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Voorwoord

Dit boek gaat over de harmonisatie van de btw. Aan de ene kant een ondankbaar onder-
werp, omdat het er niet naar uit ziet dat deze harmonisatie binnen afzienbare tijd zal wor-
den afgerond. De interne markt zal, zoals P.]. Slot. R. Barents en R.A.Lawson 1 hebben op-
gemerkt, nooit af zijn, en dit betekent dat de harmonisatie van de btw - die ten dienste
staat van de ins telling en de werking van de interne markt - dit lot deelt en eveneens nooit
voltooid zal zijn. Nu de Zesde Richtlijn per 1 januari 2007 is vervangen door een nieuwe
richtlijn (die overigens slechts een aantal materiele wijzigingen bevat ten opzichte van de
Zesde Richtlijn). is het naar mijn overtuiging tijd eens kritisch naar het verloop van het
harmonisatieproces tot nu toe te kijken. Dit brengt rnij aan de andere kant van het onder-
werp: het heeft rnij bijna drie jaar in zijn greep gehouden. Hoewel het onderwerp voor
niet-ingewijden saai klinkt, is het allesbehalve saai gebleken. De btw heeft een bewogen
geschiedenis achter de rug. en heeft naar mijn inschatting nog een uitdagende toekomst
voor de boeg. Een ondankbaar. maar fascinerend onderwerp. De afronding van dit boek
betekent dan ook geenszins het einde van rnijn interesse en bemoeienis; ik zal de gebeur-
tenissen kritisch blijven volgen en becommentarieren,

Over het onderwerp bestaat een onvoorstelbare hoeveelheid materiaal, afkomstig uit ver-
schillende bronnen. Ik kan met de vermelding van de bronnen nauwelijks recht doen aan
de diversiteit, diepgang en invloed van hetgeen over de harmonisatie is gezegd en geschre-
ven. Ik heb een keuze moeten maken, en ik heb ervoor gekozen vooral de officiele bron-
nen (documenten van de instellingen van de Gemeenschap en dejurisprudentie) en de
handboeken uitvoerig te vermelden. Van de geraadpleegde artikelen heb ik een selectie
opgenomen.

Zonder de steun, de kritiek en het geduld van mijn promotores was het project gedoemd
te mislukken. Ik bedank Herman van Kesteren voor de begeleiding op zowel methodolo-
gisch als inhoudelijk terrein, en voor zijn kracht, wijsheid en vooral vriendschap. Ik be-
dank Ben Terra voor het delen van zijn kennis over de geschiedenis van de Zesde Richtlijn
en zijn inzicht in het comrnunautaire recht in het algemeen en de btw in het bijzonder.
Beiden hebben mij de inspiratie en de moed gegeven om dit project te voltooien. Ik hoop
bovenal dat wij de discussie over de btw in de toekomst kunnen voortzetten. Ik bedank de
overige leden van de promotiecomrnissie voor hun opbouwende kritiek en bijdragen aan
de uiteindelijke versie van dit boek. Ik ben een bevoorrecht mens. dat ik gebruik heb mo-
gen rnaken van zoveel kennis en inzicht.

Tot slot bedank ikmijn ouders en broer, zonder wie ik de kracht niet had kunnen opbren-
gen om me een groot deel van de tijd af te zonderen en me uitsluitend te richten op de
wondere wereld van de btw. Jullie zijn er altijd voor rnij. en met liefde draag ik dit boek
aan jullie op. Ik heb nog veel goed te rnaken.

Haarlem. 1 maart 2007

P.]. Slot. R. Barents en R.A. Lawson, Inleiding tot Europees Recht. Wolters Noordhof2005.
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1 De noodzaak van harmonisatie van de btw

1.1 DOEL EN NOODZAAK VAN EUROPESE SAMENWERKING

De zes land en die in 1951 in Parijs het Verdrag tot de oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor kolen en staal tekenden", hadden een ambitieus doel voor ogen: de voorko-
ming van nieuwe oorlogen op het Europese continent. De twee landen die bij de recente
oorlogen tegenover elkaar stonden, Frankrijk en Duitsland, dienden te worden gebonden
aan een verdrag dat de markt beheerste in twee belangrijke grondstoffen voor de toenrna-
lige oorlogsindustrie, namelijk kolen en staal. Vier andere landen, i.e. Belgie, Italie,
Luxemburg en Nederland, sloten zich bij de oprichting ook bij dit verdrag aan. De eerste
aanzet tot de oprichting van de EGKSvormde het Schuman-plan.

De opstellers van Schuman-plan, Robert Schuman en Jean Monnet, hadden een visie op de
Europese samenwerking die verder reikte dan afspraken over een gemeenschappelijke
markt voor kolen en staal. Het Schuman-plan voorzag in een stapsgewijze verzoening van
de voormalige vijanden Frankrijk en Duitsland. De eerste stap van het Schuman-plan
vormde de integratie van de sector kolen en staal in beide landen. De tweede stap bestond
uit de integratie van de sector kolen en staal van de andere deelnemende landen. Nadat
tussen de deelnemende landen een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal was
ontstaan, zou de derde stap worden gezet. Deze stap zou uitmonden in de integratie van
de andere economische sectoren van de deelnemende landen. Het Schuman-plan werd af-
gesloten met een vierde stap, die volgens de opstellers een voorwaarde voor duurzame
vrede in Europa vormde: integra tie op sociaal, cultureel en politiek terrein. De economi-
sche integra tie zou volgens het Schuman-plan een voortrekkersrol vervullen op weg naar
een verenigd Europa.

Gelet op de opzet van het Schuman-plan kwam de eerste poging tot politieke integratie in
1954, toen de Franse Assemblee Nationale weigerde het Verdrag tot oprichting van de Eu-
ropese Gemeenschap voor Defensie te ratificeren-', te vroeg. De economische integratie
van de lidstaten van de EGKSverliep in die tijd wei volgens plan. In 1957 werden het Ver-
drag voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap" en het Verdrag van
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)" getekend. Na ondertekening
van deze verdragen strekte het voornemen tot economische integratie zich uit tot de sec-
tor kolen en staal, de sector atoomenergie en de overige economische sectoren. De lidsta-

2 De EGKSwerd per 1 januari 1952 opgericht voor een periode van vijftig jaar. Het EGKS-Verdrag
voorzag in de oprichting van vier instellingen: de Hoge Autoriteit (de voorloper van de Commis-
sie), de Raad, de Vergadering (de voorloper van het Europees Parlement) en het HvJEG.

3 Het volgende voornemen tot sarnenwerking op politiek terrein werd vastgelegd in het Verdrag
van Maastricht, dat in 1991 werd ondertekend door de toenrnalige lidstaten Belgie, Denemarken,
Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italie, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het
Verenigd Koninkrijk.

4 Belgie, Frankrijk, Italie, Luxemburg. Nederland en West-Duitsland richrten de EEGop voor onbe-
paalde tijd. De EEGzou de Vergadering en het HvJ EGdelen met de EGKS.Het EEG-Verdrag voor-
zag in de oprichting van de Cornrnissie en een aparte Raad van Ministers. In 1965 werden de in-
stellingen gefuseerd.

5 Het EGA-Verdrag vertoont wat betreft oprichting en instellingen gelijkenis met het EEG-Verdrag.
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ten stonden daarna voor de taak om de nodige maatregelen te treffen om het doel van de
economische integra tie. een gemeenschappelijke markt, te bereiken.

