de 
toegepaste aftrek op grond van de bestemming, tot een resultaat dat meer in overeen-
stemming is met de strekking van de herzieningsregeling, de inwendige neutraliteit, en de 

460 HR 14 december 2018, nr. 17/00799, BNB 2019/28, m.nt. Bijl, r.o. 6.6.3.
461 Conclusie A-G Bobek 3 maart 2020, zaak C-791/18, V-N 2020/16.18, punten 52-57 (Stichting 

Schoonzicht).
462 Voor de btw op aan de belastingplichtige geleverde onroerende niet-investeringsgoederen - 

voorraad - geldt naar mijn mening dat de aftrek met de belaste of vrijgestelde levering van dit 
onroerend goed - de ingebruikneming - definitief is. Voor deze onroerende goederen voorkomt 
een herziening van het volledige btw-bedrag bij ingebruikneming dus geen valse start bij de 
aanvang van de herzieningsperiode, maar een valse finish. Hierbij dient echter te worden opge-
merkt dat in Nederland – naar mijn mening ten onrechte – het onderscheid tussen onroerende 
investeringsgoederen (bedrijfsmiddelen) en onroerende niet-investeringsgoederen (voorraad) 
niet maakt, maar alle onroerende goederen als investeringsgoederen beschouwt (art. 13 lid 1 
Uitv.besch. OB). In paragraaf 8.5.4.2.2.3 wordt hierop nader ingegaan.
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concurrentieneutraliteit. Dat Nederland ervoor heeft gekozen om de btw op alle goederen 
en diensten te herzien indien op het tijdstip van ingebruikneming blijkt dat de btw voor 
een groter of kleiner deel in aftrek is gebracht dan waartoe de belastingplichtige op grond 
van het gebruik gerechtigd is, is daarom op grond van art. 186 Btw-richtlijn toegestaan463 
en naar mijn mening ook wenselijk.

Een belastingplichtige die een onroerend (investerings)goed huurt of geleverd heeft 
gekregen en nadien goederen of diensten met betrekking tot dit onroerend (investerings)-
goed afneemt, zoals een verbouwing van een gebouw of bewerkingen van een onbebouwd 
terrein, kan op grond van art. 15 lid 4 Wet OB tegen een herziening van de aftrek van de 
btw op die goederen diensten aanlopen indien hij deze goederen en diensten in gebruik 
neemt voor een belaste of vrijgestelde vastgoedtransactie. Dit is het geval indien op het 
moment van ingebruikneming voor de belaste of vrijgestelde vastgoedtransactie blijkt 
dat de oorspronkelijke toegepaste aftrek afwijkt van dit volledige aftrekgerechtigde of 
volledige niet-aftrekgerechtigde gebruik. Een herziening op het moment van ingebruik-
neming wegens een wijziging in het recht op aftrek als bedoeld in art. 185 Btw-richtlijn 
(zie paragraaf 8.5.3.2.2) impliceert dat het betreffende goed of de betreffende dienst op dat 
moment nog niet is verbruikt. Indien een goed of een dienst op het moment van verwerving 
onmiddellijk is verbruikt, dan is een herziening wegens een wijziging in het recht op aftrek 
op een later moment volgens het Hof van Justitie niet mogelijk.464

De Hoge Raad hanteert voor de toepassing van art. 15 lid 4 Wet OB daarom terecht een 
onderscheid tussen goederen en diensten die bij verwerving onmiddellijk worden verbruikt 
en goederen en diensten waarbij dat niet het geval is. Alleen de btw op laatstgenoemde 
goederen en diensten kan bij ingebruikneming worden herzien indien het gebruik afwijkt 
van de bestemming. Die goederen en diensten zijn (voor de btw) verbruikt op het moment 
van ingebruikneming. Indien een belastingplichtige een vastgoedtransactie verricht en hij 
met betrekking tot dit vastgoed goederen en diensten heeft betrokken, dan dient derhalve 
te worden beoordeeld of die goederen en diensten op het moment van het betrekken 
al dan niet onmiddellijk zijn verbruikt. In onderstaand overzicht is aan de hand van de 
Nederlandse jurisprudentie en literatuur inzichtelijk gemaakt welke goederen en diensten 

463 In gelijke zin: HR 14 december 2018, nr. 17/00799, BNB 2019/28, m.nt. Bijl, r.o. 6.2.2 en Bijl in zijn 
noot bij dit arrest.

464 HvJ EG 17 mei 2001, gevoegde zaken C-322/99 en 323/99, FED 2001/509, m.nt. Swinkels, r.o. 91 
en 92. (Fischer/Brandenstein).
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met betrekking tot een onroerend goed465 onmiddellijk worden verbruikt (geen herziening 
mogelijk bij ingebruikneming voor belaste of vrijgestelde vastgoedtransactie) en welke 
goederen en diensten op het moment van ingebruikneming worden verbruikt (herziening 
mogelijk bij ingebruikneming voor belaste of vrijgestelde vastgoedtransactie).

Categorie goederen en 
diensten

Verbruiks-
moment

Herziening Voorbeelden

Goederen en diensten 
om een onroerend goed 
in goede staat te houden 
(instandhoudingskosten)1

Verwerving Nee • Verwarming2

• Servicekosten3

• Onderhoud4

• Reparatie5

• Schoonmaak6

• Beveiliging7

• (Object)bewaking8

Goederen en diensten om 
wijzigingen aan onroe-
rend goed aan te brengen 
(wijzigingskosten9)10

Ingebruik-
neming

Ja • Verbouwing en/of 
uitbreiding gebouw11

• Bewerking on-
bebouwd terrein 
(bouwrijp maken 
bijv.)12

Goederen en diensten om 
onroerend (investerings)-
goed in eigen bedrijf te 
ontwikkelen (ontwikke-
lingskosten)13

Ingebruik-
neming

Ja • Ontwerp voor nog te 
bouwen gebouw(en)

• Haalbaarheidsonder-
zoek

465 De Hoge Raad spreek van goederen en diensten met betrekking tot een bedrijfsmiddel, een inves-
teringsgoed. Naar mijn mening is er op grond van de algemene herzieningsregeling geen reden 
om goederen en diensten met betrekking tot een (onroerend) goed dat als voorraad kwalificeert 
anders te behandelen. Een onroerend goed dat door een vastgoedhandelaar is aangeschaft met 
het oog op de doorverkoop of een onroerend goed dat gehuurd wordt, is naar mijn mening geen 
bedrijfsmiddel (zie paragraaf 8.5.4.2.2.3). Niettemin kan een belastingplichtige wel goederen en 
diensten afnemen om dit onroerend goed in goede staat te houden of hieraan wijzigingen aan te 
brengen. Tevens is het mogelijk dat een belastingplichtige, zoals een projectontwikkelaar, een 
onroerend goed ontwikkelt en tot stand brengt dat als voorraad kwalificeert. Omdat onroerend 
goed in Nederland - naar mijn mening ten onrechte (zie paragraaf 8.5.4.2.2.3) - zonder meer wordt 
aangemerkt als een investeringsgoed, zal de restrictie van de Hoge Raad tot bedrijfsmiddelen 
niet leiden tot een - in het licht van de inwendige en concurrentieneutraliteit onwenselijke - 
ongelijke herzieningsbehandeling van goederen en diensten die gerelateerd zijn aan onroerende 
investeringsgoederen en goederen en diensten die gerelateerd zijn aan onroerende goederen die 
kwalificeren als voorraad. Dit neemt niet weg dat het naar mijn mening wenselijk is dat de Hoge 
Raad de onjuiste restrictie tot goederen en diensten met betrekking tot bedrijfsmiddelen loslaat.
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Categorie goederen en 
diensten

Verbruiks-
moment

Herziening Voorbeelden

Goederen en diensten om 
onroerend niet-investe-
ringsgoed in eigen bedrijf 
tot stand te brengen 
(totstandbrengingskos-
ten)14

Ingebruik-
neming

Ja • Bouwmaterialen
• (Bouw)diensten 

onderaannemers
• Bouwbegeleiding

1 HR 24 augustus 1994, nr. 29.414, BNB 1995/43, m.nt. Finkensieper, r.o. 3.3, HR 4 decem-
ber 2009, nr. 07/13230, BNB 2010/64, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.6 en HR 7 juni 2019, 
nr. 17/05587, BNB 2020/11, m.nt. Blokland, r.o. 2.3.3.

2 HR 24 augustus 1994, nr. 29.414, BNB 1995/43, m.nt. Finkensieper.
3 HR 24 augustus 1994, nr. 29.414, BNB 1995/43, m.nt. Finkensieper.
4 Hof Arnhem 23 juni 1996, nr. 96/0968, V-N 1999/35.3.3.
5 Hof Arnhem 23 juni 1996, nr. 96/0968, V-N 1999/35.3.3.
6 M. Soltysik, ‘Btw, leegstand, instandhoudings- en verbeteringskosten: It’s still the same’, NTFR 

2014/25 en M. van der Wulp, ‘Voorgenomen gebruik en gebruik voor een voornemen’, BtwBrief 
2018/36, p. 3.

7 M. van der Wulp, ‘Voorgenomen gebruik en gebruik voor een voornemen’, BtwBrief 2018/36, 
p. 3.

8 M. Soltysik, ‘Btw, leegstand, instandhoudings- en verbeteringskosten: It’s still the same’, NTFR 
2014/25.

9 In de Nederlandse literatuur wordt ook wel gesproken van ‘verbeteringskosten’ (zie bijv. M. 
Soltysik, ‘Btw, leegstand, instandhoudings- en verbeteringskosten: It’s still the same’, NTFR 
2014/25 en J. Rous en K.F.H. van Lierop, ‘Verslag 44e Fiscale Conferentie “Vastgoed”’, WFR 
2018/26, p. 158). Dit begrip is ontleend aan de Nederlandse inkomsten- en vennootschaps-
belasting. Voor deze belastingen is (pas) sprake van een verbetering indien door de aard 
van de werkzaamheden (in bouwtechnische zin) en materialen een wezenlijke verandering 
is aangebracht waardoor het vastgoed naar inrichting, aard of omvang een wijziging heeft 
ondergaan (T.M. Berkhout, ‘Activeren, tenzij: ingrijpende renovaties en transformaties van 
vastgoedcomplexen’, NTFR 2013/982). Het komt mij voor dat als sprake is van een verbetering 
voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting sprake is van goederen en diensten om wijzi-
gen aan onroerend goed aan te brengen. Of het omgekeerde ook geldt, betwijfel ik. Voor de 
inkomsten- en vennootschapsbelasting is er bijvoorbeeld bij modernisering van vastgoed geen 
sprake van een verbetering indien de verbeteringsuitgaven minder bedragen dan de uitgaven 
voor het herstel (T.M. Berkhout, ‘Activeren, tenzij: ingrijpende renovaties en transformaties 
van vastgoedcomplexen, NTFR 2013/982). Voor de btw komt aan de hoogte van de uitgaven 
evenwel geen beslissende betekenis toe waardoor naar mijn mening ook in die situatie sprake 
kan zijn van wijzigingskosten. Om die reden geef ik de voorkeur aan het begrip ‘wijzigingskos-
ten’.

10 HR 4 december 2009, nr. 07/13230, BNB 2010/64, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 3.4.6 en HR 
7 juni 2019, nr. 17/05587, BNB 2020/11, m.nt. Blokland, r.o. 2.3.3.

11 HR 28 juni 2000, nr. 36.465, BNB 2000/332, m.nt. Van Zadelhoff en HR 4 december 2009, 
nr. 07/13230, BNB 2010/64, m.nt. Van Zadelhoff.

12 HR 4 december 2009, nr. 07/13230, BNB 2010/64, m.nt. Van Zadelhoff.
13 HR 7 juni 2019, nr. 17/05587, BNB 2020/11, m.nt. Blokland, r.o. 2.3.3.
14 HR 7 juni 2019, nr. 17/05587, BNB 2020/11, m.nt. Blokland, r.o. 2.3.3. Betrekt een belasting-

plichtige goederen en diensten om in eigen bedrijf een onroerend investeringsgoed tot stand te 
brengen, dan geldt art. 15 lid 4 Wet OB ook, maar die situatie is reeds aan bod gekomen in de 
vorige paragraaf.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad is naar mijn mening af te leiden dat niet-inves-
teringsgoederen en diensten met betrekking tot vastgoed het aftrekregime volgen dat 
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geldt voor het vastgoed.466 Naar ik meen is dat wenselijk op grond van de inwendige 
fiscale neutraliteit, omdat dit leidt tot het meest nauwkeurige aftrekresultaat. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat als het werkelijk gebruik van het vastgoed aan de hand van objectieve en 
nauwkeurige gegevens vast te stellen is en dit werkelijk gebruik afwijkt van het pro rata 
(zie paragraaf 8.3.5), de gebruikmethode zowel geldt voor de splitsing van de (eventuele) 
btw op het vastgoed zelf als de btw op de niet-investeringsgoederen en diensten met 
betrekking tot dit vastgoed (bijv. het onderhoud en de schoonmaak van het vastgoed).

8.5.4 Bijzondere herzieningsregeling onroerende investeringsgoederen

8.5.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de bijzondere herzieningsregeling voor onroerende 
investeringsgoederen. De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Eerst wordt het object
van de bijzondere herzieningsregeling voor onroerende investeringsgoederen behandeld: 
onroerende investeringsgoederen (paragraaf 8.5.4.2) en – mits een lidstaat daarvoor kiest – 
investeringsdiensten (paragraaf 8.5.4.3). Vervolgens wordt in paragraaf 8.5.4.4 ingegaan op 
de vraag hoe lang de aftrek herzien moet worden, de herzieningsperiode. Omdat art. 187 
lid 1 Btw-richtlijn de lidstaat op dit punt een keuze laat tussen twee mogelijkheden, zal in 
deze paragraaf tevens op hoofdlijnen worden weergegeven voor welke herzieningsperiode 
de lidstaten hebben gekozen. In paragraaf 8.5.4.5 komt aan bod wat herzien moet worden, 
de herzieningsomvang. Daarna wordt ingegaan op de vraag wanneer de aftrek herzien 
moet worden: bij wijzigingen in het recht op aftrek (paragraaf 8.5.4.6). In paragraaf 8.5.4.7 
worden de gevolgen geschetst van leegstand gedurende de herzieningsperiode waarna 
in paragraaf 8.5.4.8 wordt ingegaan op de herziening bij de levering van het onroerend 
investeringsgoed gedurende de herzieningsperiode. Vervolgens komen in paragraaf 8.5.4.9 
de herzieningsgevolgen aan bod van demontage van onroerende tijdelijke huisvesting 
gedurende de herzieningsperiode waarna in paragraaf 8.5.4.10 kort wordt ingegaan op 
de herzieningsgevolgen van de overdracht van onroerende investeringsgoederen in het 
kader van een geruisloze overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid 
van goederen.

8.5.4.2 Onroerende investeringsgoederen

8.5.4.2.1 Richtlijn(historie)

Op grond van art. 187 tot en met 190 Btw-richtlijn gelden er bijzondere regels voor de her-
ziening van investeringsgoederen. In de Btw-richtlijn is het begrip ‘investeringsgoederen’ niet 
gedefinieerd. Niettemin volgt uit de mogelijkheid die art. 187 lid 1, derde alinea Btw-richtlijn 
biedt om de herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen te verlengen tot 
maximaal 20 jaar dat het begrip ‘investeringsgoederen’ ook onroerende goederen omvat. 
Daarnaast is uit de toelichting op art. 9 lid 3 Voorstel voor een tweede richtlijn en art. 17, 
derde streepje Tweede Richtlijn af te leiden dat met het begrip ‘investeringsgoederen’ 

466 Zie bijv. HR 17 februari 1993, nr. 28.910, BNB 1993/126, HR 14 december 2001, nr. 36.859, 
V-N 2001/66.17 en HR 15 juni 2012, nr. 15 juni 2012, nr. 10/01746, BNB 2012/222, m.nt. Bijl.



655

Herziening btw-aftrek bij wijziging gebruik vastgoed 8.5.4.2.1

gedoeld wordt op goederen waarop wordt afgeschreven.467 Op grond van art. 189, onderdeel a 
Btw-richtlijn kunnen lidstaten het begrip ‘investeringsgoederen’ voor de toepassing van 
art. 187 en art. 188 Btw-richtlijn definiëren. Een vergelijkbare bepaling kwam niet voor in 
de Tweede Richtlijn of het Voorstel voor een zesde richtlijn. Uit de vergaderstukken inzake 
de totstandkoming van de Zesde Richtlijn volgt dat de Groep van financiële vraagstukken 
als oplossing had gevonden om lidstaten de bevoegdheid te geven om het begrip ‘inves-
teringsgoederen’ voor de toepassing van de bijzondere herzieningsregeling te definiëren. 
De Europese Commissie vond die facultatieve bevoegdheid een stap terug ten opzichte 
van de Tweede Richtlijn, omdat ‘hierdoor het resultaat van alle pogingen tot harmonisatie 
van de Tweede Richtlijn tenietgedaan wordt’.468 Dit bezwaar van de Europese Commissie 
heeft de lidstaten evenwel niet weerhouden om deze stap wel te zetten.

Voor welk probleem de ‘definiëringsbevoegdheid’ de oplossing werd geacht, heb ik uit de 
vergaderstukken niet duidelijk kunnen opmaken. Mogelijk is het een tegemoetkoming aan 
de wens van met name het Verenigd Koninkrijk om de lidstaten bij de herzieningsregeling 
voor investeringsgoederen een zekere vrijheid te laten.469 Het is – gelet op de datering 
(eind 1976) – niet uitgesloten dat de opname van de definiëringsbevoegdheid niet los 
te zien van de destijds aanhangige prejudiciële zaak VNO waarin de Hoge Raad aan het 
Hof van Justitie de vraag had voorgelegd of een belastingplichtige zich rechtstreeks mag 
beroepen op het (niet-gedefinieerde) begrip ‘investeringsgoed’ in de Tweede Richtlijn en, 
zo ja, hoe dit begrip moet worden uitgelegd.470 De lidstaten hadden bij het opstellen van 
de Tweede Richtlijn niet aan die mogelijkheid gedacht.471 Dat het Hof van Justitie472 – net 
als A-G Mayras in zijn conclusie473 – die mogelijkheid wel zag, kwam voor de lidstaten 

467 Toelichting op art. 9 lid 3 Voorstel voor een tweede richtlijn.
468 Bijlage bij de nota van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van 9 december 1976, 

nr. R/3013/76 (FIN 806), p. 5.
469 Nota van de Groep financiële vraagstukken van 7 januari 1974, nr. R/2/74 (FIN 2), deel II, p. 24 en 

25.
470 HR 9 juni 1976, nr. 17.833, BNB 1976/168.
471 Tuk in zijn noot onder BNB 1978/18.
472 HvJ EG 1 februari 1977, zaak 51/76, BNB 1978/18, m.nt. Tuk, r.o. 10 en 11 (VNO).
473 Conclusie A-G Mayras 14 december 1976, zaak 51/76, ECLI:EU:C:1976:179.
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dan ook als een (onaangename) verrassing.474 Omdat de verwijzingsbeslissing van de 
Hoge Raad, de conclusie van A-G Mayras en de beslissing van het Hof allemaal dateren 
van vóór de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn, acht ik het niet uitgesloten dat met 
de toevoeging van (thans) art. 189, onderdeel a Btw-richtlijn is beoogd zeker te stellen dat 

474 De noot van Tuk onder BNB 1978/18 geeft treffend weer dat en waarom het VNO-arrest voor 
de lidstaten een (onaangename) verrassing was: “Dat er geen directe werking is, is ook eigenlijk 
vanzelfsprekend voor degenen, die van de zijde van de Lid-Staten de moeizame besprekingen over het 
maken van afspraken over de omzetbelasting hebben mede gemaakt. De Commissie van de EEG was 
wel ambitieus, maar van haar doel om op korte termijn voor de omzetbelasting een soort Europese 
wetgeving te maken, die in de Lid-Staten zou gelden, kon niets terecht komen, omdat de Lid-Staten 
daaraan nog helemaal niet toe waren. Alleen een stap voor stap benadering was op zijn plaats. Het 
hinderlijkste bij de omzetbelasting was het feit van de compenserende maatregelen in het verkeer 
van goederen tussen de Lid-Staten. Om tot afschaffing van die maatregelen te komen was het tot 
stand brengen van nationale wetgevingen, welke op een zelfde stelsel van heffing waren gegrond, 
gewenst. En dat stelsel van heffing is dan geworden de BTW, waarvan de algemene lijnen in de R2 
[Tweede Richtlijn; MvdW] zijn vastgelegd. De nationaal gevoeligste punten werden daarin echter 
nog niet geregeld, zoals o.m. de Landbouw, de kleine ondernemers, gedeelten bij de in- en uitvoer, 
plaats van dienst, wijze van heffing enz. om van de tarieven maar helemaal niet te spreken. In 1967 
was men er nog helemaal niet aan toe om tot een o.b.-regeling in de EEG te komen met de burgers 
juridisch bindende teksten. België/Luxemburg en Nederland hadden toen al een aanzienlijke ervaring 
op het terrein van gelijke wetten voor elk land opgedaan. Ik herinner me nog, dat aan het einde van 
de veertiger jaren in de Benelux de idee leefde om een gezamenlijke algemene wet inzake douanen 
en accijnzen te maken. Dat lukte helemaal niet, terwijl het toen alleen nog maar om formaliteiten 
ging. Ik ben het daarom helemaal eens met de grondgedachte van de van Duitse zijde voor het Hof 
gemaakte opmerkingen. Een in krasser bewoordingen geuite zienswijze zou niet misplaatst zijn 
geweest.
Het hinderlijke bij die compenserende maatregelen in het goederenverkeer tussen de Lid-Staten was 
de vrees, dat een Staat met die maatregelen in de praktijk wel eens overcompensatie zou kunnen 
nastreven en daardoor de concurrentieverhoudingen t.a.v. de andere Staten zou kunnen scheeftrekken. 
Bij de besprekingen voor de totstandkoming van de R2 [Tweede Richtlijn; MvdW] kwam die vrees 
van bevoordeling van eigen ondernemers dan ook steeds om de hoek kijken. Of een Staat zijn eigen 
burgers wat nadeliger zou willen behandelen dan in de andere Lid-Staten zou geschieden, moest 
iedere Staat maar zelf weten. Zelfs in de beslissende vergadering van de Raad van Ministers van de 
EEG van 11 febr. 1967 kwam dat bij de behandeling van de bepalingen wat art. 11 (4) is geworden, 
nog duidelijk aan de dag. Als een Staat behalve voor de in het bijzonder aangeduide goederen voor 
de privébehoeften van de belastingplichtige of van zijn personeel nog voor andere goederen de 
aftrekregeling wilde uitsluiten, dan bestond bij de andere Staten daartegen geen bezwaar.
Indien de aanvaarders van de R2 [Tweede Richtlijn; MvdW] ook maar hadden kunnen denken, dat er 
bepalingen bij waren, aan welke later wel eens rechtstreekse werking zou kunnen worden toegekend, 
dan waren ze ongetwijfeld veel kritischer op de tekst geweest. In hun ogen ging het echter alleen 
om een algemene regeling zonder directe werking, waarover bij ernstig meningsverschil tussen een 
Lid- Staat en de Commissie of andere Lid-Staten in overeenstemming met de strekking van de R2 
[Tweede Richtlijn; MvdW] zou kunnen worden gesproken. Daarvoor waren de in eenvoudige woorden 
vervatte teksten voldoende.
Waarvan zouden anders de Nederlandse bewindslieden, die het Nederlandse begrippenmateriaal 
van de omzetbelasting al zo lang kenden, genoegen hebben genomen met zonder meer het woord 
investeringsgoederen, dat naar nu blijkt wel voor, laten we zeggen, 95% van de gevallen de lading dekt, 
maar nu juist niet voor de verfijningen, die in Nederland gebruikelijk waren? Bij de parlementaire 
behandeling van het ontwerp van wet konden de bewindslieden dan ook naar hun mening gerust 
zeggen, dat de artt. 43 en 45 in overeenstemming waren met dat art. 17. Geen enkele andere Lid-
Staat zou overigens ook maar enig bezwaar hebben gemaakt, indien Nederland een uitdrukkelijke 
uitzondering had gewild voor al die goederen, die in Nederland tot de bedrijfsmiddelen behoren en 
blijkbaar het begrip investeringsgoederen te boven gaan. Nu moeten we echter achteraf zeggen, wat 
zijn die Nederlandse ambtenaren een sufkousen geweest om zo'n tekst van de R2 [Tweede Richtlijn; 
MvdW] aan hun bewindslieden als aanvaardbaar te adviseren.”
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het begrip ‘investeringsgoederen’ voor de toepassing van de herzieningsregeling hetzelfde 
lot zou (kunnen) zijn beschoren.

8.5.4.2.2 Hof van Justitie

8.5.4.2.2.1 VNO-arrest

In de vorige paragraaf is het VNO-arrest475 van het Hof van Justitie al even ter sprake gekomen. 
In dit arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het begrip ‘investeringsgoederen’ 
in art. 17, derde streepje Tweede Richtlijn ter bepaling van zijn strekking en draagwijdte 
niet verwijst naar het recht van de lidstaten en dat daaruit volgt dat de uitleg van dit 
begrip in zijn algemeenheid niet ter beoordeling van iedere lidstaat kan worden gelaten. 
De gewone betekenis van dit begrip en zijn functie in het verband van de bepalingen in de 
Tweede Richtlijn wijzen er volgens het Hof op dat goederen zijn bedoeld die, gebruikt voor 
bedrijfsdoeleinden, zich onderscheiden door hun duurzame aard en waarde en waarvan 
de aanschaffingskosten normaliter dan ook niet als lopende uitgaven worden geboekt, 
maar over meerdere jaren worden afgeschreven.476 Omdat de Tweede Richtlijn niet alle 
gegevens bevat voor een uniforme en nauwkeurige omschrijving van de eisen waaraan 
op het punt van de duurzaamheid en waarde en van de toe te passen afschrijvingsregels 
moet zijn voldaan om als investeringsgoed te kwalificeren, laat het Hof de lidstaten op 
dit punt een zekere beoordelingsruimte. Lidstaten zijn echter gehouden het bestaan van 
het wezenlijke verschil tussen investeringsgoederen en andere goederen te erkennen.

8.5.4.2.2.2 Uudenkaupungin Kaupunki-arrest

In het Uudenkaupungin Kaupunki-arrest heeft het Hof van Justitie – onder verwijzing 
naar het in de vorige paragraaf besproken VNO-arrest – geoordeeld dat de bijzondere 
herzieningsregeling voor investeringen in (thans) art. 187 Btw-richtlijn e.v. haar verklaring 
en rechtvaardiging vindt in het duurzame gebruik en de dienovereenkomstige afschrijving. 

475 HvJ EG 1 februari 1977, zaak 51/76, BNB 1978/18, m.nt. Tuk (VNO).
476 De Europese Commissie heeft in deze zaak op grond van de richtlijnhistorie betoogd dat het bij 

investeringsgoederen gaat om duurzame goederen waarvan de aanschaffings- en productiekosten 
overeenkomstig de algemeen toepasselijke beginselen niet tot de lopende uitgaven worden 
gerekend, maar over meer dan één boekjaar worden verspreid. De Belgische regering heeft in 
aanvulling hierop gewezen dat de aanschaffingskosten van deze goederen een bepaald bedrag 
te boven gaan (lees: het betreft kostbare goederen). Dat verklaart waarom het Hof zowel de 
duurzaamheid als de waarde noemt als criteria voor de kwalificatie als investeringsgoed. Ook de 
objectivering van de het ‘afschrijvingscriterium’ is niet los te zien van de door de Belgische, Duitse 
en Nederlandse regering gemaakte opmerkingen in deze zaak. De Belgische regering achtte het 
wenselijker om als criterium aan te houden dat de aanschaffingskosten van investeringsgoederen 
gewoonlijk over meerdere jaren worden afgeschreven. Een grote onderneming kan echter besluiten 
tot afschrijving ineens van een duurzaam goed, terwijl een kleinere onderneming wellicht 
besluit het over meerdere jaren af te schrijven. Beide ondernemingen dienen echter wel gelijk 
te worden behandeld. Ook de Duitse en Nederlandse regering hebben erop gewezen dat het 
niet noodzakelijk is dat de aanschaffingskosten van een investeringsgoed over meerdere jaren 
wordt afgeschreven (zie ook: D.B. Bijl, ‘Zijn bedrijfsmiddelen investeringsgoederen? Uitlegging 
van de EEG-richtlijnen inzake de omzetbelasting’, WFR 1977/265). Vanuit het oogpunt van 
de concurrentieneutraliteit acht ik het dan ook wenselijk dat het Hof heeft gekozen voor een 
geobjectiveerd ‘afschrijvingscriterium’ voor investeringsgoederen.
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De in het VNO-arrest gegeven criteria voor investeringsgoederen – duurzame aard, waarde 
en afschrijving – en de door het Hof gestelde grenzen aan de beoordelingsruimte bij 
de nationale invulling van dit begrip, zijn daarom bepalend of op een goed al dan niet 
de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen van toepassing is. Maar 
wat is dan nog de betekenis van de bevoegdheid die lidstaten op grond van art. 189, 
onderdeel a Btw-richtlijn hebben om het begrip ‘investeringsgoed’ te definiëren? Uit het 
Uudenkaupungin Kaupunki-arrest leid ik af dat deze bepaling de lidstaat uitsluitend de 
bevoegdheid geeft om de bijzondere herzieningsregeling in de nationale wetgeving te 
beperken tot bepaalde investeringsgoederen.477 Ontbreekt een beperkende definitie van 
het begrip investeringsgoederen, dan geldt de bijzondere herzieningsregeling voor alle
goederen die aan de ‘VNO-criteria’ voldoen.478

In het Uudenkaupungin Kaupunki-arrest heeft het Hof korte metten gemaakt met het 
argument van de Finse regering dat (thans) art. 189, onderdeel a Btw-richtlijn lidstaten 
toestaat om het begrip ‘investeringsgoed’ te definiëren en dat het verrichten van bouw-
diensten – de oplevering van een gebouw is een dienst, tenzij een lidstaat deze handeling 
op grond van art. 14 lid 3 Btw-richtlijn aanmerkt als een levering (zie paragraaf 4.2.5) – niet 
noodzakelijkerwijs onder dit begrip hoeft te vallen. Naar het oordeel van het Hof volstaat 
het dat dat de Finse regering heeft erkend dat het Finse recht geen enkele definitie van dit 
begrip kent daar de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen niet in het 
Finse recht was geïmplementeerd. Een lidstaat die de bepalingen van een richtlijn niet in 
het nationale recht heeft omgezet, kan aan zijn onderdanen geen beperkingen tegenwerpen 
die krachtens deze bepalingen hadden kunnen worden opgelegd. Hieruit is naar mijn 
mening af te leiden dat het Hof erkent dat art. 189, onderdeel a Btw-richtlijn toestaat dat 
een lidstaat voor een wettelijke definitie van het begrip investeringsgoederen kan kiezen 
die (bouw)diensten uitsluit. Daarnaast is uit dit oordeel af te leiden dat de oplevering van 
een gebouw, ook indien deze handeling kwalificeert als een dienst, onder de toepassing 
van de bijzondere regeling voor investeringsgoederen valt, tenzij uit de nationale wettelijke 
definitie van het begrip investeringsgoed het tegendeel blijkt. Op het punt dat één op meer 
belaste ingaande diensten kunnen resulteren in een investeringsgoed kom ik terug in de 
paragrafen 8.5.4.2.2.4 en 8.5.4.2.2.5.

 8.5.4.2.2.3 Onroerende bedrijfsmiddelen of ook voorraad?

 Uit de vorige paragrafen volgt dat een investeringsgoed zich op drie punten onderscheidt 
van andere goederen: de duurzame aard, de waarde en de afschrijving. Het moge duidelijk 
zijn dat vastgoed normaliter voldoet aan de criteria duurzame aard (een goed met een 
lange levensduur) en waarde (een kostbaar goed). Voor de vraag of op vastgoed normaliter 
wordt afschreven, dient naar mijn mening een onderscheid gemaakt te worden tussen 
bedrijfsmiddelen en voorraad. Een bedrijfsmiddel veronderstelt een min of meer duurzame 

477 In gelijke zin: conclusie A-G Van Hilten 28 januari 2013, nr. 07/12617bis, V-N 2013/22.19, punt 4.3.3 
en 4.3.4.

478 Van Zadelhoff had derhalve een vooruitziende blik omtrent het belang van de VNO-criteria voor 
de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen (B.G. van Zadelhoff, Onroerende 
goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 299). Zie ook: 
K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 300.
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band van het vastgoed met de economische activiteit van de belastingplichtige. Dit is het 
geval indien vastgoed behoort tot het vermogen van de belastingplichtige en het door hem 
ofwel voor langere tijd wordt gebruikt voor zijn bedrijf of beroep (eigengebruiksvastgoed), 
zoals een kantoor, showroom of winkel, ofwel ter belegging wordt aangehouden en als 
zodanig wordt geëxploiteerd (exploitatievastgoed).479 Indien vastgoed een bedrijfsmiddel is, 
dan wordt hierop normaliter afgeschreven. Bij vastgoed dat als voorraad is aan te merken, 
bijvoorbeeld vastgoed dat een projectontwikkelaar of vastgoedbelegger heeft bestemd voor 
de (door)verkoop, ontbreekt de min of meer duurzame verbinding met de economische 
activiteit.480 Op dit vastgoed wordt daarom normaliter niet afgeschreven. De vraag is of dit 
onderscheid tussen bedrijfsmiddelen en voorraad relevant is of kan zijn voor de kwalificatie 
als investeringsgoed voor de toepassing van de bijzondere herzieningsregeling. Hiervoor 
moeten we, zoals in de vorige paragraaf is opgemerkt, te rade gaan bij de uitleg van dit 
begrip in het VNO-arrest.

In het VNO-arrest spreekt het Hof over ‘goederen, die, gebruikt voor bedrijfsdoeleinden, 
zich ten opzichte van andere goederen onderscheiden door hun duurzame aard en waarde 
en waarvan de aanschaffingskosten normaliter dan ook niet als lopende uitgaven worden 
geboekt, maar over meerdere jaren worden afgeschreven’. De tussenzin ‘gebruikt voor 
bedrijfsdoeleinden’ kan naar mijn mening op twee manieren worden uitgelegd. De eerste 
mogelijke uitleg is dat het gebruik van het betreffende goed voor bedrijfsdoeleinden een 
voorwaarde is voor de kwalificatie als investeringsgoed.481 Die uitleg betekent dat vastgoed 
dat als voorraad kwalificeert geen investeringsgoed is, omdat het door de belastingplichtige 
niet duurzaam wordt gebruikt en de aanschaffingskosten van dit vastgoed normaliter als 
lopende uitgaven worden geboekt. In België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Letland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje wordt voor 
zover ik heb kunnen nagaan van die uitleg uitgegaan.482 Het is ook mogelijk om voormelde 
tussenzin in het VNO-arrest zo te lezen dat voor de kwalificatie als investeringsgoed 
beslissend is of het goed, indien het voor bedrijfsdoeleinden zou worden gebruikt, zich ten 
opzichte van andere goederen onderscheidt door zijn duurzame aard en waarde en waarvan 
de aanschaffingskosten normaliter dan ook niet als lopende uitgaven worden geboekt, 
maar over meerdere jaren worden afgeschreven. Op basis van die uitleg zal vastgoed per 
definitie een investeringsgoed zijn waarop (ook) de bijzondere herzieningsregeling van 
toepassing is. Voor zover ik heb kunnen nagaan, gaan de lidstaten Bulgarije, Cyprus, Ierland, 

479 Gehuurd vastgoed kan voor de toepassing van de herzieningsregeling daarom geen investeringsgoed 
zijn (P. Berkhuizen, ‘Over koetjes en kalfjes en opgefokte verwachtingen over herzien op diensten’, 
WFR 2019/183, p. 1119).

480 Vgl. J. Doornebal, ‘Statuswijziging van bedrijfsmiddel in voorraad’, NTFR-B 2008/48, p. 1-2.
481 De Engelse vertaling van het VNO-arrest wijst in die richting: “The words 'capital goods' (…) 

mean goods used for the purposes of some business activity and distinguishable by their durable 
nature and their value and such that the acquisition costs are not normally treated as current 
expenditure, but are written off over several years.

482 Dit ontleen ik aan de Country Tax Guides – VAT van IBFD, hoofdstuk 9, paragraaf 5 van de 
betreffende lidstaten. Beschikbaar op: www.ibfd.org, geraadpleegd op 31 december 2020.
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Kroatië, Litouwen, Nederland, Malta, Slowakije en Zweden uit van die ruime uitleg van 
het begrip ‘investeringsgoed’.483

Het Hof van Justitie heeft zich tot op heden niet uitgelaten over de vraag of de deur van de 
bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen voor al het vastgoed openzwaait 
of dat er een selectie aan de poort moet plaatsvinden. Op grond van de gebruikelijke 
betekenis van het begrip ‘investeringsgoederen’ – waarvan ook het Hof van Justitie uit-
gaat – ligt het naar mijn mening in de rede dat de bijzondere herzieningsregeling voor 
investeringsgoederen alleen ziet op vastgoed dat als een bedrijfsmiddel kwalificeert en niet 
ook op vastgoed dat als voorraad kwalificeert. Dat art. 187 lid 1 Btw-richtlijn niet spreekt 
over onroerende goederen, maar over onroerende investeringsgoederen, biedt steun voor 
die opvatting.484 Wordt van die opvatting uitgegaan, dan rijst de vraag hoe vastgoed moet 
worden gekwalificeerd dat van meet af aan bestemd is om te worden (door)verkocht en 
in afwachting van die (door)verkoop tijdelijk wordt verhuurd. Indien de voorgenomen 
verkoop en levering belast is en de tijdelijke verhuur vrijgesteld of vice versa, dan komt de 
vraag op of in dit geval uitsluitend de algemene herzieningsregeling van toepassing kan zijn 
of dat (ook) de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen van toepassing 
is. Is vanwege de ongewijzigde bestemming voor de verkoop nog steeds sprake van een 
niet-investeringsgoed (voorraad) of leidt de tijdelijke verhuur ertoe dat het vastgoed een 
investeringsgoed (bedrijfsmiddel) is geworden?485 Een voorbeeld kan verduidelijken dat 
het antwoord op die vraag voor de belastingplichtige en de belastingdienst van groot 
belang kan zijn.

Voorbeeld
Een projectontwikkelaar heeft een nieuw gebouw laten bouwen dat bestemd is om te worden 
verkocht. In afwachting van die verkoop verhuurt hij het tijdelijk voor een periode van zes 
maanden. Deze verhuur is vrijgesteld van btw. De btw op de bouw van het nieuwe gebouw 
bedraagt € 1 miljoen en is door de projectontwikkelaar volledig in aftrek gebracht, omdat de 
voorgenomen levering van een nieuw gebouw belast is met btw. Na zes maanden vindt de 
belaste levering aan een koper plaats. De herzieningstermijn in de betreffende lidstaat bedraagt 
10 volle jaren vanaf het moment van ingebruikneming. In de betreffende lidstaat wordt de 
toegepaste aftrek op het moment van ingebruikneming van een goed of dienst volledig herzien 
indien het werkelijke gebruik afwijkt van de bestemming.

483 Voor Nederland blijk dit uit art. 13 lid 1, onderdeel a Uitv.besch. OB. De uitleg van het begrip 
‘investeringsgoederen’ in de andere lidstaten ontleen ik aan de Country Tax Guides – VAT van 
IBFD, hoofdstuk 9, paragraaf 5 van de betreffende lidstaten. Beschikbaar op: www.ibfd.org, 
geraadpleegd op 31 december 2020.

484 Uit de toelichting op het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/
EEG wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de btw-heffing en ter bestrijding 
van belastingfraude en -ontwijking en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen van 
16 maart 2005, nr. COM(2005) 89 definitief, p. 8 is af te leiden dat de Europese Commissie van 
die opvatting uitgaat: “Hoewel het logisch lijkt dat diensten boven een bepaalde waarde, waarvan 
gedurende langere tijd gebruik wordt gemaakt [onderstreping; MvdW], op vergelijkbare wijze worden 
behandeld als goederen [lees: investeringsgoederen; MvdW], is dit niet uitdrukkelijk bepaald in de 
huidige richtlijn.”

485 Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting heeft de Hoge Raad met betrekking tot deze 
situatie geoordeeld dat de onroerende zaken tegelijkertijd kenmerken van voorraad en van 
bedrijfsmiddel hebben (HR 1 april 2005, nr. 38.973, BNB 2005/208, m.nt. Cornelisse).
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Kwalificeert het vastgoed in dit voorbeeld nog steeds als voorraad, dan leidt de tijde-
lijke vrijgestelde verhuur – een wijziging als bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn (zie 
paragraaf 8.5.3.2.1) – op grond van de algemene herzieningsregeling in beginsel tot een 
volledige correctie van de toegepaste aftrek (zie paragraaf 8.5.3). Daarna is de aftrek ter 
zake van dit vastgoed definitief. Naar mijn mening is het evident dat dit resultaat – in 
het geheel geen aftrek – in strijd is met de ratio van de herzieningsregeling. Wordt het 
vastgoed vanwege de tijdelijke verhuur daarentegen voor de btw aangemerkt als een 
bedrijfsmiddel, dan leidt de tijdelijke vrijgestelde verhuur in het voorbeeld ofwel tot een 
correctie van de in aftrek gebrachte btw die correspondeert met de herzieningsperiode 
waarin de vrijgestelde verhuur plaatsvindt (0,5/10 x € 1 miljoen) ofwel de latere belaste 
levering leidt tot een terugbetaling van de btw die correspondeert met de op het moment 
van levering nog resterende herzieningsperiode (9,5/10 x € 1 miljoen). Het komt mij voor 
dat dit resultaat beter aansluit bij de ratio van de herzieningsregeling dan het uitsluitend 
toepassen van de algemene herzieningsregeling. Dat geldt naar mijn mening eveneens 
voor het resultaat in een situatie die spiegelbeeldig is aan voormeld voorbeeld (tijdelijke 
belaste verhuur in afwachting van voorgenomen vrijgestelde (door)levering). In dat geval 
zou op de btw die correspondeert met de herzieningsperiode waarin de belaste verhuur 
heeft plaatsgevonden (0,5/10 x € 1 miljoen) geen btw drukken Zou in voormeld voorbeeld 
of zijn spiegelbeeld de ruime uitleg van het begrip ‘investeringsgoed’ worden toegepast, 
dan zou overigens hetzelfde redelijke resultaat bereikt worden. Dat ik de ruime uitleg van 
het begrip ‘investeringsgoed’ niet onderschrijf, laat onverlet dat zij wel tot een resultaat 
kan leiden dat naar mijn mening richtlijnconform is.

8.5.4.2.2.4 Onroerend bedrijfsmiddel door duurzame aanpassingen aan vastgoed

Uit het feit dat de bijzondere herzieningsregeling van toepassing is op investeringsgoederen, 
zou afgeleid kunnen worden dat de poort van de bijzondere herzieningsregeling gesloten 
blijft voor alle afgenomen belastbare handelingen die niet zijn aan te merken als de (op)-
levering van een investeringsgoed. Een dergelijk onderscheid heeft de charme van zijn 
eenvoud, maar de jurisprudentie van het Hof van Justitie laat zien dat het onderscheid 
tussen investeringsgoederen en niet-investeringsgoederen diffuser is.486 Uit het Fischer/
Brandenstein-arrest volgt dat goederen die worden geleverd in het kader van werkzaam-
heden, zoals een restauratie, na de aanschaf van een investeringsgoed, bestanddelen 
kunnen zijn. In dit arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het begrip ‘bestanddeel’ 
in art. 16 Btw-richtlijn zo moet worden uitgelegd dat het ziet op goederen die hun fysieke 
en economische kenmerken definitief hebben verloren doordat zij na de aanschaf van 
het investeringsgoed daarin zijn geïntegreerd in verband met leveringen van goederen 
die hebben geleid tot een duurzame waardevermeerdering van het investeringsgoed en 
op het tijdig van de onttrekking nog niet volledig zijn verbruikt. Het criterium van nog 
niet volledig zijn verbruikt op het tijdstip van de onttrekking is niet los te zien van het 
daarvoor door het Hof aangehaalde oordeel van de verwijzende rechter in deze zaak (‘uit 
het voorgaande volgt’), inhoudende dat ‘de waarde van de ingebouwde katalysator en de 
vervangen voorruit nog gedeeltelijk aanwezig was en dus niet volledig afgeschreven’. Zo 
beschouwd voldoet een bestanddeel als bedoeld in art. 16 Btw-richtlijn derhalve aan de 

486 L. Ketner en M.M.W.D. Merkx, ‘Investeringsgoed: what’s in a name?’, BTW-bulletin 2014/33.
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drie criteria voor een investeringsgoed: duurzame aard en waarde (duurzame waarde-
vermeerdering) en afschrijving (nog niet volledig verbruikt). Naar het oordeel van het Hof 
is er geen reden om aan te nemen dat de herzieningsregels niet van toepassing zouden 
zijn op de in art. 16 Btw-richtlijn bedoelde bestanddelen. Hieruit is naar mijn mening af 
te leiden dat het verrichten van werkzaamheden aan vastgoed na de aanschaf, zoals een 
verbouwing of renovatie, kan leiden tot een bestanddeel dat voor de herzieningsregels 
beschouwd moet worden als een afzonderlijk investeringsgoed.487 Daarnaast is uit het 
Uudenkaupungin Kaupunki-arrest af te leiden dat de oplevering van een gebouw die als 
een dienst kwalificeert, in beginsel een investeringsgoed is voor de toepassing van de 
bijzondere herzieningsregels (zie paragraaf 8.5.4.2.2.2).

In het licht van voormelde arresten is de beslissing in het Vof X-arrest488 naar mijn mening 
te beschouwen als een logische vervolgstap.489 In deze zaak ging het om een aan de Vof X 
verleende verbouwingsdienst die bestond in het geschikt maken van een zolder van een 
bedrijfsloods voor tijdelijke bewoning door de vennoten en hun gezin. Daartoe zijn twee 
dakkapellen aangebracht en zijn voorts een portaal, een badkamer en een toilet aangelegd. 
A-G Kokott meende, onder verwijzing naar de criteria voor het begrip ‘investeringsgoed’ 
voor de bijzondere herzieningsregeling, dat zowel de voltooide woonruimte als geheel als 
de dakkapellen en het portaal afzonderlijk aan te merken zijn als een investeringsgoed 
waarop het leerstuk van de vermogensetikettering van toepassing is.490 In het arrest 
overweegt het Hof van Justitie dat de dakkapellen en het portaal aan te merken zijn als 
een investeringsgoed.491 Naar mijn mening heeft de Hoge Raad het Vof X-arrest terecht 
zo geïnterpreteerd dat bij een verbouwingsdienst onderzocht moet worden of en, zo ja, 
welke de verbouwingswerkzaamheden – die diverse in aard uiteenlopende voorzieningen 
omvatten – kunnen worden gesplitst in duurzame aanpassingen en voorzieningen die 
afzonderlijk dan wel tezamen een investeringsgoed vormen en in aanpassingen en voor-
zieningen die niet duurzaam zijn.492 In de zaak Vof X kon het Hof van Justitie uitsluitend 
de dakkapellen en het portaal aanmerken als een investeringsgoed, omdat de inspecteur 
in deze zaak alleen de btw-aftrek ter zake van die (duurzame) aanpassingen had betwist. 
Het komt mij voor dat het opknippen van de duurzame aanpassingen van de zolderetage 
in de zaak X in twee afzonderlijke investeringsgoederen, de dakkapellen en het portaal 
enerzijds en de badkamer en het toilet anderzijds, logisch noch wenselijk is.493 Deze 
aanpassingen zijn beide duurzaam van aard, hebben een temporeel verband en vormen in 
constructief opzicht één geheel, de voor tijdelijke bewoning bestemde zolderruimte van 

487 In gelijke zin: S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt (diss.), Deventer: Kluwer 
2010, p. 77. Zie ook: L. Ketner en M.M.W.D. Merkx, ‘Dienst verbouwd tot investeringsgoed’, 
WFR 2013/1539. Het Duitse Bundesfinanzhof heeft een in een stal gerealiseerde voedings- en 
installatiesysteem voor de toepassing van de herzieningsregels aangemerkt als een afzonderlijk 
investeringsgoed, hoewel dit systeem volgens dit hof een bestanddeel was (BFH 14 juli 2010, 
nr. XI R9/09).

488 HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-334/10, BNB 2012/271, m.nt. Van Zadelhoff (Vof X).
489 Anders: Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-334/10, BNB 2012/271 (Vof X) en J.P. 

Hulshof, ‘De aftrek van btw op investeringsgoederen herzien?’, BtwBrief 2012/124.
490 Conclusie A-G Kokott 1 maart 2012, zaak C-334/10, V-N 2012/19.21 (Vof X), punten 55-63.
491 R.o. 25, 35 en 41.
492 HR 12 juli 2013, nr. 09/04670, BNB 2013/209 en HR 12 juli 2013, nr. 10/00787, BNB 2013/210.
493 In soortgelijke zin: conclusie A-G Kokott 1 maart 2012, zaak C-334/10, V-N 2012/19.21 (Vof X), 

punten 56-68.
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de loods. Normaliter zal dan ook op het geheel van die duurzame aanpassingen worden 
afgeschreven. Een verbouwingsdienst kan echter ook deels in duurzame aanpassingen 
bestaan die afzonderlijk of tezamen een investeringsgoed vormen waarop normaliter 
wordt afgeschreven (een aanbouw, nieuw noodtrappenhuis of een nieuwe tribune in een 
bestaand voetbalstadion bijv.494) en deels bestaan in aanpassingen en voorzieningen die 
normaliter als lopende uitgaven worden geboekt (onderhoud bijv.). In dat geval is een 
knip tussen die te onderscheiden kosten naar mijn mening zowel logisch als geboden.495 
Dit neemt niet weg dat ik mij ervan bewust ben dat het maken van dit onderscheid in de 
praktijk lastig kan zijn en een bron van discussie.496 Het onderscheid tussen verbeterings- 
en onderhoudskosten in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting vormt 
hiervan het treffende bewijs.497

8.5.4.2.2.5 (Ontwikkeling en) totstandbrenging vastgoed

Dat de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen van toepassing is indien het 
onroerende bedrijfsmiddel belast is geleverd aan de als zodanig handelende belastingplichtige 
zal duidelijk zijn. Uit de vorige paragrafen volgt echter dat ook zonder een belaste ingaande 
(op)levering van een onroerend goed sprake kan zijn van een investeringsgoed waarop 
de bijzondere herzieningsregeling van toepassing is. Een opgeleverd werk in onroerende 
staat, zoals een opgeleverd gebouw, is in beginsel een investeringsgoed, ook indien deze 
handeling als een dienst kwalificeert (zie paragraaf 8.5.4.2.2.2). Bij dit investeringsgoed 
kwalificeert derhalve niet de afgenomen handeling(en) – bouwdiensten bijvoorbeeld – maar 
het resultaat van die handeling(en) als het investeringsgoed. Ook verbouwingsdiensten, 
al dan niet in combinatie met de levering van niet-investeringsgoederen, die bestaan in 
duurzame aanpassingen van vastgoed kunnen een afzonderlijk (onroerend) investeringsgoed 
vormen (zie paragraaf 8.5.4.2.2.4). In die situatie is eveneens het resultaat van die duurzame 
aanpassingen, zoals de gerealiseerde uitbouw, het investeringsgoed waarop de bijzondere 
herzieningsregeling van toepassing is.

Het is echter niet noodzakelijk dat voormelde werkzaamheden die resulteren in een 
afzonderlijk onroerend investeringsgoed door een derde worden verricht. Een belas-
tingplichtige kan deze werkzaamheden ook zelf verrichten. Hierbij kan gedacht worden 
aan een bouwbedrijf dat zijn eigen bedrijfsgebouw realiseert. In dat geval is het de be-
lastingplichtige zelf die het onroerend investeringsgoed ontwikkelt en tot stand brengt 
en hiervoor de benodigde belaste handelingen afneemt. Ook in dat geval is het resultaat 
van die ontwikkeling en totstandbrenging – het (ontwikkelde en) tot stand gebrachte 
onroerende goed – beslissend voor de vraag of sprake is van een investeringsgoed waarop 
de bijzondere herzieningsregeling van toepassing is.498 Naar mijn mening is dat ook 

494 Hof Arnhem-Leeuwarden 30 maart 2016, nr. 15/00256, V-N 2016/31.22.34 en Van der Paardt, 
noot bij HR 12 juli 2013, nr. 07/12617bis, FED 2013/87.

495 Zie bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden 30 maart 2016, nr. 15/00256, V-N 2016/31.22.34.
496 Zie ook: H.W.M van Kesteren en M.E. van Hilten, ‘Over herzieningen op voorzieningen in de 

omzetbelasting’, WFR 1990/633.
497 R.N.G. van der Paardt, ‘Btw-herziening op investeringsgoederen en straks ook op kostbare 

diensten?’, WPNR 2017/7157, p. 505.
498 HR 7 juni 2019, nr. 17/05587, BNB 2020/11, m.nt. Blokland.
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wenselijk. Op grond van de concurrentieneutraliteit dient het zelf realiseren van een 
onroerend bedrijfsmiddel naar mijn mening niet anders te worden behandeld dan het laten 
realiseren van onroerend bedrijfsmiddel door een derde. Daarnaast acht ik het toepassen 
van de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen op deze bedrijfsmiddelen 
in overeenstemming van de ratio van deze herzieningsregeling.499 Het gaat immers om 
onroerende bedrijfsmiddelen die normaliter gedurende een periode van meerdere jaren 
wordt gebruikt waardoor het ‘volgen’ van het gebruik van dit bedrijfsmiddel gedurende 
meerdere jaren een zo nauwkeurig mogelijke berekening van de aftrek waarborgt (zie 
paragraaf 8.5.2).

 8.5.4.3 Investeringsdiensten

 De bijzondere herzieningsregeling is van toepassing op investeringsgoederen. In de vorige 
paragraaf hebben we gezien dat ook een verbouwingsdienst na de aanschaf van vastgoed 
kan leiden tot de realisatie van een afzonderlijk onroerend investeringsgoed. Voor alle 
andere diensten is de poort van de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoe-
deren in beginsel gesloten. Dit geldt ook indien de kosten van de werkzaamheden aan 
het vastgoed zodanig omvangrijk zijn dat hierop normaliter wordt afgeschreven. Hierbij 
kan gedacht worden aan kostbare verbouwingen. Het niet-toepassen van de bijzondere 
herzieningsregeling voor investeringsgoederen betekent dat de aftrek van de btw op deze 
diensten niet gedurende een herzieningsperiode van meerdere jaren kan worden gevolgd. 
Dit kan tot onredelijk resultaten leiden, zowel in het voor- als nadeel van de belastingplich-
tige. Met een aanzienlijke toe- of afname van aftrekgerechtigd gebruik of een volledige 
wijziging van aftrekgerechtigd gebruik in niet-aftrekgerechtigd gebruik of vice versa na 
de ingebruikneming of – bij gemengd gebruik waarbij de mate van aftrek pas afloop van 
het jaar van ingebruikneming definitief wordt vastgesteld – in de jaren na de aanschaf of 
ingebruikneming wordt immers geen rekening gehouden, ook niet indien deze wijziging 
reeds bekend is op het moment dat het recht op aftrek ontstaat.500 Naar mijn mening is 
het onwenselijk dat kostbare diensten die voldoen aan de ‘VNO-criteria’ – duurzame aard, 
waarde en afschrijving – anders worden behandeld dan investeringsgoederen.501 Het niet 
gedurende meerdere jaren kunnen volgen van deze btw-aftrek, staat immers haaks op de 
ratio van de herzieningsregels: een aftrek die zoveel als mogelijk aansluit bij het feitelijke 
gebruik van de kostbare diensten voor belaste handelingen (zie paragraaf 8.5.2). Normaliter 
vindt het feitelijke gebruik van deze kostbare diensten immers gedurende een periode 
van meerdere jaren plaats.502

499 In gelijke zin: Blokland, noot bij HR 7 juni 2019, nr. 17/05587, BNB 2020/11.
500 HR 26 september 2003, nr. 38573, BNB 2003/354, m.nt. Bijl, r.o. 4.2. In gelijke zin: K.M. Braun en 

M.J. Ziepzeerder, ‘Splitsing van voorbelasting, herrekening en herziening: vooruitziende blik en 
terugkijken op wat was’, BtwBrief 2002/32.

501 In soortgelijke zin: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed
(diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 324-325, Finkensieper, noot bij HR 23 juni 1993, nr. 28 962, 
BNB 1993/263, K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, 
p. 301 en Bijl, noot bij HR 26 september 2003, nr. 38573, BNB 2003/354.

502 R.N.G. van der Paardt, ‘Btw-herziening op investeringsgoederen en straks ook op kostbare 
diensten?’, WPNR 2017/7157, p. 505.



665

Herziening btw-aftrek bij wijziging gebruik vastgoed 8.5.4.3

De beperking van de bijzondere herzieningsregeling tot investeringsgoederen betekent dat 
het voor belastingplichtigen lonend kan zijn om het voorgenomen niet-aftrekgerechtigde 
gebruik van de kostbare dienst uit te stellen totdat de aftrek ter zake van de kostbare 
dienst definitief is.503 Of, zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt, de beperking 
van de bijzondere herzieningsregeling tot investeringsgoederen ‘heeft de mogelijkheid 
tot ontwijking geopend’.504 Om die reden heeft zij op 16 maart 2005 voorgesteld om in 
art. 20 lid 4 Zesde Richtlijn op te nemen dat lidstaten de bijzondere herzieningsregeling 
voor investeringsgoederen ook kunnen toepassen op ‘diensten die een investeringskarakter 
hebben en als zodanig worden behandeld’.505 Dit voorstel is door de Raad aanvaard.506 Sinds 
13 augustus 2006 kunnen lidstaten de bijzondere herzieningsregeling voor investerings-
goederen daarom ook toepassen op investeringsdiensten, d.w.z.: diensten die kenmerken 
hebben die vergelijkbaar zijn met de kenmerken die doorgaans aan investeringsgoederen 
worden toegeschreven. Deze mogelijkheid was voorheen opgenomen in art. 20 lid 4 Zesde 
Richtlijn en is sinds de inwerkingtreding van de Btw-richtlijn te vinden in art. 191. Uit de 
bewoordingen van art. 191 Btw-richtlijn en haar historie507 is af te leiden dat investerings-
diensten alleen die diensten betreft die voldoen aan de ‘VNO-criteria’, namelijk: duurzame 
aard, waarde en afschrijving (zie paragraaf 8.5.4.2.2.1).508

In de bevoegdheid van een lidstaat om de bijzondere herzieningsregeling voor investe-
ringsgoederen toe te passen op alle investeringsdiensten ligt naar mijn mening besloten 
dat een lidstaat deze regeling ook mag toepassen op bepaalde investeringsdiensten. Wie 
het meerdere mag, mag immers ook het mindere. Vanuit het oogpunt van de fiscale 
neutraliteit – de interneutraliteit en de ratio van de herzieningsregels – was het niettemin 
wenselijker geweest indien de gelijke behandeling van investeringsgoederen en inves-
teringsdiensten geen mogen, maar een moeten was geweest. De richtlijnhistorie voor 
de herzieningsregeling voor investeringsgoederen laat echter zien dat dit geen haalbare 
kaart was (zie paragraaf 8.5.4.4.1). Voor zover ik heb kunnen nagaan, hebben vooralsnog 

503 Voor een voorbeeld zie: M.M.J.A. Veltrop, ‘Short stay structuren – Hoe te voorkomen?’, WFR 
2020/87.

504 Toelichting op het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG 
wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de btw-heffing en ter bestrijding 
van belastingfraude en -ontwijking en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen van 
16 maart 2005, nr. COM(2005) 89 definitief, p. 8.

505 Artikel 1 lid 6 van het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/
EEG wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de btw-heffing en ter bestrijding 
van belastingfraude en -ontwijking en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen van 
16 maart 2005, nr. COM(2005) 89 definitief.

506 Artikel 1 lid 6 van Richtlijn 2006/69/EG van 24 juli 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG 
wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de btw-heffing en ter bestrijding van 
belastingfraude en -ontwijking en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen, PbEU 
2006, L 221/10.

507 In de toelichting op het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/
EEG wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de btw-heffing en ter bestrijding 
van belastingfraude en -ontwijking en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen van 
16 maart 2005, nr. COM(2005) 89 definitief, p. 8 merkt de Europese Commissie op: “Hoewel het 
logisch lijkt dat diensten boven een bepaalde waarde, waarvan gedurende langere tijd gebruik wordt 
gemaakt, op vergelijkbare wijze worden behandeld als goederen, is dit niet uitdrukkelijk bepaald in 
de huidige richtlijn.”

508 A. van Dongen, ‘Herziening op diensten: toekomstmuziek’, BtwBrief 2006/27.
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alleen de lidstaten België, Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Roemenië, 
Slowakije en Zweden gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de herzieningsregeling voor 
investeringsgoederen toe te passen op (bepaalde) investeringsdiensten, zoals belangrijke 
verbeteringen, uitbreidingen, renovatie, transformatie en modernisering van vastgoed.509

8.5.4.4 Herzieningsperiode

8.5.4.4.1 Richtlijn(historie)

Op grond van art. 187 lid 1 Btw-richtlijn en haar voorganger, art. 20 lid 2 Zesde Richtlijn, 
wordt voor investeringsgoederen de herziening gespreid over een periode van vijf jaar, het 
jaar van verkrijging of vervaardiging van de goederen daaronder begrepen. De lidstaten 
kunnen evenwel de herziening baseren op een periode van vijf volle jaren te rekenen 
vanaf de ingebruikneming van de goederen. Voor onroerende investeringsgoederen kan 
de herzieningsperiode tot maximaal 20 jaar worden verlengd. Aanvankelijk stond art. 20 
lid 2 Zesde Richtlijn toe dat de herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen 
tot maximaal 10 jaren kon worden verlengd, maar bij de Tweede wijzigingsrichtlijn is de 
herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen gesteld op maximaal 20 jaar.510

Hiermee is blijkens de considerans van deze richtlijn beoogd om lidstaten de mogelijkheid 
te geven om een herzieningsperiode toe te passen die meer in overeenstemming is met 
de economische levensduur van onroerende goederen. Is het praktisch effect van de 
herziening op grond van art. 187 Btw-richtlijn in een lidstaat onbeduidend, dan kan een 
lidstaat op grond van art. 191 Btw-richtlijn, na raadpleging van het Btw-comité afzien van 
de toepassing van dit artikel, rekening houdend met de totale btw-druk in de betrokken 
lidstaat en de noodzaak van administratieve vereenvoudiging en mits zulks niet tot con-
currentieverstoring leidt. Uit de stukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn 
volgt dat (thans) art. 187 lid 1 en art. 191 Btw-richtlijn het resultaat is van een compromis. 
Op de totstandkoming van dit compromis wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

 8.5.4.4.1.1 Compromis tussen imperatieve en facultatieve herzieningsperiode

 In art. 20 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn was door de Europese Commissie – conform 
art. 11 lid 3, derde alinea Tweede Richtlijn – een herzieningsperiode van vijf jaar voorgesteld, 
met inbegrip van het jaar van verkrijging. Uit de toelichting op deze herzieningsperiode 
in art. 9 lid 3 Voorstel voor een tweede richtlijn volgt dat ‘het nodig werd geacht om in 
het kader van de onmiddellijke aftrek gedurende een termijn, die forfaitair op vijf jaar 
was gesteld, op de oorspronkelijke aftrek correcties toe te passen indien er wijzigingen 
optreden’.511 Duitsland, Frankrijk en Luxemburg vonden de herzieningsperiode van vijf 
jaren voor bijvoorbeeld terreinen te kort. Naar de mening van deze lidstaten moest de 
herzieningsperiode voor terreinen minstens tien jaar zijn om misbruik te voorkomen. 

509 Dit ontleen ik aan de Country Tax Guides – VAT van IBFD, hoofdstuk 9, paragraaf 5 van de 
betreffende lidstaten. Beschikbaar op: www.ibfd.org, geraadpleegd op 31 december 2020.

510 Richtlijn van de Raad van 10 april 1995, nr. 95/7 EG, PbEG 1995, L 102/18. Het is overigens 
opmerkelijk dat Nederland op die mogelijkheid heeft aangedrongen, maar van die mogelijkheid 
geen gebruikgemaakt heeft (Bijl, noot bij HR 26 september 2003, nr. 38.573, BNB 2003/354).

511 Toelichting art. 9 lid 3 Voorstel voor een tweede richtlijn.
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Het Verenigd Koninkrijk vond de voorgestelde herzieningsregeling te gedetailleerd en 
meende dat er op dit gebied een zekere vrijheid aan de lidstaten moest worden gelaten.512 
Het Verenigd Koninkrijk erkende de noodzaak van een herzieningsregeling voor inves-
teringsgoederen, maar wees erop dat de voorgestelde herzieningsmethode niet bekend 
was in het belastingstelsel van het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk gaf aan 
een onmiddellijke herziening te verkiezen boven de verplichting om in de loop van een 
periode van vijf jaren gecompliceerde administratieve controles te verrichten. Ook Ierland 
gaf aan dat de voorgestelde herzieningsregeling voor investeringsgoederen niet bekend 
was in het Ierse belastingstelsel. Niettemin was deze lidstaat bereid om deze regeling 
te aanvaarden wanneer zij de goedkeuring van alle andere lidstaten kon wegdragen. De 
Europese Commissie was minder toeschietelijk en gaf aan dat de voorgestelde herzie-
ningsregeling noodzakelijk is voor gemengde ondernemingen en dat het noodzakelijk is 
om deze regeling te harmoniseren om concurrentieverstoringen te voorkomen die zich 
kunnen voordoen als de herzieningsregeling in de diverse lidstaten verschilt.513

Door Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk is vervolgens verzocht om de her-
zieningsregeling voor investeringsgoederen facultatief te maken. Deze lidstaten betoogden 
dat een herziening van de aftrek voor investeringsgoederen gedurende een periode van 
vijf jaar niet geschikt zou zijn voor landen die voor investeringsgoederen nultarieven of 
zeer lage tarieven toepassen. De administratieve complicaties voor zowel de overheid als 
de belastingplichtigen om de betrokken herzieningen te bewerkstelligen zouden in geen 
enkele redelijke verhouding staan tot de eventueel terug te betalen btw. De andere lidstaten 
toonden begrip voor de door Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk aan de orde 
gestelde problemen, maar achtten de herzieningsregeling voor investeringsgoederen 
een belangrijk onderdeel van de communautaire verworvenheden dat behouden moest 
blijven.514 De Europese Commissie meende dat een facultatieve herzieningsregeling voor 
investeringsgoederen een stap terug zou zijn ten opzichte van de Tweede Richtlijn.515 Door 
de voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers is als compromisoplossing 
voorgesteld om in de Zesde Richtlijn te bepalen dat met betrekking tot investeringsgoe-
deren gedurende een periode van vijf jaar een herziening wordt verricht. Voorts was zijn 
voorstel om te preciseren dat, indien in een lidstaat de toepassing van de bepalingen met 
betrekking tot de herziening een te verwaarlozen resultaat zou opleveren, deze Lid-Staat, 
na raadpleging van het Btw-comité, de mogelijkheid heeft om de herzieningen niet toe te 
passen, rekening houdend met de noodzaak om concurrentieverstoringen te voorkomen, 
met de totale omvang van de belasting in de betrokken lidstaat en met de noodzaak van 
administratieve vereenvoudigingen.516 Dit voorstel is door de lidstaten aanvaard, met dien 

512 Nota van de Groep financiële vraagstukken van 7 januari 1974, nr. R/2/74 (FIN 2), deel II, p. 24 en 
25.

513 Werkdocument van de Groep financiële vraagstukken van 14 mei 1974, nr. T/218/74 (FIN), p. 7.
514 Nota van de Groep financiële vraagstukken van 16 november 1976, nr. R/2748/76 (FIN 716), p. 1-2.
515 Nota van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van 9 december 1976, nr. R/3013/76 

(FIN 806), p. 5.
516 Nota van de voorzitter van 9 december 1976, nr. R/3034/76 (FIN 808), p. 14. In de nota staat 

niet vermeld om welke voorzitter het gaat. Niettemin is uit de inhoud van de brief - door de 
voorzitter opgestelde teksten die worden voorgelegd aan de Raad met het oog op zijn zitting van 
16 december 1976 - af te leiden dat het gaat om de voorzitter van het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers.
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verstande dat zij toegevoegd wilden hebben dat de herziening voor onroerende goederen 
gedurende een periode van maximaal 10 jaar wordt herzien.517

 8.5.4.4.1.2 Herzieningsperiode van vijf volle jaren vanaf het moment van ingebruikneming

 Uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn heb ik niet 
kunnen afleiden wat de reden is geweest voor de toevoeging van de mogelijkheid om 
de herziening te baseren op een periode van vijf volle jaren vanaf het moment van inge-
bruikneming.518 Niettemin is deze toevoeging naar mijn mening wel een logische. In het 
Voorstel voor een zesde richtlijn was de herzieningsregeling voor investeringsgoederen 
– net als in de Tweede richtlijn – beperkt tot wijzigingen van het definitieve pro rata van 
elk van de vier jaren volgend op het jaar van verkrijging, ten opzichte van het definitieve 
pro rata in het jaar van verkrijging. Bij toepassing van de pro ratamethode conform het 
uitgangspunt van art. 175 Btw-richtlijn is het (voorlopige en definitieve) pro rata voor het 
gehele jaar gelijk.519 Voor de mate van btw-aftrek maakt het derhalve geen verschil uit 
of een gemengd gebruikt onroerend goed op 1 januari of 1 december wordt verkregen of 
vervaardigd. Ook het daadwerkelijk gebruik voor belaste en onbelaste handelingen doet 
bij toepassing van de pro ratamethode niet ter zake. Om die reden ligt het bij toepassing 
van de pro ratamethode naar mijn mening voor de hand dat de herzieningsperiode direct 
aanvangt op het moment van verkrijging of vervaardiging.

Indien echter gesplitst wordt op basis van de gebruikmethode, dan kan – zeker bij vast-
goed – de ingebruikneming geruime tijd na het moment van verkrijging of vervaardiging 
plaatsvinden. Omdat bij het toepassen van de gebruikmethode het daadwerkelijke gebruik 
voor belaste en onbelaste handelingen beslissend is voor de omvang van btw-aftrek, 
ligt het bij het toepassen van deze splitsingsmethode naar mijn mening in de rede dat 
de herzieningsperiode aanvangt op het moment van ingebruikneming. Daarnaast sluit 
een aanvang van de herzieningsperiode op het moment van ingebruikneming van het 
onroerende investeringsgoed naar mijn mening in zijn algemeenheid beter aan bij de 
ratio van de herzieningsregels, omdat hierdoor een nauwer en rechtstreekser verband 
gevestigd wordt tussen het recht op aftrek en het gebruik van de betrokken goederen en 
diensten voor belaste handelingen gedurende de herzieningsperiode (zie paragraaf 8.5.2). 
Ten slotte geldt voor gebouwen dat de aanvang van de herzieningstermijn op het moment 
van ingebruikneming beter aansluit bij het onderscheid tussen nieuwe en oude gebouwen 
indien een lidstaat hiervoor het moment van eerste ingebruikneming of het tijdvak – dat niet 
langer mag duren dan twee jaar – tussen de eerste ingebruikneming en de daaropvolgende 
levering beslissend acht (zie paragraaf 5.5).520

517 Memorandum van de voorzitter van 3 januari 1977, nr. R/3256/76 (FIN 890), p. 6. Uit de chronologie 
van de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn is af te leiden dat het 
gaat om een memorandum van de voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers.

518 Deze zin heb ik voor het eerst aangetroffen in het door de voorzitter van het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers herziene ontwerp van de Zesde Richtlijn van 21 februari 1977, nr. R/434/77 
(FIN 90), maar uit dit stuk volgt dat hierover reeds in een eerder stadium overeenstemming is 
bereikt.

519 Voor lidstaten die op grond van art. 175 lid 2 Btw-richtlijn een afwijkende regeling hanteren, 
zoals Nederland, kan dit anders zijn.

520 Vgl. J. Reugebrink, ‘Het wetsontwerp tot wijziging van de omzetbelasting’, WFR 1979/145.
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8.5.4.4.2 Hof van Justitie

8.5.4.4.2.1 Mix van herzieningsperioden richtlijnconform?

Op grond van de bewoordingen van art. 187 lid 1 Btw-richtlijn zijn er voor de herzie-
ningsperiode van onroerende investeringsgoederen twee smaken. Als uitgangspunt geldt 
een herzieningsperiode van minimaal vijf en maximaal 20 jaar, het jaar van verkrijging 
of vervaardiging van de goederen daaronder begrepen. Lidstaten kunnen echter van dit 
uitgangspunt afwijken door te kiezen voor een herzieningsperiode van minimaal vijf en 
maximaal 20 volle jaren vanaf de ingebruikneming van de onroerende investeringsgoederen. 
Uit paragraaf 8.5.4.4.3 volgt dat zes lidstaten, waaronder Nederland, een mix van beide 
herzieningsperioden toepast. Op grond van art. 187 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn is door 
deze lidstaten gekozen voor een aanvang van de herzieningstermijn op het moment van 
ingebruikneming van het onroerende investeringsgoed. Niettemin hanteren deze lidstaten 
voor deze investeringsgoederen geen herzieningsperiode van minimaal 5 en maximaal 
20 volle jaren vanaf het moment van ingebruikneming, maar minimaal 5 en maximaal 20 
jaren, het jaar van ingebruikneming daaronder begrepen. Hierdoor bedraagt het eerste 
herzieningsjaar geen vol jaar, tenzij het onroerende investeringsgoed op 1 januari van dat 
jaar in gebruik is genomen.

De vraag of art. 187 lid 1 Btw-richtlijn zich tegen deze mix van toegestane herzieningsperi-
oden verzet is vooralsnog niet aan het Hof van Justitie voorgelegd. Deze vraag is wel aan de 
orde gekomen aan een zaak die in Nederland aan de Hoge Raad is voorgelegd. In die zaak 
heeft A-G Van Hilten betoogd dat een mix van herzieningsperioden niet richtlijnconform 
is.521 De Hoge Raad heeft in die zaak echter in het midden gelaten of hij die opvatting 
onderschrijft.522 Op basis van een grammaticale interpretatie ligt het voor de hand dat 
bij een keuze voor de start van de herzieningsperiode vanaf de ingebruikneming van het 
onroerende investeringsgoed ook gekozen moet worden voor een periode van minimaal vijf 
en maximaal 20 volle jaren, dat wil zeggen: minimaal vijf en maximaal 20 x 12 maanden 
vanaf het moment van ingebruikneming.523 Toch acht ik niet boven redelijke twijfel verheven 
dat art. 187 lid 1 Btw-richtlijn zich verzet tegen deze mix van herzieningsperioden. Gesteld 
kan worden dat een nationale herzieningsperiode van 10, 15 of 20 jaar met inbegrip van 
het jaar van ingebruikneming, – dus minimaal 9, 14 respectievelijk 19 jaar plus één dag en 
maximaal 10, 15 en 20 jaar – blijft binnen de bandbreedte van art. 187 lid 1 Btw-richtlijn 
(niet minder dan vijf volle jaren en niet meer dan 20 volle jaren vanaf het moment van 

521 Conclusie A-G Van Hilten 13 oktober 2008, nr. 08/00829, V-N 2008/59.22.
522 HR 5 februari 2010, nr. 08/00829, BNB 2010/131, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.2.
523 B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), Deven-

ter: FED 1992, p. 301-302, M.D.J. van der Wulp ‘Herzieningsregels voor investeringsgoederen 
aan herziening toe’, MKB Vakblad 2009/4, p. 31-32, M.D.J. van der Wulp ‘Richtlijnconformiteit 
herzieningsregels: zien en herzien’, Het Register 2010/1-2, p. 38, L. Ketner en M.M.W.D. Merkx, 
‘Dienst verbouwd tot investeringsgoed’, WFR 2013/1539, p. 1544, M. van der Wulp, ‘Herbezinning 
op herziening’, BtwBrief 2014/87, p. 4, Redactie V-N, aantekening bij HvJ EU 5 juni 2014, zaak 
C-500/13, V-N 2014/45.19 (Gmina Międzyzdroje), M.M.W.D. Merkx en J. Verbaan, ‘Herzien?’, WFR 
2014/1474, p. 1480 en Bijl, noot bij HR 14 december 2018, nr. 17/00799, BNB 2019/28.
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ingebruikneming).524 Ook de ratio van de herzieningsregeling – het Hof kent het meeste 
gewicht toe aan de teleologische interpretatie (zie paragraaf 2.3.5.4.1) – verzet zich naar 
mijn mening niet tegen deze mix van herzieningsperioden en, zoals ik hierna zal betogen, 
kan die mix de uitvoerbaarheid van de herzieningsregels voor onroerende investerings-
goederen ten goede komen. Voor deze twijfel acht ik mede van belang dat het niet voor 
het eerst zou zijn dat het Hof de bevoegdheid die een lidstaat bij een kan-bepaling heeft 
ruimer interpreteert dan strikt genomen uit de bewoordingen volgt.525 Naar mijn mening 
is de hoogste rechter in een lidstaat die deze mix van herzieningsperioden toepast daarom 
gehouden om hierover in een voorkomend geval een prejudiciële vraag te stellen, terwijl 
een lagere rechter dit kan doen.

De vraag rijst of de mix van herzieningsperioden een toegestane administratieve vereen-
voudiging kan zijn als bedoeld in art. 189, onderdeel d Btw-richtlijn. De keuze om het jaar 
van ingebruikneming als een vol herzieningsjaar te beschouwen zou naar mijn mening op 
zichzelf als een administratieve vereenvoudiging van de bijzondere herzieningsregeling 
voor investeringsgoederen kunnen worden gezien. Hierbij acht ik het van belang dat het 
boekjaar van een belastingplichtige normaliter 12 maanden bedraagt en veelal loopt van 
1 januari tot en met 31 december.526 Door het boek- of kalenderjaar527 van ingebruikneming 
als een volledig herzieningsjaar aan te merken, wordt voorkomen dat een ingebruikneming 
van het onroerende investeringsgoed in de loop van het boekjaar (in veel gevallen) ertoe 
leidt dat de herzieningsperiode uit de pas gaat lopen met het door de belastingplichtige 
gehanteerde boekjaar met de administratieve complicaties vandien.528 Het probleem is 
echter dat art. 189, onderdeel d Btw-richtlijn uitsluitend in de bevoegdheid voorziet om 
een maatregel te treffen die een administratieve vereenvoudiging toestaat. Deze bepaling 
ziet derhalve niet op imperatieve, maar op facultatieve administratieve vereenvoudigings-
maatregelen voor de toepassing van de herzieningsregeling voor investeringsgoederen. Een 
voorgeschreven herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen op grond waarvan 
het eerste boekjaar telt als een volledig jaar kan daarom geen vereenvoudigingsmaatregel 
zijn die toegestaan is op grond van art. 189, onderdeel d Btw-richtlijn.529

524 B. van Zadelhoff, ‘Omzien, herzien en vooruitzien’, in: R. Happé en H. van Kesteren (red.), BTW 
in Utopia. Bijl-bundel, Kluwer: Deventer 2001, p. 71.

525 Zie bijv. HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-326/99, BNB 2002/396, m.nt. Bijl (Stichting Goed Wonen 
I).

526 HR 5 februari 2010, nr. 08/00829, BNB 2010/131, m.nt. Bijl, r.o. 3.3.2.
527 Op grond van art. 187 lid 1 Btw-richtlijn zie ik geen beletsel om de herzieningstermijn te baseren 

op boekjaren in plaats van kalenderjaren. Hoewel een boekjaar normaliter een periode van 12 
maanden betreft, is dat in incidentele gevallen korter of langer. Naar mijn mening verzet het 
begrip ‘(vol) jaar’ in art. 187 lid 1 Btw-richtlijn zich in ieder geval tegen een herzieningsjaar dat 
langer is dan 12 maanden (in gelijke zin: Bijl in zijn noot onder BNB 2010/131).

528 Zie ook: K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 322 
die de (Nederlandse) mix van herzieningsperioden praktischer acht dan de herzieningsregeling 
in (thans) art. 187 lid 1 Btw-richtlijn.

529 Door Van Zadelhoff, Braun en Van Hilten wordt die conclusie gedeeld, maar zij vermelden niet 
waarom zij die opvatting zijn toegedaan (B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over 
de toegevoegde waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 302, K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting 
in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 322 en conclusie A-G Van Hilten 13 oktober 2008, 
nr. 08/00829, V-N 2008/59.22, punt 5.2.13).
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8.5.4.4.2.2 Verlengde herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen

In de zaak Seeling heeft de Duitse regering gewezen op het risico dat eindverbruik onbelast 
blijft indien een onroerend investeringsgoed waarvoor volledige aftrek is genoten, wordt 
geleverd na het verstrijken van de herzieningsperiode. De Duitse regering merkte op dat 
het onwaarschijnlijk is dat het onroerende investeringsgoed binnen 10 jaar na de aankoop 
– de Duitse herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen bedraagt 10 jaar 
(zie paragraaf 8.5.4.4.3) – volledig is afgeschreven. Het Hof van Justitie was niet gevoelig 
voor dit argument, aangezien dit resultaat het gevolg is van een bewuste keuze van de 
Raad. Daarnaast wees het Hof de Duitse regering er fijntjes op dat de mogelijkheid die 
(thans) art. 187 lid 1 Btw-richtlijn biedt om de herzieningsperiode voor onroerende 
investeringsgoederen te verlengen tot maximaal 20 jaar in plaats van 10 jaar juist is 
opgenomen om rekening te houden met de economische levensduur van deze goederen 
(zie paragraaf 8.5.4.4.1).530 Een lidstaat die van deze maximale herzieningsperiode geen 
gebruik maakt, moet – kort gezegd – niet zeuren dat de gekozen, kortere herzieningsperiode 
niet strookt met de economische levensduur van onroerende goederen.

Naar mijn mening is dit oordeel in overeenstemming met art. 187 lid 1 Btw-richtlijn en haar 
historie. De herzieningsperiode van in beginsel vijf jaar is een forfaitair vastgestelde termijn 
(zie paragraaf 8.5.4.4.1.1). Hierin ligt besloten dat die termijn niet hoeft te corresponderen 
met de economische levensduur van het betreffende investeringsgoed. Voor onroerende 
investeringsgoederen geldt immers als uitgangspunt een herzieningsperiode van slechts vijf 
jaar, terwijl het evident is de economische levensduur van een onroerend goed aanzienlijk 
langer is. Dat zal ook de reden zijn waarom – op één lidstaat na – geen enkele lidstaat een 
vijfjaarsperiode hanteert voor onroerende investeringsgoederen (zie paragraaf 8.5.4.4.3). 
Dat de mogelijkheid om die vijfjaarsperiode op te rekken tot een periode van maximaal 
20 jaar bedoeld is om aan te sluiten bij de economische levensduur, had het Hof overigens 
wel wat bescheidener mogen formuleren. Zoals Bijl terecht heeft opgemerkt, benadert 
ook een verlengde herzieningsperiode van 20 jaar de levensduur van een onroerend goed 
niet echt en is alleen bij toeval sprake is van een daadwerkelijke aansluiting van de aftrek 
bij het gebruik van een onroerend goed.531 De verlenging van de herzieningsperiode in 
art. 187 lid 1, derde alinea Btw-richtlijn is derhalve bedoeld om beter aan te sluiten bij de 
economische levensduur van onroerende investeringsgoederen.532

530 HvJ EG 8 mei 2003, zaak C-269/00, BNB 2004/1, m.nt. Van Kesteren, r.o. 54 en 55 (Seeling).
531 Bijl, noot bij HR 13 juni 2014, nr. 13/00282, BNB 2014/197. De gebruiksduur van een gebouw in 

Nederland bedraagt volgens de Nederlandse belastingdienst gemiddeld 30 tot 50 jaar. Zie: https://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkom 
stenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/afschrijving/afschrijving_bedrijfspand, 
geraadpleegd op 3 april 2021.