De gemeenschappelijke markt die de lidstaten voor ogen stond, zou in een aantal stappen
worden gecreeerd, De eerste maatregelen, zoals de afschaffing van de douanerechten en
de kwantitatieve beperkingen bij de in- en uitvoer van goederen, alsmede van aile maat-
regelen van gelijke werking. waren de eerste, voor het bedrijfsleven merkbare, stappen
op weg naar de douane-unie, een van de kenmerken van een gemeenschappelijke markt.
In verband met de vorming van de douane-unie werd vervolgens een gemeenschappelijk
douanetarief ingevoerd voor goederen uit derde landen en werd besloten een gemeen-
schappelijke handelspolitiek te voeren ten opzichte van derde mogendheden. Indeze tijd
zetten de lidstaten belangrijke stappen tot economische integratie op gebieden zoals de
landbouw en de visserij. en voerden zij een strikte controle in op het mededingingsbeleid
en op de veriening van staatssteun. Ook voorzag het EEG-Verdrag in de oprichting van het
Europees Sociaal Fonds (ter stimulering van de werkgelegenheid). de Investeringsbank
(om leningen en hulp te verstrekken aan onderontwikkelde regio's en sectoren) en het Eu-
ropees Ontwikkelingsfonds (voor steun aan derde landen en overzeese gebiedsdelen). Het
secundaire, van het EEG-Verdrag afgeleide. recht op deze gebieden bestond vrijwel geheel
uit verordeningen. De keuze voor dit instrument illustreerde de wil van de lidstaten om
hun economieen daadwerkelijk te integreren. Dit gebeurde in een tijd waarin het de lid-
staten economisch voor de wind ging, en optimisme over de toekomst van de Europese
samenwerking de boventoon voerde.

Om de snel stijgende uitgaven te dekken, besloten de lidstaten in 1970 tot de invoering
van de eigen middelen. In het Eigenmiddelenbesluitf werden als eigen middelen aange-
wezen de landbouwheffingen, de invoerrechten op producten die werden ingevoerd van-
uit derde landen en een maximum van 1%van de op uniforme wijze voor de lidstaten vastge-
stelde grondslag van de btw. Kort daarvoor, tijdens de vergadering van de Raad op 1 en
2 december 1969 in Den Haag, verklaarden de lidstaten te wiilen streven naar een econo-
mische en monetaire unie, die in etappes zou moeten worden bereikt. De invoering van
de euro in twaalflidstaten in 2002 vormde hiervan het voorlopige hoogtepunt.?

De Europese Akte" werd in 1986 aangenomen en had als voornaamste doel om de aanvaar-
ding van de benodigde regelgeving voor de vorming van de interne markt mogelijk te rna-
ken en te bespoedigen. Craig en De Burca? merken op dat de Europese Akte een keerpunt
vormde in de geschiedenis van de Gemeenschap. Na jaren van econornische crisis in de
lidstaten en politieke besluiteloosbeid binnen de Raad was het tijd voor nieuw elan. De
Europese Akte wijzigde de besluitvorming op bepaalde terreinen. zodat besluiten bij
meerderheid van stemmen konden worden genomen in plaats van unaniem. Echter, op
bet gebied van de belastingen bleefunanimiteit vereist. De bevestiging van de politieke
wil van de lidstaten om de fysieke grenzen afte schaffen en een nieuwe stap te zetten op
weg naar de integratie van de economieen van de lidstaten vormde een belangrijke mijl-
paal, die maatregelen vereiste op vele terreinen. Deze maatregelen werden aangekondigd
in het Witboek over de vorming van de interne markt."? Om het goederenverkeer binnen
de Gemeenschap daadwerkelijk vrij te maken, diende de wetgeving van de lidstaten op
elkaar te worden afgestemd om de fysieke. techniscbe en fiscale barrieres weg te nemen.

Bij de aanvaarding van het Verdrag van Maastricht in 1991 (ook weI bekend als het Ver-
drag van de Europese Unie) werd de pijlerstructuur ingesteld, en namen de lidstaten ini-

6 Pb. 1970 ill. L 94/19.
7 Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden verkiezen hun nationale munt.
8 Pb. 1987nr. L 169van 29juni 1987.
9 Paul Craig and Grainne de Burca, EC Law. Oxford University Press.
10 COM(85) 310, par. 64.
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tiatieven om samen te werken op terreinen als gezondheid, cultuur, onderwijs en consu-
menten (toevoeging EG-Verdrag). buitenlandse zaken en veiligheid (tweede pijler) en bin-
nenlandse zaken en justitie (derde pijler). In deze tijd werd ook het besluit genomen om
een gemeenschappelijke munt in te voeren en om de fysieke grenscontroles van het goe-
derenverkeer tussen de lidstaten afte schaffen. Dit laatste besluit was een absolute voor-
waarde voor de vorming van de interne markt, die op dezelfde wijze zou functioneren als
een binnenlandse markt. Deze voornemens. die zouden uitrnonden in voor de burgers
zichtbare veranderingen. werden geuit tijdens de peri ode waarin de Commissie werd
voorgezeten door Jacques Delors, die net als Robert Schuman en Jean Monnet een grootse
visie had op de Europese samenwerking.

De samenwerking en de integratie tussen de lidstaten bleven niet beperkt tot economi-
sche, financiele en politieke aangelegenheden. In arr. 6 van het Verdrag van Maastricht
werd bevestigd dat de Europese Unie is gevestigd op de beginselen van vrijheid, democra-
tie. respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en de heerschappij van
de wet. beginselen die aile lidstaten gemeenschappelijk hebben. De Europese Unie beloof-
de in dezelfde be paling dat zij de fundamentele rechten die zijn vastgelegd in het Euro-
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)zou respecteren als algemene beginse-
len van communautairrecht. HetVerdragvanAmsterdam. aanvaard in 1997. bepaalde dat
het Hof van Justitie van de EG (hierna: Hv] EG) bij de uitleg van de handelingen van de
instellingen de maatstaven toepast die van toepassing zijn bij de bescherming van de
mensenrechten en dat de Europese Unie de bevoegdheid heeft om maatregelen te nemen
tegen een lidstaat die een ernstige en aanhoudende inbreuk maakt op het hiervoor aan-
gehaalde art. 6 van het Verdrag van Maastricht. De Europese Unie heeft hiermee expliciet
bevestigd wat het HvJ EG eerder voor recht had verklaard, namelijk dat de fundamentele
rechten een van de fundamenten vormen waarop de communautaire rechtsorde is geba-
seerd.!'

Na 2000. toen het Verdrag van Nice werd aangenomen, raakte de samenwerking in de vol-
gende versnelling. De pijlerstructuur bleef intact. maar de ontwikkeling van het commu-
nautaire recht liet een verbreding en een verdieping zien. De nadruk werd gelegd op sa-
menwerking op justitieel en buitenlands beleid, in de vorm van. bijvoorbeeld, het Euro-
pees arrestatiebevel, en op de ontwikkeling van een gezamenlijk asielbeleid. In de
preambule van het (niet-bindende) Handvest van de Fundamentele Rechten in de Europe-
se Unie, afgekondigd op 7 december 2000 in Nice. werd de toepassing van de rechten van
de mens bevestigd. Ook stonden de eerste jaren van het nieuwe millennium in het teken
van de grootste uitbreiding ooit: van 15 naar 25 lidstaten. De belangrijkste vraag die werd
opgeworpen. was of de Europese samenwerking ondanks de uitbreiding wat betreft op-
pervlakte en het aantal burgers. aan verdieping en kracht zou blijven winnen. Het is van-
uit politiek oogpunt moeilijker besluiten te nemen met 25 lidstaten dan met 15. vooral op
gebieden waar besluitvorrning bij unanimiteit is voorgeschreven (zoals belastingen).