532 Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p. 21. Zie ook: J. Reugebrink, ‘Het wetsontwerp tot wijziging 
van de omzetbelasting’, WFR 1979/145 die over de verlengde Nederlandse herzieningsperiode 
van 10 jaar het volgende opmerkt: “Een verlenging van de herzieningstermijn ligt voor de hand, 
gezien de economische levensduur van onroerend goed. De memorie van toelichting stelt dat de 
tien jaar 'beter aansluit bij de economische levensduur' van gebouwen e.d. Men kan daarvan alleen 
maar zeggen dat het inderdaad waar is dat 10 dichter bij 100 ligt dan 5. Maar voor het overige is 
die mededeling nogal overtrokken.”
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 8.5.4.4.3 Praktijk lidstaten

 In onderstaand overzicht is weergegeven welke herzieningsperiode de lidstaten hanteren 
voor onroerende (investerings)goederen.533 Dit overzicht laat zien dat op één lidstaat 
na, alle lidstaten gebruikgemaakt hebben van hun bevoegdheid om voor onroerende 
investeringsgoederen een verlengde herzieningsperiode te hanteren. Er zijn 10 lidstaten 
die ervoor gekozen hebben om niet de verwerving of de vervaardiging als aanvangsmo-
ment van de herzieningsperiode te kiezen, maar de ingebruikneming van het onroerende 
(investerings) goed. Van deze lidstaten hebben slechts vier lidstaten gekozen voor een 
periode van 10 respectievelijk 20 volle jaren; de overige zes lidstaten beschouwen het 
jaar van ingebruikneming als het eerste herzieningsjaar, ook indien het geen vol jaar is. 
Deze lidstaten hanteren derhalve een mix van de twee herzieningsperioden in art. 187 
lid 1 Btw-richtlijn. Zoals in paragraaf 8.5.4.4.2.1 is onduidelijk of een dergelijke herzie-
ningsperiode richtlijnconform is.

Herzieningsperiode Lidstaat
5 jaar, het jaar van verkrijging of 
vervaardiging daaronder begrepen

Griekenland

10 jaar, het jaar van verkrijging of 
vervaardiging daaronder begrepen

Denemarken, Estland, Finland, Italië, 
Letland, Litouwen, Luxemburg1, Spanje, 
Tsjechië en Zweden

20 jaar, het jaar van verkrijging of 
vervaardiging daaronder begrepen

Frankrijk, Bulgarije2, Ierland, Malta, 
Portugal en Roemenië

10 jaar vanaf de ingebruikneming Cyprus en Polen
20 jaar vanaf de ingebruikneming Hongarije en Slovenië
10 jaar, het jaar van ingebruikneming 
daaronder begrepen

Duitsland, Kroatië en Nederland

15 jaar, het jaar van ingebruikneming 
daaronder begrepen

België3

20 jaar, het jaar van ingebruikneming 
daaronder begrepen

Oostenrijk en Slowakije

1 Indien het gebruik afwijkt van de oorspronkelijke bestemming geldt een herzieningsperiode 
van 10 jaar, het jaar van ingebruikneming daaronder begrepen.

2 Indien het onroerend goed binnen één jaar na het toepassen van de aftrek nog niet in gebruik 
genomen is, start herzieningsperiode vanaf het jaar van ingebruikneming.

3 Voor gebouwen waarvoor geopteerd is voor belaste verhuur geldt in België een herzieningspe-
riode van 25 jaar, het jaar van ingebruikneming daaronder begrepen.

533 De herzieningsperiode voor onroerende (investerings)goederen is in Nederland geregeld in art. 13 
lid 2 Uitv.besch. OB. De herzieningsperiode die andere lidstaten dan Nederland hanteren, is 
ontleend aan de Country Tax Guides – VAT van IBFD, hoofdstuk 9, paragraaf 5 van de betreffende 
lidstaten. Beschikbaar op: www.ibfd.org, geraadpleegd op 31 december 2020.
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8.5.4.5 Herzieningsomvang

8.5.4.5.1 Richtlijn(historie)

In art. 187 lid 2 Btw-richtlijn en haar voorganger, art. 20 lid 2 Zesde Richtlijn, is de omvang 
van de herziening dwingend voorgeschreven. Voor elk jaar heeft de herziening slechts 
betrekking op 1/5e, of indien de herzieningsperiode is verlengd, op het overeenkomstige 
gedeelte van de btw op de onroerende investeringsgoederen. In een lidstaat die voor 
een onroerende investeringsgoederen een verlengde herzieningsperiode hanteert van 
10 of 20 jaar (zie paragraaf 8.5.4.4), heeft de herziening derhalve in elk (herzienings)jaar 
betrekking op 1/10e respectievelijk 1/20e van de btw op het investeringsgoed. De btw op het 
investeringsgoed is derhalve als een taart die in evenveel gelijke punten wordt gesneden 
als er herzieningsjaren zijn, dat wil zeggen: minimaal 5 en maximaal 20. Hoe korter de 
herzieningsperiode, hoe groter de omvang van de jaarlijkse herziening.

De regels voor de omvang van de herziening in art. 187 lid 2 Btw-richtlijn en haar voorloper, 
art. 20 lid 2 Zesde Richtlijn, zijn niet gewijzigd ten opzichte van art. 11 lid 3, derde alinea 
Tweede Richtlijn. In de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn 
heb ik dan ook niets kunnen vinden waaruit blijkt dat het handhaven van de herziening-
somvang voor één of meerdere lidstaten op bezwaren stuitte. De in art. 11 lid 3, derde 
alinea Tweede Richtlijn voorgeschreven herzieningsomvang is één-op-één overgenomen 
uit art. 9 lid 3, tweede alinea Voorstel voor een tweede richtlijn. Uit de vergaderstukken 
inzake de totstandkoming van de Tweede Richtlijn leid ik af dat dit voorstel van de Europese 
Commissie zonder gemor van de lidstaten is aanvaard. Ik heb in deze stukken althans geen 
enkel bezwaar van een lidstaat kunnen vinden tegen de voorgestelde herzieningsomvang.

In art. 187 lid 2 Btw-richtlijn wordt niet voorgeschreven wat verstaan moet worden 
onder ‘de btw op het investeringsgoed’. Op grond van art. 189, onderdeel b Btw-richtlijn 
kan een lidstaat het bedrag aan btw dat bij de herziening in aanmerking moet worden 
genomen nader bepalen.534 Naar mijn mening betreft dit de bevoegdheid om te specificeren535 
wat – om bij de metafoor van de taart te blijven – de taart is die in gelijke (jaar)moten 
verdeeld moet worden.536 Met andere woorden: de breuk staat vast, maar de lidstaten 
mogen specificeren op welk bedrag die breuk moet worden toegepast.537 Dat op dit punt 
beoordelingsruimte aan de lidstaten is gelaten is naar mijn mening ook logisch, omdat er 
bij het bepalen van het btw-bedrag waarop de herzieningsbreuk moet worden toegepast 

534 Uit de vergaderstukken inzake de totstandkoming van de Zesde Richtlijn heb ik niet kunnen 
afleiden wat de reden is geweest voor de toevoeging van (thans) art. 189, onderdeel b Btw-richtlijn. 
Hierin heb ik slechts kunnen vinden dat de Groep financiële vraagstukken deze facultatieve 
toepassingsbepaling een oplossing vond, maar voor welk probleem die oplossing is bedoeld heb 
ik niet kunnen vinden (bijlage bij de nota van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
van 9 december 1976, nr. R/3013/76 (FIN 806), p. 5).

535 De Engelse taalversie van art. 189, onderdeel b Btw-richtlijn hanteert het begrip ‘specify’.
536 M.D.J. van der Wulp ‘Herzieningsregels voor investeringsgoederen aan herziening toe’, MKB Vakblad 

2009/4, p. 32-33 en M.D.J. van der Wulp ‘Richtlijnconformiteit herzieningsregels: zien en herzien’, 
Het Register 2010/1-2, p. 39.

537 M.D.J. van der Wulp ‘Herzieningsregels voor investeringsgoederen aan herziening toe’, MKB Vakblad 
2009/4, p. 32.
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geen ‘one-size-fits-all-benadering’ mogelijk is. De bijzondere herzieningsregeling voor 
onroerende investeringsgoederen ziet immers op situaties die voor de bepaling van de 
‘investerings-btw’ niet over één kam te scheren zijn, zoals de aanschaf van een sleutelklaar 
gebouw, de aanschaf van ruwbouw gevolgd door de afbouw door één of meerdere andere 
belastingplichtigen dan de verkoper of door de koper zelf, de oplevering van een onroerend 
investeringsgoed (al dan niet in combinatie met de aanschaf van een bouwterrein), de 
vervaardiging van een onroerend investeringsgoed door de belastingplichtige zelf en 
de realisatie van een investeringsgoed door duurzame aanpassingen aan een bestaand 
onroerend goed door één of meerdere derden of de belastingplichtige zelf (zie paragra-
fen 8.5.4.2.2.4 en 8.5.4.2.2.5).

De opvatting van Van Hilten dat art. 189 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn ruimte laat om, 
zoals Nederland doet, in het eerste jaar de volledige btw op het investeringsgoed te herzien 
(dus 10/10 in plaats van 1/10), deel ik dan ook niet.538 Uit voormelde richtlijnhistorie is af te 
leiden dat geen enkele lidstaat bezwaren had tegen de thans geldende herzieningsomvang. 
Dat desondanks zou worden voorzien in de bevoegdheid om van de herzieningsom-
vang af te wijken, ligt dan niet voor de hand. Bovendien gaat het in art. 189, onderdeel b 
Btw-richtlijn niet om een afwijkingsbevoegd; de lidstaten mogen het bedrag van de btw 
op het investeringsgoed voor de toepassing van de bijzondere herzieningsregeling nader 
bepalen.539 En, zoals ik hiervoor heb aangegeven, is die specificeringsbevoegdheid te 
verklaren door de uiteenlopende situaties waarop de bijzondere regeling voor onroerende 
herzieningsgoederen van toepassing is. Omdat art. 189, onderdeel b Btw-richtlijn mijns 
inziens niet voorziet in een afwijkingsbevoegdheid, kan ik evenmin instemmen met de 
opvatting van Braun dat deze bepaling de bevoegdheid geeft om af te zien van herziening 
als dat een zekere minimumgrens niet overschrijdt.540 Naar mijn mening valt de door Braun 
bedoelde situatie onder art. 189, onderdeel d Btw-richtlijn: het toestaan van administratieve 
vereenvoudigingen. Steun voor die opvatting is te vinden in art. punt 24 van Bijlage A bij de 
Tweede Richtlijn op grond waarvan het lidstaten was toegestaan om ‘bepaalde toleranties 
vast te stellen om het aantal jaarlijkse herzieningen te beperken’. In de toelichting op art. 9 
lid 3 Voorstel voor een tweede richtlijn wordt het afzien van herziening indien de wijziging 
van het pro rata onbeduidend is, genoemd als een voorbeeld van het ‘het beperken van 
deze technische voorschriften’.

8.5.4.5.2 Hof van Justitie

Het Hof van Justitie heeft zich tot op heden slechts eenmaal gebogen over de herzieningsom-
vang als bedoeld in art. 187 lid 2, eerste alinea Btw-richtlijn. In de zaak Gmina Międzyzdroje 
ging het om de gelijknamige gemeente die in 2007 tot en met 2010 had geïnvesteerd in 
de uitbreiding van een sporthal waarvan zij eigenaar was, door een gebouw toe te voegen 
in de buurt van een basisschool waarvan zij eveneens eigenaar was. In het kader van die 
uitbreidingswerken zijn aan de gemeente goederen geleverd en diensten verricht ter 

538 Conclusie A-G Van Hilten 13 oktober 2008, nr. 08/00829, V-N 2008/59.22, punt 5.2.11.
539 M.D.J. van der Wulp ‘Herzieningsregels voor investeringsgoederen aan herziening toe’, MKB Vakblad

2009/4, p. 32 en M.D.J. van der Wulp ‘Richtlijnconformiteit herzieningsregels: zien en herzien’, 
Het Register 2010/1-2, p. 39.

540 K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 308.
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zake waarvan zij btw heeft betaald. In de loop van die werken heeft de gemeente het plan 
opgevat om het hele beheer van haar voor lessen lichamelijke opvoeding en sport gebruikte 
eigendommen, waaronder de sporthal, te hervormen. Die hervorming bestond er in het 
bijzonder in de sporthal – kennelijk belast – te gaan verhuren aan een private vennootschap 
die deze en andere gemeentelijke sportaccommodaties zou gaan beheren. In ruil voor de 
huur die deze vennootschap aan de gemeente zou betalen, zou de vennootschap de sporthal 
mogen gebruiken en de inkomsten voor het gebruik van de betrokken sportaccommodaties 
voor zich mogen houden. De Poolse belastingdienst heeft in 2011 desgevraagd aangegeven 
dat de btw in het kader van de uitbreidingswerken van de sporthal gedurende 10 jaar 
– de Poolse herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen – moest worden 
herzien, waarbij de herziening voor elk jaar betrekking had op 1/10 van die btw. Omdat 
de gemeente de sporthal in 2010 had gebruikt voor niet-aftrekgerechtigde handelingen, 
kon 1/10 van de btw (lees: de btw die toerekenbaar was aan 2010) niet worden herzien.

De gemeente wilde vanaf 2011 kennelijk niet gedurende de resterende negen herzie-
ningsjaren ieder jaar 1/10 van de btw op de uitbreidingswerken terugkrijgen, maar de 
9/10 met betrekking tot de resterende herzieningsperiode in één keer terugkrijgen. De 
gemeente meende dat een belastingplichtige een btw-overschot op grond van het beginsel 
van de fiscale neutraliteit binnen een redelijke termijn terug moest krijgen.541 De Poolse 
verwijzende rechter heeft vervolgens de prejudiciële vraag gesteld of de artikelen 167, 187 
en 189 Btw-richtlijn en het beginsel van de fiscale neutraliteit zich verzetten tegen een 
nationale herzieningsregeling die inhoudt dat bij een wijziging van de bestemming van 
een investeringsgoed van niet-aftrekgerechtigd gebruik naar aftrekgerechtigd gebruik, de 
herziening niet in één keer kan worden verricht, maar moet worden gespreid over vijf – en 
bij onroerende goederen 10 – jaar vanaf het jaar waarin het onroerend goed in gebruik 
is genomen. Het Hof heeft deze zaak afgedaan met een beschikking.542 De verwijzende 
rechter vroeg naar het oordeel van het Hof dus naar de bekende weg. Naar het oordeel 
van het Hof zijn de toepasselijke Poolse herzieningsregels – de herzieningsperiode van 10 
volle jaren vanaf het moment van ingebruikneming en de herzieningsomvang van 1/10 
per herzieningsjaar – een kennelijk adequate uitvoering van art. 187 Btw-richtlijn. Deze 
richtlijnbepaling, die volgens het Hof duidelijk dwingend is, verzet zich tegen een regeling 
op grond waarvan de aftrek over een periode van minder dan vijf jaar kan worden herzien 
en dus ook tegen een regeling met de door de gemeente gewenste herziening in één keer 
op grond waarvan herziening in één herzieningsjaar mogelijk zou zijn. Ook de kritiek van 
de gemeente op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit wuift het Hof weg. De 
herzieningsperiode van minimaal vijf jaar voor investeringsgoederen maakt het volgens 
het Hof juist mogelijk onjuistheden in de aftrek en ongerechtvaardigde voor- of nadelen 
voor de belastingplichtige te vermijden en tracht zo de neutraliteit van de btw-druk te 
verzekeren.

541 In art. 183 Btw-richtlijn wordt het begrip ‘overschot’ gebruikt voor een bedrag van de aftrek 
dat groter is dan de verschuldigde btw: een teruggaaf. Het is vaste jurisprudentie van het Hof 
van Justitie dat een teruggaaf op grond van het beginsel van de fiscale neutraliteit binnen een 
redelijke termijn moet geschieden (zie bijv. HvJ EU 28 juli 2011, zaak C-274/10, V-N 2011/39.18, 
r.o. 45 (Commissie/Hongarije)), maar deze jurisprudentie heeft betrekking op het recht op aftrek 
en niet op de herziening daarvan.

542 HvJ EU 5 juni 2014, zaak C-500/13, V-N 2014/45.19 (Gmina Międzyzdroje).
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Dat een keuze voor een verlengde herzieningsperiode van 10 jaar met zich brengt dat 
de btw op het onroerende investeringsgoed in 10 gelijke delen moet worden verdeeld 
en dat de herziening in elk herzieningsjaar betrekking op 1/10 van die btw is naar mijn 
mening niet verrassend. Het komt mij voor dat art. 187 lid 2, eerste alinea Btw-richtlijn 
bezwaarlijk anders kan worden uitgelegd. Uit de omstandigheid dat de verwijzende 
rechter in zijn prejudiciële vraag en het Hof in zijn ontkennende beantwoording van die 
vraag in het dictum ook refereert aan art. 189 Btw-richtlijn, is naar mijn mening af te 
leiden dat het Hof in art. 189, onderdeel b Btw-richtlijn geen mogelijkheid ziet om bij een 
herzieningsperiode van 10 jaar meer te herzien dan 1/10 van de btw op het onroerende 
investeringsgoed. Hieruit volgt dat het niet richtlijnconform is om, zoals Nederland doet, 
in het eerste herzieningsjaar – het jaar waarin het onroerende investeringsgoed in gebruik 
is genomen – het volledige btw-bedrag (dus 10/10 in plaats van 1/10) te herzien.543 Dat het 
Hof in de beschikking het bezwaar van de gemeente op grond van de fiscale neutraliteit 
wegwuift, wil niet zeggen dat het zonder grond is. De gespreide herziening waarin art. 187 
lid 2, eerste alinea Btw-richtlijn voorziet, leidt bij een aanvankelijk gebruik voor niet-af-
trekgerechtigde doeleinden gevolgd door een gebruik voor aftrekgerechtigde doeleinden 
tot een (financierings)nadeel voor de belastingplichtige. Vanuit het oogpunt van de fiscale 
neutraliteit is dit nadeel onwenselijk.544 Omdat dit gevolg van de gespreide herziening berust 
op een bewuste keuze van de Raad, zie ik echter geen ruimte voor het Hof om dit als een 
ongerechtvaardigd nadeel aan te merken.545 De gespreide herziening kan in de omgekeerde 
situatie – behoudens toepassing van art. 18, onderdeel b Btw-richtlijn – overigens ook 
leiden tot een (financierings)voordeel voor de belastingplichtige.

Laatstgenoemde relativering van het ‘neutraliteitsbezwaar’ van de gemeente neemt niet 
weg dat de door de gemeente gewenste herziening in één keer voor de gehele resterende 
herzieningsperiode de neutraliteit beter verzekert dan de gespreide herziening, mits in de 
resterende herzieningsperiode daadwerkelijk sprake is van gebruik voor aftrekgerechtigde 
handelingen.546 Maar wie garandeert dat aan die ‘mits’ wordt voldaan? Het is niet op voor-
hand zeker dat de gemeente de sporthal de gehele resterende herzieningsperiode uitsluitend 
voor belaste handelingen zal gebruiken.547 Stel dat de uitbesteding van het beheer van de 
sportaccommodaties niet naar tevredenheid is en in 2014 weer teruggegaan wordt naar 
de oude situatie. Moet in dat geval weer een herziening voor de resterende herzienings-
periode plaatsvinden? En geldt dat ook indien de gemeente van plan is om de sporthal 
weer belast te gaan verhuren aan een ander? En stel dat de gemeente op 1 oktober 2015 

543 Sanders, commentaar bij HvJ EG 5 juni 2014, zaak C-500/13, NTFR 2014/2020 (Gmina Między-
zdroje), M.M.W.D. Merkx en J. Verbaan, ‘Herzien?’, WFR 2014/1474, p. 1480 en M. van der Wulp, 
‘Herbezinning op herziening’, BtwBrief 2014/87, p. 5-6.

544 B. van Zadelhoff, ‘Omzien, herzien en vooruitzien’, in: R. Happé en H. van Kesteren (red.), BTW in 
Utopia. Bijl-bundel, Kluwer: Deventer 2001, p. 76 en Sanders, commentaar bij HvJ EG 5 juni 2014, 
zaak C-500/13, NTFR 2014/2020 (Gmina Międzyzdroje).

545 In soortgelijke zin: conclusie A-G Ettema 7 mei 2018, nr. 17/00799, V-N 2018/34.16, punt 4.59 en 
Bijl, noot bij HR 14 december 2018, nr. 17/00799, BNB 2019/28.

546 Vgl. B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), 
Deventer: FED 1992, p. 304 en B. van Zadelhoff, ‘Omzien, herzien en vooruitzien’, in: R. Happé 
en H. van Kesteren (red.), BTW in Utopia. Bijl-bundel, Kluwer: Deventer 2001, p. 76-77.

547 Redactie V-N, aantekening bij HvJ EG 5 juni 2014, zaak C-500/13, V-N 2014/45.19 (Gmina Międ-
zyzdroje).
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een nieuwe overeenkomst sluit op basis waarvan aannemelijk is dat van 1 januari 2016 
tot en met 31 december 2018 weer sprake is van belaste verhuur van de sporthal. Heeft 
de gemeente dan recht op herziening van 3/10, hoewel de resterende herzieningsperiode 
nog vier jaren bedraagt? Vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid acht ik het gelet op 
voormelde vraagpunten zo gek nog niet om na afloop van ieder herzieningsjaar slechts 
te kijken naar wat was en niet naar wat (mogelijk) nog komen gaat.

8.5.4.6 Herziening bij wijziging in het recht op aftrek

8.5.4.6.1 Richtlijn(historie)

De tweede alinea van art. 187 lid 2 Btw-richtlijn schrijft voor wanneer herzien moet worden: 
wijzigingen in het recht op aftrek die zich in de loop van de volgende (herzienings)jaren ten 
opzichte van het jaar van verkrijging of vervaardiging of – indien een lidstaat heeft gekozen 
voor een herzieningsperiode die aanvangt op het moment van ingebruikneming – het eerste 
gebruik hebben voorgedaan (hierna: het referentiejaar). Op grond van art. 11 lid 3, derde 
alinea Tweede Richtlijn diende de aftrek van de btw op onroerende investeringsgoederen 
alleen te worden herzien bij wijzigingen van het ‘verhoudingsgetal’ (lees: het pro rata). Dat de 
Europese Commissie in art. 20 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn die herzieningsregeling 
wilde handhaven lijkt wat ondoordacht. In de eerste plaats was in het Voorstel voor een 
zesde richtlijn de pro ratamethode namelijk niet langer de enige splitsingsmethode, maar 
werden ook de gebruikmethode en de sectormethode als alternatieve splitsingsmethode 
voorgesteld. In het licht van de strekking van de herzieningsregeling is er naar mijn 
mening geen goede reden om bij een gemengd gebruikt onroerend investeringsgoed de 
aftrek wel te herzien bij een wijziging van het verhoudingsgetal: (lees het (deel-)pro rata), 
maar niet bij een wijziging in het werkelijke gebruik van het onroerend investeringsgoed. 
In de tweede plaats dient bedacht te worden dat een wijziging van het (deel-)pro rata 
een gemengd gebruikt onroerend investeringsgoed veronderstelt. Die beperking van de 
bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen betekent dat een wijziging van 
het (deel-)pro rata wel, maar een (bestemmings)wijziging van volledig aftrekgerechtigd 
gebruik naar in het geheel geen aftrekgerechtigd gebruik of vice versa geen aanleiding 
zou kunnen geven tot herziening van de aftrek. In dat geval is van een gemengd gebruikt 
onroerend investeringsgoed immers geen sprake. Kennelijk heeft de Europese Commissie 
dat ook ingezien, aangezien zij na het indienen van het Voorstel voor een zesde richtlijn 
– overigens zonder nadere motivering – het standpunt heeft ingenomen dat het wenselijk 
is om niet alleen bij wijzigingen van het pro rata, maar steeds tot herziening over te gaan 
wanneer zich een wijziging van het recht op aftrek voordoet als bedoeld in (thans) art. 185 
Btw-richtlijn.548 Dat verklaart waarom art. 187 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn en haar 
voorloper, art. 20 lid 2, eerste alinea, derde zin Zesde Richtlijn, in afwijking van art. 20 
lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn van toepassing is op alle wijzigingen in het recht 
op aftrek die zich in de loop van de volgende herzieningsjaren hebben voorgedaan ten 
opzichte van het referentiejaar.

548 Werkdocumenten van de Groep financiële vraagstukken van 26 maart 1975, nr. T/226/75 (FIN) 
en 26 februari 1976, nr. T/170/76 (FIN), p. 8.
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 8.5.4.6.2 Hof van Justitie

 Het Hof van Justitie heeft – conform de richtlijnhistorie (zie paragraaf 8.5.4.6.1) – beslist 
dat het bij de wijzigingen in de loop van de herzieningsperiode ten opzichte van het 
‘referentiejaar’ (uitsluitend) gaat om wijzigingen in het recht op aftrek als bedoeld in 
art. 185 Btw-richtlijn.549 Voor de vraag wanneer naar het oordeel van het Hof sprake is van 
een dergelijke wijziging zij verwezen naar paragraaf 8.5.3.2.1. Op de vraag of leegstand 
gedurende de herzieningsperiode aanleiding kan geven tot herziening en, zo ja, wanneer 
wordt in paragraaf 8.5.4.7 afzonderlijk ingegaan. Dat sprake moet zijn van een wijziging in het 
recht op aftrek impliceert dat art. 187 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn niet van toepassing 
is indien ab initio (lees: van meet af aan) geen recht op aftrek bestond, bijvoorbeeld indien 
over een vastgoedtransactie ten onrechte btw is berekend of de belaste vastgoedtransactie 
niet door een als zodanig handelende belastingplichtige is afgenomen (zie paragraaf 8.2.4.1).550

Of positief geformuleerd: de toepassing van de bijzondere herzieningsregeling voor 
onroerende investeringsgoederen komt pas om de hoek kijken indien een recht op aftrek 
is ontstaan. Een belastingplichtige die – hoewel hij daarop recht had – heeft nagelaten om 
de aftrek toe te passen in het tijdvak waarin het recht op aftrek is ontstaan, kan deze fout 
niet met een beroep op art. 187 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn herstellen.551 Deze fout 
is immers geen wijziging in het recht op aftrek als bedoeld in art. 185 lid 2 Btw-richtlijn 
in de loop van de herzieningsperiode ten opzichte van het referentiejaar.

 8.5.4.7 Leegstand

 Leegstand is naar mijn mening te omschrijven als: de afwezigheid van daadwerkelijk 
gebruik van een gebouw met een verblijfsfunctie of een gedeelte daarvan door een ‘juridisch’ 
gebruiker552 die niet inherent is aan de wijze van exploitatie.553 Voor de vraag wanneer 
sprake is van een gebouw of een gedeelte daarvan zij verwezen naar de paragrafen 5.4.2 
en 5.4.3. Leegstand van een onroerend investeringsgoed kan zich op twee momenten 
voordoen: vóór of na de ingebruikneming. In het eerste geval wordt gesproken van aan-
vangsleegstand en in het tweede geval van tussentijdse leegstand.554 Bij aanvangsleegstand 
wordt het recht op aftrek bepaald op basis van het voorgenomen gebruik. Is sprake van 
voorgenomen gebruik voor belaste handelingen, dan mag de belastingdienst eisen dat 
de belastingplichtige dit voorgenomen gebruik onderbouwt met objectieve gegevens.555

Wijkt het daadwerkelijke gebruik af van het voorgenomen gebruik, dan hangt het van de 
aanvang van de herzieningsperiode (zie paragraaf 8.5.4.4) af of dit gebruik leidt tot een 
volledige herziening van de toegepaste aftrek op grond van de algemene herzieningsregeling 
(aanvang herzieningsperiode op het moment van ingebruikneming) of een gespreide

549 HvJ EU 11 april 2018, zaak C-532/16, FED 2018/104, m.nt. Cornielje, r.o. 41 (SEB Bankas).
550 HvJ EU 11 april 2018, zaak C-532/16, FED 2018/104, m.nt. Cornielje, r.o. 41 (SEB Bankas).
551 HR 8 oktober 2010, nr. 07/13629, BNB 2011/32, m.nt. Van Zadelhoff.
552 Onder een ‘juridisch’ gebruiker versta ik: een gebruiker die gerechtigd is tot het feitelijk gebruik van 

het gebouw met een verblijfsfunctie, zoals een eigenaar, beperkt gerechtigde of huurder.
553 M.D.J. van der Wulp, ‘Platoonse leegte’, BtwBrief 2014/21, p. 7 en M. van der Wulp, ‘Voorgenomen 

gebruik en gebruik voor een voornemen’, BtwBrief 2018/36, p. 3.
554 M. van der Wulp, ‘Voorgenomen gebruik en gebruik voor een voornemen’, BtwBrief 2018/36, p. 3.
555 Bijl, noot bij HR 13 juni 2014, nr. 13/00282, BNB 2014/197 en M. van der Wulp, ‘Voorgenomen 

gebruik en gebruik voor een voornemen’, BtwBrief 2018/36, p. 3.
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herziening van de toegepaste aftrek op grond van de bijzondere herzieningsregeling voor 
onroerende investeringsgoederen (aanvang herzieningsperiode op moment van verwerving 
of vervaardiging). Bij tussentijdse leegstand die plaatsvindt gedurende de herzieningsperiode 
rijst de vraag hoe bepaald moet worden of in de leegstandsperiode sprake is van wijziging 
in het recht op aftrek als bedoeld in art. 185 Btw-richtlijn. In het Imofloresmira-arrest is 
het Hof van Justitie op die vraag ingegaan.

8.5.4.7.1 Imofloresmira-arrest

In het Imofloresmira-arrest heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat het voor een 
wijziging in het recht op aftrek als bedoeld in art. 185 Btw-richtlijn niet volstaat dat een 
onroerend goed wegens omstandigheden buiten de wil van de belastingplichtige leegstaat.556 
In deze zaak ging het om bepaalde delen die belast verhuurd geweest waren, maar daarna 
gedurende meer dan twee jaar leegstonden. Het Hof oordeelde dat indien aannemelijk 
is dat de belastingplichtige nog steeds het voornemen heeft om het onroerend goed te 
gebruiken voor belaste verhuur en daartoe al het nodige heeft gedaan, geen sprake is van 
een wijziging van het recht op aftrek in de zin van art. 185 lid 1 Btw-richtlijn. Het Hof 
achtte in deze zaak het aannemelijke voorgenomen gebruik gedurende de tussentijdse 
leegstand in de herzieningsperiode derhalve beslissend voor de vraag of de toegepaste 
aftrek herzien moet worden.

Ik zie niet in waarom bij tussentijdse leegstand van een onroerend investeringsgoed dat 
aanvankelijk vrijgesteld is verhuurd een ander criterium zou gelden.557 De Hoge Raad 
heeft naar mijn mening daarom terecht geoordeeld dat sprake is van een wijziging in het 
recht op aftrek als bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn indien een belastingplichtige 
gedurende de periode van tussentijdse leegstand het aannemelijke voornemen heeft 
om een onroerend investeringsgoed belast te gaan verhuren indien dit goed voor die 
leegstand vrijgesteld is verhuurd.558 Het moge duidelijk zijn dat in de spiegelbeeldige 
situatie – (aannemelijk) voorgenomen gebruik voor vrijgestelde verhuur in periode van 
tussentijdse leegstand na daadwerkelijk gebruik voor belaste verhuur – op grond van 
voormelde jurisprudentie eveneens sprake is van een wijziging in het recht op aftrek als 
bedoeld in art. 185 Btw-richtlijn.

8.5.4.7.2 Wanneer is voorgenomen gebruik voor belaste handelingen aannemelijk?

De vraag wanneer het voorgenomen gebruik voor belaste handelingen bij tussentijdse 
leegstand aannemelijk is, heeft het Hof van Justitie in de zaak Imofloresmira niet be-
handeld. In die zaak stond vast dat Imofloresmira voortdurend reclame had gemaakt 
teneinde de gebouwen weer belast te kunnen verhuren. Imofloresmira had daartoe 

556 HvJ EU 28 februari 2018, zaak C-672/16, FED 2018/103, m.nt. Gomes Vale Viga (Imofloresmira).
557 M. van der Wulp, ‘Voorgenomen gebruik en gebruik voor een voornemen’, BtwBrief 2018/36, p. 6. 

In gelijke zin: Bijl, noot bij HR 13 juni 2014, nr. 13/00282, BNB 2014/197, Redactie V-N, aantekening 
bij HvJ EU 28 februari 2018, zaak C-672/16, V-N 2018/16.17 (Imofloresmira) en E. van den Elsen, 
‘Imofloresmira’, BTW-bulletin 2018/72. Anders: Gomes Vale Viga, noot bij HvJ EU 28 februari 2018, 
zaak C-672/16, FED 2018/103 (Imofloresmira).

558 HR 13 juni 2014, nr. 13/00282, BNB 2014/197, m.nt. Bijl.
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mandaatovereenkomsten gesloten met vastgoedkantoren en op hun aanraden diverse 
marketing- en reclameactiviteiten op touw gezet, waaronder het opstellen van een hand 
out en een mailing list, alsook het maken van website, het opstellen en verspreiden van 
persberichten op grote schaal en het plaatsen van reclameborden op de betrokken gebouwen. 
Bovendien had Imofloresmira haar aanbod aangepast door de huurprijs te laten zakken 
en door de mogelijkheid te bieden om te onderhandelen over een instapperiode waarin 
de huurders geen huur hoeven te betalen. Uit het feit dat Imofloresmira al het nodige 
had gedaan om te komen tot belaste verhuur, mag naar mijn mening niet de algemene 
conclusie worden getrokken dat van een voornemen tot gebruik voor belaste handelingen 
pas sprake is indien een belastingplichtige hiervoor al het nodige heeft gedaan. Uit het 
Rompelman-arrest volgt naar mijn mening een lichtere bewijslast: het voornemen tot 
gebruik voor belaste handelingen volstaat, maar de belastingdienst mag eisen dat dit 
voornemen ondersteund wordt door objectieve gegevens.559 Bij die objectieve gegevens 
kan gedacht worden aan advertenties, een verhuurbrochure, de opdracht aan een makelaar 
om een gebruiker te vinden aan wie het gebouw belast verhuurd of ter beschikking gesteld 
kan worden, de aard van het gebouw, de aard van de voorgenomen terbeschikkingstelling 
van het onroerende investeringsgoed (verhuur of verhuur plus) etc.

Het voorgaande roept de vraag op hoe het voorgenomen gebruik vastgesteld moet worden 
van een onroerend investeringsgoed dat bestemd is voor de verhuur en naar zijn aard zowel 
geschikt is voor belaste als vrijgestelde verhuur, zoals kantoorgebouwen of winkelruimte. 
In lidstaten die een optieregeling voor belaste verhuur kennen en waarvan de mogelijkheid 
om te opteren afhangt van de medewerking van de huurder en/of het (aftrekgerechtigde) 
gebruik van het onroerend goed door de huurder, wordt pas op het moment waarop er een 
huurder is gevonden duidelijk of geopteerd kan worden voor belaste verhuur. De Hoge Raad 
is van oordeel dat in die gevallen moet worden aangenomen dat in het voornemen om het 
onroerend investeringsgoed te verhuren, het voornemen besloten ligt om gebruik te maken 
van de mogelijkheid om te kiezen voor belaste verhuur.560 De Hoge Raad neemt dus een 
voornemen tot belaste verhuur aan indien de belastingplichtige niet het voornemen heeft 
om het onroerende investeringsgoed vrijgesteld te gaan verhuren.561 Hiermee lijkt de Hoge 

559 HvJ EG 14 februari 1985, zaak 268/83, BNB 1985/315, m.nt. Simons (Rompelman).
560 HR 26 juni 2020, nr. 18/02840, BNB 2020/131, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.3.3 en 2.3.4 en HR 

26 juni 2020, nr. 18/02841, BNB 2020/132. Hoewel dit arrest betrekking heeft op het recht op 
btw-aftrek ter zake van instandhoudingskosten van vastgoed, is uit dit arrest af te leiden dat de 
Hoge Raad voor de herziening van het recht op btw-aftrek dezelfde maatstaf hanteert als voor het 
recht op aftrek (vgl. S. Wijsman en W. Kolkman, ‘Aftrekbaarheid btw op instandhoudingskosten 
bij leegstand pand’, VGR 2020/5, p. 185). Dit bewijsvermoeden is dus niet van toepassing op 
onroerende investeringsgoederen die bestemd zijn voor verhuur en naar hun aard uitsluitend 
geschikt zijn voor vrijgestelde verhuur, zoals woningen en ziekenhuizen (A. Sanders en M. Wurtz, 
‘Acta est fabula – Leegstand leidt tot wijziging van het recht op aftrek’, BtwBrief 2014/66) en 
evenmin op onroerende investeringsgoederen die bestemd zijn voor een meeromvattende dienst 
dan verhuur, verhuur plus. Dat is ook logisch, aangezien in die situaties normaliter duidelijk zal 
zijn dat gedurende de tussentijdse leegstand sprake is van een bestemming voor vrijgestelde 
verhuur respectievelijk belaste verhuur plus.

561 HR 13 juni 2014, nr. 13/00282, BNB 2014/197, m.nt. Bijl, r.o. 4.3.
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Raad de ‘bewijslat’ lager te leggen dan het Hof van Justitie in het Rompelman-arrest.562 De 
Hoge Raad rechtvaardigt dit vermoeden van belaste verhuur met een verwijzing naar de 
ratio van de aftrekregeling, de fiscale neutraliteit: de aftrekregeling heeft tot doel om de 
belastingplichtige volledig te ontlasten van de in het kader van zijn economische activiteiten 
verschuldigde of voldane btw.563 Het is juist dat het gevaar van cumulatie van btw op de loer 
ligt indien belaste verhuur in redelijkheid niet is uitgesloten.564 Bovendien is tussentijdse 
leegstand geen consumptie waarop btw behoort te drukken.565 Het bewijsvermoeden acht 
ik daarom zowel op grond van de fiscale neutraliteit als het rechtskarakter van de btw 
gerechtvaardigd. Ook vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is dit bewijsvermoeden 
wenselijk te noemen, omdat de onderbouwing van het voorgenomen gebruik vóór de 
introductie van het bewijsvermoeden in de praktijk een bron van discussie vormde.566

Toch betwijfel ik of de Hoge Raad zich voor het bewijsvermoeden terecht beroept op de ratio 
van de aftrekregeling. Het is opvallend dat hij niet vermeldt dat ‘de volledig ontlasting van 
de in het kader van zijn economische activiteiten verschuldigde of voldane btw’ volgens het 
Hof van Justitie voorwaardelijk is: indien (de handelingen in het kader van) die activiteiten 
aan de heffing van btw zijn onderworpen (zie paragraaf 8.2.3).567 Die beperking van de 
inwendige fiscale neutraliteit betekent dat de belastingplichtige volledig ontlast moet 
worden van de btw die drukt op het investeringsgoed indien hij gedurende de tussentijdse 
leegstand het (aannemelijke) voornemen heeft tot belaste verhuur. En daarmee zijn we 
weer terug bij af: hoe bewijs je het voorgenomen gebruik voor belaste verhuur indien pas 
als de huurder is gevonden duidelijk wordt of geopteerd kan worden voor belaste verhuur 
of niet. Hiermee is niet gezegd dat het bewijsvermoeden van de Hoge Raad de toets van 
de richtlijnconforme kritiek niet kan doorstaan. In de Nederlandse praktijk geldt voor 
de verhuur van bedrijfsgebouwen die naar hun aard zowel belast als vrijgesteld kunnen 
worden verhuurd – in afwijking van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn en art. 11 
lid 1, onderdeel b Wet OB – als uitgangspunt dat deze verhuur belast is en dat eventuele 
btw-schade, zoals de herziening van de toegepaste aftrek, als gevolg van het niet kunnen 
opteren voor belaste verhuur door de verhuurder wordt afgewenteld op de huurder.568 
De modelovereenkomsten voor de verhuur van bedrijfsgebouwen vormen hiervan het 
treffende bewijs (zie paragraaf 7.7.5.9). In een situatie waarin – gelet op de aard van het 
onroerende investeringsgoed en het voornemen van de verhuurder – in redelijkheid niet 
kan worden uitgesloten dat, nadat een huurder is gevonden, gekozen wordt voor belaste 

562 Bijl, noot bij HR 13 juni 2014, nr. 13/00282, BNB 2014/197, A. Sanders en M. Wurtz, ‘Acta est 
fabula – Leegstand leidt tot wijziging van het recht op aftrek’, BtwBrief 2014/66, Redactie V-N, 
aantekening bij HvJ EU 28 februari 2018, zaak C-672/16, V-N 2018/16.17 (Imofloresmira), Soltysik, 
commentaar bij HvJ EU 28 februari 2018, zaak C-672/16, NTFR 2018/732 (Imofloresmira), E. van 
den Elsen, ‘Imofloresmira’, BTW-bulletin 2018/72, p. 10 en M. van der Wulp, ‘Voorgenomen gebruik 
en gebruik voor een voornemen’, BtwBrief 2018/36, p. 6.

563 HR 26 juni 2020, nr. 18/02840, BNB 2020/131, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.3.4.
564 Van Zadelhoff, noot bij HR 26 juni 2020, nr. 18/02840, BNB 2020/131.
565 B.G. van Zadelhoff, ‘Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2008’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 

2009/1, p. 6-7 en G.J. van Norden en J.A.M. Leijten, ‘Btw-aspecten van leegstand’, WPNR 2010/6681, 
p. 776.

566 A. Sanders en M. Wurtz, ‘Acta est fabula – Leegstand leidt tot wijziging van het recht op aftrek’, 
BtwBrief 2014/66.

567 HR 26 juni 2020, nr. 18/02840, BNB 2020/131, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.3.4.
568 G.J. van Norden en J.A.M. Leijten, ‘Btw-aspecten van leegstand’, WPNR 2010/6681, p. 781.
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verhuur, zou dit objectieve gegeven naar mijn mening het benodigde zetje kunnen geven 
waardoor het bewijsvermoeden van de Hoge Raad toch door de ‘Rompelmanbeugel’ kan.

 8.5.4.7.3 Aansluiting bij voorgenomen gebruik wenselijk?

Uit paragraaf 8.5.4.7.2 volgt dat het Hof van Justitie en de Hoge Raad het voorgenomen 
gebruik beslissend achten voor de vraag of de tussentijdse leegstand gedurende de herzie-
ningsperiode leidt tot een herziening van de aftrek. De relevante vraag is of die benadering 
wenselijk is. Er zijn namelijk ook andere herzieningsbenaderingen van tussentijdse leeg-
stand mogelijk.569 De aansluiting bij het voorgenomen gebruik gedurende de tussentijdse 
leegstand is derhalve een keuze. Om te bezien of die keuze gerechtvaardigd is, dient deze 
benadering te worden afgezet tegen de vijf andere benaderingen die in de literatuur zijn 
verdedigd, te weten:
1.  leegstand op zichzelf beschouwen570;
2. leegstand negeren en alleen het werkelijke gebruik van (de rest van) het onroerend 

investeringsgoed voor belaste, vrijgestelde en onbelastbare handelingen in aanmerking 
nemen571;

3. het daadwerkelijke gebruik vóór de leegstand beslissend achten;
4. het daadwerkelijke gebruik na de leegstand beslissend achten572;

569 Zie bijv. D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: 
Kluwer 1990, p. 318, K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 
2002, p. 317, G.J. van Norden en J.A.M. Leijten, ‘Btw-aspecten van leegstand’, WPNR 2010/6681, 
p. 781, H. Knobbe-de Olde en A.C. Pol-Habing, ‘Btw en leegstaande kantoren: hoe complex mag 
de theorie zijn?’, BTW-bulletin 2011/89 en conclusie A-G Van Hilten 28 januari 2014, nr. 13/00282, 
V-N 2014/19.13, punten 7.1 t/m 8.4.3.

570 Deze benadering betekent dat gedurende de tussentijdse leegstand geen sprake is van aftrekge-
rechtigd gebruik, omdat leegstand op zichzelf genomen niet als gebruik voor belaste handelingen 
is aan te merken (A. van Dongen, ‘Meer etages: één of meer goederen?’, NTFR-B 2009/5; anders: 
H. Knobbe-de Olde en A.C. Pol-Habing, ‘Btw en leegstaande kantoren: hoe complex mag de 
theorie zijn?’, BTW-bulletin 2011/89). Tot 1 januari 2007 leidde deze benadering in Nederland 
tot een tegenovergestelde uitkomst, omdat op grond van het destijds geldende art. 15 lid 2 Wet 
OB recht op aftrek bestond voor goederen en diensten die worden gebezigd in het kader van de 
onderneming, met uitzondering van - kort gezegd - goederen en diensten die worden gebezigd 
voor vrijgestelde handelingen (HR 12 september 2008, nr. 43.011, BNB 2009/188, m.nt. Van Kes-
teren, HR 7 oktober 2011, nr. 09/02214, BNB 2012/100, m.nt. Van Kesteren en HR 21 oktober 2011, 
nr. 10/05228, BNB 2012/101, m.nt. Van Kesteren). Zie ook: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting 
ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 318 en K.M. Braun, Aftrek van 
voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 317.

571 Wanneer de tussentijdse leegstand het gehele herzieningsjaar omvat, vindt volgens deze be-
nadering geen herziening plaats. In die situatie wordt derhalve het aftrekgerechtigde gebruik 
in het referentiejaar beslissend geacht (D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van 
onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 318).

572 Bijl heeft terecht opgemerkt dat het op grond van de herzieningsregeling voor onroerende 
investeringsgoederen niet mogelijk is om het toekomstige daadwerkelijke gebruik beslissend te 
achten. De herzieningsregeling voor onroerende investeringsgoederen voorziet immers niet in 
een correctie van de herzienings-btw die betrekking heeft op vorige herzieningsjaren (Bijl, noot 
bij HR 13 juni 2014, nr. 13/00282, BNB 2014/197). Een aansluiting bij het toekomstige gebruik van 
het leegstaande onroerende investeringsgoed kan derhalve uitsluitend het voorgenomen gebruik 
betreffen.
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5. de verdiscontering in de prijzen van de uitgaande handelingen van de belastingplichtige 
beslissend achten573.574

Naar mijn mening doet de aansluiting bij het voorgenomen gebruik gedurende de periode 
van tussentijdse leegstand het meeste recht aan de ratio van het recht op aftrek en de 
herzieningsregels.575 Alleen deze benadering garandeert – conform de fiscale neutraliteit 
en het rechtskarakter van de btw (zie paragraaf 8.5.4.7.2) – dat er geen btw drukt op 
tussentijdse leegstand van een onroerend investeringsgoed dat bestemd is voor belast 
gebruik.576 De aansluiting bij het voorgenomen gebruik leidt daarnaast tot een zo nauw en 
rechtstreeks mogelijk verband tussen het recht op aftrek en het gebruik van het onroerende 
investeringsgoed in het herzieningsjaar waarin de tussentijdse leegstand plaatsvindt. Een 
aansluiting bij het voorgenomen gebruik voorkomt voorts dat belastingplichtigen die het 
voornemen hebben om het leegstaande onroerende investeringsgoed belast of vrijgesteld 
te gaan gebruiken verschillend worden behandeld op basis van het daadwerkelijke gebruik 
in het herzieningsjaar dat voorafging of volgt op de tussentijdse leegstand of op basis van de 
eventuele belaste of vrijgestelde handelingen waarvoor het betrokken leegstaande (gedeelte 
van het) onroerende investeringsgoed niet wordt gebruikt. Die verschillende behandeling 
zou naar mijn mening in strijd zijn met de concurrentieneutraliteit.577 De aansluiting 
bij het voorgenomen gebruik bij tussentijdse leegstand voorkomt ook dat tussentijdse 
leegstand anders wordt behandeld dan aanvangsleegstand, terwijl zoals aan het begin van 
paragraaf 8.5.4.7 is opgemerkt, beide situaties onder de bijzondere herzieningsregeling 
voor investeringsgoederen kunnen vallen. In het licht van de interneutraliteit acht ik het 
niet wenselijk dat leegstand voor de toepassing van de bijzondere herzieningsregeling voor 
onroerende investeringsgoederen verschillend wordt behandeld naar gelang een lidstaat 
heeft gekozen voor de verwerving of vervaardiging van het onroerende investeringsgoed 
als beginpunt van de herzieningsperiode dan wel de ingebruikneming van het onroerende 
investeringsgoed. Het voorgaande betekent dat ik de keuze voor de aansluiting bij het 
voorgenomen gebruik gerechtvaardigd acht op grond van het beginsel van de fiscale 
neutraliteit. Er is naar mijn mening althans geen ‘leegstandsbenadering’ voorhanden die 
tot een beter resultaat leidt.578

573 Deze benadering biedt geen oplossing voor de situatie waarin sprake is van tussentijdse leegstand 
van een onroerend investeringsgoed en de belastingplichtige verder geen belaste of vrijgestelde 
handelingen verricht (conclusie A-G Van Hilten 28 januari 2014, nr. 13/00282, V-N 2014/19.13).

574 De eerste vier benaderingen worden onderscheiden in de dissertatie van Bijl en in de dissertatie 
van Braun herhaald (D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), 
Deventer: Kluwer 1990, p. 318 en K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: 
Kluwer 2002, p. 317). Voor de vijfde benadering zie: S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) 
omzet ontbreekt (diss.), Deventer: Kluwer 2010, p. 228, J. Th. Sanders, ‘Afstand wat aftands’, NTFR-B 
2013/12, J. Sanders, ‘Leeg, leger, leegstand’, BtwBrief 2013/26, Sanders in zijn noot onder NTFR 
2014/1586 en J. Th. Sanders, ‘Kan het zijn dat ik U kan?’, NTFR-B 2014/38.

575 In gelijke zin: H. Knobbe-de Olde en A.C. Pol-Habing, ‘Btw en leegstaande kantoren: hoe complex 
mag de theorie zijn?’, BTW-bulletin 2011/89.

576 K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 318.
577 In gelijke zin: G.J. van Norden en J.A.M. Leijten, ‘Btw-aspecten van leegstand’, WPNR 2010/6681, 

p. 782.
578 M. van der Wulp, ‘Voorgenomen gebruik en gebruik voor een voornemen’, BtwBrief 2018/36, p. 3. 

In gelijke zin: Bijl, noot bij HR 13 juni 2014, nr. 13/00282, BNB 2014/197 en M.M.W.D. Merkx en 
J. Verbaan, ‘Herzien?!’, WFR 2014/1474.
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8.5.4.8 Levering onroerend investeringsgoed binnen herzieningsperiode

8.5.4.8.1 Richtlijn(historie)

Niet alleen bij wijzigingen in het recht op aftrek als bedoeld in art. 185 Btw-richtlijn 
in de loop van de herzieningsperiode ten opzichte van het referentiejaar moet herzien 
worden (zie paragraaf 8.5.4.6). Ook bij een levering van een onroerend investeringsgoed 
gedurende de herzieningsperiode, moet op grond van art. 188 Btw-richtlijn herzien wor-
den.579 Onroerende investeringsgoederen die gedurende de herzieningsperiode worden 
geleverd, worden op grond van deze bepaling tot het verstrijken van de herzieningsperiode 
beschouwd als investeringsgoederen die voor een economische activiteit van de belas-
tingplichtige worden gebruikt.580 De economische activiteit wordt geacht volledig belast te 
zijn indien de levering van het onroerende investeringsgoed belast is.581 Is de levering van 
het onroerende investeringsgoed vrijgesteld, dan wordt de economische activiteit geacht 
volledig vrijgesteld te zijn.582 Het ‘wordt geacht’ laat zien dat het gaat om fictief gebruik 
voor belaste of vrijgestelde handelingen. Deze herziening wordt in één keer verricht voor 
de gehele nog resterende herzieningsperiode.583 Om die reden wordt ook wel gesproken 
van ‘herziening ineens’. Een herziening ineens leidt niet altijd tot een correctie van de 
aftrek. Indien het fictieve gebruik niet afwijkt van het ‘echte’ gebruik (lees: zowel het 
fictieve als het ‘echte’ gebruik is ofwel voor belaste ofwel voor vrijgestelde handelingen), 
dan leidt de levering gedurende de herzieningsperiode niet tot een correctie. Daarnaast 
kunnen de lidstaten afzien van herziening ineens indien de levering van het onroerend 
investeringsgoed vrijgesteld is en de afnemer een belastingplichtige is die het betrokken 
investeringsgoed uitsluitend gebruikt voor aftrekgerechtigde handelingen.584

In de Tweede Richtlijn was een herzieningsverplichting bij een levering van het onroerende 
investeringsgoed gedurende de herzieningsperiode niet opgenomen en ook in het Voorstel 
voor een zesde richtlijn ontbreekt een bepaling van deze strekking. Hierbij dient bedacht te 
worden dat de herzieningsregeling voor onroerende investeringsgoederen zowel in art. 11 
lid 3, derde alinea Tweede Richtlijn als in art. 20 lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn beperkt 
was tot wijzigingen van het pro rata. Dat de levering van een onroerend investeringsgoed 

579 Dit betreft de gehele herzieningsperiode. In Nederland art. 13a Uitv.besch. OB is de herziening 
bij een levering van een onroerend investeringsgoed gedurende de herzieningsperiode strikt 
grammaticaal gezien beperkt tot leveringen van onroerende investeringsgoederen gedurende 
de negen jaren na het jaar van ingebruikneming. Op grond van art. 188 lid 1 Btw-richtlijn dient 
echter ook een levering van een onroerend investeringsgoed in het jaar van ingebruikneming tot 
herziening te leiden. In de literatuur is daarom terecht gepleit voor een ruimere, richtlijnconforme 
uitleg van art. 13a Uitv.besch. OB op grond van de strekking en de wetshistorie (D.B. Bijl, De heffing 
van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 322, D.B. 
Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 1998, p. 93, K.M. 
Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 307, conclusie A-G 
Van Hilten 13 oktober 2008, nr. 08/00829, V-N 2008/59.22, punt 5.3.9 en R.A. Wolf, Omzetbelasting 
en onroerend goed (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 178).

580 Art. 188 lid 1, eerste alinea Btw-richtlijn.
581 Art. 188 lid 1, tweede alinea Btw-richtlijn.
582 Art. 188 lid 1, derde alinea Btw-richtlijn.
583 Art. 188 lid 2, eerste zin Btw-richtlijn.
584 Art. 188 lid 2, tweede zin Btw-richtlijn.
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die de belastingplichtige in het kader van zijn bedrijf op grond van het voorgestelde art. 19 
lid 2 Voorstel voor een zesde richtlijn het pro rata niet beïnvloedt (zie paragrafen 8.3.2.2 
en 8.3.3.2.2), kan verklaren waarom de Europese Commissie aanvankelijk van mening was 
dat aan een dergelijke regeling ook geen behoefte bestond. Zoals in paragraaf 8.5.4.6.1 is 
opgemerkt, heeft de Europese Commissie echter erkend dat het wenselijk is om niet alleen 
bij wijzigingen van het pro rata, maar steeds tot herziening over te gaan wanneer zich een 
wijziging van het recht op aftrek voordoet als bedoeld in (thans) art. 185 Btw-richtlijn. 
Die ruimere toepassing van de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen 
heeft de vraag opgeroepen hoe omgegaan moet worden met de levering van onroerende 
investeringsgoederen gedurende de herzieningsperiode.

De Groep financiële vraagstukken overwoog de herziening van de aftrek als oplossing voor 
dit vraagstuk. De Europese Commissie was echter van mening dat de aftrek alleen moest 
worden herzien indien de levering van het onroerende investeringsgoed was vrijgesteld. 
Deze hete aardappel is doorgeschoven naar het Comité van Permanente Vertegenwoordi-
gers.585 Nadat dit comité zich hierover gebogen heeft, is vervolgens op 14 januari 1977 een 
herziene tekst voor een zesde richtlijn opgesteld.586 In deze herziene tekst was in art. 20 
lid 3 – conform de opvatting van de Europese Commissie – opgenomen dat alleen een 
vrijgestelde levering van een (onroerend) investeringsgoed tot herziening van de aftrek 
leidt. Daarnaast was in art. 20 lid 3 opgenomen dat lidstaten bij een vrijgestelde levering 
van een (onroerend) investeringsgoed van herziening kunnen afzien indien de koper 
een belastingplichtige is die het betrokken investeringsgoed uitsluitend gebruikt voor 
aftrekgerechtigde handelingen. De Nederlandse permanente vertegenwoordiger, H.G.M. 
Wardenier, heeft in een schriftelijke reactie op de herziene tekst voor een zesde richtlijn 
onder het kopje ‘essentiële punten’ aangegeven dat in art. 20 lid 3 ‘ook het geval van een 
belaste levering dient te worden geregeld’.587 Dit (voor Nederland) essentiële punt is in 
art. 20 lid 3 toegevoegd.588 Deze gewijzigde tekst is vervolgens door de Raad aanvaard. Sinds 
de inwerkingtreding van de Btw-richtlijn is het bepaalde in art. 20 lid 3 Zesde Richtlijn 
– met een geringe redactionele wijziging – te vinden in art. 188 Btw-richtlijn.

585 Nota van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van 9 december 1976, nr. R/3013/76 
(FIN 806).

586 Van dit document heb ik geen afschrift ingezien. Het bestaan van dit document volgt uit de brief 
van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden van 3 februari 1977, 
nr. 585. De inhoud van de wijzigingen van art. 20 lid 3 in dit document heb ik gereconstrueerd 
uit de reacties van de permanente vertegenwoordigers van diverse lidstaten op dit document en 
de daaropvolgende herziening van het ontwerp van de Zesde BTW-richtlijn door de voorzitter 
van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van 21 februari 1977, nr. R/434/77 (FIN 90). 
In laatstgenoemd herzien ontwerp zijn de aanpassingen naar aanleiding van de opmerkingen 
van de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten onderstreept. Van de toevoegingen aan 
art. 20 lid 3 die ik in de vergaderstukken van vóór dit herzien ontwerp niet heb gezien en die 
in het herziene ontwerp van 21 februari 1977 niet zijn onderstreept, heb ik aangenomen dat zij 
afkomstig zijn uit de herziene tekst van 14 januari 1977.

587 Brief van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden van 3 febru-
ari 1977, nr. 585.

588 Door de voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers herzien ontwerp van de 
Zesde BTW-richtlijn van 21 februari 1977, nr. R/434/77 (FIN 90), p. 50.
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De herzieningsperiode van minimaal 5 en maximaal 20 jaar (zie paragraaf 8.5.4.4) betekent 
dat de aftrek van de btw op een onroerend investeringsgoed geacht wordt na afloop van 
die periode volledig te zijn verbruikt. In dit licht is het mijns inziens merkwaardig dat een 
keuze voor een belaste levering van dit goed – zie paragraaf 5.9.2.1 en paragraaf 5.9.2.2 
voor het belang van een optie voor een belaste levering in die gevallen – gedurende of na 
afloop van die herzieningsperiode ertoe leidt dat voor dit goed de herzieningsperiode bij 
de afnemer – mits deze een belastingplichtige is en het onroerend goed als bedrijfsmiddel 
gaat gebruiken – weer van voor af aan begint. Naar mijn mening is het onlogisch dat een 
door de leverancier verbruikt onroerend investeringsgoed of een deel daarvan nogmaals 
verbruikt kan worden door zijn afnemer. Ik acht het opnieuw of langer herzien op grond 
van de concurrentieneutraliteit ook onwenselijk, aangezien hierdoor de herzieningsperiode 
niet voor alle onroerende investeringsgoederen gelijk is. In plaats van een ‘reïncarnatie’ 
van het door de leverancier verbruikte (deel van het) onroerende investeringsgoed bij een 
belaste levering gedurende of na afloop van de herzieningsperiode, zou het naar mijn mening 
logisch en wenselijk zijn dat de afnemer – mits deze een belastingplichtige is – bij een 
optie voor een belaste levering de eventuele lopende herzieningsrechten en -verplichtingen 
overneemt van de leverancier (zie paragraaf 5.9.2.4).589 Op grond van de Btw-richtlijn staat 
die mogelijkheid uitsluitend open bij de overgang van (onroerende investeringsgoederen 
in het kader van) het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen en bij een 
belaste levering gedurende of na afloop van een herzieningsperiode is daarvan geen sprake. 
Het is echter niet uitgesloten dat deze herzieningsmaatregel is toegestaan op grond van 
art. 189, onderdeel c Btw-richtlijn.590 Op grond van deze bepaling kunnen lidstaten voor 
de toepassing van de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen passende 
maatregelen nemen om te verzekeren dat de herziening niet tot ongerechtvaardigde 
voordelen leidt. Er staat in deze bepaling niet dat het moet gaan om het voorkomen van 
ongerechtvaardigde voordelen aan de zijde van de belastingplichtige.591 Het doorschuiven 
van de herzieningsrechten en -verplichtingen zou naar mijn mening beschouwd kunnen 
worden als een passende maatregel om te verzekeren dat de herziening bij een optie voor 
een belaste levering gedurende of na afloop van de herzieningsperiode niet tot ongerecht-
vaardigde voordelen leidt voor de belastingdienst. Of het Hof van Justitie die opvatting 
onderschrijft, is echter onduidelijk. Mocht deze afwijkende herzieningsmaatregel niet door 
de beugel kunnen, dan zou hij mogelijk wel als een vereenvoudiging aangemerkt worden 
waarvoor een lidstaat op grond van art. 395 Btw-richtlijn een machtiging kan krijgen.592

589 In zijn dissertatie heeft Bijl reeds voor deze ‘doorschuifregeling’ gepleit (D.B. Bijl, De heffing van 
omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 1990, p. 393).

590 In soortgelijke zin: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), 
Deventer: Kluwer 1990, p. 394-395. Bijl meent dat deze maatregel niet zonder meer kan worden 
gegrond op (thans) art. 189 Btw-richtlijn, maar hij acht het kennelijk ook niet volledig uitgesloten.

591 D.B. Bijl, M.E. van Hilten en D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, Kluwer: 
Deventer 2001, p. 309 en conclusie A-G Van Hilten 13 oktober 2008, nr. 08/00829, V-N 2008/59.22, 
punt 5.2.12.

592 Vgl. D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: 
Kluwer 1990, p. 395.
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8.5.4.8.2 Hof van Justitie

8.5.4.8.2.1 Levering onroerend investeringsgoed gedurende de herzieningsperiode

De toepassing van art. 188 Btw-richtlijn vereist een belaste of vrijgestelde levering van 
het onroerend investeringsgoed gedurende de herzieningsperiode. Het gaat derhalve om 
de situatie waarin het onroerende investeringsgoed vóór het einde van de herzienings-
periode het bedrijfsvermogen verlaat door een belaste of vrijgestelde levering.593 In die 
situatie wordt de jaarlijkse herziening vervangen door één herziening voor de resterende 
herzieningsperiode.594 Herziening ineens is daarom niet aan de orde indien een vastgoed-
transactie met een onroerend investeringsgoed als voorwerp niet kwalificeert als een 
(belastbare) levering van het onroerend investeringsgoed. Hierbij kan gedacht worden 
aan een sale-and-financial-lease-backtransactie die niet als een levering kwalificeert (zie 
paragraaf 4.2.3.6)595 of aan een vastgoedtransactie die kwalificeert als een overgang van 
het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen (zie paragraaf 4.7). Uit 
paragraaf 8.5.4.2 volgt dat een onroerend investeringsgoed een deel van een gebouw kan 
betreffen, zoals een verbouwde zolder van een bedrijfsloods, dat niet afzonderlijk geleverd 
kan worden. In die situatie is art. 188 Btw-richtlijn van toepassing indien gedurende de 
herzieningsperiode van het onroerende investeringsgoed een belaste of vrijgestelde levering 
van het gebouw plaatsvindt waarvan het onroerende investeringsgoed deel uitmaakt.596 
Dat een levering van een goed in dat geval tot herziening leidt van uitsluitend de nog niet 
verbruikte delen, is op te maken uit het Fischer/Brandenstein-arrest.597

Wanneer sprake is van een (belastbare) levering gedurende de herzieningsperiode is niet altijd 
even duidelijk. De feitelijke situatie in de zaak Ghent Coal Terminal kan dit illustreren. In 
het Ghent Coal Terminal-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een levering door 
een door de overheid afgedwongen grondruil – een omstandigheid buiten de wil van de 
belastingplichtige – gedurende de herzieningsperiode aanleiding kan geven tot herziening 
van de btw-aftrek op grond van (thans) art. 188 Btw-richtlijn.598 In deze zaak ging het 
om de levering van terreinen waaraan de belastingplichtige werkzaamheden had laten 
verrichten met het oog op de bouw van een steenkoolterminal en een opzakinstallatie 
in de havenzone van Gent. Door die afgedongen grondruil zijn de terreinen door Ghent 
Coal Terminal uiteindelijk niet in gebruik genomen als onroerend investeringsgoed. Dit 
neemt, zoals in het oordeel van het Hof besloten ligt, niet weg dat wel sprake is van een 
levering van onroerende investeringsgoederen. Vangt de herzieningsperiode – conform 
het uitgangspunt van art. 187 lid 1 Btw-richtlijn – aan op het moment van verwerving of 
vervaardiging van het onroerende investeringsgoed, dan is het evident dat sprake is van 
een levering van een onroerend investeringsgoed gedurende de herzieningsperiode. De 

593 Conclusie A-G Kokott 17 maart 2005, zaak C-63/04, ECLI:EU:C:2005:185, punt 30 (Centralan).
594 Conclusie A-G Kokott 17 maart 2005, zaak C-63/04, ECLI:EU:C:2005:185, punt 30 (Centralan).
595 HvJ EU 27 maart 2019, zaak C-201/18, V-N 2019/23.16 (Mydibel).
596 In soortgelijke zin: Van Zadelhoff, noot bij HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-334/10, BNB 2012/271 (Vof 

X).
597 HvJ EG 15 mei 2001, gevoegde zaken C-322/99 en 323/99, FED 2001/509, m.nt. Swinkels, r.o. 91 

en 92. (Fischer/Brandenstein).
598 HvJ EG 15 januari 1998, zaak C-37/95, V-N 1998/29.14 (Ghent Coal Terminal).
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levering vindt immers plaats na de verwerving of de vervaardiging van het onroerende 
investeringsgoed en vóór het einde van de herzieningsperiode.

De vraag of art. 188 Btw-richtlijn van toepassing is in een ‘Ghent Coal Terminal-situa-
tie’ is lastiger te beantwoorden indien de herzieningsperiode aanvangt op het moment 
van ingebruikneming. In dat geval is immers sprake van een ingebruikneming van het 
onroerende investeringsgoed door de belaste of vrijgestelde levering. Op grond van 
art. 187 lid 1 Btw-richtlijn start de herzieningsperiode in dat geval vanaf het moment 
van ingebruikneming. Betekent dit dat de levering van het onroerende investeringsgoed 
binnen de herzieningsperiode plaatsvindt? Nee. Het Hof van Justitie heeft in het Stichting 
Schoonzicht-arrest geoordeeld dat als de herzieningsperiode aanvangt op het moment van 
ingebruikneming van het onroerende investeringsgoed, de gespreide herziening ziet op 
wijzigingen die zich na de ingebruikneming hebben voorgedaan.599 Dit oordeel betekent 
naar mijn mening dat de keuze voor het moment van ingebruikneming als beginpunt van 
de herzieningsperiode tot gevolg heeft dat art. 188 Btw-richtlijn (uitsluitend) ziet op een 
belaste of vrijgestelde levering na de ingebruikneming van het onroerende investeringsgoed 
en vóór het einde van de herzieningsperiode.600 Steun voor die uitleg is te vinden in de 
bewoordingen van art. 188 Btw-richtlijn. Volgens het (Nederlandse) spraakgebruik betekent 
het begrip ‘gedurende’: ‘binnen de aangewezen tijdruimte, te midden van’.601 Wordt van 
die betekenis uitgegaan, dan is bij een herzieningsperiode die aanvangt op het moment 
van ingebruikneming sprake van een levering gedurende de herzieningsperiode indien de 
levering plaatsvind in de loop van de herzieningsperiode en dus na de ingebruikneming. 
Niet voor niets wordt in art. 188 lid 2 Btw-richtlijn gesproken over de op het moment van 
levering ‘nog resterende herzieningsperiode’. Het begrip ‘gedurende’ in art. 188 Btw-richtlijn 
veronderstelt derhalve een bepaalde tijdsspanne tussen de aanvang van de herzienings-
periode voor het onroerende investeringsgoed en het verlaten van het bedrijfsvermogen 
als gevolg van de belaste of vrijgestelde levering van het onroerend investeringsgoed.

8.5.4.8.2.2 Levering (zakelijk) gebruiksrecht of blote eigendom onder voorbehoud (zake-
lijk) gebruiksrecht gedurende de herzieningsperiode

Indien de eigenaar van een onroerend investeringsgoed na de aanvang van de herzie-
ningsperiode een (zakelijk) gebruikrecht op een onroerend investeringsgoed vestigt, 
dan is art. 188 Btw-richtlijn van toepassing indien dit gevestigde recht op grond van 
art. 15 Btw-richtlijn wordt vereenzelvigd met het onderliggende onroerend goed (zie 
paragraaf 4.2.6) en deze vestiging leidt tot de overdracht van de macht om als een eigenaar 
over dit goed te beschikken als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn (zie paragraaf 4.2.3). 

599 HvJ EU 17 september 2020, zaak C-791/18, BNB 2021/18, m.nt. Bijl, r.o.42 (Stichting Schoonzicht).
600 In HR 4 december 2009, nr. 07/13230, BNB 2010/64, m.nt. Van Zadelhoff is in een ‘Ghent Coal 

Terminal-achtige’ situatie naar mijn mening dan ook terecht geoordeeld dat de aftrek niet ineens 
wordt herzien op basis van de nationale tegenhanger van art. 188 Btw-richtlijn, art. 13a Uitv.
besch. OB, maar op basis van art. 15 lid 4 Wet OB 1968, de algemene herzieningsregeling.

601 Volgens de Dikke Van Dale betekent dit begrip: ‘van het begin tot het einde van een aangewezen 
periode’ of ‘binnen de aangewezen tijdruimte, te midden van’ (Groot woordenboek van de 
Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, geraadpleegd op 2 april 2021). Het komt mij voor dat 
het begrip ‘gedurende’ in art. 188 Btw-richtlijn alleen laatstgenoemde betekenis kan hebben, 
aangezien het gaat om een eenmalige belastbare levering binnen de herzieningsperiode.
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Het is ook mogelijk dat de eigenaar van een onroerend investeringsgoed na de aanvang van 
de herzieningsperiode de blote eigendom belast of vrijgesteld levert onder voorbehoud 
van een (zakelijk) gebruiksrecht, zoals een recht van erfpacht of opstal. Die levering leidt 
eveneens tot toepassing van art. 188 Btw-richtlijn. Indien de vestiging van het (zakelijk) 
gebruiksrecht als een belaste of vrijgestelde levering kwalificeert, dan impliceert dit dat 
de blote eigendom en het (zakelijke) gebruikrecht op het onroerend goed voor de btw 
afzonderlijke onroerende goederen zijn. Bij een levering van de blote eigendom onder 
voorbehoud van een (zakelijk) gebruiksrecht is dat naar mijn mening ook het geval 
indien het voorbehouden (zakelijke) gebruiksrecht bij een vestiging op grond van art. 15 
Btw-richtlijn zou worden vereenzelvigd met het onderliggende onroerend goed en deze 
vestiging zou leiden tot de overdracht van de macht om als een eigenaar over dit goed te 
beschikken als bedoeld in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn.

Het voorgaande roept de vraag op wat op grond van art. 188 Btw-richtlijn het gevolg is 
indien het gevestigde of voorbehouden (zakelijk) recht als een onroerend goed beschouwd 
wordt. Door Bijl is in zijn dissertatie de opvatting verdedigd dat de bloot-eigenaar door 
de vestiging van een (zakelijk) recht die als een belastbare levering kwalificeert niet 
langer als de gebruiker van het onroerend investeringsgoed is aan te merken.602 Uit het 
nadien gewezen Van Tiem-arrest volgt dat ook bij de vestiging van een (zakelijk) recht 
die als een belaste of vrijgestelde levering kwalificeert sprake is van de exploitatie van 
een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.603 Dat de bloot-eigenaar volgens 
het Hof een economische activiteit verricht, betekent volgens Bijl dat de herziening 
ineens ook aan de orde kan zijn bij de levering van het onroerend investeringsgoed door 
de bloot-eigenaar.604 Hoewel ik onderschrijf dat art. 188 Btw-richtlijn ook van toepassing 
kan zijn op de levering door de bloot-eigenaar, meen ik dat Bijl ten onrechte spreekt over 
de levering van het onroerend goed. Door de vestiging van het (zakelijke) recht die als 
een belaste of vrijgestelde levering kwalificeert, is het (oude) onroerend investeringsgoed 
voor de btw gesplitst in twee afzonderlijke onroerende goederen: de blote eigendom en 
het (zakelijke) recht daarop. Bij de vestiging van het (zakelijke) recht die als een levering 
kwalificeert verlaat uitsluitend dit goed het bedrijfsvermogen van de belastingplichtige, 
terwijl de blote eigendom tot het bedrijfsvermogen blijft behoren. Bij de levering van 
de blote eigendom onder voorbehoud van het (zakelijke) recht dat bij vestiging als een 
levering zou kwalificeren, verlaat uitsluitend de blote eigendom het bedrijfsvermogen. 
Wordt na de vestiging van het (zakelijke) recht die als een belaste of vrijgestelde levering 
kwalificeert ook de blote eigendom vervreemd, dan verlaat op dat moment uitsluitend de 
blote eigendom het bedrijfsvermogen van de belastingplichtige.

Wordt van voormelde opvatting uitgegaan, dan brengt een logische en redelijke toepassing 
van art. 188 Btw-richtlijn naar mijn mening met zich dat de btw op het investeringsgoed 
geknipt moet worden in een deel dat betrekking heeft op de blote eigendom en een deel 

602 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 275-276. Hij geeft overigens ook aan dat die opvatting tot ‘zeer onevenwichtige resultaten’ 
kan leiden.

603 HvJ EG 4 december 1990, zaak C-186/89, BNB 1991/352, m.nt. Ploeger (Van Tiem).
604 D.B. Bijl, ‘De kwalificatie van zakelijke rechten en de positie van de bloot eigenaar in de omzet-

belasting’, WFR 1991/509.
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dat betrekking heeft op het (zakelijke) recht.605 De belaste of vrijgestelde levering van het 
(zakelijke) recht of de blote eigendom gedurende de herzieningsperiode leidt dan tot een 
herziening ineens van uitsluitend de btw op het (zakelijke) recht respectievelijk uitsluitend 
de btw op de blote eigendom (en dus niet de volledige btw op het investeringsgoed).606

Het is immers uitsluitend dit geleverde onroerend goed – het (zakelijke) gebruiksrecht 
respectievelijk de blote eigendom – dat het bedrijfsvermogen verlaat. Om die reden kan 
alleen dit onroerende investeringsgoed geacht worden voor de resterende herzienings-
periode geacht volledig te zijn gebruikt voor belaste of vrijgestelde handelingen. Door de 
splitsing van het investeringsgoed en de btw daarop, kan art. 188 Btw-richtlijn ook tot 
herziening ineens leiden indien na de aanvankelijke belaste of vrijgestelde levering van 
het (zakelijke) recht, de blote eigendom gedurende de herzieningsperiode wordt geleverd. 
Hierdoor wordt voorkomen dat op een vrijgestelde levering van de blote eigendom die 
gedurende de herzieningsperiode plaatsvindt geen btw drukt. Dit is naar mijn mening niet 
alleen wenselijk op grond van de ratio van de herzieningsregeling (zie paragraaf 8.5.2), 
maar ook in overeenstemming met het rechtskarakter van de btw omdat hierdoor wordt 
voorkomen dat het eindverbruik van de blote eigendom onbelast kan blijven.607

Steun voor voormelde opvatting is te vinden in het Centralan-arrest van het Hof van Justitie.608

In deze zaak achtte het Hof het niet wenselijk om – mits de vastgoedtransacties beide als 
een belastbare levering kwalificeerden, hetgeen de verwijzende rechter moest nagaan – óf 
de vestiging van een 999-jarige lease óf de leveringen van de residuele eigendom (lees: 
de blote eigendom) die drie dagen later plaatsvond aan te merken als de levering in de 
zin van art. 188 Btw-richtlijn. Het Hof oordeelde dat het meest recht gedaan wordt aan de 
ratio van de herzieningsregels (zie paragraaf 8.5.2) indien beide leveringen op grond van 
(thans) art. 188 Btw-richtlijn tot herziening ineens leiden naar rato van de waarde van 
de waarde van deze goederen. Naar mijn mening gaat het bij deze waarde om de waarde 
van de goederen op het moment van vestiging van het erfpachtrecht respectievelijk het 
moment van de levering van de blote eigendom onder voorbehoud van het (zakelijke) 
recht.609 Een voorbeeld kan het voorgaande verduidelijken.

605 In de zaak die geleid heeft tot HR 9 juli 1999, nr. 34.384, BNB 1999/351, m.nt. Van Zadelhoff is 
door een woningstichting het standpunt ingenomen dat een belaste vestiging van het recht van 
vruchtgebruik die als een levering kwalificeert moet leiden tot een herziening ineens van circa 
80% van de volledige btw op het onroerende investeringsgoed, een zorgcentrum. Uit het arrest 
is niet af te leiden of de Hoge Raad die opvatting van de woningstichting deelt.

606 Anders: Hof van Cassatie 11 oktober 2002, nr. C.01.0103.N (Stevens Koeltechniek/Belgische Staat) 
dat heeft geoordeeld dat een vervreemding van de blote eigendom tijdens de herzieningsperiode 
in beginsel geen aanleiding kan geven tot een herziening ineens voor zover de vruchtgebruiker 
het bedrijfsmiddel blijft aanwenden voor aftrekgerechtigde handelingen.

607 Zie: D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: 
Kluwer 1990, p. 275-276 en D.B. Bijl, ‘De kwalificatie van zakelijke rechten en de positie van de 
bloot eigenaar in de omzetbelasting’, WFR 1991/509.

608 HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, V-N 2005/61.19, r.o. 57 (Centralan). Zie ook: Sanders, 
commentaar bij HvJ EG 15 december 2005, zaak C-63/04, NTFR 2006/90 (Centralan) en M.M.G.A. 
Voets, ‘Centralan Property: herziening van de Nederlandse onroerend goedpraktijk’, BtwBrief
2006/5.

609 Resolutie Staatssecretaris van Financiën van 8 september 1980, nr. 280-12233, paragraaf 5, 
ingetrokken bij besluit Staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, 
V-N 2009/39.23. Als reden voor de intrekking wordt vermeld dat dit besluit grotendeels verouderd 
of beschrijvend/casuïstisch is.



691

Herziening btw-aftrek bij wijziging gebruik vastgoed 8.5.4.9

Voorbeeld
Een belastingplichtige heeft een onroerend investeringsgoed aangeschaft en vanwege gebruik 
voor vrijgestelde handelingen de btw hierop ten bedrage van € 100.000 niet in aftrek gebracht. 
De herzieningstermijn voor dit goed bedraagt 10 jaar, het jaar van verwerving daaronder 
begrepen. De gespreide herziening heeft dus ieder jaar betrekking op € 10.000 (1/10 van 
€ 100.000). Op 1 juli van het derde herzieningsjaar wordt een recht van erfpacht gevestigd 
op het onroerend investeringsgoed voor onbepaalde tijd. Deze vestiging kwalificeert als een 
belaste levering. Stel dat de waarde van de blote eigendom van een onroerend investeringsgoed 
op dat moment € 100.000 bedraagt en de waarde van een (zakelijke) recht € 900.000, dan 
dient de btw op het investeringsgoed voor 10% te worden toegerekend aan de blote eigendom 
en voor 90% aan het gevestigde zakelijke recht. De resterende herzieningsperiode bedraagt 
op het moment van de vestiging van het recht van erfpacht nog 7,5 jaar. De herziening ineens 
vanwege de belaste levering van het recht van erfpacht leidt daarom tot een ontvangen bedrag 
van € 67.500 (7,5 x (90% x € 10.000)).

8.5.4.9 Demontage tijdelijke huisvesting gedurende de herzieningsperiode

De bijzondere herzieningsregeling voor onroerende investeringsgoederen gaat uit van 
de veronderstelling dat een onroerend investeringsgoed ofwel blijft bestaan ofwel – bij-
voorbeeld door sloop of een brand – vernietigd wordt of verloren gaat. De werkelijkheid is 
echter complexer. Dit doet zich met name voor bij het realiseren van tijdelijke huisvesting 
door unit- of modulaire bouw. De gestapelde en/of geschakelde units kunnen tezamen een 
onroerend goed vormen. Indien de tijdelijke huisvesting belast wordt opgeleverd aan de 
gebruiker, bijvoorbeeld een school of een zorginstelling, dan is die opgeleverde tijdelijke 
huisvesting aan te merken als het onroerend investeringsgoed. Dat geldt eveneens indien 
die tijdelijke huisvesting aan de gebruiker worden verhuurd, met dien verstande dat in die 
situatie de tijdelijke huisvesting tot het bedrijfsvermogen van de verhuurder behoort. Heeft 
de koper de tijdelijke huisvesting niet langer nodig, dan kan hij de tijdelijke huisvesting 
gedurende de herzieningsperiode terugleveren aan de oorspronkelijke verkoper – in de 
praktijk bieden aanbieders van tijdelijke huisvesting vaak de mogelijkheid tot teruglevering 
aan610 – of aan een derde. Een (terug)levering van de tijdelijke huisvesting gedurende 
de herzieningsperiode leidt mijns inziens tot herziening ineens (zie paragraaf 8.5.4.8). 
Dat de tijdelijke huisvesting na de levering door of in opdracht van de koper zal worden 
gedemonteerd laat onverlet dat de tijdelijke huisvesting op het moment van levering nog 
steeds als een onroerend investeringsgoed kwalificeert.611

Bij de verhuur van tijdelijke onroerende huisvesting kan de verhuur eindigen gedurende 
de herzieningsperiode. Indien de verhuurder na het einde van de verhuur de tijdelijke 
huisvesting demonteert of laat demonteren zijn de herzieningsgevolgen minder duidelijk. 