Na de recente verwerping van de Europese Grondwet door de Franse en de Nederlandse
bevolkingen is de vraag naar het gewenste niveau van samenwerking c.q. integratie zeer
actueel geworden. De lidstaten zien zich gezamenlijk geplaatst voor uitdagingen die aan
de kern van de doelstellingen van het EG-Verdrag raken. Hoewel de economische integra-
tie van de lidstaten behoorlijk ver is gevorderd, is in de praktijk nog steeds geen sprake
van een interne markt die op dezelfde wijze functioneert als een binnenlandse markt. Een
opleving van de wil om samen te werken is een eerste vereiste om nieuwe initiatieven te
ontplooien. De geschiedenis laat zien dat de belangrijke ontwikkelingen in de Europese
samenwerking sprongsgewijs verlopen. De vraag dient zich daarom aan, op welke terrei-
nen een volgende sprong in het samenwerkings- ofintegratieproces te verwachten is. Tot
nu toe hebben de sprongen altijd geleid tot een verdieping of een verbreding van de sa-

11 Arrest van 12 november 1969. Stauder. nr. 29/69. Jurispr. 1969. p. 419.
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menwerking, conform de doelstellingen van de Gemeenschap zoals neergelegd in het EG-
Verdrag. Om te kunnen toetsen of een (nieuwe) ontwikkeling de doelstellingen van de Ge-
meenschap dichterbij brengt, is inzicht nodig in de doelstellingen van het EG-Verdrag. Dit
onderwerp komt aan de orde in de volgende paragrafen. Hierbij ligt de nadruk op het vrije
verkeer, een belangrijk kenmerk van de gewenste gemeenschappelijke of interne markt,
en op de invloed die de btw op het vrije verkeer heeft. De keuze voor dit aspect hangt di-
rect samen met het onderwerp van dit onderzoek, dat zich concentreert op de vraag of de
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten op het gebied van de btw is gevorderd
naar een niveau dat recht doet aan een van de doelstellingen van de Gemeenschap: de in-
stelling van een interne markt die de kenmerken heeft van een binnenlandse markt. De
juistheid van deze keuze, die op politi eke en economische gronden is gemaakt, staat niet
ter discussie.

1.2 DOELSTELLINGEN EEG-VERDRAG

Bij haar oprichting stelde de EEG zich tot taak 'door het instellen van een gemeenschappelijke
markt en door het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economische beleid van de Lid-Staten te
bevorderen de harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap,
een gestadige en evenwichtige expansie, een grotere stabiliteit, een toenemende verbetering van de le-
vensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap verenigde Staten' (art. 2 EEG!
EG). Zij wilde deze doelstellingen bereiken via de activiteiten die in art. 3 EEGwerden ge-
noemd, zoals het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen in de mate waar-
in dat voor de werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk was (art. 3, sub h.
EEG/EG).12Deze opdracht tot afstemming was nader uitgewerkt in art. 99 EEG, dat bepaal-
de dat de wetgevingen inzake, onder andere, de ornzetbelasting dienden te worden gehar-
moniseerd voor zover noodzakelijk voor de werking van de gemeenschappelijke markt.

Een andere activiteit die voor de instelling en de werking van de gemeenschappelijke markt
noodzakelijk was, bestond in de verwijdering tussen de lidstaten van hinderpalen voor het
vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal (art. 3, sub c. EEG/EG).De verwijdering van
de hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen werd, tot aan de afschaffing van de
grenscontroles en de vormingvan de interne markt op 1 januari 1993. geregeld via een ver-
bod op het heffen van hogere belastingen op producten uit andere lidstaten (art. 95 EEG).
een verbod op teruggave bij uitvoer naar andere lidstaten van een hoger bedrag aan belas-
ting dan daadwerkelijk was geheven op het goed (art. 96 EEG)en een verbod voor lidstaten
die een omzetbelasting hieven volgens een cumulatief cascadestelsel op het gebruik van ge-
middelde percentages op dusdanige wijze, dat zij inbreuk zouden plegen op de verboden
van art. 95 en art. 96 EEG (art. 97 EEG).Dit laatste verbod verloor zijn werking voor de lid-
staten die de belasting over de toegevoegde waarde hadden ingevoerd volgens het systeem
van de Eerste en de Tweede Richtlijn. die conform de opdracht van art. 99 EEG in 1967 wer-
den aangenomen. Het verbod van art. 97 EEG gold voor (nieuwe) lidstaten die de btw nog
niet hadden ingevoerd. Belgie, Italie en later Griekenland liepen vertraging op bij de invoe-
ring van de btw, zodat dit verbod tijdelijk op deze lidstaten van toepassing was terwijl het
gemeenschappelijke btw-stelsel al in de andere lidstaten was ingevoerd. Dit verbod heeft bij
de recente uitbreidingen van de Gemeenschap geen rol gespeeld, omdat de nieuwe lidstaten
al v66r hun toetreding de nodige maatregelen hadden getroffen om te voldoen aan de mees-
te communautaire verplichtingen op het gebied van de btw.

12 R. Barents. De communautaire rechtsorde. Kluwer, merkt op dat de gemeenschappelijke markt een
doel-rniddelenstructuur heeft. De economische doelstellingen staan geheel in het teken van een
abstracte politieke finaliteit (nauwere betrekkingen en solidariteit tussen de lidstaten). Zoals ik
in rnijn studie zal aantonen, zijn de lidstaten op het gebied van de btw niet bereid gebleken om
deze abstracte politieke finaliteit tot leidraad van hun handelen te nemen. B.M.Veenhof komt in
WFR1973/93 tot de conclusie dat de doeleinden bepalend zijn voor het harmonisatieprogram en
dat de politiek een belangrijke ral zal spelen. Het EESCgrijpt iedere gelegenheid aan om het ge-
brek aan politieke wil aan de kaak te stellen.

18 ProbleemsteUing en verantwoording



Het EG-Verdrag verbiedt de lidstaten om hogere belastingen te heffen op producten uit
andere lidstaten (art. 90 EG)en bij uitvoer naar andere lidstaten een hoger bedrag aan be-
lasting terug te geven dan daadwerkelijk was geheven op het goed (art. 91 EG).Met betrek-
king tot andere belastingen dan de omzetbelasting, de accijnzen en de overige indirecte
belastingen mogen vrijstellingen en teruggaven bij uitvoer naar de andere lidstaten
slechts worden verleend en compenserende belastingen bij invoer uit de lidstaten slechts
worden geheven, voor zover de bedoelde maatregelen van tevoren voor een beperkte pe-
riode door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de
Commissie zijn goedgekeurd (art. 92 EG).De opdracht tot harmonisatie van de wetgevin-
gen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en de andere indirecte belastingen is neerge-
legd in art. 93 EG.De besluitvorming geschiedt bij unanimiteit, op voorstel van de Com-
missie en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Co-
mite (EESC).De opdracht strekt ertoe de ins telling en de werking van de interne markt
binnen de in art. 14 gestelde termijn te verzekeren. Deze termijn is 31 december 1992.

In het onderzoek is een van de centrale vragen, hoe de Gemeenschap deze harmonisatie-
opdracht heeft vervuld en of de doelstelling (de verzekering van de ins telling en de wer-
king van de interne markt) is bereikt. Welke instrumenten heeft zij gebruikt, welke con-
crete maatregelen heeft zij getroffen, hoe effectief zijn deze maatregelen geweest, en wel-
ke maatregelen zijn voor het bereiken van de doelstelling weI nodig, maar nog niet
getroffen. Met behulp van de antwoorden kan de stand van de harmonisatie, de ontwik-
kelingsstand, van de btw in kaart worden gebracht.