610 C. Wabeke en D.C. Bijker, ‘Btw op tijdelijke huisvesting zorginstelling, ook tijdelijk?’, BTW-bulletin 
2012/122.

611 Dit neemt niet weg dat het demonteren van het onroerende investeringsgoed na de (terug)levering 
kan leiden tot de vraag op geopteerd kan worden voor een belaste (terug)levering indien hieraan 
in de betreffende lidstaat voorwaarden zijn verbonden met betrekking tot het (aftrekgerechtigde) 
gebruik van het (terug)geleverde goed. Zie: C. Wabeke en D.C. Bijker, ‘Btw op tijdelijke huisvesting 
zorginstelling, ook tijdelijk?’, BTW-bulletin 2012/122.
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Door de demontage gedurende de herzieningsperiode valt het onroerend investeringsgoed 
uiteen in roerende investeringsgoederen (de units). Vervolgens kunnen deze units gedurende 
de herzieningsperiode van de oorspronkelijke tijdelijke huisvesting door de verhuurder 
weer gebruikt worden voor de verhuur van andere tijdelijke huisvesting. Uit de arresten 
TETS Haskovo612 en Gran Via Moineşti613 zou afgeleid kunnen worden dat de demontage 
geen wijziging is in de elementen die voor het bepalen van de aftrek in aanmerking zijn 
genomen als bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn (zie paragraaf 8.5.3.2.1). Bij aanvang van 
de verhuur van de oorspronkelijke huisvesting staat immers vast dat de tijdelijke huisvesting 
na het einde van de verhuur wordt gedemonteerd en de units blijven ook na demontage 
bestemd voor de verhuur van tijdelijke huisvesting. Toch betwijfel ik of de situatie in 
deze arresten over één kam te scheren is met de demontage van tijdelijke huisvesting. In 
voormelde arresten was namelijk sprake van de aanschaf van een bebouwd terrein waarna 
de bebouwing werd gesloopt en vervangen door modernere gebouwen respectievelijk door 
gebouwen met een andere bestemming. In beide zaken was zowel vóór als na de sloop van 
de gebouwen sprake van een onroerend investeringsgoed: het terrein. Op dit punt verschilt 
de situatie met de demontage van de tijdelijke huisvesting gedurende de herzieningsperiode, 
aangezien door die demontage het oorspronkelijke onroerend investeringsgoed ophoudt 
te bestaan en uiteenvalt in roerende investeringsgoederen, de units.

Het – met een beroep op de arresten TETS Haskovo en Gran Via Moineşti – doen alsof 
het oorspronkelijke investeringsgoed na de demontage voortleeft in haar onderdelen614, 
de units, stuit naar mijn mening op bezwaren indien die units vervolgens weer worden 
aangewend voor de verhuur van één of meerdere nieuwe tijdelijke huisvestingen. Hierdoor 
wordt een onroerend investeringsgoed kunstmatig in leven gehouden. Uit de art. 185 lid 2 
Btw-richtlijn genoemde situaties van vernietiging en verlies leid ik af dat een onroerend 
investeringsgoed nadat het heeft opgehouden te bestaan geen aanleiding meer kan geven 
tot een herziening. Dit pleit ervoor om de demontage van de tijdelijke huisvesting aan 
te merken als een vernietiging als bedoeld in art. 185 lid 2 Btw-richtlijn. De demontage 
leidt immers tot het onbruikbaar maken van, het tenietgaan van de tijdelijke huisvesting.615

Wordt daarvan uitgegaan, dan is de demontage van de tijdelijke huisvesting weliswaar 
een wijziging als bedoeld in art. 185 lid 1 Btw-richtlijn, maar leidt die wijziging op grond 
van art. 185 lid 2 Btw-richtlijn – mits de demontage naar behoren is aangetoond – niet tot 
een herziening van de aftrek. Deze opvatting heeft als nadeel dat de herzieningsperiode 
aanzienlijk korter kan zijn dan de werkelijke levensduur van de units die voor de verhuur 
van tijdelijke huisvesting worden gebruikt. Omdat de herzieningsperiode een grove 
benadering is van de werkelijke levensduur van investeringsgoederen die hiermee zelden 
samenvalt, acht ik dit bezwaar niet onoverkomelijk.

612 HvJ EG 18 oktober 2012, zaak C-234/11, V-N 2012/56.13 (TETS Haskovo).
613 HvJ EU 29 november 2012, zaak C-257/11, V-N 2013/2.20 (Gran Via Moineşti).
614 Vgl. C. Wabeke en D.C. Bijker, ‘Btw op tijdelijke huisvesting zorginstelling, ook tijdelijk?’, BTW-bul-

letin 2012/122.
615 Volgens het Nederlandse spraakgebruik kan het begrip ‘vernietiging’ ook onbruikbaar maken 

of tenietgaan betekenen (Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke Van Dale online, 
geraadpleegd op 1 april 2021).
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Ik zie op grond van de huidige herzieningsregeling voor onroerende investeringsgoe-
deren ook geen beter alternatief. Wordt voor de herzieningsregeling gedaan alsof het 
onroerend investeringsgoed voortleeft in haar onderdelen, dan zou één unit tegelijkertijd 
onderdeel kunnen zijn van de oude en de nieuwe tijdelijke huisvesting en dus van twee 
verschillende investeringsgoederen. Dat lijkt mij in strijd met de wetten van de logica. Ook 
vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid acht ik het niet wenselijk dat de verhuurder na de 
demontage van de oorspronkelijke tijdelijke huisvesting het gebruik van de gedemonteerde 
units gedurende de resterende herzieningsperiode voor iedere afzonderlijke unit moet 
volgen. Een herziening ineens is op grond van art. 188 Btw-richtlijn voorbehouden aan een 
levering gedurende de herzieningsperiode. Een aanwending van de gedemonteerde units 
voor de verhuur van een nieuwe tijdelijke huisvesting gedurende de herzieningsperiode 
kan daarom niet leiden tot een herziening ineens voor de resterende herzieningsperiode. 
Bovendien zou ook bij een (analogische) toepassing van de herziening ineens tegen het 
uitvoerbaarheidsprobleem worden aangelopen dat per gedemonteerde unit bijgehouden 
moet worden of het gedurende de herzieningsperiode opnieuw wordt gebruikt voor de 
verhuur van tijdelijke huisvesting en, zo ja, of de verhuur van deze tijdelijke huisvesting 
aanleiding geeft tot een correctie van de aftrek voor de betreffende unit. Het voorgaande 
neemt niet weg dat er naar mijn mening wel redelijke twijfel mogelijk is over de vraag of 
de demontage van tijdelijke onroerende huisvesting kwalificeert als een ‘vernietiging’ als 
bedoeld in art. 185 lid 2 Btw-richtlijn. Omdat de uitleg van dit uniebegrip voorbehouden is 
aan het Hof van Justitie, is de hoogste nationale rechter in een voorkomend geval gehouden 
hierover een prejudiciële vraag te stellen, terwijl een lagere nationale rechter dit mag doen.

8.5.4.10 Overgang geheel of gedeelte van algemeenheid van goederen

In paragraaf 4.7 is besproken of en, zo ja, wanneer een vastgoedtransactie kwalificeert 
als een overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. 
Het is ook mogelijk dat vastgoed een onderdeel is van het geheel of een gedeelte van een 
algemeenheid van goederen dat overgaat, hetgeen het geval kan zijn bij een overdracht 
van een onderneming door middel van een activa/passivatransactie, een fusie van on-
dernemingen of een splitsing van een onderneming. Een overgang van het geheel of een 
gedeelte van een algemeenheid van goederen brengt met zich dat de belastingplichtige op 
wie de goederen voor de btw geruisloos overgaan in de plaats treedt van de overdrager. 
Deze indeplaatstreding betreft ook het recht op btw-aftrek of herziening daarvan.616

De herzienings-btw die ná de overgang verschuldigd wordt op grond van de algemene 
herzieningsregeling (zie paragraaf 8.5.3) of de bijzondere herzieningsregeling voor on-
roerende investeringsgoederen, bijvoorbeeld bij ingebruikneming van een overgenomen 
onroerend (investerings)goed of na afloop van een jaar van de herzieningsperiode van een 
overgenomen onroerend investeringsgoed, is daarom verschuldigd door de overnemer.617 
Dat geldt ook indien of voor zover de oorzaak van die herziening – een onterechte aftrek of 

616 HR 29 november 2000, nr. 35.765, BNB 2001/51, m.nt. Van Zadelhoff.
617 Een overnemer heeft geen plicht om herzienings-btw te betalen indien de verschuldigdheid 

van deze btw niet voortvloeit uit de wettelijke herzieningsregels, maar uit afspraken contra 
legem tussen (uitsluitend) de overdrager en de belastingdienst (HR 29 juni 2018, nr. 17/02087, 
BNB 2018/167, m.nt. Van Zadelhoff, r.o. 2.3.3).
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een wijziging in het recht op aftrek als bedoeld in art. 185 Btw-richtlijn – toerekenbaar is 
aan de periode vóór de overgang.618 De belastingplichtige die vastgoed wenst over te nemen 
in het kader van een overgang van het geheel of een algemeenheid van goederen, doet er 
daarom verstandig aan zich vóóraf te vergewissen van latente herzieningsverplichtingen, 
zodat hij hiermee rekening kan houden met de onderhandelingen over de prijs en/of zich 
contractueel kan indekken tegen eventuele herzieningsrisico’s die toerekenbaar zijn aan 
de periode waarin het vastgoed toebehoorde aan de overdragende partij.

Het is uiteraard ook mogelijk dat op grond van de algemene (zie paragraaf 8.5.3) of bij-
zondere herzieningsregeling (zie paragraaf 8.5.4) na de overgang een recht op teruggaaf 
van herzienings-btw ontstaat. In dat geval heeft de overnemer een recht op teruggaaf, ook 
indien of voor zover de oorzaak van die herziening – een wijziging in het recht op aftrek 
als bedoeld in art. 185 Btw-richtlijn – toerekenbaar is aan de periode vóór de overgang. 
De belastingplichtige die vastgoed wenst over te dragen in het kader van een overgang 
van het geheel of een algemeenheid van goederen, doet er daarom wijs aan om vóóraf na 
te gaan of er latente herzieningsvoordelen op de overnemer overgaan, zodat hij hiermee 
rekening kan houden met de prijsstelling of de overnemer contractueel kan verplichten 
om de teruggaaf van de herzienings-btw die toerekenbaar is aan de periode waarin het 
vastgoed aan hem toebehoorde te zijner tijd aan hem te betalen.

8.5.5 Verhouding algemene en bijzondere herzieningsregeling

Uit de paragrafen 8.5.3 en 8.5.4 volgt dat wijzigingen in het recht op aftrek als bedoeld 
in art. 185 Btw-richtlijn zowel op grond van de algemene herzieningsregeling (zie para-
graaf 8.5.3) als de bijzondere herzieningsregeling voor onroerende investeringsgoederen 
(zie paragraaf 8.5.4) tot herziening van de aftrek van de btw op een onroerend investe-
ringsgoed kunnen leiden. Welke herzieningsregeling op een onroerend investeringsgoed 
van toepassing is, hangt naar mijn mening af van twee variabelen:
1. de aanvang van de herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen (ver-

werving/vervaardiging of ingebruikneming); en
2. het moment waarop de wijziging in het recht op aftrek zich voordoet (vóór of na 

ingebruikneming).

Naar mijn mening kan de btw op het investeringsgoed wegens een wijziging in het recht 
op aftrek uitsluitend op grond van de algemene herzieningsregeling – en dus volledig – 
worden herzien indien de betreffende lidstaat heeft gekozen voor een herzieningsperiode 
die aanvangt op het moment van ingebruikneming van het onroerende investerings-
goed (zie paragraaf 8.5.4.4) én de wijziging in het recht op aftrek als bedoeld in art. 185 
Btw-richtlijn zich voordoet nadat het recht op aftrek is ontstaan en toegepast, maar vóór 
of uiterlijk op het moment van de ingebruikneming van het onroerende investeringsgoed. 
In de overige gevallen leidt een wijziging in het recht op aftrek als bedoeld in art. 185 
Btw-richtlijn gedurende de herzieningsperiode tot een gespreide herziening van de btw 
op het onroerend investeringsgoed op grond van de bijzondere herzieningsregeling voor 
onroerende investeringsgoederen.

618 HR 8 augustus 2014, nr. 12/03952, BNB 2014/224, m.nt. Bijl.
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8.5.6 Conclusie

De oorspronkelijke toegepaste aftrek moet herzien worden indien deze hoger of lager is 
dan de belastingplichtige gerechtigd was toe te passen. De verplichting tot herziening van 
de aftrek is aan de orde indien een belastingplichtige de aftrek onjuist heeft toegepast, 
bijvoorbeeld omdat over de ingaande belaste vastgoedtransactie ten onrechte btw is bere-
kend, of indien zich na de btw-aangifte waarin de aftrek is toegepast wijzigingen hebben 
voorgedaan die voor het bepalen van het recht op aftrek in aanmerking zijn genomen. Deze 
algemene herzieningsverplichting geldt voor alle belaste ingaande leveringen van goederen 
en diensten en dus ook voor belaste ingaande vastgoedtransacties. In aanvulling op de 
algemene herzieningsregels gelden voor onroerende investeringsgoederen – vanwege hun 
duurzame aard en waarde en het normaliter afschrijven van deze aanschaffing- of totstand-
komingskosten – bijzondere herzieningsregels. Die herzieningsregeling ziet uitsluitend 
op een wijziging in het recht op aftrek na het begin van de periode gedurende welke de 
aftrek van het onroerend investeringsgoed herzien moet worden, de herzieningsperiode. 
Voor de toepassing van de bijzondere herzieningsregeling dient daarom een onderscheid 
gemaakt te worden tussen onroerende investeringsgoederen (bedrijfsmiddelen) en on-
roerende niet-investeringsgoederen (voorraad). De praktijk in de lidstaten laat echter 
zien dat er ook lidstaten zijn die onroerende goederen per definitie als een onroerend 
investeringsgoed aanmerken.

Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit is het onwenselijk dat lidstaten het begrip 
‘investeringsgoederen’ mogen definiëren, omdat hierdoor de reikwijdte van de bijzondere 
herzieningsregeling voor investeringsgoederen per lidstaat aanzienlijk kan verschillen. 
Het Hof van Justitie heeft echter zijn ‘VNO-criteria’ – duurzame aard, waarde en afschrij-
ving – beslissend acht voor de uitleg van het begrip ‘investeringsgoed’ en de vrijheid 
van de lidstaten (daarom) beperkt tot het uitsluiten van bepaalde investeringsgoederen. 
Hoewel voor die beperking van de vrijheid van lidstaten geen steun te vinden is in de 
richtlijnhistorie, acht ik haar op grond van de interneutraliteit wel wenselijk. Op grond van 
de strekking van de bijzondere herzieningsregeling voor investeringsgoederen is het niet 
gerechtvaardigd om investeringsdiensten, waarvan het gebruik ook gedurende meerdere 
jaren plaatsvindt, anders te behandelen dan investeringsgoederen. Dit onderscheid nodigt 
bovendien uit tot belastingontwijking door het niet-aftrekgerechtigde gebruik van deze 
diensten uit te stellen tot na de ingebruikneming van deze dienst of – bij voorgenomen 
gemengd gebruik waarbij de mate van aftrek pas na afloop van het jaar van ingebruikneming 
definitief wordt vastgesteld – tot na het jaar van ingebruikneming. Het is op grond van de 
inwendige neutraliteit daarom een goede zaak dat investeringsdiensten voor de toepassing 
van de bijzondere herzieningsregeling door lidstaten hetzelfde behandeld mogen worden 
als investeringsgoederen. Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit is het echter een 
gemiste kans dat dit een mogen en geen moeten is, aangezien hierdoor een soortgelijke 
investeringsdienst in de ene lidstaat wel onder de bijzondere herzieningsregeling kan 
vallen en in de andere niet.

Op grond van de algemene herzieningsregeling is het een lidstaat toegestaan – en gelet op 
het beginsel van de fiscale neutraliteit – naar mijn mening ook wenselijk om bij een wijziging 
van het recht op aftrek na het toepassen van de oorspronkelijke aftrek, de oorspronkelijke 



696

Hoofdstuk 8 / Aftrek voorbelasting8.5.6

toegepaste aftrek volledig te herzien bij ingebruikneming van het betreffende goed of de 
betreffende dienst. Die herziening is niet mogelijk indien het betreffende goed of de dienst 
bij afname onmiddellijk verbruikt is, zoals het geval is bij goederen of diensten die worden 
betrokken om een onroerend goed in goede staat te houden (instandhoudingskosten). Bij 
goederen en diensten die een belastingplichtige betrekt om wijzigingen aan te brengen 
aan een onroerend goed met het oog op het beoogde gebruik (wijzigingskosten), zoals een 
verbouwing of het bouwrijp maken van een onbebouwd terrein, een onroerend goed te 
ontwikkelen (ontwikkelingskosten) en/of een onroerend niet-investeringsgoed in eigen 
bedrijf tot stand te brengen (totstandbrengingskosten) is herziening van de aftrek bij 
ingebruikneming wel mogelijk. Ook de toegepaste aftrek ter zake van een aangeschaft of in 
eigen bedrijf tot stand gebracht onroerend niet-investeringsgoed kan volledig herzien worden 
bij ingebruikneming van dit goed. Voor aangeschafte en in eigen bedrijf tot stand gebrachte 
onroerende investeringsgoederen is een herziening op het moment van ingebruikneming 
uitsluitend mogelijk indien de herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen 
in de betreffende lidstaat aanvangt op het moment van ingebruikneming.

De aftrek van de btw op onroerende investeringsgoederen wordt gedurende een bepaalde 
periode gevolgd. Als uitgangspunt geldt dat deze herzieningsperiode minimaal 5 en 
maximaal 20 jaar bedraagt, het jaar van verwerving of vervaardiging daaronder begrepen. 
Lidstaten mogen echter ook kiezen voor een herzieningsperiode van minimaal 5 en 
maximaal 20 volle jaren vanaf het moment van ingebruikneming van het onroerende 
investeringsgoed. De mogelijkheid om herzieningsperiode te verlengen tot maximaal 20 
jaar is bedoeld om de herzieningsperiode beter aan te laten sluiten bij de economische 
levensduur van onroerende investeringsgoederen. Op één lidstaat na, hanteren alle lidstaten 
voor onroerende goederen een herzieningsperiode van 10, 15 of 20 jaar. Naar mijn mening 
is een verlengde herzieningsperiode voor onroerende investeringsgoederen wenselijk op 
grond van de strekking van de bijzondere herzieningsregeling, het beginsel van de fiscale 
neutraliteit.619 Zij zorgt immers voor een nauwer en rechtstreekser verband tussen het 
recht op aftrek en het daadwerkelijke (of – hetgeen bij leegstand gedurende de herzie-
ningsperiode het geval is – voorgenomen) gebruik van het onroerende investeringsgoed 
voor belaste handelingen.

Na afloop van ieder herzieningsjaar moet de aftrek worden herzien voor 1/5e of, indien de 
lidstaat de herzieningsperiode heeft verlengd, het overeenkomstige gedeelte (dus: 1/10e bij 
een herzieningsperiode van tien jaar en 1/20e bij een herzieningsperiode van 20 jaar) van de 
btw – op het investeringsgoed. Het is lidstaten niet toegestaan van die herzieningsomvang 
af te wijken. Wel mogen – het hoeft dus niet – lidstaten het bedrag waarop de breuk van 
de herzieningsomvang moet worden ‘losgelaten’ – de btw op het investeringsgoed – nader 
bepalen. Op grond van de bijzondere herzieningsregeling wordt na afloop van ieder 
herzieningsjaar omgezien naar het gebruik van het onroerende investeringsgoed in het 
betreffende jaar. Dat op grond van de bijzondere herzieningsregeling geen mogelijkheid 
bestaat om vooruit te zien, kan leiden tot een – vanuit het oogpunt van de fiscale neutraliteit 
onwenselijk – financieringsvoor- of nadeel voor de belastingplichtige. Dit nadeel is inherent 
aan de gekozen herzieningssystematiek en berust op een bewuste keuze van de lidstaten. 

619 Vgl. K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss.), Deventer: Kluwer 2002, p. 381.
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Omdat het – zonder profetische gaven – niet mogelijk is om het gebruik van een onroerend 
investeringsgoed in toekomstige herzieningsjaren met zekerheid vast te stellen, acht ik 
het vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid zo gek nog niet om uitsluitend rekening te 
houden met hetgeen was en niet met hetgeen mogelijk nog komen gaat.

Staat een onroerend investeringsgoed gedurende de herzieningsperiode leeg, dan kan 
niet worden aangeknoopt bij het daadwerkelijke gebruik van dit goed. In dat geval komt 
beslissende betekenis toe aan het voorgenomen gebruik. De belastingdienst mag eisen 
dat de belastingplichtige het voornemen gebruik van het leegstaande onroerende inves-
teringsgoed voor belaste handelingen aan de hand van objectieve gegevens aannemelijk 
maakt. Dat bij leegstaand gedurende de herzieningsperiode wordt aangesloten bij het 
(aannemelijke) voorgenomen gebruik, acht ik vanuit het oogpunt van de fiscale neutraliteit 
en het rechtskarakter van de btw de minst slechte oplossing. Alleen deze benadering 
voorkomt dat aanvangsleegstand (leegstand voor ingebruikneming) anders worden 
behandeld dan tussentijdse leegstand (leegstand na ingebruikneming), terwijl beide 
situaties – afhankelijk van de gekozen aanvang van de herzieningsperiode (verwerving/
vervaardiging óf ingebruikneming) – onder de bijzondere herzieningsregeling voor on-
roerende investeringsgoederen kunnen vallen. Daarnaast bewerkstelligt deze benadering 
een zo nauw en rechtstreeks mogelijk verband tussen de aftrek en het gebruik van het 
leegstaande onroerende investeringsgoed in het betreffende herzieningsjaar. Ten slotte 
voorkomt deze benadering dat er btw drukt op een onroerend investeringsgoed dat 
bestemd is voor gebruik voor belaste handelingen en gedurende de herzieningsperiode 
niet daadwerkelijk voor niet-aftrekgerechtigde handelingen wordt gebruikt.

Vindt gedurende de herzieningsperiode – dus na verwerving of vervaardiging óf na 
ingebruikneming – een levering van het onroerende investeringsgoed plaats, dan wordt de 
jaarlijkse herziening vervangen door één herziening voor de resterende herzieningsperiode. 
Is de levering belast, dan wordt het onroerende investeringsgoed de resterende herzie-
ningsperiode geacht voor belaste handelingen te zijn gebruikt. Is de levering vrijgesteld, 
dan wordt het onroerende investeringsgoed de resterende herzieningsperiode geacht 
voor vrijgestelde handelingen te zijn gebruikt. Indien gedurende de herzieningsperiode 
sprake is van een vestiging van een (zakelijk) gebruiksrecht die als een belastbare levering 
kwalificeert of een belastbare levering van de blote eigendom onder voorbehoud van een 
(zakelijk) gebruiksrecht dat bij vestiging als een levering zou kwalificeren, dan ontstaan 
hierdoor twee onroerende investeringsgoederen. Naar mijn mening dient daarom ook de 
btw op het oorspronkelijke onroerende investeringsgoed te worden gesplitst in een deel dat 
betrekking heeft op de blote eigendom en een deel dat betrekking heeft op het (zakelijke) 
gebruiksrecht naar rato van de waarde van deze goederen. Hierdoor wordt voorkomen 
dat een vrijgestelde (of belaste) levering van de blote eigendom na de vestiging van een 
(zakelijk) gebruiksrecht gedurende de herzieningsperiode niet tot een herziening ineens 
kan leiden. De regels voor de levering van een onroerend investeringsgoed gedurende de 
herzieningsperiode veronderstellen dat dit goed nog bestaat. Bij de verhuur van onroerende 
tijdelijke huisvesting die na de demontage in roerende onderdelen – de units – uiteenvalt 
en waarvan de onderdelen gedurende de herzieningsperiode door de belastingplichtige 
weer (kunnen) worden gebruikt voor de verhuur van andere (on)roerende huisvesting is 
dat niet meer het geval. De minst slechte oplossing voor die bijzondere situatie is naar 
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mijn mening om de demontage van het oude onroerende investeringsgoed aan te merken 
als een vernietiging van het onroerende investeringsgoed die op grond van art. 185 lid 2 
Btw-richtlijn niet tot een herziening van de aftrek leidt.

De hiervoor beschreven herzieningsperiode van minimaal 5 en maximaal 20 jaar betekent 
dat een onroerend investeringsgoed geacht wordt na afloop van die periode te zijn ver-
bruikt. In dit licht is het merkwaardig dat een belaste levering van dit goed gedurende die 
herzieningsperiode of na afloop van de herzieningsperiode met zich brengt dat voor dit 
goed de herzieningsperiode bij de afnemer – mits deze een belastingplichtige is – weer van 
voor af aan begint. Naar mijn mening is het onlogisch dat een door de leverancier verbruikt 
onroerend investeringsgoed of een deel daarvan nogmaals verbruikt kan worden door zijn 
afnemer. Ik acht het langer of opnieuw herzien op grond van de concurrentieneutraliteit 
ook onwenselijk, aangezien hierdoor de herzieningsperiode niet voor alle onroerende 
investeringsgoederen gelijk is. In plaats van een ‘reïncarnatie’ van het verbruikte (deel 
van het) onroerende investeringsgoed bij een belaste levering gedurende of na afloop 
van de herzieningsperiode, zou het naar mijn mening logisch en wenselijk zijn dat de 
afnemer – mits deze een belastingplichtige is – de eventuele lopende herzieningsrechten 
en -verplichtingen overneemt van de leverancier. Op grond van de Btw-richtlijn staat die 
mogelijkheid uitsluitend open bij de overgang van (onroerende investeringsgoederen 
in het kader van) het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. Het is 
naar mijn mening echter niet uitgesloten dat deze herzieningsmaatregel is toegestaan op 
grond van art. 189, onderdeel c Btw-richtlijn. Is deze afwijkende herzieningsmaatregel 
op grond van art. 189, onderdeel c Btw-richtlijn niet toegestaan, dan kan hij mogelijk wel 
als een vereenvoudiging aangemerkt worden waarvoor een lidstaat op grond van art. 395 
Btw-richtlijn een machtiging kan krijgen.

 8.6 Conclusie

 Een belastingplichtige heeft recht op aftrek voor zover hij de afgenomen goederen en 
diensten gebruikt voor zijn belaste handelingen. Achter deze ogenschijnlijk eenvoudige 
regel gaat, zoals dit hoofdstuk laat zien, een complexe juridische werkelijkheid schuil waarin 
kosten moeten worden toegerekend aan belaste en/of onbelaste handelingen, btw gesplitst 
moet worden in een aftrekbaar en niet-aftrekbaar, btw gesplitst moet worden in een deel 
dat toerekenbaar is aan belastbare en onbelastbare handelingen en de aftrek herzien moet 
worden bij wijziging in het recht op aftrek nadat de oorspronkelijke aftrek is toegepast. 
Die complexiteit wordt veroorzaakt door uitzonderingen: onbelastbare handelingen, zoals 
de handelingen in het kader van een niet-economische overheidsactiviteit als bedoeld in 
art. 13 Btw-richtlijn, en vrijgestelde handelingen, zoals de vrijgestelde levering van oude 
gebouwen, onbebouwde niet-bouwterreinen en de verhuur van onroerend goed.620 Door die 
uitzonderingen zijn er (bij vastgoedtransacties) ingewikkelde toerekenings- splitsings- en 
herzieningsregels nodig. En zolang die uitzonderingen bestaan, zal het beginsel van de 
fiscale neutraliteit geweld aangedaan worden en ligt het gevaar dat eindverbruik (deels) 
onbelast blijft op de loer.

620 Zie hierover nader: M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellende vlak 
van de uitzonderingen (oratie), Kluwer: Deventer 2010, p. 21-46.
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Het is mogelijk om ook voor deze onbelastbare en vrijgestelde handelingen een recht op 
aftrek toe te kennen. Daarmee zou inderdaad het ‘neutraliteitprobleem’ zijn opgelost. 
Aan die optie hangt echter een aanzienlijk prijskaartje. De btw-tarieven voor andere 
handelingen zouden aanzienlijk verhoogd moeten worden om de inwisseling van vrij-
stellingen zonder recht op aftrek voor vrijstellingen met recht op aftrek budgetneutraal 
te laten verlopen. Bovendien is het bezwaar tegen die optie dat het probleem van de 
uitzondering (de vrijstelling) wordt opgelost met een andere uitzondering (een recht op 
aftrek bij gebruik voor vrijgestelde handelingen). Voorts vergroot deze optie het risico op 
onbelaste eindverbruik, hetgeen in strijd is met het rechtskarakter van de btw. Ik acht het 
daarom beter om niet aan symptoombestrijding te doen (lees: te morrelen aan de regels 
voor het recht op aftrek en herziening), maar het probleem bij de wortel aan te pakken. 
In de hoofdstukken 3 tot en met 7 is de vraag gesteld en beantwoord of de beperkingen 
van de belastingplicht en de belastbaarheid van vastgoedtransacties en met name de 
vrijstellingen voor vastgoedtransacties op grond van het beginsel van algemene heffing, 
het beginsel van de fiscale neutraliteit en het rechtskarakter van de btw gerechtvaardigd 
zijn. De teneur van die antwoorden is dat dit maar in zeer beperkte mate het geval is. Wordt 
de bijl aan de wortel van de boom gelegd, dan dienen derhalve die ongerechtvaardigde 
uitzonderingen uit het Europese btw-stelsel te worden weggenomen. Het (wenselijke) 
gevolg hiervan zal zijn dat (ook) het vaststellen van het recht op aftrek en de herziening 
daarvan voor vastgoedtransacties een stuk eenvoudiger wordt.621

621 Vgl. B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde (diss.), 
Deventer: FED 1992, p. 307.
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HOOFDSTUK 9  

Samenvatting, conclusies en 
aanbevelingen

9.1 Inleiding

In dit onderzoek is onderzocht hoe de belastingheffing van vastgoedtransacties in de Europese 
btw plaatsvindt naar positief recht en hoe zij behoort plaats te vinden naar wenselijk recht. 
Het begrip ‘vastgoedtransacties’ heeft geen vastomlijnde betekenis. In dit onderzoek ben 
ik uitgegaan van de volgende definitie: het tegen vergoeding overdragen, overgaan of 
verlenen van een exclusief gebruiksrecht op een (gedeelte van een) gebouw en van het 
bijbehorend terrein of een onbebouwd terrein. Het positieve recht dat in het kader van dit 
onderzoek is onderzocht betreft de Btw-richtlijn, de Btw-uitvoeringsverordening en de 
uitleg daarvan door het Hof van Justitie. Het positieve recht is – waar relevant – beoordeeld 
op zijn wenselijkheid aan de hand van de wezenlijke kenmerken van de Europese btw: het 
beginsel van algemene heffing, het fiscale neutraliteitsbeginsel1 en het rechtskarakter van 
de btw. Voor zover sprake is van een inbreuk op de wezenlijke kenmerken van de btw, is 
– waar dat relevant kan zijn – tevens getoetst of hiervoor op grond van het beginsel van 
doelmatigheid en/of het formele rechtszekerheidsbeginsel een afdoende rechtvaardiging 
bestaat. Het positieve recht is op grond van dit toetsingskader voor verbetering vatbaar 
indien het afwijkt van de wezenlijke kenmerken van de Europese btw en hiervoor geen 
(afdoende) rechtvaardiging is te vinden in het beginsel van doelmatigheid en/of het formele 
rechtszekerheidsbeginsel.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de paragrafen 9.2 tot en met 9.5 geef ik weer 
hoe de belastingheffing van vastgoedtransacties in de Europese btw plaatsvindt naar positief 
recht en of en, zo ja, in hoeverre die behandeling strookt met het wenselijk recht. Daarnaast 
doe ik in de paragrafen 9.3 tot en met 9.5 aanbevelingen om de geconstateerde kloof tussen 

1 In mijn onderzoek onderscheid ik de uitwendige fiscale neutraliteit en de inwendige fiscale 
neutraliteit. De uitwendige fiscale neutraliteit ziet op de verhouding tussen belastingplichtigen 
en wordt daarom ook wel aangeduid als de concurrentieneutraliteit. De concurrentieneutraliteit 
eist dat op soortgelijke goederen of diensten dezelfde btw-druk rust, ongeacht de lengte van 
de productie- of distributieketen. In dit onderzoek heb ik de concurrentieneutraliteit nader 
onderscheiden in interne neutraliteit (dezelfde btw-druk op soortgelijke goederen of diensten 
binnen het grondgebied van een lidstaat) en interneutraliteit (dezelfde btw-druk op soortgelijke 
goederen of diensten in verschillende lidstaten). De inwendige fiscale neutraliteit ziet op de 
belastingplichtige zelf en houdt in dat de belastingplichtige zo min mogelijk hinder ondervindt 
van de btw. Dit betekent dat de aan de belastingplichtige in rekening gebrachte btw in beginsel 
onmiddellijk en volledig aftrekbaar moet zijn en dat de door de belastingplichtige verschuldigde 
btw (eenvoudig) moet kunnen worden afgewenteld op de afnemer.
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de belastingheffing van vastgoedtransacties naar positief en wenselijk recht te verkleinen.2
Bij die aanbevelingen zal waar dat relevant kan zijn ook aandacht worden besteed aan de 
belastingheffing ter zake van vastgoedtransacties in Australië en Nieuw-Zeeland, twee 
landen met een moderne btw, en wat de Europese btw hiervan kan leren. In paragraaf 9.6 
wordt dit hoofdstuk afgerond met enkele slotopmerkingen.

9.2 Algemene thema’s: belastingplichtige, belastbaarheid vastgoedtransac-
ties en btw-aftrek

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is in dit onderzoek eerst ingegaan op 
twee prealabele (algemene) vragen: wanneer is degene die een vastgoedtransactie verricht 
een belastingplichtige en wanneer is een vastgoedtransactie door een belastingplichtige 
belastbaar. Deze prealabele algemene vragen zijn behandeld in de hoofdstukken 3 en 4. In 
de Europese btw kan namelijk alleen de levering van vastgoed of een dienst die – binnen 
het grondgebied van een lidstaat – door een als zodanig handelende belastingplichtige 
onder bezwarende titel wordt verricht aan belastingheffing onderworpen zijn. Bovendien 
is de kwalificatie van een vastgoedtransactie als een belastbare levering of dienst in de 
Europese btw van belang voor de vraag welke vrijstelling of uitzondering daarop – in de 
Europese btw geldt als uitgangspunt dat een belastbare vastgoedtransactie is vrijgesteld 
(de vrijstellingsmethode) – van toepassing kan zijn. Voor de beantwoording van de on-
derzoeksvraag is het ook nodig om in te gaan op de gevolgen van belaste en vrijgestelde 
vastgoedtransacties voor het recht op aftrek van voorbelasting. Die gevolgen zijn in dit 
onderzoek behandeld in hoofdstuk 8.

9.2.1 Belastingplichtige

Het begrip ‘belastingplichtige’ is in art. 9 lid 1 Btw-richtlijn ruim geformuleerd: eenieder 
die zelfstandig een economische activiteit verricht. Het begrip ‘eenieder’ is zeer ruim en 
omvat niet alleen natuurlijke personen en (publiekrechtelijke en privaatrechtelijke) rechts-
personen, maar ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke en/of rechtspersonen zonder 
rechtspersoonlijkheid die feitelijk een entiteit zijn. Het realiseren van een vastgoedproject 
of de exploitatie van vastgoed middels een samenwerkingsverband, zoals een maatschap, 
V.O.F. of een C.V., dat naar buiten toe als een eenheid optreedt, brengt daarom met zich dat 
dit samenwerkingsverband als eenieder is aan te merken. Is daarentegen sprake van een 
samenwerkingsverband dat naar buiten toe niet als een eenheid optreedt, zoals een stille 
maatschap, dan is niet het samenwerkingsverband maar de naar buiten toe optredende 
deelnemer van het samenwerkingsverband als eenieder aan te merken.

De beperking van de belastingplicht tot zelfstandig verrichtte activiteiten in art. 10 
Btw-richtlijn beoogt natuurlijke personen die juridisch en/of feitelijk werknemer zijn 
van de belastingplicht uit te sluiten voor hun activiteiten of handelingen als zodanig. Deze 
inbreuk op het beginsel van algemene heffing acht ik gerechtvaardigd op grond van de eis 

2 Hierbij neem ik het huidige systeem van de Europese btw tot uitgangspunt. Rigoureuze algemene 
maatregelen, zoals de inwisseling van alle vrijstellingen voor een nultarief of een verlaagd tarief, 
laat ik buiten beschouwing. Bovendien zou de inwisseling van alle vrijstellingen voor een nultarief 
of een verlaagd tarief betekenen dat de ene uitzondering wordt ingewisseld voor de andere.
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van doelmatigheid. Werknemers vormen immers voor hun activiteiten als zodanig geen 
zelfstandige schakel in de productie- en distributieketen en het is ook praktisch ondoenlijk 
om alle werknemers aan te merken als belastingplichtige. Het Hof van Justitie heeft het 
begrip ‘belastingplichtige’ verder beperkt door – naast de negatieve zelfstandigheidstoets 
van art. 10 Btw-richtlijn – ook een positieve zelfstandigheidstoets aan te leggen. Op 
grond van die zelfstandigheidstoets wordt pas aan de zelfstandigheidseis voldaan indien 
de persoon die een vastgoedtransactie verricht een economische activiteit verricht op 
eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid en hij het aan die 
activiteit verbonden economische risico draagt. Voor die verhoging van de drempel voor 
de belastingplicht is naar mijn mening noch in de tekst van art. 10 Btw-richtlijn noch in 
de richtlijnhistorie enige steun te vinden, terwijl ook de eis van doelmatigheid hiervoor 
naar mijn mening geen (afdoende) rechtvaardiging biedt. Naar mijn mening zou het 
daarom wenselijk zijn indien het Hof van Justitie op zijn schreden terugkeert en voor de 
invulling van het begrip ‘zelfstandigheid’ louter de negatieve zelfstandigheidstoets van 
art. 10 Btw-richtlijn beslissend acht. 

De kern van de definitie van het begrip ‘belastingplichtige’ wordt gevormd door het begrip 
‘economische activiteit’. Economische activiteiten zijn te onderscheiden in activiteiten van 
een producent, handelaar of dienstverrichter (lees: een ondernemersactiviteit) enerzijds 
en de exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen (lees: een 
beleggersactiviteit) anderzijds. Een activiteit is volgens het Hof van Justitie een activiteit 
van een producent, handelaar of dienstverrichter indien zij gericht is op een vergoeding, 
duurzaam is, bedrijfsmatig of met een commercieel oogmerk wordt verricht en met deze 
activiteit wordt deelgenomen aan een markt. Op grond van art. 9 lid 1, tweede alinea 
Btw-richtlijn wordt ook de exploitatie van vastgoed om er duurzaam opbrengst uit te 
verkrijgen beschouwd als een economische activiteit. Dit is blijkens de richtlijnhistorie 
een uitbreiding van het begrip ‘economische activiteit’, omdat voor deze activiteit niet de 
voorwaarde geldt dat zij bedrijfsmatig wordt verricht. Deze uitbreiding van de belastingplicht 
is ingegeven door het beginsel van de fiscale neutraliteit en voorkomt dat de exploitatie 
van vastgoed verschillend wordt behandeld naargelang de exploitant een ondernemer is of 
een belegger. Op grond van de richtlijnhistorie is de belastingplicht voor de exploitatie van 
zaken, zoals vastgoed, een uitzondering op de regelmatigheidseis. Hierbij ligt de nadruk op 
de incidentele uitgaande vastgoedtransactie, zoals de vestiging van een beperkt recht of de 
verhuur van vastgoed. Het Hof van Justitie stelt echter geen regelmatigheidseis, maar een 
duurzaamheidseis. Met deze eis wordt voorkomen dat het regelmatig als particulier tegen 
vergoeding ter beschikking stellen van vastgoed voor korte duur (bijv. via Airbnb) buiten 
de boot van de belastingplicht valt, terwijl het incidenteel als particulier ter beschikking 
stellen van (hetzelfde of soortgelijk) vastgoed voor een lange(re) duur wel een economische 
activiteit is. Vanuit het oogpunt van concurrentieneutraliteit acht ik de duurzaamheidseis 
van het Hof daarom wenselijker dan de regelmatigheidseis die volgt uit de richtlijnhistorie.

Een lidstaat heeft op grond van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn de mogelijkheid de belastingplicht 
uit te breiden tot particulieren die incidenteel een (bepaalde) vastgoedtransactie – een 
uitgaande handeling – verrichten. Dat deze bepaling een kan-bepaling is, acht ik op grond van 
de interneutraliteit onwenselijk, aangezien hierdoor de belastingplicht voor de incidentele 
levering van vastgoed van lidstaat tot lidstaat kan verschillen. De richtlijnhistorie laat zien 
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dat deze kan-bepaling is ingegeven door de concurrentieneutraliteit: het voorkomen dat 
de levering van een nieuw gebouw of een bouwterrein door een particulier onbelast blijft, 
terwijl dezelfde levering door een belastingplichtige belast is. Mij is niet gebleken dat 
onderzoek is gedaan naar de omvang van deze (vermeende) neutraliteitsverstoring die 
inherent is aan de indirecte belasting die de Europese btw is. Het is daarom onduidelijk 
of sprake is van een probleem waarvoor art. 12 lid 1 Btw-richtlijn nodig is. Dat lidstaten 
maar in beperkte mate gebruikmaken van hun bevoegdheid op grond van art. 12 lid 1 
Btw-richtlijn vormt een aanwijzing dat de neutraliteitsverstoring niet dusdanig is dat 
hiervoor een uitzondering op art. 9 Btw-richtlijn moet worden getroffen. Hoe dan ook, 
het Hof van Justitie heeft de reikwijdte van deze bepaling beperkt tot activiteiten van 
particulieren, die behoudens de duurzaamheid, aan alle voorwaarden van een activiteit 
van een producent, handelaar of dienstverrichter voldoen. Op grond van de concurrentie-
neutraliteit acht ik het wenselijk dat het Hof niet alle incidentele leveringen van vastgoed 
over één kam scheert, maar deze optionele verruiming van de belastingplicht beperkt tot 
een incidentele vastgoedactiviteit die soortgelijk is aan een (duurzame) vastgoedactiviteit 
van een producent, handelaar of dienstverrichter.