1.3 HET BEGRIP 'HARMONISATIE'

Het begrip 'harmonisatie' is een van de kernbegrippen van deze studie. Volgens normaal
taalgebruik betekent harmonisatie 'afstemming' of'toenadering'. Deze begrippen sluiten
'unificatie', volledige eenwording, uit. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de thea-
rie die aan het begrip 'harrnonisatie' ten grondslag ligt. Uit de doelstelling die aan de har-
monisatie van de btw ten grondslag ligt, de verzekering van de instelling en de werking van
de interne markt, kan worden afgeleid dat de nadruk ligt op de verwijdering van obstakels
die het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal binnen de Gemeenschap
hinderen. De opdracht strekt er kennelijk niet toe, de btw-wetgeving van de lidstaten op een
dergelijke wijze tot elkaar te brengen, dat zuiver binnenlandse handelingen op geharmoni-
seerde wijze worden belast. In deze studie staat daarom de behandeling van intracommu-
nautaire transacties centraal, waarbij goederen, diensten, personen (i.e.belastingplichtigen)
en kapitaal tussen lidstaten bewegen. De belangrijkste vraag luidt dan ook of de Gemeen-
schap erin is geslaagd een btw-stelsel te creeren dat recht doet aan de in het EG-Verdrag
neergelegde opdracht. Omdat 'harmonisatie' niet hetzelfde is als 'unificatie', dient niet ai-
leen te worden onderzocht of de instellingen van de Gemeenschap voldoende hebben be-
reikt, maar ook of zij binnen hun bevoegdheid zijn gebleven. Indien de Gemeenschap niet
in haar opdracht is geslaagd, dient vervolgens te worden onderzocht welke stappen nodig
zijn om de vereiste mate van harmonisatie te bereiken om de doelstelling te vervullen. Een
wezenli jke vraag die hierbij opkomt, is of de huidige grondslag in het EG-Verdragvoldoende
bevoegdheid verleent om het vrije verkeer daadwerkelijk te fadliteren.

1.4 BEGIN VAN DE HARMONISATIE OP HET GEBIED VAN DE
OMZETBELASTINGEN

De verboden in het EEG-Verdrag op het gebied van de indirecte belastingen beoogden ge-
lijke voorwaarden te scheppen op fiscaal terrein om aan iedere discriminatie in het goe-
derenverkeer tussen de lidstaten een einde te maken. Om daadwerkelijk het beoogde ide-
aal van een gemeenschappelijke markt te bereiken waarin het vrije verkeer van goederen,
personen, diensten en kapitaal niet werd gehinderd door hetzij de verschillende ornzet-
belastingen die de lidstaten (al dan niet op basis van een cumulatief cascadestelsel) hieven,
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dan wel een niet in voldoende mate geharmoniseerde btw, was de handhaving van deze
verboden onvoldoende. Het bestaan van fysieke grenscontroles op het intracommunautai-
re goederenverkeer. hefting van btw bij invoer van goederen vanuit andere lidstaten en
de hinder die vooral het dienstenverkeer tussen de lidstaten ondervond, waren sympto-
men die zich niet verdroegen met een gemeenschappelijke markt. Het was noodzakelijk
dat de lidstaten invulling zouden geven aan de opdracht tot harmonisatie van hun wetge-
vingen op het gebied van de omzetbelasting die zij zichzelf via art. 99 EEG hadden opge-
legd, De vervulling van deze opdracht vereiste de aanvaarding. de implementatie en de
handhaving van secundaire maatregelen. zoals verordeningen en richtlijnen.

Hiervoor werden al de Eerste en de Tweede Richtlijn genoemd, die beide in 1967 werden
aangenomen. Zij vormden het prille begin van het harmonisatieproces van de omzetbe-
lastingen die de lidstaten op goederen en diensten hieven. De Eerste Richtlijn werd op
11 april 1967 aanvaard.P De Raad overwoog dat de invoering van een btw voor de lidsta-
ten aanzienlijke belastingtechnische. budgettaire. economische en sociale gevolgen zou
hebben. zodat de invoering in fasen zou moeten verlopen:
1. Afschaffing van de bestaande omzetbelastingen;
2. Afschaffing van de heffing van btw bij invoer vanuit een andere lidstaat en ontlasting

van uitvoer in het handelsverkeer tussen de lidstaten;
3. Harmonisatie van tarieven en vrijstellingen.

De Tweede Richtlijn. die ook op 11 april 1967 werd aanvaard!", had als doelstelling de af-
schaffing van de omzetbelastingen die in de lidstaten werden geheven. Deze belastingen
werden vervangen door de Belasting over de Toegevoegde Waarde op leveringen van goe-
deren en diensten in het binnenland en op de invoer van goederen (zowel vanuit derde
landen als vanuit andere lidstaten). De lidstaten kozen uiteindelijk voor een niet-cumula-
tief systeem. dat zich uiteindelijk zou uitstrekken tot aile stadia van het productie- en han-
delsproces. Om cumulatie te voorkomen. dienden belastingplichtigen via de uitoefening
van een recht op aftrek van de aan hen berekende voorbelasting direct van de voordruk
te worden ontlast. Bij de onderhandelingen bleken op nationaal niveau ingevoerde vrij-
stellingen, bijzondere tarieven en speciale regimes lastige onderwerpen waarover de Raad
geen overeenstemming kon bereiken. De Eerste en de Tweede Richtlijn kunnen worden
getypeerd als eerste pogingen tot harmonisatie, maar niet als voltooiing van de opdracht
tot harmonisatie die in het EEG-Verdrag was neergelegd.

1.5 VERLOOP VAN DE HARMONISATIE TER VOORBEREIDING OP DE
INTERNE MARKT

Met de aanvaarding van de Zesde Richtlijn op 17 mei 197715 werd een begin gemaakt met
een deel van de derde fase, de harmonisatie van de vrijstellingen. De btw kreeg een uni-
forme grondslag. wat de harmonisatie van de regels rond de maatstaf van heffing en de
vrijstellingen vereiste. Met de toenadering van de tarieven. een ander deel van de derde
fase, werden geen vorderingen geboekt. Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat leid-
de door de vele mogelijkbeden tot afwijking!" niet tot de voor het vrije verkeer binnen de
gemeenschappelijke markt benodigde algemene werkingssfeer en de voor de heffing van
de eigen middelen benodigde uniforme grondslag van de btw. Dit laatste aspect verklaart

13 Richtlijn ill. 67/22. Pb. 1967 ill. 71.
14 Richtlijn ill. 67/228. Pb. 1967 nr. 71.
15 Richtlijn ill. 77/388. Pb. 1977 nr. L 145.
16 Art. 27 met de mogelijkheid om een derogatie in te voeren om fraude of ontwijking te voorkomen

of de heffing te vereenvoudigen. art. 28 met de vele overgangsbepalingen voor vrijstellingen en
tarieven, art. 30 met de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten met een derde land of een
intemationale organisatie, en art. 32 met de mogelijkheid om een spedale regeling te handhaven
voor de verkoop van tweedehandsgoederen. antiquiteiten. kunstvoorwerpen en voorwerpen voor
verzarnelingen.
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waarom in de opvolgende verordeningen die aan de respectieve Eigenmiddelenbesluiten
uitvoering moesten geven, speciale voorzieningen werden getroffen om de effecten van
de overgangsbepalingen in de Zesde Richtlijn bij de berekening van de eigen middelen te
neutraliseren. Een dergelijk, algemeen correctiemechanisme was voor het vrije verkeer
niet mogelijk. De belastingplichtigen die aan het gemeenschappelijke verkeer deelnamen
en moeilijkheden ondervonden als gevolg van niet goed op elkaar afgestemde nationale
wetgevingen op het gebied van de btw, waren aangewezen op overleg met de nationale
autoriteiten of op de rechter.