9.2.2 Belastbaarheid vastgoedtransactie

Een vastgoedtransactie is slechts belastbaar indien zij door een als zodanig handelende 
belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht. Een vastgoedtransactie is een 
levering of een dienst. Meer smaken zijn er niet. Is een vastgoedtransactie geen levering, 
dan is zij een dienst. De negatieve definitie van het begrip ‘dienst’ (‘elke handeling die geen 
levering van een goed is’) zorgt ervoor dat dat er geen handelingen van een belastingplichtige 
tussen wal en schip vallen, hetgeen recht doet aan het beginsel van algemene heffing en 
het rechtskarakter van de btw. Bestaat een vastgoedtransactie uit meerdere elementen, 
dan geldt op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie als uitgangspunt dat 
sprake is van handelingen die afzonderlijk in aanmerking genomen moeten worden. Op 
deze regel heeft het Hof twee uitzonderingen geformuleerd. In de eerste plaats is sprake 
van één handeling indien de verschillende handelingen of elementen van een handeling 
zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien één ondeelbare handeling 
vormen waarvan splitsing kunstmatig zou zijn (een handeling sui generis). In de tweede 
plaats is sprake van één handeling indien één of meer elementen van een handeling de 
hoofdprestatie vormt, terwijl één of meer andere elementen moet worden beschouwd 
als één of meerdere bijkomende prestaties die het fiscale lot van de hoofdprestatie delen.

Uit de richtlijnhistorie en de structuur van art. 14 en 15 lid 2 Btw-richtlijn blijkt dat de 
eigendomsoverdracht van vastgoed in beginsel kwalificeert als een levering. Toch wordt het 
begrip ‘levering’ in art. 14 lid 1 Btw-richtlijn niet gedefinieerd als de eigendomsoverdracht 
van een lichamelijke zaak, maar als de overdracht van de macht om als een eigenaar over 
een lichamelijke zaak te beschikken. In de richtlijnhistorie zijn hiervoor twee redenen te 
vinden. In de eerste plaats waren de lidstaten eensluidend van mening dat de eigendoms-
overdracht tot zekerheid niet als een levering kwalificeert. In de tweede plaats achtten 
de lidstaten het wenselijk om de lidstaten de mogelijkheid te geven om de in art. 15 lid 2 
Btw-richtlijn bedoelde (zakelijke) gebruiksrechten op onroerend goed en deelbewijzen 
en aandelen met betrekking tot vastgoed (net als de eigendom) te vereenzelvigen met het 
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onderliggende vastgoed. Door die vereenzelviging kwalificeert de overdracht van deze 
rechten, deelbewijzen en aandelen als een levering indien daardoor de macht om als een 
eigenaar over het onderliggende vastgoed te beschikken wordt overgedragen. Hierdoor 
worden rechten, deelbewijzen en aandelen die economisch gezien gelijkwaardig zijn aan 
de eigendom van het vastgoed ook als zodanig worden behandeld, hetgeen in overeen-
stemming is met concurrentieneutraliteit. Het is echter in strijd met de interneutraliteit dat 
deze gelijkstelling optioneel is, omdat de behandeling van de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn 
bedoelde rechten, deelbewijzen en aandelen hierdoor van lidstaat tot lidstaat kan verschillen.

Op grond van het Safe-arrest kan ook buiten art. 15 lid 2 Btw-richtlijn om sprake zijn van 
een levering vóór of zonder de eigendomsoverdracht van het vastgoed. Omdat in deze zaak 
de economisch eigenaar op elk door hem gewenst moment de eigendom van het vastgoed 
kon verkrijgen of (doen) overdragen aan een derde, acht ik de beslissing van het Hof in 
deze zaak in overeenstemming met de concurrentieneutraliteit. Wordt de beslissing in de 
zaak Safe geabstraheerd van haar context, dan ontstaan er gemakkelijk scheuren in het 
leveringsbegrip van art. 14 Btw-richtlijn. Uit de leveringsgelijkstellingen in art. 14 leden 2 en 
3 Btw-richtlijn alsmede de gelijkstellingen met lichamelijke zaken in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn 
blijkt dat de eigendomsoverdracht, niet zijnde de eigendomsoverdracht tot zekerheid, het 
uitgangspunt vormt van het leveringsbegrip in de Europese btw. Dat het Hof van Justitie 
en de Hoge Raad ook na het Safe-arrest als uitgangspunt hanteren dat de levering van 
vastgoed plaatsvindt door de overdracht van de eigendom, is daarmee in overeenstemming. 
De toets of eigenaarsbevoegdheden feitelijk zijn overgedragen is bij vastgoedtransacties 
naar mijn mening met name van belang in de situatie waarin de eigendom (nog) niet aan 
de koper wordt overgedragen, zoals de economische eigendomsoverdracht in de zaak 
Safe en de verkoop van vastgoed in het kader van een ABC-levering. Het Centralan-arrest, 
waarin het Hof van Justitie de mogelijkheid openlaat dat de macht om als een eigenaar 
over vastgoed tweemaal kan worden overgedragen, is naar mijn mening geen bewijs 
voor het tegendeel. Het is naar mijn mening mogelijk en wenselijk om dit arrest zo uit te 
leggen dat recht wordt gedaan aan de beslissing van het Hof én de opzet van art. 14 lid 1 
en art. 15 lid 2 Btw-richtlijn. Die uitleg houdt in dat de macht om als een eigenaar over het 
vastgoed te beschikken slechts tweemaal kan worden overgedragen indien een lidstaat 
gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid om de in art. 15 lid 2 Btw-richtlijn bedoelde 
rechten, deelbewijzen en aandelen gelijk te stellen met het onderliggende vastgoed. De 
richtlijnhistorie laat zien dat de eigendomsoverdracht van vastgoed niet altijd kwalificeert 
als een levering. Lidstaten waren eensluidend van mening dat de eigendomsoverdracht 
tot zekerheid niet kwalificeert als de overdracht van de macht om als een eigenaar over 
het goed te beschikken. Uit het Mydibel-arrest, waarbij de eigendomsoverdracht in het 
kader van een sale-and-financial-leaseback van vastgoed niet als een levering is aange-
merkt, is naar mijn mening af te leiden dat het Hof van Justitie op dezelfde golflengte 
zit. Gesteld kan worden dat de concurrentieneutraliteit meer recht gedaan wordt indien 
in alle gevallen het materiële ‘Safe-criterium’ wordt gehanteerd. Die keuze zou echter 
– in de woorden van Reugebrink – een verbouwing zijn waarop het fundament van het 
leveringsbegrip niet is berekend. Bovendien kleeft aan het onverkort toepassen van het 
Safe-criterium ook het nadeel dat zij voor meer rechtsonzekerheid zorgt, bijvoorbeeld bij 
beperkte zakelijke rechten die zowel qua duur als omvang aanzienlijk kunnen verschillen. 
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Het huidige leveringsbegrip dat geconcentreerd is rondom de eigendomsoverdracht met 
het Safe-arrest als nuance op grond van de concurrentieneutraliteit, acht ik daarom in het 
licht van het formele rechtszekerheidsbeginsel zo gek nog niet.

Op grond van art. 14 lid 2, onderdelen a tot en met c Btw-richtlijn geldt een verplichte 
leveringsgelijkstelling voor de onteigening van vastgoed, de huurkoop van vastgoed en 
de aan- en verkoop van vastgoed in commissie. In Nederland is een directe verkrijging 
of vervreemding van de eigendom van vastgoed door de principaal niet mogelijk. De 
leveringsgelijkstelling voor de aan- en verkoop van goederen in commissie lijkt voor 
vastgoedtransacties niet of nauwelijks van betekenis te zijn. De leveringsgelijkstelling voor 
onteigening van vastgoed voorkomt dat de overheid door een keuze voor onteigening in 
plaats van een vrijwillige eigendomsoverdracht belastingheffing kan voorkomen, terwijl 
tevens wordt voorkomen dat onteigening ten opzichte van reguliere (belaste) levering kan 
leiden tot een btw-aftreknadeel voor de belastingplichtige. Deze leveringsgelijkstelling 
is naar mijn mening gerechtvaardigd op grond van het beginsel van algemene heffing, de 
concurrentieneutraliteit en de inwendige neutraliteit. Dat de huurkoop van vastgoed op 
grond van art. 14 lid 2, onderdeel b Btw-richtlijn gelijkgesteld is met een levering indien de 
eigendom uiterlijk bij betaling van de laatste termijn wordt verkregen, is gebaseerd op en in 
overeenstemming met de concurrentieneutraliteit. Immers, door die leveringsgelijkstelling 
wordt een situatie die economisch gezien gelijkwaardig is aan de reguliere levering ook 
als zodanig behandeld. Dat het Hof van Justitie ook de huurkoop of financial leasing van 
vastgoed met een urgerende koopoptie met een levering gelijkstelt, doet naar mijn mening 
recht aan de ratio van deze leveringsgelijkstelling.

Een vastgoedtransactie door een belastingplichtige kan slechts belastbaar zijn indien zij 
onder bezwarende titel wordt verricht. Dit houdt in dat de belastingplichtige de vastgoed-
transactie tegen een (in geld uit te drukken) vergoeding verricht die rechtstreeks verband 
houdt met de vastgoedtransactie. De eis van het rechtstreeks verband vloeit voort uit het 
rechtskarakter van de btw, omdat alleen bij een dergelijk verband de besteding van de 
eindverbruiker een graadmeter is voor zijn consumptie. In de btw geldt als uitgangspunt 
een subjectief vergoedingsbegrip, hetgeen inhoudt dat de vergoeding wordt gevormd 
door de werkelijk ontvangen tegenprestatie. Niettemin geldt als ondergrens van het 
subjectieve vergoedingsbegrip dat sprake moet zijn van wederkerigheid. Hiervan is geen 
sprake bij een vastgoedtransactie tegen een verwaarloosbare vergoeding, vrijgevigheid, of 
indien door een samenstel van rechtshandelingen in wezen geen of een verwaarloosbare 
vergoeding voor de vastgoedtransactie wordt ontvangen. Dat in deze situaties sprake is 
van een onbelastbare handeling is een inbreuk op het beginsel van algemene heffing, 
maar deze inbreuk is naar mijn mening gerechtvaardigd op grond van het beginsel van 
de concurrentieneutraliteit (lees: gelijke behandeling met vastgoedtransactie om niet) 
en het rechtskarakter van de btw (lees: de vergoeding vormt geen reële maatstaf voor de 
consumptie waardoor de afnemer geen reële schakel is in de productie- en distributieketen, 
maar een eindverbruiker). Aan de vereiste wederkerigheid is ook niet (volledig) voldaan 
indien de vergoeding rechtstreeks verband houdt met een deel van de vastgoedtransactie. 
Op grond van het beginsel van algemene heffing is het naar mijn mening wenselijk(er) 
– want een minder vergaande inbreuk – om in dat geval uit te gaan van een (vastgoed)-
transactie die deels onder bezwarende titel en deels om niet plaatsvindt en niet, zoals 
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de Hoge Raad doet, van een vastgoedtransactie die in het geheel niet onder bezwarende 
titel plaatsvindt. Voor een belastbare vastgoedtransactie is niet alleen vereist dat zij door 
een belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht, maar ook dat zij in de 
hoedanigheid van belastingplichtige wordt verricht, dat wil zeggen: in het kader van een 
economische activiteit. Deze ‘hoedanigheidseis’ vormt een inbreuk op het beginsel van 
algemene heffing, maar deze inbreuk is naar mijn mening gerechtvaardigd op grond van 
de concurrentieneutraliteit, namelijk: een gelijke behandeling van vastgoedtransactie 
door een niet-belastingplichtige en een belastingplichtige die bij deze transactie niet als 
belastingplichtige handelt.

De optionele niet-leveringsregel van art. 19 Btw-richtlijn vormt een vreemde eend in de 
bijt van de Europese btw. Op grond van deze bepaling kan een lidstaat de levering van 
vastgoed door een belastingplichtige niet als een levering aanmerken indien sprake is 
van een overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. 
Nederland is één van de lidstaten die van die mogelijkheid gebruikgemaakt heeft. Volgens 
de Hoge Raad is het een acte clair dat de levering van één verhuurd vastgoedobject door 
de exploitant van dit vastgoed onder de niet-leveringsregel valt. Vóór die opvatting pleit 
naar mijn mening dat deze levering geen schakel vormt in de productie- en distributie-
keten die leidt tot verbruik waardoor de inbreuk die art. 19 Btw-richtlijn maakt op het 
beginsel van algemene heffing te rechtvaardigen is op grond van het rechtskarakter van 
de btw. Op grond van concurrentieneutraliteit kan daarnaast gesteld worden dat als de 
overgang van een economische activiteit van een producent, handelaar of dienstverrichter 
onder de reikwijdte van de niet-leveringsregel valt, dit ook zou moeten gelden voor de 
overgang van een economische activiteit die bestaat in de exploitatie van vastgoed. Dit 
‘neutraliteitsargument’ acht ik echter niet zo sterk. Er kan immers net zo goed gesteld 
worden dat de concurrentieneutraliteit geen steun biedt voor de uitleg van de Hoge Raad, 
omdat de economische activiteit van een producent, handelaar en dienstverrichter (een 
ondernemersactiviteit) te veel verschilt met de economische activiteit van een exploitant 
van een zaak (een beleggersactiviteit) om over één kam te worden geschoren. Hoe dan 
ook, ik meen dat de uitleg van de Hoge Raad in ieder geval op grond van het rechtskarakter 
van de btw gerechtvaardigd is. De toepassing van de niet-leveringsregel op de levering 
van verhuurd vastgoed door (een als zodanig handelende) projectontwikkelaar aan een 
belegger acht ik echter niet gerechtvaardigd. In die situatie pleit niet alleen het beginsel 
van algemene heffing, maar ook het rechtskarakter van de btw tegen het toepassen van 
de niet-leveringsregel. In dat geval is de levering van het verhuurde vastgoed een schakel 
in de productie- en distributieketen en zou het toepassen van de niet-leveringsregel 
betekenen dat de door de projectontwikkelaar toegevoegde waarde buiten de btw-heffing 
blijft waardoor sprake is van een risico op onbelast eindverbruik.

9.2.3 Aftrek voorbelasting

Een belastingplichtige heeft recht op aftrek voor zover hij de afgenomen goederen en 
diensten gebruikt voor zijn belaste handelingen. Is de toegepaste aftrek van de belasting-
plichtige die de vastgoedtransactie verricht hoger of lager dan hij gerechtigd was toe te 
passen, dan moet hij zijn aftrek herzien.
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Voor investeringsgoederen moet de aftrek jaarlijks worden herzien gedurende een periode 
van vijf jaar, het jaar van verwerving of vervaardiging daaronder begrepen of vijf volle jaren 
vanaf het moment van ingebruikneming. Voor onroerende investeringsgoederen mag de 
herzieningsperiode worden verlengd tot maximaal 20 jaar teneinde deze periode beter te 
laten aansluiten bij de economische levensduur (en dus het daadwerkelijke gebruik) van 
deze goederen. Naar mijn mening is die verlengde herzieningsperiode voor onroerende 
investeringsgoederen wenselijk, omdat de mate van aftrek hierdoor beter aansluit bij 
het daadwerkelijke gebruik. De omvang van de jaarlijkse herziening voor onroerende 
investeringsgoederen hangt af van de herzieningsperiode en bedraagt maximaal 1/5e

(herzieningsperiode van vijf) en minimaal 1/20e (herzieningsperiode van 20 jaar) van de 
btw op het onroerend investeringsgoed. Wordt een onroerend investeringsgoed gedurende 
de herzieningsperiode geleverd, dan moet de btw op het onroerende investeringsgoed 
ineens worden herzien voor de resterende herzieningsperiode. Lidstaten mogen investe-
ringsdiensten, zoals kostbare verbouwingen, voor de toepassing van de herzieningsregels 
hetzelfde behandelen als onroerende investeringsgoederen. Naar mijn mening is dat ook 
wenselijk, omdat de mate van aftrek ter zake van deze investeringsdiensten hierdoor beter 
aansluit bij het daadwerkelijke gebruik.

De belastingplichtige die een vrijgestelde vastgoedtransactie verricht, heeft geen recht op 
aftrek van de btw op de hieraan toerekenbare goederen of diensten. Daarnaast kan deze 
vrijgestelde vastgoedtransactie leiden tot een beperking van het recht op aftrek van de btw 
op de algemene kosten alsmede tot een herziening (ineens) van de toegepaste aftrek van 
de btw op het onroerend (investerings)goed zelf of goederen en diensten met betrekking 
tot dit onroerend (investerings)goed (bijv. een verbouwing). Zolang de vrijstellingen voor 
vastgoedtransacties bestaan, zal de inwendige neutraliteit daarom geweld aangedaan worden 
en lig het gevaar op de loer dat eindverbruik (deels) onbelast blijft. Om die reden dient er 
voor de vrijstellingen voor vastgoedtransactie een (afdoende) rechtvaardiging te bestaan.

9.3 Belastingheffing levering bebouwde terreinen

9.3.1 Conclusie en samenvatting

In hoofdstuk 5 is ingegaan op de belastingheffing van de levering van gebouwen en van 
het bijbehorend terrein. In de Btw-richtlijn is gekozen voor het onderscheid tussen nieuwe 
en oude gebouwen. Op grond van art. 135 lid 1, onderdeel j jo. art. 12 lid 1, onderdeel a 
Btw-richtlijn is de levering van oude gebouwen in beginsel vrijgesteld, terwijl de levering 
van nieuwe gebouwen belast is. Vanuit het oogpunt van de concurrentieneutraliteit acht ik 
het wenselijk dat vernieuwbouwde gebouwen als nieuwe gebouwen worden beschouwd, 
aangezien deze gebouwen soortgelijk zijn aan nieuwe gebouwen. Dat lidstaten op grond 
van art. 12 lid 2, tweede alinea Btw-richtlijn de vrijheid hebben om te bepalen of een 
vernieuwbouwd gebouw weer als een nieuw gebouw wordt aangemerkt, acht ik echter 
onwenselijk. Dat geldt ook voor de beoordelingsruimte die lidstaten hebben om te bepalen 
wanneer sprake is van vernieuwbouw, omdat de vernieuwbouwcriteria hierdoor van lidstaat 
tot lidstaat kunnen verschillen. In het licht van de interneutraliteit is het daarom een goede 
zaak dat het Hof van Justitie die beoordelingsruimte door het stellen van een ondergrens 
heeft beperkt. Dat een gebouw na eerste ingebruikneming als een oud gebouw wordt 
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beschouwd, acht ik een juist uitgangspunt. Het oprekken van het begrip ‘nieuw gebouw’ 
tot uiterlijk twee jaar na eerste ingebruikneming of uiterlijk vijf jaar na voltooiing, is naar 
mijn mening onwenselijk. Deze termijn leidt tot overbelasting indien een gebouw, zoals een 
woning, binnen deze termijn wordt geleverd door een belastingplichtige die dit gebouw van 
een eindverbruiker heeft verkregen. De vrees van Nederland en bijna alle andere lidstaten 
– alleen Estland hanteert het uitgangspunt van de Btw-richtlijn – voor manipulaties van de 
eerste ingebruikneming teneinde een belaste levering van een nieuw gebouw te voorkomen, 
komt mij voor als koudwatervrees. Er zijn voldoende mogelijkheden om te voorkomen 
dat een dergelijke manipulatie voor de belastingplichtige ‘loont’, namelijk: het negeren 
van incidenteel gebruik dat niet overeenkomt met de bestemming, de herziening ineens 
bij een levering binnen de herzieningsperiode, de heffing van overdrachtsbelasting en, als 
ultimum remedium, misbruik van recht.

Het Hof van Justitie heeft voor het in beginsel vrijstellen van de levering van oude ge-
bouwen als rechtvaardiging gegeven dat deze levering nauwelijks toegevoegde waarde 
genereert. Naar mijn mening miskent het Hof dat het belasten van de toegevoegde waarde 
in de Europese btw geen doel op zichzelf is, maar een middel om de consumptie van door 
belastingplichtigen geproduceerde goederen en diensten te belasten. Uit de richtlijnhistorie 
volgt dat de keuze voor deze vrijstelling als ‘rechtvaardiging’ heeft dat het een compro-
mis is waarmee iedere lidstaat kon leven, omdat dit compromis de destijds bestaande 
btw-behandeling van de levering van oude gebouwen in de lidstaten zo goed als in stand 
hield. Door dit compromis is de levering van alle oude gebouwen in beginsel vrijgesteld, 
ongeacht of de leverancier de btw met betrekking tot dit gebouw (deels) in aftrek heeft 
gebracht en ongeacht of de afnemer het gebouw (weer) voor aftrekgerechtigde doeleinden 
gaat gebruiken. Hierdoor kan eindverbruik van gebouwen (deels) onbelast blijven, terwijl 
op het gebruik van gebouwen voor aftrekgerechtigde doeleinden (deels) btw kan drukken. 
Het eerste is in strijd met het rechtskarakter van de btw en het tweede is in strijd met de 
inwendige neutraliteit.

Om strijd met het de inwendige neutraliteit (lees: cumulatie van btw) te voorkomen, is 
lidstaten in art. 137 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn de bevoegdheid gegeven belastingplich-
tigen te laten opteren voor belastingheffing. Het bestaan van deze optieregeling is reeds 
een bewijs dat de vrijstelling voor de levering van oude gebouwen ruimer dan wenselijk is. 
Naar mijn mening is de huidige optieregeling voor de belaste levering van oude gebouwen 
geen probaat middel om de strijd met de inwendige neutraliteit weg te nemen. In de eerste 
plaats beschikken lidstaten over een ruime beoordelingsmarge waardoor het van lidstaat tot 
lidstaat kan verschillen en ook daadwerkelijk verschilt of en, zo ja, onder welke voorwaarden 
geopteerd kan worden voor een belaste levering van een oud gebouw. Dit is in strijd met 
de interneutraliteit. Bovendien kunnen nationale inperkingen van de keuzemogelijkheid, 
zoals de Nederlandse optievoorwaarde dat de afnemer het gekochte voor minimaal 90% 
voor aftrekgerechtigde doeleinden gebruikt, ervoor zorgen dat cumulatie van btw maar in 
zeer beperkte mate wordt voorkomen. Een beperking van de optie voor belaste levering op 
basis van de omvang van het aftrekrecht van de huurder zorgt voorts voor een (potentieel) 
concurrentieverstorend effect. Voor de potentiële koper die deels aftrekgerechtigd is maar 
niet aan deze ‘aftreklat’ voldoet, kan het immers voordeliger zijn om te kiezen voor de 
levering van een nieuw gebouw met (deels aftrekbare) btw. Ten slotte leidt een dergelijke 
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optievoorwaarde ertoe dat de levering van soortgelijke gebouwen verschillend worden 
behandeld naar gelang de omvang van het aftrekrecht van de afnemer, hetgeen in strijd 
is met de concurrentieneutraliteit. De optieregeling geeft voorts geen oplossing voor de 
situatie waarin door de vrijstelling eindverbruik van een gebouw (deels) onbelast blijft of 
waarin op het gebruik van een gebouw voor niet-aftrekgerechtigde doeleinden (deels) geen 
btw drukt. Hierbij kan gedacht worden aan een gebouw dat door een belastingplichtige 
gedurende de gehele herzieningsperiode volledig voor aftrekgerechtigde doeleinden 
wordt gebruikt en daarna vrijgesteld (en dus ‘schoon’ van btw) wordt geleverd aan een 
eindverbruiker of een belastingplichtige die geen recht heeft op volledige aftrek van btw. 
Uiteraard zijn scenario’s waarbij het gebouw deels ‘btw-schoon’ door een eindverbruiker 
of een niet-aftrekgerechtigde afnemer wordt verkregen eveneens denkbaar.

9.3.2 Overzicht knelpunten en aanbevelingen

Onder verwijzing naar hetgeen in de voorgaande paragraaf is overwogen, zijn in licht 
van het beginsel van de fiscale neutraliteit en het rechtskarakter van de btw de volgende 
knelpunten te onderscheiden:
● lidstaten hebben de mogelijkheid om een vernieuwbouwd gebouw niet als een nieuw 

gebouw aan te merken;
● lidstaten beschikken over een beoordelingsruimte bij een vernieuwbouwcriterium;
● lidstaten hebben de mogelijkheid om een gebouw na eerste ingebruikneming toch als 

nieuw aan te merken;
● het in beginsel vrijstellen van de levering van oude gebouwen, ongeacht of de leverancier 

de btw met betrekking tot dit gebouw (deels) in aftrek heeft gebracht, kan leiden tot 
onbelast eindverbruik;

● het in beginsel vrijstellen van de levering van oude gebouwen, ongeacht of de afnemer 
het gebouw (weer) voor aftrekgerechtigde doeleinden gaat gebruiken, kan leiden tot 
cumulatie van btw;

● de optieregeling voor de belaste levering van oude gebouwen is facultatief; en
● de lidstaten beschikken bij de optieregeling voor de belaste levering van oude gebouwen 

over een ruime beoordelingsmarge.

Bovenstaande knelpunten in de Europese btw kunnen slechts worden weggenomen door de 
Btw-richtlijn te wijzigen. Naar mijn mening verdient het aanbeveling om de Btw-richtlijn 
op de volgende punten te wijzigen:
● een vernieuwbouwd gebouw moet als een nieuw gebouw aangemerkt worden;
● de beoordelingsruimte van lidstaten bij een vernieuwbouwcriterium wordt geschrapt3;
● de mogelijkheid om een gebouw na eerste ingebruikneming als een nieuw gebouw 

aan te merken vervalt; en
● de levering van oude gebouwen wordt in beginsel belast (de belastingmethode).

3 Hierbij zou gekozen kunnen worden voor het aansluiten bij de door het Hof van Justitie gehanteerde 
ondergrens: het betrokken gebouw moet veranderingen van betekenis hebben ondergaan die 
zijn bedoeld om het gebruik ervan te wijzigen of om de omstandigheden waaronder het wordt 
betrokken ingrijpend aan te passen.
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9.3.2.1 Uitwerking mogelijke keuzes voor de belastingmethode

Met de aanbeveling om voor de levering van gebouwen de vrijstellingsmethode in te wisselen 
voor de belastingmethode is nog niets gezegd over de invulling van die belastingmethode 
in de Europese btw. Naar mijn mening zijn er diverse mogelijkheden. De meest strikte 
variant van de belastingmethode is de keuze om alleen de levering van oude woningen 
vrij te stellen. De uitzondering voor de levering van oude woningen is ingegeven door 
het rechtskarakter van de btw en moet bewerkstelligen dat op woningen, ook indien 
zij terugkeren in de distributieketen, slechts eenmaal btw drukt. Voor deze optie is in 
landen met een moderne btw gekozen, zoals Australië en Nieuw Zeeland. Bij deze optie 
dient echter te worden gewezen op een belangrijk verschil tussen moderne btw’s en de 
traditionele Europese btw. Landen met een modern btw-stelsel kennen een zeer beperkt 
aantal vrijstellingen. In die landen zal het belasten van de levering van oude niet-woningen 
door en aan een belastingplichtige daarom niet snel leiden tot niet-aftrekbare btw. In de 
Europese btw zijn in art. 132 en art. 135 Btw-richtlijn tal van vrijstellingen te vinden. Zolang 
aan die waslijst aan vrijstellingen wordt vastgehouden, leidt het belasten van de levering 
van alle oude niet-woningen in de EU gemakkelijk tot overbelasting, hetgeen in strijd is 
met het rechtskarakter van de btw.4 Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat een 
bank een oud kantoorgebouw na het verstrijken van de herzieningsperiode levert aan een 
verzekeraar. Omdat in de Europese btw zowel voor financiële als verzekeringsdiensten een 
vrijstelling zonder recht op aftrek geldt, zal de bank bij de aanschaf van het kantoorpand 
niet of nauwelijks aftrek hebben genoten. Wordt de levering van het oude kantoorgebouw 
door de bank aan de verzekeraar belast, dan komt nogmaals btw op dit gebouw te druk-
ken, aangezien ook de verzekeraar niet of nauwelijks recht op aftrek zal hebben. Om die 
reden acht ik het vooralsnog wenselijker om te kiezen voor een mildere variant van de 
belastingmethode, inhoudende dat niet alle leveringen van oude niet-woningen belast is.

Een eerste mogelijke mildere variant van de belastingmethode is om de levering van oude 
niet-woningen in beginsel te belasten en belastingplichtigen de mogelijkheid te geven te 
kiezen voor een vrijgestelde levering indien de leverancier met betrekking tot dit gebouw 

4 R. Millar, ‘VAT and Immovable Property: Full Taxation Models and the Treatment of Capital Gains 
on Owner-Occupied Residences’, in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design 
Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 304.
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in het geheel geen aftrek heeft genoten (de optie voor een vrijgestelde levering).5 Om 
een verstoring van de interneutraliteit te voorkomen dienen lidstaten in dat geval echter 
niet, zoals thans bij de optie voor de belaste levering van oude gebouwen het geval is, te 
beschikken over een ruime beoordelingsmarge. Een tweede mogelijke mildere variant 
van de belastingmethode, waarbij een inbreuk op de interneutralieit op voorhand is 
uitgesloten, is het in beginsel belasten van de levering van oude niet-woningen en een 
imperatieve vrijstelling voor de levering van oude niet-woningen indien de leverancier 
met betrekking tot het gebouw in het geheel geen aftrek heeft genoten.6 Deze variant 
van de belastingmethode gold grosso modo in Nederland onder vigeur van de Tweede 
Richtlijn en is door de Europese Commissie voorgesteld in art. 14, B, onderdeel l Voorstel 
voor een zesde richtlijn.7 Het nadeel van een imperatieve vrijstelling ten opzichte van 
een optieregeling, is dat bij een levering van een oude niet-woning die zich nog binnen 
de herzieningsperiode bevindt en/of waarvoor aanzienlijke kosten zijn gemaakt om het 
op te knappen, per definitie cumulatie optreedt indien de afnemer een aftrekgerechtigde 
belastingplichtige is. Hoewel bij een optieregeling voor de vrijgestelde levering van oude 
niet-woningen dit cumulatiegevaar kan worden afgewend, zal dit in de praktijk niet altijd 
het geval zijn. De thans geldende optieregeling voor de belaste levering van oude gebouwen 
laat zien dat sprake kan zijn van een wanverhouding tussen de verschuldigde btw over 
de levering en de btw (de herzienings-btw, de btw op de opknapkosten etc) die drukt op 
de leverancier bij een vrijgestelde levering. Bovendien leidt een belaste levering ertoe dat 
er voor de afnemende belastingplichtige weer een nieuwe herzieningsperiode gaat lopen 
met de herzieningsrisico’s vandien. Dit laatste nadeel zou weggenomen kunnen worden 
door een wijziging van de Btw-richtlijn op grond waarvan bij een levering gedurende 
de herzieningsperiode de afnemende belastingplichtige in de herzieningsrechten en 
-verplichtingen treedt van de leverancier. Een nadeel dat voormelde mildere varianten 
van de belastingmethode gemeen hebben, is dat niet alleen de btw op de direct aan de 

5 Uiteraard is het mogelijk om de optieregeling voor de vrijgestelde levering van oude niet-wo-
ningen een ruimer toepassingsbereik te geven, bijvoorbeeld door de optiemogelijkheid ook 
open te stellen voor de levering van een oude niet-woning waarvoor nagenoeg geen (lees: niet 
meer dan 10%) recht op aftrek is genoten. Een dergelijke verruiming kan het aantal situaties 
waarin onwenselijke overbelasting en cumulatie aan de orde is verminderen, maar kan ook 
leiden tot de onwenselijke situatie dat het eindverbruik of niet-aftrekgerechtigd gebruik deel 
onbelast blijft. De optieregeling wordt door een dergelijke verruiming hoe dan ook complex en 
moeilijker uitvoerbaar. Want wat wordt bijvoorbeeld gedaan met de situatie waarin herziening 
om redenen van administratieve eenvoud achterwege is gebleven, omdat het verschil tussen 
de genoten aftrek en het aftrekgerechtigde gebruik in een herzieningsjaar klein is? Is dit wel 
of geen aftrekgerechtigd gebruik? En hoe moet worden omgegaan met de situatie dat op grond 
van bijvoorbeeld de pro ratamethode daadwerkelijk meer dan 10% aftrek is genoten, maar de 
genoten aftrek op grond van de imperatieve gebruikmethode eigenlijk 10% of minder had moeten 
zijn? Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en formele rechtszekerheid valt er daarom veel 
voor te zeggen om discussies of al dan niet voldaan is aan bepaald aftrekpercentage buiten de 
deur te houden, zoals thans ook bij de vrijstelling art. 136 Btw-richtlijn en de toepassing van de 
margeregeling in art. 311 e.v. Btw-richtlijn wordt gedaan.

6 Een dergelijke vrijstelling is thans te vinden in art. 136 Btw-richtlijn. Ook hier is het mogelijk om 
de vrijstelling ‘op te rekken’ tot bijvoorbeeld de levering van een oude niet-woning waarvoor 
nagenoeg geen recht op aftrek is genoten vrij te stellen. Hiervoor geldt mutatis mutandis hetgeen 
is opgemerkt bij de optie voor de vrijgestelde levering van een oude niet-woning.

7 Voor een pleidooi voor die variant zie: C. Amand, G. Schellman en R. Vermeulen, ‘Immovable 
Property and VAT Lessons from Past Experience’, International VAT Monitor September/October 
2005, p. 334.
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vrijgestelde levering van de oude niet-woning toerekenbare kosten niet-aftrekbaar is, maar 
dat het toepassen van deze vrijstelling ook een nadelige invloed kan hebben op het recht 
op btw-aftrek van de leverancier met betrekking tot de algemene kosten.

Een derde mogelijke, en naar mijn mening wenselijker, mildere variant van de belas-
tingmethode is om de levering van oude niet-woningen in beginsel te belasten, maar de 
leverancier de mogelijkheid te geven om de margeregeling toe te passen indien hij ter zake 
van de verwerving of vervaardiging van deze niet-woning in het geheel geen aftrek heeft 
genoten (de optionele margeregeling).8 Het toepassen van de margeregeling houdt in dat 
btw wordt geheven over het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs (lees: uit 
de bruto marge) van de oude niet-woning. In Australië geldt een optionele margeregeling 
voor de levering van oude niet-woningen9, maar door het beperkte aantal vrijstellingen 
aldaar maken belastingplichtigen in Australië van die mogelijkheid weinig gebruik.10 Ook 
in de EU is de margeregeling geen onbekende rechtsfiguur. In de Europese btw geldt de 
margeregeling voor de levering van gebruikte roerende goederen door een wederverkoper.11 
Daarnaast hebben de lidstaten de bevoegdheid om bij de levering van gebouwen die met 
het oog op de wederverkoop zijn gekocht door een belastingplichtige die voor die aankoop 
geen recht op aftrek heeft gehad, een margeregeling toe te passen.12 Het voordeel van de 
margeregeling ten opzichte van een vrijstelling is dat zij de fiscale neutraliteit minder 
verstoort. Het toepassen van de margeregeling beïnvloedt het recht op aftrek met betrekking 
tot de algemene kosten niet (negatief). Daarnaast is de btw op de (aanzienlijke) kosten voor 
het opknappen van de oude niet-woning bij het toepassen van de margeregeling volledig 
aftrekbaar, omdat de opknapkosten niet behoren tot de aankoopprijs. Dit cumulatiegevaar 
wordt door de keuze voor de margeregeling afgewend zonder dat er btw verschuldigd is 
over de gehele vergoeding (lees: geen gevaar voor een wanverhouding tussen de btw die 
verschuldigd is bij een belaste levering en de btw op de ‘opknapkosten’) en zonder dat er 
voor de afnemende belastingplichtige een nieuwe herzieningsperiode gaat lopen met de 
risico’s vandien. De margeregeling biedt geen oplossing voor een wanverhouding tussen 
de btw bij een belaste levering gedurende de herzieningsperiode en de herzienings-btw 
die verschuldigd is bij een vrijgestelde levering. Het toepassen van de margeregeling zal 
– conform art. 188 Btw-richtlijn – immers betekenen dat gedurende de resterende herzie-
ningsperiode niet kan worden aangenomen dat sprake is van aftrekgerechtigd gebruik. Dit 
nadeel kan overigens weggenomen worden door een flankerende maatregel te treffen die 
inhoudt dat de afnemende belastingplichtige bij een levering van een oude niet-woning 
gedurende de herzieningsperiode in de herzieningsrechten en -verplichtingen treedt van 
de leverancier. Een tegenwerping kan zijn dat de optionele margeregeling ten opzichte 

8 Een imperatieve margeregeling acht ik op grond van de inwendige neutraliteit niet wenselijk. 
Indien een oude niet-woning gedurende de herzieningsperiode aan een volledig aftrekgerechtigde 
belastingplichtige wordt geleverd, dan zou het niet kunnen belasten van deze levering - met name 
indien deze aan het begin van de herzieningsperiode plaatsvindt - tot onnodige cumulatie van 
btw leiden.

9 Division 75 GST Act.
10 R. Millar, ‘VAT and Immovable Property: Full Taxation Models and the Treatment of Capital Gains 

on Owner-Occupied Residences’, in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design 
Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 270.

11 Art. 312 t/m art. 325 Btw-richtlijn.
12 Art. 392 Btw-richtlijn.
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van de facultatieve of optionele vrijstelling als nadeel heeft dat ook waardestijgingen 
in de belastingheffing worden betrokken die geen verband houden met de door belas-
tingplichtigen toegevoegde waarde, maar louter hun oorzaak vinden in conjuncturele of 
marktontwikkelingen.13 Dit nadeel doet zich echter ook voor bij de levering van gebruikte 
roerende goederen waarvoor de margeregeling in de EU reeds geldt, terwijl dit nadeel zich 
ook kan voordoen bij de toepassing van de normale btw-regels, zoals de belaste levering 
van een nieuwe woning (een verhitte woningmarkt bijv.). Naar mijn mening is dit nadeel 
inherent aan het aangrijpen van de besteding of de marge van bestedingen als maatstaf 
van heffing en weegt dit nadeel van de margeregeling niet op tegen de nadelen die aan 
een facultatieve of imperatieve vrijstelling kleven.

Bij de hiervoor uiteengezette mildere varianten van de belastingmethode dienen de ogen 
niet te worden gesloten voor mogelijk oneigenlijk gebruik. De leveringsconstructies 
die in Nederland in de jaren ’90 van de vorige eeuw een grote populariteit genoten, 
laten zien dat het (kunnen) belasten van de levering van gebouwen in combinatie met 
een lage vergoeding ertoe kan leiden dat de belastingdruk op het eindverbruik of het 
niet-aftrekgerechtigde gebruik op kunstmatige wijze aanzienlijk wordt beperkt. Deze 
constructies hielden – kort gezegd – in dat het gebouw door een eindverbruiker of een 
niet- of nauwelijks aftrekgerechtigde belastingplichtige niet rechtstreeks werd aangekocht, 
maar via een tussengeschoven entiteit die het gebouw belast doorleverde tegen een lagere 
prijs. Omdat bij deze leveringsconstructies het btw-voordeel wordt veroorzaakt door de 
te lage vergoeding voor de belaste levering van het gebouw aan de uiteindelijke afnemer, 
is het wenselijk om de keuze voor een mildere variant van de belastingmethode gepaard 
te laten gaan met het vaststellen van de maatstaf van heffing op de normale waarde voor 
de belaste levering van gebouwen aan een niet-volledig aftrekgerechtigde afnemer indien 
tussen de leverancier en zijn afnemer familiale of andere nauwe persoonlijke, bestuurlijke, 
eigendoms-, lidmaatschaps-, financiële juridische banden bestaan.14 Australië kent een 
vergelijkbare regeling om oneigenlijk gebruik van de btw-regels voor de levering van 
gebouwen tegen te gaan.15 Om oneigenlijk gebruik van de vrijstelling voor de levering 
van oude woningen te voorkomen, zal voorts een regeling getroffen moeten voor de 
transformatie – zonder dat sprake is van vernieuwbouw – van oude niet-woningen in 
(oude) woningen. Hierbij zou – naar Australisch voorbeeld – gedacht kunnen worden aan 
de beperking van de vrijstelling voor de levering van oude woningen tot gebouwen die 
reeds eerder als woning zijn (op)geleverd.16

13 Vgl. E. Bours, Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties in onroerende goederen 
binnen de Gemeenschap, Europese Commissie: Brussel 1971, p. 115.

14 Op grond van art. 80 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn kunnen lidstaten in een dergelijke situatie 
reeds de normale waarde aanhouden als maatstaf van heffing. Naar mijn mening zou het vanwege 
de interneutraliteit wenselijker zijn om voor de belaste levering van oude niet-woningen aan 
een niet-volledig aftrekgerechtigde, gelieerde afnemer te kiezen voor een imperatieve objectieve 
maatstaf van heffing.

15 Division 72-70 leden 1 en 2 GST Act luidt als volgt:
“(1) If a supply to your *associate for *consideration that is less than the *GST inclusive market value 
is a *taxable supply, its value is the *GST exclusive market value of the supply.
(2) Subsection (1) does not apply if:
(a) your associate is *registered or *required to be registered; and
(b) your associate acquires the thing supplied solely for a *creditable purpose.”