Het HvJ EG, als hoogste rechter binnen de Gemeenschap, kon slechts via uitlegging van
het aanwezige communautaire recht concrete problernen oplossen. Indien het HvJEG tot
het oordeel kwam dat de (tekortschietende) ontwikkelingsstand van het communautaire
recht op het gebied van de btw aan een voor de gehele Gemeenschap eensluidende oplos-
sing in de weg stond, kon de - vermeende - belemmering van het vrije verkeer niet wor-
den weggenomen." Uit het EEG-Verdrag leidde het HvJ EG af dat de lidstaten niet direct
of indirect een hoger bedrag aan btw mochten heffen op producten die afkomstig waren
uit andere lidstaten. Voor zover door de heffing van btw bij invoer in de lid staat van be-
stemming een hogere btw-druk ontstond op ingevoerde producten in vergelijking met
binnenlandse producten, was deze heffing niet verenigbaar met art. 95 EEG.18De ontwik-
kelingsstand van het communautaire recht was zover gevorderd, dat fiscale discriminatie
van het intracommunautaire goederenverkeer was verboden. Het HvJ EG ontleende zijn
argumenten aan het EEG-Verdrag, hoewel de Raad bij de aanvaarding van de Zesde Richt-
lijn een door de Commissie voorgestelde bepaling met dezelfde strekking verwierp. Het
HvJ EG kende aan het verbod in het EEG-Verdrag beslissende betekenis toe, hoewel het
erop leek dat de Raad voor de heffing van btw bij invoer van goederen door particulieren
bewust een uitzondering had willen maken. Dit arrest illustreert het belang van het EEG-
Verdrag voor de uitlegging van secundair recht, zoals richtlijnen.

De voorgaande alinea's laten zien dat de toenmalige lidstaten al bij de aanvaarding van
het EEG-Verdrag voorzagen dat niet-geharmoniseerde belastingen op goederen en dien-
sten een ernstige belemmering zouden vormen voor de groei van de gemeensehappelijke
markt. De opdracht in het EEG-Verdrag (art. 99 EEG)drukte in ieder geval een voornemen
uit om deze belemmering weg te nemen via de harmonisatie van de wetgevingen van de
lidstaten op het gebied van de indirecte belastingen, waaronder de omzetbelasting die de
lidstaten destijds hieven. Deze bepaJing vormt de grondslag voor het secundaire recht in-
zake de indirecte belastingen, zoals de btw, de invoerrechten, de accijnzen en de heffin-
gen van gelijke werking. Tot 31 december 1992, toen de grenscontroles voor het goede-
renverkeer tussen de lidstaten werden afgeschaft en de interne markt werd ingesteld,
werden telkens bescheiden vorderingen geboekt met de harmonisatie van de btw. De gro-
te sprong voorwaarts werd verwacht bij de instelling van de interne markt, die gepaard
ging met de afschaffing van de fysieke grenscontroles op het goederenverkeer tussen de
lidstaten. De uitdaging aan de Gemeenschap was de verwijdering van de grensposten te
verzoenen met de wens van de lidstaten om op fiscaal terrein soeverein te blijven. De ver-
wijdering van de grensposten mocht niet tot een te grote verschuiving van de brw-op-
brengsten tussen de lidstaten leiden.

1.6 SPRONG IN DE HARMONISATIE ALS GEVOLG VAN DE VORMING
VAN DE INTERNE MARKT

In 1991 werd de naam van het EEG-Verdrag gewijzigd in EG-Verdrag. De naamswijziging
ging gepaard met de verdieping van de economisehe samenwerking tussen de toenmalige

17 Arrest van 5 december 1989, ORO Amsterdam Beheer BVen Concerto BV,nr. C-165/88,FED 1990/
92.

18 Arrest van 5 mei 1982, Gaston Schul, nr. 15/81, Jurispr. 1982, p. 1409.
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twaalflidstaten, met de uitbreiding daarvan naar bepaalde politieke en justitiele aangele-
genheden en met de voorbereidingen voor de interne markt. De geherformuleerde doel-
stellingen van de Gemeenschap werden neergelegd in art. 2 EG: 'hetbevorderen van eenhar'
monische, evenwkhtigeen duurzame ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Ge-
meenschap, een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale bescherming, de gelijkheid van
mannen en vrouwen, een duurzame en niet-injiatoire groei, eenhoge graad van concurrentievermogen
en convergentie van economische prestaties, een hoog niveau van bescherming en verbetering van de
kwaliteit van het ml1ieu, een verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van het bestaan,
de economische en sociale samenhang en de so!idariteit tussen de lidstaten' . De Gemeenschap tracht
deze doelstellingen te bereiken door, onder meer, de instelling van een interne markt. De-
ze interne markt wordt gekenmerkt door de afschaffing tussen de lidstaten van hinderpa-
len voor hetvrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal (art. 3,lid 1, sub c,
EG).Vergelijking van de nieuwe tekst met de oude tekst uit het EEG-Verdrag leert dat de
verwijdering van de resterende hinderpalen van het goederenverkeer onderdeel uitrnaakt
van art. 3, lid 1, sub c, EG. De zichtbaarste hinderpalen, zoals de invoerrechten, de kwan-
titatieve beperkingen, de maatregelen van gelijke werking en de grenscontroles, waren
verdwenen. De vraag diende zich aan, of de lidstaten consensus konden bereiken over de
verdeling van de (administratieve) lasten die de grenscontroles zouden vervangen."

In verband met de vorming van de interne markt onderging de Zesde Richtlijn per
1 januari 1993 de ingrijpendste aanpassing in haar geschiedenis. Het goederenverkeer tus-
sen de lidstaten werd van de belastbare feiten invoer en uitvoer uitgesloten en belast vol-
gens het systeem van de intracommunautaire transactie. Deze aanpassing ging nietver ge-
noeg om te bereiken dat intracommunautaire transacties op precies dezelfde wijze en on-
der dezelfde voorwaarden aan de btw zouden worden onderworpen als binnenlandse
transacties. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de administratieve lasten van de afschaf-
fing van de grenscontroles, zoals de statistische verplichtingen en de controle op de cor-
recte toepassing van de regels en de heffing van de btw, grotendeels bij de belastingplich-
tigen werden neergelegd. Om aan klachten van het intracommunautair handelende be-
drijfsleven tegemoet te komen, is de Zesde Richtlijn sinds 1 januari 1993 diverse keren
aangepast, vooral om problemen in het dienstenverkeer te verhelpen door de verschui-
ving van de plaats van dienst naar de plaats van vestiging van de belastingplichtige ont-
vanger.

Nog altijd worden intracommunautaire en binnenlandse transacties verschillend behan-
deld. Zo is het intracommunautaire goederenverkeer (en, wellicht in de toekomst, na aan-
passing van de plaats van dienst ook het intracommunautaire dienstenverkeer) onderwor-
pen aan extra administratieve verplichtingen, en kan een belastingplichtige nog altijd
geen aanspraak maken op verrekening van in andere lidstaten betaalde voorbelasting in
zijn eigen aangifte. Bovendien zorgt de beleidsvrijheid van de lidstaten op het gebied van
de administratieve verplichtingen en de inning van de btw voor belemmeringen die be-
lastingplichtigen ervan weerhouden om hun goederen en diensten aan te bieden in ande-
re lidstaten. Het aantal procedures voor het HvJ EG en de vragen van het Europees Parle-
ment aan de Commissie zijn aanwijzingen dat de btw nog steeds een hinderpaal is voor
het vrije verkeer. De regelgever, de Commissie en de Raad, hebben nog de nodige stappen
te zetten op weg naar de harmonisatie van de btw.

19 D.B.Bijl, 'De overgangsregeling voorde BlW 1993 tim 1996', WFR1992/645, werpt de vraag op of
de papierwinkel die de overgangsregeling creeert, niet een te hoge prijs is voor de afschaffing van
de grenscontroles, war hij omschrijft als een cosmetische operatie.
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1.7 DE BEHOEFTE AAN EIGEN MIDDELEN ALS GEVOLG VAN DE
HARMONISATIE OP ANDERE TERREINEN

Art. 2 EG illustreert dat de vorming van een interne markt niet de enige doelstelling van
de Gemeenschap is. Om de overige doelstellingen te bereiken, he eft de gemeenschapsre-
gelgever de nodige maatregelen aangenomen op terreinen die inmiddels bijna de gehele
samenleving van de lidstaten bestrijken, zoals sociale zekerheid, veiligheid, milieu, on-
derwijs, technische voorschriften voor goederen, beroepskwalificaties en diploma's, rno-
netair beleid (dat een hoogtepunt bereikte met de invoering van de euro in twaalf lidsta-
ten op 1 januari 2002) en mededinging. Voor de uitvoering van deze maatregelen, waarin
de instellingen van de Gemeenschap nauw samenwerken met de lidstaten, zijn financiele
middelen nodig. De inkomstenkant van de begroting wordt gedekt door de eigen mid de-
len, waarvan een percentage van de uniforme grondslag voor de btw een onderdeel is.

De eigen middelen, die de inkomstenkant van de communautaire begroting vorrnen, be-
staan uit de traditionele eigen middelen (de invoerrechten en de landbouwheffingen), een
bijdrage die wordt berekend op basis van de welvaart van de lidstaten en een percentage
van de grondslag van de btw. Het aandeel van de btw in de eigen middelen is de afgelopen
jaren fors teruggelopen door de aftopping van de grondslag en de verlaging van het per-
centage. Gezien het zorgvuJdige politieke proces dat aan de vaststelling van de Eigenmid-
delenbesluiten vooraf gaat, mag het gewicht van de btw in de begroting geen invloed heb-
ben op de eenduidige uitlegging van de bepalingen in de Zesde Richtlijn die een sleutel-
positie innemen in deze besluiten. Het is onaanvaardbaar dat lidstaten zich eenzijdig aan
de gemaakte afspraken onttrekken door een eigen invulling te geven aan welk onderdeel
van de wetgeving over de eigen middelen dan ook. De bepalingen over de werkingssfeer
van de btw, de vrijstellingen en de maatstafvan hefting in de Zesde Richtlijn moeten al-
leen al om deze reden eenduidig en uniform worden uitgelegd. Het HvJEG en de advoca-
ten-generaal verwijzen veelvuldig naar de eigen middelen bij de uitlegging van deze bepa-
lingen. Dat de opbrengst van de btw als eigen middel is afgenomen, doet aan het systeem
niet af.20De beginselen vanjuste retour en solidariteit verzetten zich tegen elke afwijken-
de uitleg tussen de lidstaten van de grondbeginselen van de btw. In dit kader kan ook wor-
den gewezen op art. 10 EG, dat het beginsel van de gemeenschapstrouw in het commu-
nautaire recht verankert.

1.8 DRIE ASPECTEN VAN DE HARMONISATIE OP HET GEBIED VAN
DE BTW

In het bovenstaande overzicht van de Europese samenwerking is op drie punten naar de
btw verwezen. Het eerste punt is dat de btw een van de terreinen is waarop de harrnoni-
satie van de wetgevingen van de lidstaten aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in ver-
gelijking met andere (fiscale) terreinen die worden bestreken door het communautaire
recht. De rol van de gemeenschapsregelgever, de Raad, in dit proces is onderwerp van
hoofdstuk 2, terwijl de rol van de rechter, het HvJ EG,wordt besproken in hoofdstuk 3.
Uit de wetgevende handelingen van de Raad en de interpretatieve en de rechtsvorrnende
handelingen van het HvJEGkan worden afgeleid dat de harrnonisatie aan de kant van de
regelgever sprongsgewijs verloopt. De eerst overwegend interpretatieve, maar later in toe-
nemende mate rechtsvormende taakvervulling door het HvJ EG heeft onmiskenbaar een
constante, sterke impuls aan het harrnonisatieproces gegeven (voor zover die impuls niet
de regelgever tot concrete daden heeft aangezet, heeft het gezag van het HvJEG zijn uit-
werking op de nationale autoriteiten, onder wie de rechter, niet gemist).

Het tweede punt is dat de btw, als indirecte belasting op de levering van goederen en dien-
sten, in een vroeg stadium van de Europese samenwerking is herkend als mogelijke be-

20 Arrest van 29 aprii2004, Sudholz, nr. C-17/01,NTFR2004/674.
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lemmering van het vrije verkeer binnen de interne markt, welke belemmering dient te
worden weggenomen via de hannonisatie van de wetgevingen van de lidstaten. Deze har-
monisatie is vergevorderd, maar de vraag kan worden opgeworpen of zij ver genoeg is ge-
vorderd om ondernemers in staat te stellen hun goederen en diensten binnen de gehele
interne markt aan te bieden zonder te maken te krijgen met btw-verplichtingen die
zwaarder drukken dan de btw-verplichtingen die zij zouden hebben indien zij hun econo-
mische activiteiten hadden beperkt tot de eigen lidstaat. De doelstelling in het EG-Ver-
drag, de bevordering van de economische activiteit binnen de Gemeenschap, kan slechts
worden bereikt indien ondernemers onbeperkt en onder gelijke voorwaarden hun goede-
ren en diensten kunnen aanbieden in andere lidstaten en indien consumenten onbeperkt
en onder gelijke voorwaarden hun aankopen kunnen doen in andere lidstaten.

Een niet-geharrnoniseerde btw, ornzetbelasting of indirecte belasting onder welke naam
dan ook, kan leiden tot hetzij dubbele belasting dan wei geen belasting bij intracommu-
nautaire transacties. Beide situaties zijn onaanvaardbaar binnen een interne markt van-
wege het concurrentievervalsende effect dat ervan uitgaat. Dit effect is onverenigbaar met
het neutraliteitsbeginsel, dat het belangrijkste beginsel is van de btw. Het HvJ EG besteedt
in zijn overwegingen ruirn aandacht aan mogelijk concurrentievervalsende effecten die
de neutraliteit van de btw kunnen schaden. In de jurisprudentie over de plaats van dienst,
bijvoorbeeld, vormt het doe I van art. 9 Zesde Richtlijn, namelijk de verde ling van de be-
voegdheid tussen de lidstaten om dubbele en geen hefting van btw te voorkomen, de cru-
ciale overweging. Het HvJ EG heeft hieraan de condusie verbonden dat de lidstaten art. 9
Zesde Richtlijn op dezelfde wijze moeten toepassen. De begrippen die in deze be paling
voorkomen, hebben een communautaire betekenis. Op de rol van communautaire begrip-
pen in het hannonisatieproces kom ik in hoofdstuk 5 terug.