16 Vgl. Division 40-75 GST Act.
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9.3.2.2 Het ‘externe’, politieke knelpunt van de samenloop met de overdrachtsbelasting

Dat de keuze voor (een mildere variant van) de belastingmethode voor de levering van 
(oude) gebouwen in het licht van de wezenlijke kenmerken van de Europese btw naar 
mijn mening wenselijker is dan de huidige vrijstellingsmethode, betekent niet dat er 
geen ‘externe’ oorzaken kunnen zijn waardoor die keuze politiek geen of een moeilijk 
haalbare kaart is. De moeizame totstandkoming van de Zesde Richtlijn spreekt in dit 
verband boekdelen. Hoewel dit onderzoek een juridisch-dogmatisch onderzoek is dat 
zich richt op de Europese btw, wil ik op één ‘extern’ probleem ingaan: de samenloop met 
de overdrachtsbelasting. Volgens de Europese Commissie is de overdrachtsbelasting bij 
de verkrijging van gebouwen voor de lidstaten de reden geweest om te kiezen voor de 
vrijstelling voor de levering van oude gebouwen.17 Dit ‘samenloopprobleem’ is op het 
eerste gezicht relatief eenvoudig op te lossen door als lidstaten geen overdrachtsbelasting 
meer te heffen indien de levering van een gebouw belast is, waarvoor in Nederland grosso 
modo is gekozen, of geen overdrachtsbelasting meer te heffen indien of voor zover de btw 
daadwerkelijk drukt op de verkrijger18. De richtlijnhistorie laat zien dat het probleem van 
het belasten van de levering van gebouwen in de relatie tot de overdrachtsbelasting een 
spade dieper zit en een politiek probleem is. Voor lidstaten met een federale structuur, zoals 
Duitsland, was het (gaan) heffen van btw over de levering van gebouwen problematisch 
omdat op decentraal niveau een overdrachtsbelasting wordt geheven. Toch hoeft dit politieke 
probleem geen sta-in-de-weg te zijn voor het inwisselen van de vrijstellingsmethode voor 
de belastingmethode voor de levering van gebouwen. In Australië is op 1 juli 2000 gekozen 
voor een moderne btw op centraal niveau, en dus ook voor de belastingmethode voor de 
levering van gebouwen, ter vervanging van onder meer de omzetbelastingen van de staten. 
Hierbij is niet getornd aan de bevoegdheid van de staten om overdrachtsbelasting (‘stamp 
duty’) te heffen.19 Of en, zo ja, wanneer in Australische staten overdrachtsbelasting wordt 
geheven bepalen de staten (nog steeds) zelf. Dit laat zien dat een modernisering van de 
btw, ja zelfs een invoering van een btw, op centraal niveau kan plaatsvinden zonder te 
tornen aan de bevoegdheid van de (deel)staat om overdrachtsbelasting te heffen. Hierbij 
past wel een kanttekening. In Australische staten kan het voorkomen dat over één vast-
goedtransactie zowel btw als overdrachtsbelasting verschuldigd is.20 Vanwege het zeer 
beperkte aantal vrijstellingen in Australië zal deze dubbele heffing niet snel leiden tot een 
onwenselijke cumulatie van niet-aftrekbare btw én overdrachtsbelasting. Door het grote 
aantal vrijstellingen in de Europese btw ligt dat in de EU (vooralsnog) anders. Niettemin is 
voor dit ‘cumulatieprobleem’ een oplossing denkbaar. In Australië is bij de invoering van de 
moderne btw op centraal niveau een regeling getroffen om staten te compenseren voor het 

17 Groenboek over de toekomst van de btw van 1 december 2010, nr. COM(2010) 695 definitief, 
p. 12.

18 Voor een voorstel voor een dergelijke aanpassing van de samenloopvrijstelling in Nederland zie: 
B.G. van Zadelhoff, ‘De vrijstelling van overdrachtsbelasting wegens verschuldigdheid van btw’ 
in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars, Ontroerend goed. Van der Paardt-bundel, Deventer: Wolters 
Kluwer 2018, p. 223-224.

19 M. D’Ascenzo, ‘Australian VAT Design and Federalism’, International VAT Monitor November/
December 2019, p. 267.

20 Voor de overdrachtsbelastingregels in de verschillende Australische staten zie: https://business.
gov.au/finance/taxation/stamp-duty.
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gemis aan (omzet)belastingopbrengsten op decentraal niveau.21 Een soortgelijke regeling, 
een overdrachtsbelastingcompensatieregeling, zou door EU-lidstaten met een federale 
structuur overwogen kunnen worden. Die regeling zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat 
(deel)staten door de federale overheid (uit de hogere btw-opbrengsten) gecompenseerd 
worden voor het niet-heffen van overdrachtsbelasting bij een (onwenselijke) samenloop 
van btw en overdrachtsbelasting.

9.4 Belastingheffing levering onbebouwde terreinen

9.4.1 Conclusie en samenvatting

In hoofdstuk 6 is de belastingheffing van de levering van onbebouwde terreinen aan de 
orde gesteld. In art. 135 lid 1, onderdeel k jo. art. 12 lid 1, onderdeel b Btw-richtlijn worden 
onbebouwde terreinen onderscheiden in bouwterreinen en niet-bouwterreinen. De 
belastbare levering van onbebouwde niet-bouwterreinen is in beginsel vrijgesteld, terwijl 
de levering van bouwterreinen belast is. De vrijstelling voor de levering van onbebouwde 
niet-bouwterreinen is naar mijn mening gerechtvaardigd op grond van het rechtskarakter 
van de btw. Onbebouwde terreinen zijn – behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, zoals de 
Palmeilanden voor de kust van Dubai – geen resultaat van productie, maar een natuurlijk 
gegeven. Omdat op grond van het rechtskarakter van de btw uitsluitend het eindverbruik 
van door belastingplichtigen geproduceerde goederen moet worden belast, is er in beginsel 
geen reden om de levering van onbebouwde terreinen te belasten. Dit wordt anders indien 
onbebouwde terreinen het voorwerp uitmaken van productiehandelingen. In dat geval leidt 
het toepassen van een vrijstelling tot een resultaat dat in strijd is met het rechtskarakter 
van de btw indien daardoor op het eindverbruik van de productiehandelingen geen btw 
drukt. Daarnaast leidt een vrijgestelde levering van onbebouwde terreinen waaraan 
productiehandelingen zijn verricht tot strijd met de inwendige neutraliteit (lees: cumulatie 
van btw) indien de afnemer een aftrekgerechtigde belastingplichtige is. Om die reden 
is het naar mijn mening wenselijk dat de vrijstelling voor de levering van onbebouwde 
terreinen beperkt is tot niet-bouwterreinen.

Op grond van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn wordt als een bouwterrein beschouwd: de door 
de lidstaten als zodanig omschreven al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen. Voor de 
mogelijkheid om ook de levering van onbebouwde terreinen die geen voorwerp zijn 
geweest van productiehandelingen (lees: niet-bouwrijp gemaakte, maagdelijke terreinen) 
als een bouwterrein aan te merken, heb ik in de richtlijnhistorie geen rechtvaardiging 
kunnen vinden. Dat het aan lidstaten is om het begrip ‘bouwterrein’ te definiëren, is in het 
licht van de interneutraliteit onwenselijk, omdat de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ 
hierdoor van lidstaat tot lidstaat kan verschillen. Het is daarom een goede zaak dat het Hof 
van Justitie grenzen stelt aan de omschrijvingsvrijheid van de lidstaten. De grenzen die 
het Hof stelt acht ik echter onwenselijk. Onder verwijzing naar het doel van art. 135 lid 1, 
onderdeel k Btw-richtlijn en het beginsel van de fiscale neutraliteit eist het Hof namelijk dat 
alle onbebouwde terreinen die bestemd zijn als ondergrond voor een opstal, en, bijgevolg, 

21 M. D’Ascenzo, ‘Australian VAT Design and Federalism’, International VAT Monitor November/
December 2019, p. 272.
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om te worden bebouwd, onder het nationale begrip ‘bouwterrein’ vallen. Hierdoor moeten 
ook onbebouwde terreinen die niet het voorwerp zijn geweest van productiehandelingen 
(lees: niet-bouwrijp gemaakte, maagdelijke terreinen), maar wel bestemd zijn om te worden 
bebouwd worden belast. Het beroep van het Hof op de concurrentieneutraliteit acht ik niet 
overtuigend, omdat het beslissend achten van de bouwbestemming juist de deur opent 
voor een verschillende behandeling van onbebouwde terreinen die materieel soortgelijk 
zijn. Voor de door het Hof voorgestane beperking van de omschrijvingsvrijheid van de 
lidstaten bieden de bewoordingen van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn en de richtlijnhistorie 
evenmin steun. De door het Hof gestelde grenzen acht ik ook niet logisch, omdat zij de 
facto dwingen tot de meest ruime definitie van het begrip ‘bouwterrein’ en dus de meest 
strikte toepassing van de vrijstelling voor de levering van onbebouwde terreinen. Het 
had naar mijn mening voor de hand gelegen indien het Hof – net als bij vernieuwbouwde 
gebouwen – een ondergrens had gesteld. Hierbij denk ik aan de keuze voor de ondergrens 
dat de door de lidstaten als zodanig omschreven bouwterreinen in ieder geval de leve-
ring van bouwrijp gemaakte terreinen moet omvatten. Die ondergrens strookt met de 
bewoordingen van art. 12 lid 3 Btw-richtlijn en de richtlijnhistorie. Daarnaast waarborgt 
deze ondergrens dat op het eindverbruik van de handeling(en) om het terrein bouwrijp 
te maken btw drukt en dat cumulatie van btw bij de levering van een bouwrijp gemaakt 
terrein aan een aftrekgerechtigde belastingplichtige wordt voorkomen.

Op grond van art. 137 lid 1, onderdeel c Btw-richtlijn mogen lidstaten aan belasting-
plichtigen het recht verlenen om te opteren voor een belaste levering van onbebouwde 
niet-bouwterreinen. Deze optieregeling is bedoeld om cumulatie van btw (lees: strijd 
met de inwendige neutraliteit) te voorkomen. Lidstaten beschikken op grond van art. 137 
lid 2 Btw-richtlijn over een ruime beoordelingsmarge bij deze optieregeling. Dat niet alle 
lidstaten een optieregeling kennen voor de belaste levering van een niet-bouwterreinen 
en dat de lidstaten die deze optieregeling geïmplementeerd hebben sterk uiteenlopende 
optievoorwaarden hanteren, is in het licht van de interneutraliteit onwenselijk. Toch wordt 
de ‘neutraliteitssoep’ niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Bij een richtlijnconforme 
definitie en/of uitleg van het begrip ‘bouwterrein’ in het nationale recht van de lidstaten 
– de praktijk in de lidstaten laat overigens zien dat dit geen vanzelfsprekendheid is – zal 
de vrijstelling voor de levering van onbebouwde niet-bouwterreinen niet (snel) tot onwen-
selijke cumulatie van enige omvang leiden. Onbebouwde niet-bouwterreinen zijn immers 
niet het voorwerp geweest van productiehandelingen van een belastingplichtige. Dat in 
Nederland niet of nauwelijks wordt geopteerd voor een belaste levering van onbebouwde 
niet-bouwterreinen onderstreept dit.

9.4.2 Overzicht knelpunten en aanbevelingen

Onder verwijzing naar hetgeen in voorgaande paragraaf is overwogen, zijn in licht van 
het beginsel van de fiscale neutraliteit en het rechtskarakter van de btw de volgende 
knelpunten te onderscheiden:

 ● lidstaten hebben de mogelijkheid, en bij een bouwbestemming volgens het Hof van 
Justitie zelfs de plicht, om een niet-bouwrijp gemaakt onbebouwd terrein als een 
bouwterrein aan te merken; en
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● lidstaten beschikken over een beoordelingsruimte bij de definitie van het begrip 
‘bouwterrein’.

Bovenstaande knelpunten in de Europese btw kunnen slechts volledig worden weggenomen 
door de Btw-richtlijn te wijzigen. Naar mijn mening verdient het aanbeveling om het 
begrip ‘bouwterrein’ in de Btw-richtlijn te definiëren als: bouwrijp gemaakte terreinen.

9.5 Belastingheffing verhuur van onroerend goed

9.5.1 Conclusie en samenvatting

In hoofdstuk 7 is ingegaan op de belastingheffing ten aanzien van de verhuur van on-
roerend goed. De verhuur van onroerend goed is op grond van art. 135 lid 1, onderdeel l 
Btw-richtlijn in beginsel vrijgesteld. In de richtlijnhistorie zijn voor deze vrijstelling drie 
rechtvaardigingen gegeven: een technische (het moeilijke onderscheid tussen bedrijfsmatige 
en niet-bedrijfsmatige verhuur), een sociale (voorkomen huurverhogingen woningen) 
en een economische (vergelijkbare btw-druk bij koop en huur van woningen en land-
bouwgrond). Het is vanwege de technische rechtvaardiging, de doelmatigheid en formele 
rechtszekerheid, dat in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn bepaalde (in de regel) bedrijfsmatige 
verrichte verhuurdiensten zijn uitgezonderd van de vrijstelling. Omdat de vrijstelling voor 
de verhuur van woonruimte een generieke maatregel is en zowel geldt voor de verhuur 
van sociale huurwoningen als de verhuur van luxueuze villa, zijn bij deze sociale recht-
vaardiging vraagtekens te plaatsen. De economische rechtvaardiging is niet los te zien van 
de concurrentieneutraliteit. Op grond hiervan moet worden voorkomen dat het belasten 
van de verhuur van woningen en landbouwgrond leidt tot een hogere belastingdruk dan 
de levering van dit vastgoed waardoor het voor een potentiële huurder voordeliger kan 
zijn om te kiezen voor een vrijgestelde levering.22 Daarnaast zou heffing van btw over de 
verhuur van landbouwgrond voor lidstaten die de (optionele) landbouwregeling hebben 
geïmplementeerd tot gevolg hebben dat het landbouwforfait verhoogd zou moeten worden. 
Dit verhoogde landbouwforfait geldt echter voor iedereen, dus ongeacht of de landbouwer 
landbouwgrond huurt of niet. Een vrijstelling voor de verhuur van landbouwgrond voorkomt 
dit probleem, zo was de gedachte.

De verhuur van onroerend goed die niet valt onder één van de imperatieve uitzonderingen 
van art. 135 lid 2 Btw-richtlijn voor bedrijfsmatige verhuur is op grond van de bewoordingen 
en de historie van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn in beginsel vrijgesteld. Hiermee 
is door de lidstaten beoogd om het lastige onderscheid tussen bedrijfsmatige en niet-be-
drijfsmatige verhuur van onroerend en de daarmee gepaard gaande rechtsonzekerheid 
buiten de deur van de vrijstelling te houden. Het door het Hof van Justitie gemaakte 
onderscheid tussen passieve(re) of niet-bedrijfsmatige verhuur (in beginsel vrijgesteld) 
enerzijds en actieve(re) of bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed anderzijds, zoals 
de diensten als bedoeld in art. 135 lid 2, onderdelen a tot en met d Btw-richtlijn (belast), 
miskent dit. Vanuit het oogpunt van het rechtskarakter van de btw, is het door het Hof van 
Justitie gemaakte onderscheid tussen verhuurdiensten op zichzelf wenselijk te noemen, 

22 De levering van oude woningen en de levering van landbouwgrond is vrijgesteld.
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omdat hierdoor wordt voorkomen dat het eindverbruik van de toegevoegde waarde bij 
bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed onbelast kan blijven. Die ‘winst’ gaat echter 
gepaard met een majeure inbreuk op de rechtszekerheid waarvoor naar mijn mening 
geen grondslag is te vinden in de richtlijnhistorie, de bewoordingen en de strekking van 
vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed.

Lidstaten hebben een tweetal mogelijkheden om de vrijstelling voor de verhuur van 
onroerend goed te beperken. Op grond van art. 135 lid 2, laatste zin Btw-richtlijn hebben 
lidstaten de mogelijkheid om andere dan de in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde (in de 
regel bedrijfsmatig verrichte) verhuurdiensten van rechtswege te belasten. Of en, zo ja, welke 
andere dan de in art. 135 lid 2 Btw-richtlijn genoemde verhuurdiensten een lidstaat van 
rechtswege belast blijkt van lidstaat tot lidstaat te verschillen. Lidstaten beschikken bij deze 
mogelijkheid om de ‘verhuurvrijstelling’ te beperken over een ruime beoordelingsmarge. 
Vanuit het oogpunt van de interneutraliteit is dat onwenselijk. Lidstaten hebben voorts op 
grond van art. 137 lid 1, onderdeel d Btw-richtlijn de mogelijkheid aan belastingplichtigen 
het recht te verlenen om te kiezen voor belaste verhuur, de zogenoemde ‘optie voor 
belaste verhuur’. Het doel van deze optieregeling is het voorkomen van cumulatie van btw 
(lees: strijd met de inwendige neutraliteit). Ook bij deze beperkingsmogelijkheid van de 
‘verhuurvrijstelling’ beschikken de lidstaten over een ruime beoordelingsmarge. De meeste 
lidstaten kennen weliswaar een optieregeling voor belaste verhuur, maar de voorwaarden 
die aan de keuze voor belaste verhuur zijn verbonden variëren sterk. Dit levert strijd op 
met de interneutraliteit. Beperkingen van de keuzemogelijkheid, zoals de Nederlandse 
voorwaarde dat de afnemer het gekochte voor minimaal 90% voor aftrekgerechtigde 
doeleinden gebruikt (de 90%-eis), kunnen er bovendien voor zorgen dat cumulatie in 
een lidstaat maar in zeer beperkte mate wordt voorkomen. Een beperking van de optie 
voor belaste verhuur op basis van de omvang van het aftrekrecht van de huurder zorgt 
voorts voor een (potentieel) concurrentieverstorend effect. Voor de potentiële huurder 
die niet aan deze ‘aftreklat’ voldoet kan het immers voordeliger zijn om te kiezen voor de 
huur van oud gebouw waarop niet of nauwelijks niet-aftrekbare btw drukt of de koop of 
financial leasing van een nieuw gebouw met (deels aftrekbare) btw. Daarnaast leidt een 
dergelijke optievoorwaarde ertoe dat de verhuur van soortgelijke onroerende goederen 
verschillend worden behandeld naar gelang de omvang van het aftrekrecht van de huurder. 
Het voorgaande betekent dat de huidige facultatieve uitzonderingen op de vrijstelling 
voor de verhuur van onroerend goed slechts in beperkte mate een stokje steken voor 
onwenselijke cumulatie en dat de beperkingen van de optiemogelijkheid kunnen leiden 
tot concurrentieverstoring. Vanuit het oogpunt van het beginsel van de fiscale neutraliteit 
is dat onwenselijk.

9.5.2 Overzicht knelpunten en aanbevelingen

Onder verwijzing naar hetgeen in voorgaande paragraaf is overwogen, zijn in licht van 
het beginsel van de fiscale neutraliteit en het rechtskarakter van de btw de volgende 
knelpunten te onderscheiden:

 ● het moeilijke onderscheid tussen passieve(re) en actieve(re) verhuur van onroerend 
goed leidt tot rechtsonzekerheid;
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● het in beginsel vrijstellen van de verhuur van onroerend goed, ongeacht of de afnemer 
het onroerend goed voor aftrekgerechtigde doeleinden gaat gebruiken kan leiden tot 
cumulatie van btw;

● de uitzonderingen op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed zijn, behoudens 
die in art. 135 lid 2, onderdelen a tot en met d Btw-richtlijn, facultatief en lidstaten 
beschikken hierbij over een ruime beoordelingsmarge.

Het eerste knelpunt kan door het Hof van Justitie worden weggenomen door conform de 
historie, de bewoordingen en de strekking van art. 135 lid 1, onderdeel l Btw-richtlijn te 
oordelen dat (ook) de actieve(re), bedrijfsmatig verrichte verhuur van onroerend goed is 
vrijgesteld, tenzij deze verhuurdienst van deze vrijstelling is uitgezonderd op grond van 
art. 135 lid 2 Btw-richtlijn. Het is echter ook mogelijk en naar mijn mening wenselijker 
om dit knelpunt in samenhang met de andere knelpunten op te lossen. Dit kan door een 
wijziging van de Btw-richtlijn, inhoudende dat de verhuur van onroerend goed belast is 
met uitzondering van de verhuur van woonruimte en – zolang de landbouwregeling niet is 
afgeschaft – de verhuur van landbouwgrond in een lidstaat die de landbouwregeling heeft 
geïmplementeerd. Met andere woorden: de inwisseling van de vrijstellingsmethode voor 
de belastingmethode voor de verhuur van onroerend goed.23 In de volgende paragraaf werk 
ik die aanbeveling nader uit.

 9.5.2.1 Uitwerking aanbeveling voor belastingmethode

 In de richtlijnhistorie is naar mijn mening terecht onderkend dat het niet eenvoudig 
is om de verhuur van onroerend goed die gewoonlijk bedrijfsmatig wordt verricht te 
onderscheiden van de verhuur van onroerend goed die gewoonlijk niet-bedrijfsmatig 
wordt verricht. Omwille van de doelmatigheid en formele rechtszekerheid, is het daarom 
wenselijk om dit moeilijke onderscheid voor de belastingheffing ter zake van de verhuur 
van onroerend goed buiten de deur te houden. Uit de richtlijnhistorie volgt dat lidstaten 
dit probleem hebben willen oplossen door de verhuur van onroerend goed, behoudens 
bepaalde in de regel bedrijfsmatig verrichte verhuurdiensten, in beginsel vrij te stellen. 
Dit is echter een mogelijke oplossing. Het lastige onderscheid tussen bedrijfsmatige en 
niet-bedrijfsmatige verhuur van onroerend goed kan ook buiten de deur gehouden worden 
door de verhuur van onroerend goed in beginsel te belasten. Die oplossing bewerkstelligt 
bovendien dat de bedrijfsmatig verrichte verhuur van onroerend goed in beginsel belast 
is. Hierdoor wordt voorkomen dat eindverbruik (deels) onbelast kan blijven, hetgeen 
in overeenstemming is met het rechtskarakter van de btw. De in de richtlijnhistorie 
genoemde technische reden voor de ruime vrijstelling voor de verhuur van onroerend 
goed acht ik daarom geen afdoende rechtvaardiging voor het in beginsel vrijstellen van de 
verhuur van de bedrijfsmatige verrichte verhuur van onroerend goed. Om een ongelijke 

23 Het van rechtswege belasten van de verhuur van onroerend goed indien de huurder recht heeft op 
volledige aftrek, zoals door Arthur Andersen is bepleit (Arthur Andersen, Study on the application 
of Value Added Tax to the property sector, nr. XXI/96/CB-3021, p. 14), acht ik op grond van het 
beginsel van de fiscale neutraliteit geen oplossing voor de geconstateerde knelpunten, omdat 
cumulatie van btw hierdoor slechts in zeer beperkte mate wordt voorkomen en het verschillend 
belasten van soortgelijke verhuurtransacties naargelang de omvang van het aftrekrecht van de 
huurder naar mijn mening strijdt met de concurrentieneutraliteit.
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belastingdruk op koop- en huurwoningen te voorkomen, acht ik het vanuit het oogpunt 
van de concurrentieneutraliteit wel wenselijk dat de vrijstelling voor de verhuur van 
woning gehandhaafd blijft. In het licht van de concurrentieneutraliteit meen ik tevens 
dat niet de aard van het verhuurde object, de woning, maar de aard van de verhuurdienst 
(lees: het gebruik als woning) beslissend moet zijn. Dit betekent dat ik het wenselijk acht 
om de vrijstelling voor de verhuur van woonruimte te handhaven.24 Om een ongelijke 
belastingdruk op gekochte en gehuurde landbouwgrond te voorkomen, acht ik het op 
grond van de concurrentieneutraliteit tevens wenselijk om de verhuur van landbouwgrond 
vrij te stellen indien een lidstaat de landbouwregeling geïmplementeerd heeft. Heeft een 
lidstaat de landbouwregeling niet geïmplementeerd, zoals in Nederland het geval is, dan 
is de btw op de huur van landbouwgrond volledig aftrekbaar. In dat geval is het naar mijn 
mening niet nodig en op grond van de inwendige neutraliteit mogelijk ook onwenselijk 
om deze dienst uit te zonderen van de belastingheffing.

Het in beginsel belasten van de verhuur van onroerend goed is geen alternatief zonder 
nadelen. Zolang er in de Europese btw tal van vrijstellingen bestaan, kan het voor een 
potentiële huurder van een gebouw die geen of een beperkt recht op aftrek heeft voordeliger 
zijn om te kiezen voor de vrijgestelde levering van een oud gebouw in plaats van de belaste 
verhuur van een niet-woning. Dit nadeel is naar mijn mening echter geen reden om de 
belastingmethode te verwerpen. Een spiegelbeeldig (potentieel) concurrentieverstorend 
effect doet zich thans ook voor, aangezien het voor een (deels) aftrekgerechtigde potentiële 
huurder van een gebouw voordeliger kan zijn om te kiezen voor de belaste levering van 
een nieuw gebouw dan voor de vrijgestelde verhuur van een gebouw. Bovendien leidt de in 
paragraaf 9.3.2 bepleite beperking van de vrijstelling van de levering voor oude gebouwen 
tot een aanzienlijke beperking van dit (potentiële) concurrentieverstorend effect. Het in 
beginsel belasten van de verhuur van onroerend goed, betekent dat ook de verhuur van 
niet-woonruimte die in het geheel niet voor bedrijfsdoeleinden worden gebezigd in beginsel 
belast is. Hierbij kan gedacht worden aan de verhuur van een kerkgebouw dat door de 
huurder uitsluitend wordt gebruikt voor de kerkelijke erediensten. Is het wenselijk hiervoor 
een uitzondering te maken? Naar mijn mening niet. Met uitzondering van woningen laat 
vastgoed dat naar aard en/of inrichting uitsluitend bestemd is om door de huurder te worden 
gebezigd voor niet-bedrijfsdoeleinden zich moeilijk indenken. Hierdoor is een objectieve, 
concurrentieneutrale afbakening van gebouwen/ruimten die uitsluitend gebruikt worden 
voor niet-bedrijfsdoeleinden naar mijn mening niet goed mogelijk. Zo vinden – om bij 
het voorbeeld van kerken te blijven – kerkelijke erediensten niet altijd in een traditioneel 
kerkgebouw plaats, maar bijvoorbeeld ook in zalen van multifunctionele accommodaties, 
terwijl traditionele kerkgebouwen naar hun aard ook voor bedrijfsdoeleinden (kunnen) 
worden gebruikt.25 Dat de ‘gebouwenmarkt’ wordt onderscheiden in de segmenten kantoren, 

24 D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: Kluwer 
1990, p. 402 en B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde 
(diss.), Deventer: FED 1992, p. 83.

25 Zo worden in het historische centrum van mijn woonplaats Dordrecht twee monumentale kerken, 
de Waalse kerk en de Nieuwkerk, gebruikt als winkelruimte, terwijl de monumentale Grote of 
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dordrecht niet alleen voor kerkelijke erediensten wordt gebruikt, maar 
ook voor bedrijfsdoeleinden (rondleidingen, de verhuur aan derden voor bruiloften, concerten 
en fotoshoots, de verkoop souvenirs etc).



722

Hoofdstuk 9 / Samenvatting, conclusies en aanbevelingen9.5.2.1

winkels, bedrijfsruimte (distributiecentra, fabrieken bijv.) en woningen26, onderstreept 
naar mijn mening dat er geen afzonderlijke categorie niet-woningen op de markt is die 
naar aard en/of inrichting bestemd is om uitsluitend voor niet-bedrijfsdoeleinden te 
worden gebruikt. Op grond van de doelmatigheid en de formele rechtszekerheid acht 
ik het daarom gerechtvaardigd om voor de verhuur van gebouwen die uitsluitend voor 
niet-bedrijfsdoeleinden worden gebruikt niet te voorzien in een uitzondering op de regel dat 
de verhuur van onroerend goed belast is. In de (inter) nationale literatuur lijkt die opvatting 
stilzwijgend te worden onderschreven, aangezien bij het pleidooi voor de beperking van de 
vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed tot de verhuur van woningen/woonruimte 
zonder meer wordt uitgegaan van de tweedeling woningen/woonruimte enerzijds en 
niet-woningen/niet-woonruimte anderzijds.27

Bij de keuze voor de belastingmethode voor de verhuur van onroerend goed dient de 
reële kans op oneigenlijk gebruik onder ogen te worden gezien. De verhuurconstructies 
die in Nederland in de jaren ’90 van de vorige eeuw populair waren, vormen hiervan het 
bewijs. Deze constructies hielden in dat een onroerend goed belast werd geleverd aan een 
tussengeschoven entiteit. Deze entiteit trok de btw volledig af en verhuurde het onroerend 
goed vervolgens belast tegen een lage vergoeding aan de uiteindelijke afnemer die niet of 
beperkt aftrekgerechtigd was. Door deze verhuurconstructies werd de belastingdruk op 
het eindverbruik of het niet-aftrekgerechtigde gebruik van een onroerend goed op een 
kunstmatige wijze beperkt. Om te voorkomen dat deze verhuurconstructie nieuw leven 
wordt ingeblazen, acht ik het wenselijk om de keuze voor de belastingmethode voor de 
verhuur van onroerend goed gepaard laten gaan met een flankerende anti-misbruik-
maatregel door de lidstaten. Het btw-voordeel dat de verhuurconstructies in Nederland 
opleverden werd veroorzaakt door de lage huursom. Voor dit btw-voordeel kan een stokje 
gestoken worden door de normale waarde als maatstaf van heffing te hanteren voor de 
belaste verhuur van onroerend goed indien de huurder niet-volledig aftrekgerechtigd is en 

26 Zie bijv. http://www.vastgoedvergelijker.nl/vastgoed-beleggen/soorten-vastgoedbeleggingen/
segmenten-binnen-de-vastgoedmarkt, geraadpleegd op 3 april 2021.

27 Zie bijv. D.B. Bijl, De heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed (diss.), Deventer: 
Kluwer 1990, p. 402-403, B.G. van Zadelhoff, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde 
waarde (diss.), Deventer: FED 1992, p. 83, S. Cnossen, ‘BTW en onroerend goed’, WFR 1995/399, 
S. Cnossen, ‘VAT Treatment of Immovable Property’ in: V. Thuronyi (ed.), Tax Law Design and 
Drafting (volume 1), International Monetary Fund 1996, p. 245, C. Amand, G. Schellman en R. 
Vermeulen, ‘Immovable Property and VAT Lessons from Past Experience’, International VAT Monitor
September/October 2005, p. 334, S. Cnossen, Three VAT Studies, Den Haag: CPB Netherlands Bureau 
for Economic Policy Analysis 2010, p. 77, S. Cnossen, ‘A Proposal to Improve the VAT Treatment of 
Housing in de European Union’ in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design 
Alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 244-245, R. Millar, ‘VAT and 
Immovable Property: Full Taxation Models and the Treatment of Capital Gains on Owner-Occupied 
Residences’, in: R. de la Feria (ed.), VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives, Alphen 
aan den Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 304 en S. Cnossen, ‘Modernisering van de btw’ 
in: S. Cnossen en B. Jacobs (red.), Ontwerp voor een beter belastingstelsel, Amsterdam: ESB 2019, 
p. 260.
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tussen de verhuurder en de huurder familiale of andere nauwe persoonlijke, bestuurlijke, 
eigendoms-, lidmaatschaps-, financiële of juridische banden bestaan.28

9.6 Ten slotte

De huidige btw-handeling van vastgoedtransacties in de Europese btw is een cocktail van 
vrijstellingen en imperatieve en facultatieve uitzondering daarop. Op grond van de conclusies 
en aanbevelingen ten aanzien van geconstateerde knelpunten in dit onderzoek meen ik 
dat het minimaliseren van de vrijstellingen en het uniformeren van de btw-behandeling 
van vastgoedtransacties op juridisch-dogmatische gronden – de wezenlijke kenmerken 
van de Europese btw – wenselijk is. De economische en budgettaire consequenties van 
deze conclusies en aanbevelingen zijn in dit onderzoek niet onderzocht, maar zijn ui-
teraard wel van belang voor het antwoord op de vraag of invoering van die maatregelen 
wenselijk is. Toch valt over die consequenties wel iets te zeggen. Een verbreding van de 
belastinggrondslag van de Europese btw door middel van een beperking van het aantal 
vrijstellingen in het algemeen en voor vastgoedtransacties in het bijzonder, wordt in (inter)-
nationaal economisch onderzoek reeds decennialang als wenselijk bestempeld, omdat zij 
de neutraliteit en efficiëntie van de Europese btw verhoogt.29 De in dit onderzoek bepleite 
btw-behandeling van vastgoedtransacties op juridisch-dogmatische gronden is dus niet 
in tegenspraak met de btw-behandeling van vastgoedtransacties die volgens economisch 
onderzoek wenselijk is. Integendeel, zij strookt daarmee. Ook de budgettaire consequen-
ties van de in dit onderzoek bepleite btw-behandeling van vastgoedtransacties hoeven 
naar mijn mening geen sta-in-de-weg te zijn. Een verbreding van de belastinggrondslag 
door een beperking van de vrijstellingen (voor vastgoedtransacties) in de Europese btw 
zal normaliter leiden tot hogere btw-opbrengsten.30 Het is mogelijk om deze hogere 
btw-opbrengsten aan te wenden voor een belastingverlaging, zoals een verlaging van het 
algemene btw-tarief en/of een verlaging van de nationale belasting op arbeid, waardoor 
de beperking van het aantal vrijstellingen (voor vastgoedtransacties) in een lidstaat per 

28 Op grond van art. 80 lid 1, onderdeel a Btw-richtlijn is het lidstaten reeds toegestaan in een 
dergelijke situatie de normale waarde aan te houden als maatstaf van heffing. Naar mijn mening 
zou het vanwege de interneutraliteit wenselijker zijn om voor de belaste verhuur van onroerend 
goed aan een niet-volledig aftrekgerechtigde, gelieerde huurder te kiezen voor een imperatieve 
objectieve maatstaf van heffing.

29 Zie bijv.: G.A. Mackenzie, ‘Estimating the Base of the Value-Added Tax (VAT) in Developping Coun-
tries: The Problem of Exemptions’, IMF Working Paper, WP/91/21, p. 1-2, L. Ebrill e.a., The Modern 
VAT, Washington: International Monetary Fund 2001, p. 83-100, I. Crawford, M. Keen en S. Smith, 
‘Value Added Tax and Excises’ in: J. Mirrlees (red.), Dimensions of Tax Design. The Mirrlees Review, 
Oxford: Oxford University Press 2010, p. 277, 351 en 352, R.M. Bird, ‘Commentary by Richard M. 
Bird’ in: J. Mirrlees (red.), Dimensions of Tax Design. The Mirrlees Review, Oxford: Oxford University 
Press 2010, p. 365, S. Cnossen, ‘Commentary by Sijbren Cnossen’ in J. Mirrlees (red.), Dimensions 
of Tax Design. The Mirrlees Review, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 370-371, I. Dickinson 
en D. White, ‘Commentary by Ian Dickinson and David White’ in: J. Mirrlees (red.), Dimensions 
of Tax Design. The Mirrlees Review, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 403-404, S. Cnossen, 
Three VAT Studies, Den Haag: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 2010, p. 77, 
M. Keen, ‘The Anatomy of the VAT’, IMF Working Paper, WP/13/111, S. Cnossen, ‘Modernisering 
van de btw’ in: S. Cnossen en B. Jacobs (red.), Ontwerp voor een beter belastingstelsel, Amsterdam: 
ESB 2019, p. 260 en Ministerie van Financiën, De Nederlandse belastingmix. Bouwstenen voor een 
beter belastingstelsel, Den Haag: Ministerie van Financiën 2020, p. 10.

30 Vgl. L. Ebrill e.a., The Modern VAT, Washington: International Monetary Fund 2001, p. 85-86.
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saldo op een budgettair neutrale wijze plaatsvindt.31 In tijden van economische recessie, 
bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19, kan de verbreding van de belastinggrondslag door 
een beperking van de vrijstellingen (voor vastgoedtransacties) in de Europese btw echter 
ook een alternatief zijn voor belastingverhogingen, zoals een verhoging van het algemene 
btw-tarief.32 Bij voorgaande opmerkingen past wel een kanttekening. Mij is geen economisch 
onderzoek bekend dat specifiek ingaat op de effecten van de in dit onderzoek bepleite 
beperkingen van de vrijstellingen voor vastgoedtransacties op de vastgoedmarkt in de 
EU als geheel en in de afzonderlijke lidstaten. Op dit punt acht ik nader onderzoek nodig 
om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze antwoord te kunnen geven op de vraag 
wat de economische effecten zijn van de in dit onderzoek bepleite btw-behandeling van 
vastgoedtransacties.

31 Internationaal economisch onderzoek laat zien dat grondslagverbreding door een beperking van 
het aantal vrijstellingen, uniformering van de btw-tarieven in combinatie met een verlaging van 
het algemene btw-tarief leidt tot een vergroting van de welvaart, meer dan een verhoging van het 
algemene btw-tarief in combinatie met een verlaging van de belasting op arbeid dat zou doen 
(S. Acosta-Ormaechea en A. Morozumi, ‘The Value Added Tax and Growth: Design Matters’, IMF 
Working Paper, WP/2019/96).

32 Groenboek over de toekomst van de btw van 1 december 2010, nr. COM(2010) 695 definitief, 
p. 12.
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SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Preface

This study investigates how the taxation of real estate transactions in European VAT takes 
place under current law and how it should take place according to desirable law. The term 
‘real estate transactions’ does not have a defined meaning. In this study I am going by the 
following definition: the supply, the transfer or the granting of an exclusive right of use of 
a (part of a) building and the land on which it stands or of land that has not been built on 
against consideration. The current law that is investigated concerns the VAT Directive, the 
VAT Implementing Regulation and the explanation of it by the European Court of Justice. 
The current law is - where relevant - looked at for desirability based on the essential 
characteristics of European VAT: the principle of general taxation, the principle of fiscal 
neutrality1 and the legal character of VAT (the intention to tax consumer consumption). 
Insofar the essential characters of VAT are breached, it has - where relevant - also been 
assessed if there is sufficient justification based on the principle of efficiency and/or the 
principle of legal certainty. Based on this assessment framework, the current law may be 
prone to improvement in case it deviates from the essential characteristics of European 
VAT and no (sufficient) justification can be found in the efficiency principle and/or the 
principle of legal certainty. 

In my research I will reflect how the taxation takes place for real estate transactions in 
European VAT according to current law and if and to what degree that treatment is in line 
with desirable law. In this, I will - according to Article 135 paragraph 1, under j, k and l VAT 
Directive - make a distinction between the taxation on the supply of land which has been 
built on, the taxation on the supply of land which has not been built on and the taxation 
of the lease of immovable property. Furthermore, I will include recommendations for 
reducing the detected gap between the taxation according to current law and desirable 

1 In my research I make a distinction between the external fiscal neutrality and the internal fiscal 
neutrality. The external fiscal neutrality relates to the relation between taxable persons and is 
therefore also indicated as competitive neutrality. Competitive neutrality requires the same tax 
burden on similar goods or services, irrespective of the length of the production or distribution 
chain. In this research I have further differentiated the competitive neutrality in internal neutrality 
(the same tax burden on similar goods or services within the territory of a Member State) and 
interneutrality (the same tax burden on similar goods or services in different Member States). 
The internal fiscal neutrality relates to the taxable person and means that the taxable person is as 
little as possible burdened by VAT. This means that the VAT charged to the taxable person must 
in principle be directly and fully deductible and that the VAT that is due by the taxable person 
must be (easily) able to be passed on to the customer. 
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law.2 Where relevant, the recommendations also consider the taxation on real estate 
transactions in Australia and New Zealand, two countries with a modern VAT system, as 
well as what can be learnt from this for European VAT.

Taxation of the supply of land which has been built on

Conclusion and summary

A distinction has been made in the VAT Directive between new and old buildings. Based 
on Article 135 paragraph 1, under j jo. Article 12 paragraph 1, under a VAT Directive, the 
supply of an old building is in principle VAT exempt, however the supply of new buildings 
is taxed. From the view of competition neutrality, I think it is desirable that new converted 
buildings are regarded as new buildings, since these buildings are similar to new buildings. 
However, I consider the fact that based on Article 12, paragraph 2 VAT Directive, Member 
States have the freedom to determine whether or not a converted building should be 
regarded as a new building, to be undesirable. The same goes for the margin of appreciation 
that Member States have to determine conversion, because the conversion criteria can vary 
in each Member State. In light of the interneutrality, it is a good thing that the European 
Court of Justice has limited the margin of appreciation by setting a lower limit. I think the 
starting point that a building is considered old after the first occupation, is a correct one. In 
my opinion, it is undesirable to stretch the definition of ‘new building’ with two years after 
first occupation or with five years after completion. This term results in an overtaxation in 
case a building, such as a residential dwelling, is supplied within this period by a taxable 
person who has acquired the building from a consumer. The fear of the Netherlands and of 
almost all Member States - only Estonia applies the starting point of the VAT Directive - for 
manipulation of the first occupation in order to avoid the taxed supply of a new building, 
appears to me as having acquired cold feet. There are enough possibilities available to 
avoid that such manipulation ‘pays off’ for a taxable person, namely: ignoring incidental 
use that does not comply with the destination, the immediate adjustment of deduction 
in case of supply within the adjustment period, the levy of transfer tax and, as ultimate 
remedy, the abuse of law doctrine. 

According to the European Court of Justice the general exempt supply of old buildings is 
justified because such supply barely generates added value. In my opinion, the European 
Court of Justice failed to appreciate that the taxation of added value is not a goal in itself, 
but a means to tax the consumption of goods and services produced by taxable persons.  
From the history of the Sixth Directive, it follows that the choice for this exemption is 
‘justified’ because it is a compromise which every Member State could live with, since this 
compromise practically maintained the then existing VAT treatment of the supply of old 
buildings in the Member States. Because of this compromise, the supply of all old buildings 
is in principle exempted, irrespective of whether the supplier has (partially) deducted the 
VAT with respect to the building and irrespective of whether the customer will use the 

2 I consider the European VAT system as starting point. I have disregarded rigorous general measures, 
such as the exchange of all exemptions without the right to deduct for a “zero rate” (exemptions 
with the right to deduct) or for a reduced rate. Moreover the exchange of all exemptions for a 
zero rate or for a reduced rate would only mean that one exemption is exchanged for another.  
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building (again) for purposes with right to deduction. Because of this, the consumption 
of buildings can stay (partially) untaxed, whilst the use of the building for purposes with 
right to deduction can be (partially) burdened with VAT. The first is in conflict with the 
legal character of VAT and the second is in conflict with the internal fiscal neutrality. 