Het derde punt van aandacht is dat de wetgeving op het gebied van de btw de basis vormt
voor de berekening van een van de componenten van de eigen middelen waartoe de Ge-
meenschap autonoom gerechtigd is. De ontwikkelingen rond de eigen middelen hebben
een geheel eigen invloed op de hannonisatie van de btw. De afname van het aandeel van
de btw in de inkomstenkant van de begroting (van ruim 50% tot 14,1%, terwiji de trend
nog steeds een dalende lijn te zien geeft) suggereert dat de noodzaak tot verdere harmo-
nisatie van de unifonne grondsiag navenant is afgenomen. Op deze condusie valt wei iets
af te dingen. Uit het recente voorstel over de werking van het stelsel van de eigen midde-
len na hetjaar 201321 kan worden afgeleid dat de Commissie de discussie een andere wen-
ding wil geven, Zij stelt de Raad voor een nieuw, fiscaal, eigen middel aan te wijzen dat de
Gemeenschap exclusief en autonoom toekomt. Dit middel moet de eigen bijdragen van
de lidstaten op basis van hun bruto nationaal inkomen geheel of deels vervangen. lndien
de btw, die wordt genoemd als een van de kandidaten, wordt uitverkoren als nieuw fiscaal
middel, zal dit de ontwikkeling van de btw een nieuwe impuls geven. Het harmonisatie-
streven krijgt dan een tweede kans, omdat uit het werkdocument van de Commissie de
ambitie spreekt om de bij de opstelling van de Zesde Richtlijn beoogde harmonisatie te
voltooien. Deze voltooiing is absoIuut noodzakelijk om de btw als autonome, fiscale in-
komstenbron tot haar recht te laten komen.

De door de Commissie gesignaleerde noodzaak tot hannonisatie kan voor de Raad een re-
den zijn om de nieuwe btw (of een andere fiscale bron) niet ais eigen mid del te kiezen,
maar het huidige steisel van de eigen middelen ongewijzigd te laten. De Raad ondervindt
al genoeg politieke problemen bij het streven om op een voor iedere lidstaat aanvaardbare
wijze recht te doen aan de twee leidende beginselen bij de opstelling van de begroting,
namelijk dat van het evenredig rendement (,juste retour'), dat een evenwicht vereist tus-
sen de voor- en de nadelen van het lidmaatschap, en het solidariteitsbeginseI, dat vereist

21 Verslag van de Commissie over de werking van het stelsel van eigen middelen. COM(2004)505
def/2.
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dat de lidstaten niet het onderste uit de kan willen. Hier doet zich een spanning gevoelen
met de 'politieke finaliteit' van toenadering en solidariteit waarnaar de lidstaten worden
geacht te streven."

Ongeacht de toekomst van de btw als eigen middel, vormt de belemmerende werking die
van een niet-geharmoniseerde btw uitgaat voor het vrije verkeer van goederen en dien-
sten - maar ook van de personen die deze goederen en diensten leveren - (kapitaal speelt
in de hefting van btw een ondergeschikte roll, voldoende reden om de harmonisatie van
de btw een nieuwe impuls te geven. In hoofdstuk 2 komt, aan de hand van een analyse
van het begrip 'harmonisatie', aan de orde welke mogelijkheden en beperkingen de hui-
dige basis in het EG-Verdrag biedt.

1.9 TOEKOMST VAN HET HARMONISATIEPROCES

De samenwerking op de terreinen die onderwerp zijn van het communautaire recht
vormt volgens de considerans van het EG-Verdrag slechts een instrument om de uiteinde-
lijke doelste1lingen van de Gemeenschap te bereiken, namelijk vrede, voorspoed en vei-
ligheid voor de volleeren van Europa. Dankzij dit aantrekkelijke perspectief neemt het be-
lang van de Gemeenschap en haar rechtsorde, het communautaire recht, nog steeds toe,
zowel wat betreft het aantal burgers als de hoeveelheid beleidsterreinen die het commu-
nautaire recht bestrijkt. De vraag is of de communautaire rechtsorde niet aileen meer
kwantitatief meetbaar bereik, maar ook meer kwalitatieve diepgang heeft gekregen. Deze
vraag kan uitstekend worden onderzocht aan de hand van een terre in waarop de harmo-
nisatie relatiefvroeg is begonnen: de btw.

In de volgende hoofdstukken staat de voortgang van het harmonisatieproces van de btw
centraal vanuit het perspectief van de regelgever (de Raad en de Cornmissie, hoofdstuk 3)
en de rechter (het HvJ EG, hoofdstuk 4). In deze hoofdstukken worden eerst kort de func-
tie en de opdracht van iedere instelling binnen het communautaire recht beschreven.
Daarna volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten die de instelling he eft onder-
nomen om aan haar opdracht te voldoen. Hierbij wordt ook de werkwijze van de instel-
ling beschreven, alsmede de invloed die de inste1ling op het harmonisatieproces heeft.
Vervolgens komt de rol van communautaire begrippen als instrument in het harmonisa-
tieproces aan de orde (hoofdstuk 5). Dit instrument is ontwikkeld door het HvJ EG. dat
heeft overwogen dat een eenduidige uitlegging en toepassing van het communautaire
recht noodzakelijk is om de eenheid van de communautaire rechtsorde te garanderen. De-
ze eenheid is op haar beurt een voorwaarde om de doelstellingen van het secundaire recht
en, uiteindelijk, die van het primaire recht te bereiken. Voor een eenduidige uitlegging en
toepassing is een autonoom begrippenapparaat een onontbeerlijk instrument. Het ont-
staan en de functie van dit begrippenapparaat in het harmonisatieproces van de btw staan
centraal in hoofdstuk 5.

De resterende hoofdstukken van deze inleiding zijn gewijd aan de opzet van het onder-
zoek. In hoofdstuk 6 wordt de probleemstelling uiteengezet aan de hand van de beschrij-
ving van het grootste dilemma dat aan het harmonisatieproces van de btw ten grondslag
ligt: de fiscale autonomie van de lidstaten tegenover de belangen van de interne markt en
de eigen middelen. Deze probleemste1ling bevat zowel vragen die een beschrijvend, als
vragen die een analytisch antwoord vereisen. In hoofdstuk 7 wordt de maatschappelijke
relevantie van het onderzoek beschreven. Welle nut hebben de bevindingen van dit onder-
zoek voor de belangrijkste actoren, zoals de inste1lingen van de Gemeenschap, maar ook
voor andere belanghebbenden, zoals de nationale autoriteiten, het bedrijfsleven. en niet
in de laatste plaats de deskundigen op het gebied van het communautaire en het belas-

22 R. Barents, De communautaire rechtsorde. Kluwer.
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tingrecht. De gevolgde onderzoeksmethode wordt beschreven in hoofdstuk 8 en de op-
bouw van het onderzoek in hoofdstuk 9.

In hoofdstuk 2 wordt eerst het begrip 'harmonisatie', een kernbegrip in deze studie. be-
licht vanuit de algemene theorie en vervolgens specifiek vanuit de noodzaak om de btw
te harmoniseren. In dit hoofdstuk wordt ook een vergelijking gemaakt met het verloop
van het harmonisatieproces van maatregelen die betrekking hebben op de interne markt
in het algerneen. Deze harmonisatieopdracht wordt gebruikt om de technische barrieres
die het vrije verkeer belemmeren. zoals per lidstaat verschillende veiligheids- en gezond-
heidsvoorschriften voor machines. te slechten, Het hoofdstuk wordt besloten met een
conclusie, waarin de kenmerken van de harmonisatieopdracht op het gebied van de btw
worden samengevat.
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2 Het begrip 'harmonisatie'