In order to avoid conflict with internal fiscal neutrality (i.e., cumulation of VAT), Article 
137 paragraph 1, under b VAT Directive enables Members States to allow taxable persons 
to opt for taxation. The existence of this option to tax mechanism is already proof that 
the exemption for the supply of old buildings is broader than desirable. In my opinion, 
the current option to tax mechanism for the supply of old buildings is not an approved 
means to take away the conflict with the internal fiscal neutrality. In the first place, the 
Member States have a broad margin of appreciation which makes that it can differ and 
actually differs in each Member State if, and if so, under which circumstances a taxable 
person can opt for the taxed supply of an old building. This is in conflict with interneu-
trality. Moreover, the national curtailments for the application of the option, such as the 
Dutch option condition that the customer must use the purchased for at least 90% for 
deductible purposes, can result in the prevention of the cumulation of VAT to only a very 
limited extent. Furthermore, a limitation of the option for taxation based on the size of 
the right to deduction of the purchaser results in a (potentially) competition distortive 
effect. For the potential purchaser who has a partial deduction right but who does not 
meet the ‘deduction measure’, it can after all be more beneficial to choose the supply of 
a new building with (partially deductible) VAT. Finally, such an option requirement leads 
to the different treatment for the supplies of similar buildings based on the size of the 
deduction right of the customer, which is in conflict with the competition neutrality. 
The option provision further does not provide a solution for the situation in which the 
exemption causes (partially) untaxed consumption or in which the use of the building for 
non-deductible purposes is (partially) not burdened with VAT. For example, one can think 
of a building that is used by the taxable person for deductible purposes during the entire 
adjustment period and after that period is supplied with exemption (thus ‘free’ from VAT) 
to a consumer or to a taxable person without a full right of VAT deduction. Of course, there 
are also scenarios thinkable in which the building is purchased partially ‘VAT free’ by a 
consumer or a customer without right to deduct all VAT. 

Overview of bottlenecks and recommendations

With reference to the considerations in the previous paragraph, the following bottlenecks 
can be found in light of the principle of fiscal neutrality and the legal character of VAT:

 ● Member States have the possibility to consider a newly converted building not as a 
new building; 

 ● Member States have a margin of appreciation with respect to the conversion condition; 
 ● Member States have the possibility to still consider a building as new after the first 

occupation; 
 ● Generally exempting the supply of old buildings, irrespective of whether or not the 

supplier has (partially) deducted the VAT with respect to this building, can lead to 
untaxed consumption; 
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● Generally exempting the supply of old buildings, irrespective of whether or not the custo-
mer will use the building for deductible purposes (again), can lead to VAT cumulation; 

● The option to tax mechanism for the supply of old buildings is optional; and 
● Member States have a broad margin of appreciation with respect to the option to tax 

mechanism for the supply of old buildings. 

The above bottlenecks in European VAT can only be taken away by amending the VAT 
Directive. In my opinion it is recommended to amend the VAT Directive on the following 
points: 
● A newly converted building must be considered as a new building; 
● The margin of appreciation that Member States have on the conversion condition 

must be cancelled3;
● The possibility to consider a building as new building after its first occupation must 

be abolished; and 
● The supply of old buildings should in principle be taxed (the taxation method). 

Working out possible choices for the taxation method 

With the recommendation to exchange the exemption method for the taxation method 
when supplying buildings, no mention is yet made with respect to the implications of that 
taxation method in European VAT. There are several possibilities in my opinion. The strictest 
variant of the taxation method is the choice to only exempt the supply of old residential 
dwellings. The exemption for the supply of old residential dwellings follows from the legal 
character of VAT and must achieve the one-time taxation of residential dwellings, even if 
they return to the distribution chain. Countries with a modern VAT, such as Australia and 
New Zealand have chosen this option. When exercising this option, an important difference 
must be pointed out between modern VAT and traditional European VAT. Countries with a 
modern VAT system know a very limited number of exemptions. In those countries, taxing 
the supply of old non-residential buildings by and to a taxable persons will therefore not 
quickly lead to non-deductible VAT. In European VAT, many exemptions can be found in 
Article 132 and Article 135 VAT Directive. As long as is being held onto that long list of 
exemptions, taxing the supply of all old non-residential buildings in the EU easily leads to 
overtaxing, which is against the legal character of VAT. An example can clarify this. Imagine 
that a bank supplies an old office building to an insurance company after the elapse of 
the adjustment period. Because the European VAT knows an exemption without right to 
deduction for both financial and insurance services, the bank will not have or will barely 
have deducted VAT.  If the supply of the old office building by the bank to the insurance 
company is taxed, VAT will burden this building again, since the insurance company does 
not have or barely has a right to deduction. For that reason, I think that for the time being 
it is more desirable to choose for a milder variant of the taxation method, whereby not all 
supplies of non-residential buildings are taxed. 

3 The lower limit as set by the European Court of Justice could be used: the building concerned must 
have been subject to substantial modifications intended to modify the use or alter considerably 
the conditions of its occupation.   
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A first possible milder variant of the taxation method is to generally tax the supply of old 
non- residential buildings and give taxable persons the possibility to choose for an exempt 
supply in case the taxable person has not deducted any VAT at all with respect to the building 
(the option for an exempt supply).4 In order to avoid a distortion of the interneutrality, 
Member States in that case however should not have a broad margin of appreciation, 
which is currently the case with the option to tax the supply of old buildings. A second 
possible milder variant of the taxation method, in which the conflict with interneutrality 
is excluded on beforehand, is to generally tax the supply of old non-residential buildings 
together with an imperative exemption for the supply of old non-residential buildings 
in case the supplier has not deducted any VAT at all with respect to that building.5 This 
variant was roughly speaking applicable in the Netherlands under vigor of the Second 
Directive and is proposed by the European Commission in Article 14, B, under l Proposal 
for a Sixth Directive. The downside of an imperative exemption in relation to an option 
mechanism, is that in case of a supply of an old non-residential building that is still in the 
adjustment period and/or for which building substantial renovation expenses are made, 
by definition cumulation of VAT occurs in case the customer is a taxable person with 
right to deduction. Although this cumulation risk in case of the option for the exempt 
supply of old non-residential buildings can be avoided, this will not always happen in 
practice. The currently applicable option to tax mechanism for the supply of old buildings 
shows a possible disproportion between the VAT due on the supply and the VAT burden 
(the adjustment VAT, the VAT on renovation costs, and so on) on the supplier in case of 
an exempt supply. Furthermore, a taxable supply leads to the start of a new adjustment 
period for the purchasing taxable person with the accompanying adjustment risks. This 
last disadvantage could be taken away by an amendment in the VAT Directive based on 
which the purchasing taxable person follows in the footsteps of the supplier with respect 
to adjustment rights and obligations in case of a supply in the adjustment period. A 
common disadvantage that the mentioned milder variants have, is that not only the VAT 
on costs directly related to the exempt supply of the old non-residential building is not 

4 Of course, it is possible to give the option for the exempt supply of old non-residential buildings 
a broader scope of application, for example by allowing the option provision to apply on the 
supply of an old non-residential building for which no or not more than 10% right to deduction 
has been exercised. Such a broadening can reduce the number of situations in which undesirable 
overtaxation and cumulation take place, but can also lead to the undesirable situation that the 
consumption or use for which VAT is not deductible stays partly untaxed. The option provision 
will in any way become complex and more difficult to execute by such a broadening. Because, 
what will happen in the situation in which adjustment is omitted for administrative simplicity, 
such as the small difference between the enjoyed deduction and the deductible use in a revision 
year? Should this be considered use with right to deduction or not? And how should a situation be 
treated, in which for example based on the pro rata method in reality more than 10% deduction is 
enjoyed, but the deduction of the enjoyed deduction should actually have been 10% or less based 
on the imperative use method? From a view of efficiency and legal certainty it can be argued to 
leave out the discussion on whether or not a certain deduction rate is applied, such as currently 
is applied in the exemption of Article 136 VAT Directive and the margin scheme in Article 311 
and further of the VAT Directive. 

5 Such an exemption can currently be found in Article 136 VAT Directive. Moreover, in this case 
it is possible to ‘stretch’ the exemption to for example the exemption of the supply of an old 
non-residential building for which almost no right of deduction has been enjoyed. In this respect, 
the remarks on the option to exempt mechanism for the supply of a non-residential building 
mutatis mutandis applies in the same way.  
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deductible, but that applying this exemption can also have a negative effect on the right 
of VAT deduction on general expenses for the supplier. 

A third possible, in my opinion more desirable, milder variant of the taxation method is 
to generally tax the supply of old non-residential buildings, but at the same time give the 
supplier the possibility to apply the margin scheme in case he has not enjoyed any VAT 
deduction with respect to the purchase or construction of the non-residential building 
(the optional margin scheme).6 The application of the margin scheme means that VAT is 
levied on the difference between the sales price and the purchase price (i.e., out of the gross 
margin) of the old non-residential  building. In Australia, an optional margin scheme applies 
for the supply of old non-residential buildings7, however because of the limited number of 
exemptions their taxable persons make little use of that possibility. In the EU, the margin 
scheme is also a known legal concept. In European VAT, the margin scheme applies to the 
supply of second-hand movable goods by a reseller.8 Besides that, Member States have the 
authority to apply the margin scheme on the supply of buildings that are purchased by a 
taxable person with the aim to resell and who did not have the right to deduct VAT on the 
purchase.9 The advantage of the margin scheme in relation to an exemption is that it less 
distorts the fiscal neutrality. The application of the margin scheme does not (negatively) 
impact the right to deduction with respect to the general costs. Moreover, the VAT on the 
(substantial) costs for renovating an old non-residential building is fully deductible when 
applying the margin scheme, because the renovation costs are not part of the purchase 
price. This cumulation hazard is avoided by choosing the margin scheme without VAT being 
due on the full consideration (i.e., no hazard for a disproportion between the VAT that is 
due in case of a taxable supply and the VAT on ‘renovation’ costs) and without starting 
a  new adjustment period for the purchasing taxable person with all the respective risks. 
The margin scheme does not provide a solution for a disproportion between the VAT on a 
taxable supply during the adjustment period and the adjustment VAT that is due in case of 
an exempt supply. Applying the margin scheme will - according to Article 188 VAT Directive 
- namely mean that during the remaining period of the adjustment period deductible use 
cannot be assumed. This disadvantage can however be taken away by taking a flanking 
measure including that the purchasing taxable person takes the place of the supplier for 
the adjustment rights and obligations when supplying an old non-residential building 
during the adjustment period. An objection could be that the optional margin scheme, in 
relation to the facultative or optional exemption, has the disadvantage that appreciations 
are drawn in the taxation, which do not relate to value added by taxable persons, but 
that are only caused by cyclical or market developments. This disadvantage however also 
takes place for the supply of second-hand movable goods for which the margin scheme 
is already in place in the EU, whilst this disadvantage can also occur when applying the 
normal VAT rules, such as the taxable supply of a new residential building (for example 

6 I do not consider the imperative margin scheme desirable based on the internal fiscal neutrality. 
In case an old non-residential building is supplied to a taxable person with full right to deduction 
during the adjustment period, not being able to tax this supply - especially if this takes place in 
the beginning of the adjustment period - will lead to unnecessary VAT cumulation. 

7 Division 75 GST Act (Australia).
8 Article 312 up to and including Article 325 VAT Directive.
9 Article 392 VAT Directive. 
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in a heated housing market). In my opinion, this disadvantage is inherent to taking the 
consideration or the margin of consideration as taxable amount and this does not outweigh 
the disadvantages that go with a facultative or imperative exemption. 

In the milder variants of the taxation method as explained before, we should not disregard 
possible unlawful use. The structures that were heavily popular in the nineties of the 
last century in the Netherlands, show that (being able to) tax the supply of buildings in 
combination with a low consideration can lead to the artificial substantial limitation of 
the tax burden on the consumption or the use without right to deduction. These structures 
entail - in short - that the building was not directly purchased by a consumer or a user 
with little to no deduction right, but by an interposed entity that supplied the building 
for a lower consideration with VAT.  Because the VAT advantage of these structures was 
caused by a too law consideration for the supply of the building to the ultimate customer, 
it is desirable to pair the choice for a milder variant of the taxation method with setting 
the taxable amount at the normal value for the supply of buildings to a customer that 
does not have the right to fully deduct VAT in case there is a family relation or other close 
personal, administrative, ownership, membership or financial legal relation between the 
supplier and the customer.10 Australia knows a similar provision to avoid unlawful use 
of the VAT regulation for the supply of buildings.11 In order to avoid unlawful use of the 
exemption for the supply of old residential buildings, a provision should also be enforced 
for the transformation - without it being a new converted building - of old non-residential 
buildings into (old) residential buildings. In this respect - to Australian example - one could 
think of limiting the exemption for the supply of old residential buildings to buildings that 
have previously been supplied as residential buildings.12

The ‘external’, political bottleneck of the concurrence with transfer tax 

The fact that the choice for (a milder variant of) the taxation method for the supply of 
(old) buildings in light of the essential characteristics of European VAT is more desirable 
in my opinion, does not mean that there could be ‘external’ causes that make this choice 
impossible or difficult to achieve from a political point of view. The difficult creation of the 
Sixth Directive speaks volumes in this respect. Although this research is a legal-dogmatic 
research that focuses on European VAT, I would like to point out one ‘external’ problem: the 
concurrence with transfer tax. According to the European Commission the transfer tax for 
the purchase of buildings was the reason for Member States to choose for the exemption 

10 Based on Art. 80 paragraph 1, under a VAT Directive Member States are already allowed to in 
such situation apply the normal value as taxable amount.  In my opinion it would because of the 
interneutrality be more desirable to choose for an imperative objective taxable amount in case 
of a taxed supply of a building to an affiliate purchaser who is not fully entitled to deduct VAT.  

11 Division 72-70 paragraphs 1 and 2 GST Act (Australia) says: 
“(1) If a supply to your *associate for *consideration that is less than the *GST inclusive market value 
is a *taxable supply, its value is the *GST exclusive market value of the supply.
(2) Subsection (1) does not apply if:
(a) your associate is *registered or *required to be registered; and
(b) your associate acquires the thing supplied solely for a *creditable purpose.”

12 Cf. Division 40-75 GST Act (Australia).
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on the supply of old buildings.13 This ‘concurrence problem’ can on first sight be relatively 
easily solved if Member States would not levy transfer tax in case the supply of a building 
is taxed, as in the Netherlands is roughly speaking chosen for, or if no transfer tax would 
be levied anymore in case and insofar the tax actually burdens the purchaser. The history 
of the Sixth Directive shows that the problem of taxing the supply of buildings in relation 
to transfer tax is a deeper dig and a political problem. For Member States with a federal 
structure, such as Germany, (going) to levy VAT on the supply of buildings was problematic 
because transfer tax is levied on decentralized level. However, this political problem does 
not have to be in the way of exchanging the exemption method for the taxation method 
for the supply of buildings. On July 1, 2000, Australia has chosen a modern VAT on central 
level, and thus also for the taxation method for the supply of buildings, in replacement of 
amongst others the sales taxes in the states. In this respect, the authority of the states to 
levy transfer tax (‘stamp duty’) remained in place. If and, if so, when transfer tax is levied 
in Australian States is (still) in the discretion of the states. This shows that a modernization 
of VAT, yes even an introduction of VAT, can take place on central level without tampering 
the authority of the state to levy transfer tax. A remark must be made. In Australian states 
it can occur that one single real estate transaction is taxed with both VAT and transfer 
tax.14 Because of the very limited amount of exemptions in Australia this double taxation 
will not quickly lead to an undesirable cumulation of non-deductible VAT and transfer tax. 
Because of the vast number of exemptions in European VAT, this is (still) different in the 
EU. Nonetheless a solution is imaginable for this ‘cumulation problem’. When introducing 
VAT on central level, Australia has made a deal to compensate states for the loss of (sales) 
tax revenue on decentralized level. A similar deal, a transfer tax compensation provision, 
could be considered by EU Member States with a federal structure. Such a provision could 
for instance mean that states are compensated by the federal government (out of the 
higher VAT revenue) for not levying transfer tax in case of an (undesirable) concurrence 
of VAT with transfer tax. 

Taxation of the supply land which has not been built on  

Conclusion and summary 

Article 135 paragraph 1, under k jo. Article 12 paragraph 1, under b VAT Directive distin-
guishes land which has not been built on in building land and land which has not been 
built on other than building land. The taxable supply of land which has not been built on 
other than building land is in principle exempt, whilst the supply of building land is taxed. 
The exemption for the supply of land which has not been built on other than building land 
is in my opinion justified based on the legal character of VAT. Land which has not been 
built on is - with exception of very exceptional cases, such as the Palm Islands before the 
coast of Dubai - not a result of production, but a natural given.  Since based on the legal 
character of VAT only the consumption of goods produced by taxable persons should be 
taxed, there is in principle no reason to tax the supply of land which has not been built on. 

13 Green paper on the future of VAT of 1 December 2010, no. COM(2010) 695 final, p. 11.   
14 For the transfer tax rules in the different Australian states see: https://business.gov.au/finance/

taxation/stamp-duty.  
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This is different in case the land which has not been built on is subject of manufacturing 
action. In that case, applying the exemption leads to a result that is in conflict with the legal 
character of VAT if in that case no VAT is imposed on the consumption of the manufacturing 
action. Besides that, an exempt supply of land which has not been built on and which was 
subject of manufacturing action is against the internal fiscal neutrality (i.e., cumulation 
of VAT) in case the customer is a taxable person who is entitled to deduct VAT. For that 
reason, it is in my opinion desirable that the exemption for the supply of land which has 
not been built on is limited to land which has not been built on other than building land.   

According to Article 12 paragraph 3 VAT Directive building land is: any unimproved or 
improved land defined as such by the Member States. I have not found a justification in the 
history of the Sixth Directive for the possibility to also consider the supply of land which 
has not been subject of manufacturing action (i.e., unimproved land) as building land. The 
fact that it is left to the Member States to define the word ‘building land’, is undesirable 
in light of the interneutrality, because the definition of ‘building land’ can be different in 
each Member State because of this. It is therefore a good thing that the European Court 
of Justice limits the description freedom of the Member States. However, I consider the 
limitations as defined by the European Court of Justice undesirable. With reference to the 
aim of Article 135 paragraph 1, under k VAT Directive and the principle of fiscal neutrality, 
the Court namely demands that all land which has not been built on and is intended to 
support a building, is covered by the national definition of ‘building land’. Because of this, 
land which has not been built on and which was not subject of manufacturing action (i.e., 
unimproved land), but which is intended to be built on should also be taxed. I think the 
Court’s appeal on competitive neutrality is not convincing, because by considering the 
building destination decisive, it just opens the door for a different treatment of physically 
similar land which has not been built on. Neither Article 12 paragraph 3 VAT Directive nor 
the history of the Sixth Directive support the limitation of the description freedom of the 
Member States as advocated by the Court. I think the limitations as defined by the Court 
are also not logical, because they de facto force the broadest definition of the term ‘building 
land’ and thus the strictest application of the exemption on the supply of land which has 
not been built on. In my opinion it would made more sense if the Court - just as in the 
case of converted buildings - had set a lower limit. In this respect, I consider choosing the 
lower limit that the building land as described by the Member States in any case includes 
the supply of improved land. Such lower limit is in line with the wording in Article 12 
paragraph 3 VAT Directive and the history of the Sixth Directive. Moreover, this lower limit 
guarantees that VAT is levied on the consumption of the action(s) to prepare the land for 
construction and that the cumulation of VAT when supplying land that is prepared for 
construction to a taxable person with right to deduction, is avoided.    

Based on Article 137 paragraph 1, under c VAT Directive Member States may give taxable 
persons the right to opt for a taxed supply of land which has not been built on other than 
building land. This option to tax mechanism is meant to avoid the cumulation of VAT (i.e., 
conflict with internal fiscal neutrality). Based on Article 137 paragraph 2 VAT Directive, 
Member States dispose of a broad margin of appreciation for this option provision. The 
fact that not all Member States have implemented an option provision for the taxed supply 
of land which has not been built on other than building land and that the Member States 
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that have implemented this option mechanism apply substantial different conditions, is 
not desirable in light of the interneutrality. However, the ‘neutrality issue’ is not as bad 
as it seems. In case of a definition and/or an explanation of the term ‘building land’ in 
the national law of the Member States in accordance with the VAT Directive - practice 
in the Member States moreover show that this is not a matter of course - the exemption 
for the supply of undeveloped land which has not been built on will not (quickly) lead to 
undesirable cumulation of any size. Land which has not been built on other than building 
land has after all not been the subject of manufacturing action performed by a taxable 
person. The fact that in the Netherlands the option to supply land which has not been built 
on other than building land with VAT is not or barely exercised, stipulates this. 

Overview of bottlenecks and recommendations 

With reference to the considerations in the previous paragraph, the following bottlenecks 
can be found in light of the principle of fiscal neutrality and the legal character of VAT: 
● Member States have the possibility, and according to the European Court of Justice in 

case of a building destination even the obligation, to consider unimproved land which 
has not been built on as building land; and 

● Member States have a margin of appreciation when defining the term ‘building land’. 

The above bottlenecks in European VAT can only be fully taken away by amending the 
VAT Directive. In my opinion it is recommended to define the term ‘building land’ in the 
VAT Directive as: improved land. 

Taxation of the lease of immovable property 

Conclusion and summary

The lease of immovable property is in principle exempt based on Article 135 paragraph 1, 
under l VAT Directive. In the history of the Sixth Directive three justifications are given for 
this exemption: a technical one (the difficult distinction between commercial and non-com-
mercial rent), a social one (avoiding increase of the rental price for rental houses) and an 
economic one (similar VAT burden on the purchase and lease of residential buildings and 
farmland). It is because of the technical justification, the efficiency and the legal certainty, 
that in Article 135 paragraph 2 VAT Directive certain (normally) commercially rendered 
leasing services are excluded from the exemption. Because the exemption for the lease of 
residential dwellings is a generic measure and applies to both the lease of social houses 
and the lease of a luxury villa, the social justification can be questioned. The economic 
justification cannot be seen separately from the competitive neutrality. Based on this, it 
must be avoided that the taxing of the lease of residential dwellings and farmland lead to 
a higher VAT burden than the supply of this property causing in it being more beneficial 
for a potential lessee to choose for an exempt supply.15 Moreover, the levy of VAT on the 
lease of farmland for Member States that have implemented the (optional) agricultural 
scheme means that the agricultural lump sum must be increased. This increased agricultural 

15 The supply of old residential dwellings and the supply of farm land is exempt.
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lump sum however applies to everybody, so irrespective of the farmer leasing farmland or 
not. The idea was that an exemption for the lease of farmland would avoid this problem. 

The lease of immovable property that does not fall under one of the imperative exemptions 
of Article 135 paragraph 2 VAT Directive for commercial lease is in principle exempt based 
on the wording and the history of Article 135 paragraph 1, under l VAT Directive. With 
this, the Member States aimed to keep out the difficult distinction between commercial 
and non-commercial lease of immovable property and the legal uncertainty that goes 
with it. The distinction made by the European Court of Justice between (more) passive 
or non-commercial lease (in principle exempt) on one hand and the (more) active or 
commercial lease of immovable property on the other, such as the services as meant in 
Article 135 paragraph 2, under a to d VAT Directive (taxed), fails to acknowledge this. From 
a point of view of the legal character of VAT, the distinction made by the European Court 
of Justice between the leasing services on itself is desirable, because this avoids that the 
consumption of the added value of commercial lease of immovable property can stay 
untaxed. That ‘profit’ however goes with a major breach on the legal certainty for which in 
my opinion no justification can be found in the history of the Sixth Directive, the wording 
and the purpose of the exemption for the lease of immovable property. 

Member States have two possibilities to limit the exemption of the lease of immovable 
property. Based on Article 135 paragraph 2, last sentence VAT Directive Member States have 
the possibility to tax leasing services other than the (normally commercially rendered) 
ones listed in Article 135 paragraph 2 VAT Directive. If and, if so, what other leasing services 
than mentioned in Article 135 paragraph 2 VAT Directive a Member State taxes, appears to 
differ per Member State. Member States have a broad margin of appreciation to limit the 
‘leasing exemption’. From the point of view of interneutrality that is undesirable. Moreover, 
Member States have, based on Article 137 paragraph 1, under d VAT Directive the possibility 
to grant the right to taxable persons to choose for taxed lease, the so-called ‘option to tax 
lease’. The aim of this option provision is the avoidance of cumulation of VAT (i.e., conflict 
with internal fiscal neutrality). With this possibility to limit the ‘leasing exemption’ the 
Member States have also a broad margin of appreciation. Most Member States admittedly 
know an option to tax lease, however the conditions tied to the choice of taxed lease vary 
strongly. This results in conflict with interneutrality. Limiting the option possibility, such 
as in the Netherlands the condition that the tenant uses the leased immovable property for 
at least 90% for deductible purposes (the 90%-criterion), can furthermore avoid cumulation 
in a Member State to only a very limited extent. A limitation of the option for taxed lease 
based on the size of the deduction right of the tenant moreover results in a competition 
distortive effect. For the potential tenant who does not meet this ‘deduction measure’ it can 
after all be more advantageous to choose the lease of an old building that is not or barely 
burdened with VAT or the purchase or financial leasing of a new building with (partially 
deductible) VAT. Finally, such an option condition leads to the different treatment of the 
lease of similar immovable property depending on the right to deduction of the customer, 
which is in conflict with the competitive neutrality. The previous means that the current 
optional exceptions of the exemption for the lease of immovable property only to a very 
limited extent put a stop to the undesirable cumulation and that the limitations of the 
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option possibility can lead to competition distortion. From the view of the principle of 
fiscal neutrality this is undesirable.  

Overview of bottlenecks and recommendations 

With reference to the considerations in the previous section, the following bottlenecks 
can be identified in light of the principle of fiscal neutrality and the legal character of VAT: 
● The difficult distinction between (more) passive and (more) active lease of immovable 

property leads to legal uncertainty;
● Generally exempting the lease of immovable property, irrespective of whether or not 

the tenant will use the immovable property for purposes that give a right to deduction 
can lead to cumulation of VAT;

● The exceptions on the exemption for the lease of immovable property are, except 
of Article 135 paragraph 2, under a to d VAT Directive, optional and Member States 
furthermore have a broad margin of appreciation. 

The first bottleneck can be taken away by the European Court of Justice by judging in line 
with the history, the wording and the purpose of Article 135 paragraph 1, under l VAT 
Directive that (also) the (more) active, commercial lease of immovable is exempt, unless 
this leasing service is excepted from this exemption based on Article 135 paragraph 2 VAT 
Directive. It is in my opinion however more desirable to solve this bottleneck in conjunction 
with the other bottlenecks. This can be achieved by an amendment of the VAT Directive, 
including that the lease of immovable property is taxed with exception of the lease of 
residential dwellings and - as long the agricultural scheme is not abolished - the lease of 
farmland in a Member State that has implemented the agricultural scheme. In other words: 
the exchange of the exemption method for the taxation method for the lease of immovable 
property. In the next section I will further explain this recommendation. 

Explanation of the recommendation for the taxation method 

In the history of the Sixth Directive, it is in my opinion rightfully recognized that it is 
not easy to make a distinction between the lease of immovable property that is usually 
commercial from the lease of immovable property that is usually not commercial. For the 
sake of efficiency and the legal certainty, it is therefore desirable to keep out this difficult 
distinction for the taxation with respect to the lease of immovable property. From the 
history of the Sixth Directive, it follows that Member States have wanted to solve this 
problem by in principle exempting the lease of immovable property, except for certain 
usually commercially rendered leasing services. This is however one possible solution. The 
difficult distinction between commercial and non-commercial lease of immovable property 
can also be kept out by in principle taxing the lease of immovable property. That solution 
moreover achieves that the commercial rendering of leasing services of immovable property 
is in principle taxed. This avoids that the consumption can stay (partially) untaxed, which is 
in accordance with the legal character of VAT. I therefore believe that the technical reason 
for the broad exemption for the lease of immovable property as mentioned in the history 
of the Directive is not a sufficient justification for the initial exemption of the lease of the 
commercially rendered lease services of immovable property. In order to avoid an uneven 
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tax burden on owner-occupied homes and rental houses, I think it is from the point of 
view of competition neutrality desirable that the exemption on the lease of residential 
dwellings remains intact. In light of the competition neutrality, I even more think that 
not the nature of the leased object, the residential dwelling, but the nature of the leasing 
service (i.e. the use as residential dwelling) should be decisive. This means that I consider 
it desirable to keep the exemption for the lease of immovable property that is used as a 
residential dwelling. In order to avoid an uneven tax burden on purchased and rented 
farmland and based on the competition neutrality, I furthermore consider it desirable to 
exempt the lease of farmland in case a Member State has implemented the agricultural 
scheme. If a Member State did not implement the agricultural scheme, such as is the case 
in the Netherlands, then the VAT on the lease of farmland is fully deductible. In that case 
it is in my opinion unnecessary and based on the internal fiscal neutrality not desirable 
to except this service from taxation. 

Generally taxing the lease of immovable property is not an alternative without disadvantages.
As long as numerous exemptions exist in European VAT, it can be more advantageous for 
a potential tenant of a building who has no or a limited deduction right to choose for the 
exempt supply of an old building instead of the taxed lease of a non-residential building. 
This disadvantage is however in my opinion not a reason to reject the taxation method. A 
mirroring (potential) competition distortive effect takes place now, since it is for a potential 
tenant with (a partial) deduction right more advantageous to choose for a taxed supply 
of a new building over the exempt lease of a building. Moreover, the previously argued 
limitation of the exemption of the supply for old buildings leads to a substantial limitation 
of this (potential) competition distortive effect. Generally taxing the lease of immovable 
property also means that the lease of non-residential buildings that are not commercially 
used is in principle taxable. One could think of the lease of a church building that is used 
by the tenant solely for church services. Is it desired to make an exception for this? In my 
opinion it is not. With exception of residential dwellings, it is hard to imagine property that 
to its nature and/or design will be used by the tenant solely for non-commercial purposes. 
Because of this, an objective, competition neutral demarcation of buildings/rooms that are 
solely used for non-commercial purposes is in my opinion not possible. In this respect - to 
stay in the example of churches - church services do not always take place in a traditional 
church building, but also in meeting rooms of multifunctional accommodations, whilst 
traditional churches to their nature can also be used for commercial purposes.16 The fact 
that the ‘buildings market’ can be categorized in the segments offices, stores, business 
space (distribution centers, plants e.g.) and dwellings17, in my opinion underlines that 
there is no separate category non-residential buildings on the market that to their nature 
and/or design are destined to be used for solely non-commercial purposes.  Based on the 
efficiency and the legal certainty I therefore consider it justified to make no exception 

16 In this respect, in the historical center of my hometown Dordrecht two monumental churches, 
the Waalse kerk and the Nieuwkerk, are used for shopping space, whilst the monumental 
Grote or Onze-Lieve-Vrouwe church in Dordrecht is not only used for church services, but also 
for commercial purposes (guided tours, the rent to third parties for weddings, concerts and 
photoshoots, the sale of souvenirs, and so on).

17 See for example http://www.vastgoedvergelijker.nl/vastgoed-beleggen/soorten-vastgoedbeleg 
gingen/segmenten-binnen-de-vastgoedmarkt, consulted on 3 April 2021. 
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to the rule that the lease of immovable property is taxed for the lease of non-residential 
buildings that are solely used for non-commercial purposes.  

When choosing the taxation method for the lease of immovable property, the real chance of 
unlawful use must be faced. The “leasing structures” that were popular in the Netherlands 
in the nineties of the last century are proof for this.  These structures included the taxed 
supply of immovable property to an interposed entity. This entity deducted the VAT 
in full and subsequently leased the immovable property for a low consideration to the 
ultimate customer who was not or limitedly entitled to VAT deduction. By virtue of these 
structures, the tax burden on the consumption or the use for non-deductible purposes 
of an immovable property was artificially limited. In order to avoid that these leasing 
constructions are revived again, I consider it desirable that the choice for the taxation 
method for the lease of immovable property is paired with a flanking anti-abuse measure 
by the Member States. The VAT advantage that resulted from the leasing structures in the 
Netherlands were caused by the low rental prices. This VAT advantage can be stopped by 
applying the normal value as taxable amount for the taxed lease of immovable property 
in case the lessee is not fully entitled to deduct VAT and there is a family relation or other 
close personal, administrative, ownership, membership, financial or legal relation between 
the lessor and the lessee.18

18 Based on Article 80 paragraph 1, under a VAT Directive Member States are already allowed to in 
such situation apply the normal value as taxable amount.  In my opinion it would because of the 
interneutrality be more desirable to choose for an imperative objective taxable amount in case 
of a taxed lease of immovable property to an affiliate lessee who is not fully entitled to deduct 
VAT.  
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Eerste ingebruikneming 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 

5.4.3.1, 5.4.3.3, 5.5, 5.10.2.2
Eigendomsoverdracht tot zekerheid 4.2.3.2.1, 
Einde belastingplicht 3.4.1.2.2.1
Exploitatie (on)lichamelijke zaak 3.4.2

F
FFC-rapport 2.2.1
Finale causaliteitstoets 8.2.4.1.3.1, 8.2.4.1.3.2, 

8.2.4.1.3.3, 8.2.4.2.2.2, 
8.2.4.2.2.3, 8.2.4.2.3.1, 
8.2.4.2.4.2

Financial leasing 4.2.3.6, 4.2.4.3.2, 4.2.4.4, 4.3.2
Fiscale neutraliteitsbeginsel 2.4.1.3

G
Gebouw 4.2.2.2, 5.4.2
Gebouw in aanbouw 5.4.2.2
Gebruik als bedrijfsmiddel 5.10.2.2.1, 6.8, 7.9.3
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Gebruikmethode 8.2.4.2.4.3.3, 8.3.2.3, 8.3.3.3.1, 
8.3.3.3.3, 8.3.3.3.4, 8.3.4, 8.3.5, 
8.4.2, 8.4.3.3, 8.4.4, 8.5.3.3.2, 
8.5.4.4.1.2, 8.5.4.6.1

Gedeeltelijk gesloopt gebouw 5.4.2.2, 5.8
Gedeelte van een gebouw 5.4.3
Geïntegreerde contracten 4.4.3
Gerichtheid op vergoeding 3.4.1.2.2.1
Grammaticale interpretatie 2.3.5.4.1
Grond 4.2.2.1

H
Herziening van de aftrek

– algemene herzieningsregeling 8.5.3
– bijzondere herzieningsregeling voor investe-
ringsgoederen

8.5.4

– demontage tijdelijke huisvesting 8.5.4.9
– herziening bij ingebruikneming onroerend 
investeringsgoed

8.5.3.3.1

– herziening niet-investeringsgoederen en 
diensten

8.5.3.3.2

– herziening ineens 8.5.4.8
– herzieningsomvang 8.5.4.5
– herzieningsperiode 8.5.4.4
– investeringsdiensten 8.5.4.3
– leegstand 8.5.4.7
– ratio 8.5.2
– onroerende investeringsgoederen 8.5.4.2
– overgang geheel of gedeelte van 8.5.4.10

algemeenheid van goederen
– ten onrechte in rekening gebrachte btw 8.5.3.2.2
– ten onrechte niet in aftrek gebrachte btw 8.5.3.2.3
– wijziging in het recht op aftrek 8.5.3.2.1, 8.5.4.6

Hof van Justitie 2.3.5
Huurbonus 7.4.3.1
Huurkoop 3.4.2.2.1, 4.2.4.3, 4.2.4.4.2.2, 

4.2.4.4.3
Hypotheek 4.2.4.1, 4.2.6.4.3.1, 4.2.6.4.3.2

I
Inbreukprocedure 2.5.3.3
Incidentele vastgoedactiviteit 3.6, 4.6.3, 8.3.3.2.3, 8.4.2
Indeplaatstreding 4.2.4.5.5
In-wezen-nieuwbouw-criterium 5.6.4
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K
Koop-/aannemingsovereenkomst 3.2.1, 5.7
Kostprijstoets 8.2.4.2.2.2

L
Leasing 4.2.4.3.2, 4.2.4.4, 4.2.6.3, 4.3.2, 

7.4.2, 7.4.3.1
Leegstand 5.9.5.4, 7.7.5.4.2.3, 7.7.5.5.1.2, 

8.5.4.7
Levering 4.2

– optionele gelijkstelling 4.2.5
– verhuurd vastgoed 4.7.4
– verhuurd vastgoed door 

projectontwikkelaar 4.7.5
– verplichte gelijkstelling 4.2.4

Lidmaatschapsrechten 4.2.6.5.3.2

M
Maatstaf van heffing 4.5.2
Margeregeling 5.2.2, 5.3.1, 9.3.2.1
Materiële onderneming 3.4.1.2
Middellijke vertegenwoordiging 4.2.4.5.2
Midland Bank-doctrine 8.2.4.2.1.2
Modale afnemer 4.4.1, 5.8.3.1, 7.5.2.3, 7.8.3, 

7.8.4

N
Negotia mixta cum donatione 4.5.3.3.3
Nieuw gebouw 5.5, 5.6
Niet-leveringsregel 4.7
Normale waarde 4.2.6.4.3.3.2, 4.5.1, 4.5.3.3, 

5.9.5, 5.10.2.2.2, 7.7.4, 7.7.5, 
9.3.2, 9.5.2

O
Object van heffing 2.4.1.2, 2.4.1.4.3
Omgevingsvergunning 6.5.3.3.3.4
Onbebouwd terrein 5.4.2, 5.7.2, 5.8, 6.4
Onroerend goed 4.2.2
Onderbouw 6.6
Onteigening 4.2.4.2
Operational leasing 4.2.3.6, 4.2.4.4.3, 4.3.2, 4.6.1
Oplevering 4.2.5, 4.3.2, 4.4.3, 5.4.2.1, 

5.7.2.3.3, 5.7.2.4, 5.7.3
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Optie voor belaste levering 5.9
– formele voorwaarden 5.9.4, 5.9.5.5 
– gedeelte oud gebouw 5.9.5.2
– praktijk lidstaten 5.9.4
– referentieperiode 5.9.5.4
– ratio 5.9.2
– redres 5.9.5.6
– 90%-eis 5.9.5.3

Optie voor belaste verhuur 7.7
– aanvang 7.7.5.8.1
– afzonderlijk onroerend goed 7.7.5.2.1
– deel afzonderlijk onroerend goed 7.7.5.2.2
– beëindiging 7.7.5.8.2
– formele voorwaarden 7.7.4, 7.7.5.7
– praktijk lidstaten 7.7.4
– ratio 7.7.2
– redres 7.7.5.9
– referentieperiode 7.7.5.5
– 90%-eis 7.7.5.4

Overbouw 6.6

P
Parkeerruimte 7.6.2
Prejudiciële procedure 2.3.5.2
Primair unierecht 2.3.2
Projectontwikkelaar 3.2.1, 4.7.5, 5.5.5.1, 5.10.2.2.1
Pre pro rata 8.4
Pre pro ratamethode 8.4
Pro rata 8.3.2.1
Pro ratamethode 8.3.2.1, 8.3.3.3.1

R
Rechtskarakter 2.4.1.4
Rechtstreekse en onmiddellijke samenhang 8.2.4.2.1, 8.2.4.2.2, 8.2.4.2.3, 

8.2.4.2.4, 8.2.4.2.5.1, 
8.2.4.2.6.2, 8.2.4.2.6.3

Rechtstreekse werking 2.3.4.1.3
Rechtszekerheidsbeginsel 2.4.2
Richtlijnconforme interpretatie 2.3.5.4.1
Richtlijnhistorische interpretatie 2.3.5.4.1

S
Sale-and-financial-leaseback 4.2.3.6, 4.2.3.3.2, 8.5.4.8.2.1
Sale-and-leaseback 4.2.3.6
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sale-and-operational-leaseback 4.2.3.6 
Samengestelde vastgoedtransactie 4.4
Samenloop btw en overdrachtsbelasting 5.10, 6.8, 7.9, 9.3.2.2
Sectormethode 8.2.4.2.4.2, 8.2.4.2.4.3, 8.3.2.3, 

8.3.3.3.1, 8.3.3.3.2, 8.3.4, 8.4.2
Securenta-knip 8.2.4.2.5.2, 8.4.3.2
Servicekosten 7.8
Sloop 5.4.2.2, 5.7, 5.8
Splitsingsregels 8.3, 8.4
Strafheffing 5.10.2.2.2
Subjectief vergoedingsbegrip 4.5.2 en 4.5.3
Subject van heffing 2.4.1.4.2
Symbolische vergoeding 4.5.3.1.4

T
Teleologische interpretatie 2.3.5.4.1
Toetsingskader 2.4
Transformatie 5.6
Tweejaarstermijn 5.5.2, 5.5.5.2

V
Vastgoedbeleggingsfonds 3.2.2
Vastgoedtransactie 1.4
Veiling vastgoed 4.2.4.5.4
Verdisconteringstoets 8.2.42.2.2
Verhuur

– accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren 
met een soortgelijke functie

7.6.1

– analogie 7.4.4
– blijvend geïnstalleerde werktuigen en machi-
nes

7.6.3

– definitie 7.4.3
– parkeerruimte voor voertuigen 7.6.2

Verhuur plus 7.5
Vergoedingsvoorwaarde 4.2.6.4.3.3
Verkoop aan nader te noemen meester 4.2.4.5.5
Verlengstuk economische activiteit 3.5, 4.6.3.1, 4.6.3.3, 8.3.3.2.2.1, 

8.3.3.2.3
Vernieuwbouw 5.6 
Verpachting 7.3.1.3, 7.4.2, 7.4.3.1
Verwaarloosbare vergoeding 4.5.3.1
Vrijstellingsmethode 1.1, 7.2, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 9.5.2
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W
Waarde in het economische verkeer 5.10, 7.9.3, 7.9.4
Werkelijke tegenwaarde 4.5.2

Z
Zelfstandigheid 3.3
Zelfstandigheid onroerend goed 5.4.3, 5.9.5.2, 7.7.5.2
Zekerheidsrecht 4.2.6.4.1, 4.2.6.4.3.2
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