2.1 INLEIDING

Een definitie die voorafgaand aan de analyse van het harmonisatieproces van de btw dient
te worden geformuleerd, is die van het begrip 'harmonisatie' zelf. Het woord ofwoorddeel
'harrnonisatie' komt op verschillende plaatsen in het EG-Verdrag voor, zoals in art. 13,
lid 2 (communautaire stimuleringsmaatregelen), art. 93 (van de indirecte belastingen met
het oog op de interne markt) en art. 95 (over de gemeenschappelijke markt). De harmoni-
satie van de btw is gestoeld op art. 93 EG en houdt verband met de interne markt. Uit de
verbinding met art. 3, lid 1, sub h, EG, waaruit blijkt dat het optreden van de Cerneen-
schap er onder andere op is gericht de nationale wetgevingen nader tot elkaar brengen in
de mate waarin dat voor de werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is,
volgt dat dit 'nader tot elkaar brengen' de kern van het begrip 'harmonisatie' vormt. Vol-
gens normaal spraakgebruik betekent harmonisatie 'afsternming'. De begrippen 'toena-
dering' en 'afstemrning' impliceren dat 'unificatie' (eenwording) niet is bedoeld.P Om de
doelsteUing in het EG-Verdrag over de ins telling en de werking van de gemeenschappelij-
ke markt te bereiken, is niet vereist dat de lidstaten exact dezelfde wetgeving hanteren.
Afstemming of toenadering is voorgeschreven voor zover nodig om het vrije verkeer niet
te hinderen.i"

Het gebruik van het zelfstandig naamwoord 'wetgeving' geeft aan dat met de toenadering
of afstemming in eerste instantie een wetgevend proces wordt bedoeld. De nadruk ligt op
de regelgever, op wie de taak rust om de maatregelen te treffen om te voorkomen dat de
instelling en de werking van de interne markt in gevaar komen. In dit wetgevend proces
zijn de Raad, de Commissie, het Europees Parlement en de EESCbetrokken. De lidstaten
zijn op basis van het beginsel van gemeenschapstrouw (art. 10 EG) verplicht om uitvoe-
ring te geven aan de maatregelen die de regelgever binnen zijn bevoegdheid heeft getrof-
fen. Het HvJ EG he eft de bevoegdheid de tot stand gekomen regelgeving uit te leggen
(art. 220 EG). Het HvJEG heeft dus geen rechtsvormende bevoegdheid. Toch heeft het HvJ
EG een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het communautaire recht. De wij-
ze waarop het HvJ EG de aan hem toekomende bevoegdheden he eft gebruikt, vormt een
van de speerpunten in deze studie.

In de volgende paragrafen komen eerst de algemene theorie over harmonisatie en de spe-
cifieke kenmerken van het harmonisatieproces van de btw aan de orde. Daarna maak ik
een korte vergelijking met de wijze waarop maatregelen die voor de werking van de in-

23 Zie in dezelfde zin de 'Studie van de afdeling voor economische en financiele vraagstukken van
het Economisch en Sociaal Comite', MBB1978/327. Optimale belastingarmonisatie kan en mag
niet in alle gevallen unificatie inhouden.

24 Zie ook de analyse van B.M.Veenhof, WFR1973/93. Veenhofvestigt de aandacht op de belangen
van de lidstaten. Hij geeft blijk van een vooruitziende blik met zijn voorspelling dat de voortgang
van de hannonisatie grotendeels wordt bepaald door de politieke ontwikkelingen binnen de lid-
staten. lndien de gevolgen van het harmonisatieprogram emstige gevolgen voor de lidstaten heb-
ben, dient het te worden herzien.
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terne markt in het algemeen van belang zijn, zijn geharmoniseerd, Tot slot worden con-
clusies getrokken over de aard van de harmonisatie van de btw.

2.2 ALGEMENE THEORIE

Indeze paragraaf wordt de theorie die aan de harmonisatie van de wetgeving van de lid-
staten op bepaalde terreinen ten grondslag ligt, beschreven. In deze theorie wordt een
fundamenteel onderscheid gemaakt tussen vier vormen: volledige, minimale en optionele
harrnonisatie en wederzijdse erkenning. De term 'harmonisatie' veronderstelt het ge-
bruik van het instrument van de richtlijn, die een of meer lidstaten een bepaald resultaat
voorschrijft, waarbij de lidstaten de keuze wordt gelaten om de vorm en de middelen te
kiezen. Een richtlijn is het meest gangbare (en geschiktste) instrument om afstemming en
toenadering van nationale wetgevingen te bereiken. Een verordening is voor dit doel min-
der geschikt, omdat zij is gericht tot een ieder (dus niet aIleen tot de lidstaten], in al haar
onderdelen verbindend is en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat. Ornzetting in na-
tionaal recht c.q. het nemen van uitvoerende maatregelen (tenzij de verordening daarin
voorziet) is niet toegestaan." Een verordening leidt niet tot harmonisatie van nationale
wetgevingen, maar stelt algemeen verbindende bepalingen vast die in alle lidstaten toe-
passelijk zijn. Hiertegen kan worden ingebracht dat sommige bepalingen die harmonisa-
tie beogen, expliciet het gebruik van richtlijnen voorschrijven, zoals art. 94 EG. Andere
bepalingen maken geen melding van de soort maatregel die voor de harrnonisatie ge-
wenst is. zoals art. 93 en art. 95 EG. Het lijkt erop dat het gebruik van verordeningen is
toegestaan, mits de doelstelling die met de harmonisatie wordt beoogd, kan worden be-
reikt en de bevoegdheid die de lidstaten aan het EG-Verdrag ontlenen. niet wordt over-
schreden.

De keuze voor richtlijnen, die de regelgever in het kader van de btw heeft gemaakt, is ge-
zien de aard van de opdracht - harrnonisatie - in ieder geval geen verkeerde geweest. Dit
laat onverlet dat het antwoord op een fundamentelere vraag - vereist de werking van de
interne markt wellicht een verdergaande vorm dan harmonisatie - ertoe kan leiden dat
van de opstellers van het EG-Verdrag een andere keuze had kunnen worden verlangd, zo-
als het geven van een opdracht tot unificatie.

In de literatuur wordt aandacht besteed aan de functies, de wijze en de doelstellingen van
de harmonisatie van nationale wetgeving." Deze punten worden in de volgende paragra-
fen behandeld voor de btw (par. 2.3) en zeer beknopt voor de interne markt als geheel
(par. 2.4). Indeze paragraaf staat de indeling van de vormen van harmonisatie centraal.
Zoals hiervoor werd aangegeven, wordt onderscheid gemaakt tussen volledige, minimale
en optionele harrnonisatie en wederzijdse erkenning. Ook bevat het EG-Verdrag harrnoni-
satieverboden, die ook weI negatieve ontsnappingsdausules worden genoemd. Op de ter-
reinen die door deze verboden worden bestreken, mag geen harrnonisatie plaatsvinden.
Deze terreinen zijn op basis van het subsidiariteitsbeginsel (art. 5. lid 2. EG) aan de lidsta-
ten voorbehouden, omdat zij beter in staat zijn om deze te reguleren. WeI kan hier span-
ning ontstaan met de werking van de interne markt, omdat het vrije verkeer kan worden
gehinderd door nationale maatregelen die al dan niet beogen nationale belangen te be-
schermen. lndien de Gemeenschap toch maatregelen treft om deze hinder weg te nemen,
rijst de vraag of deze maatregelen nietig zijn wegens schending van het harmonisatiever-
bod.27

25 Arrest van 7 februari 1973. Commissie tegen Italie, ill. 39/72. jurispr. 1973 p. 101.
26 Kapteyn VerLoren van Themaat, Het recht van de Europese Unie en van deEuropese Gemeenschappen. Klu-

wer, 2003, P.J.Slot. R. Barents en !LA. Lawson. Inleiding Europees Recht, Wolters Noordhof, en R.H.
van Ooik, De keuze der rechtsgrondslag voor besluiten van de Europese Unie, Kluwer. 1999.

27 Kapteyn VerLoren van Themaat wijzen bijvoorbeeld op Richtlijn nr. 93/7 (Pb. 1993 ill. L74/74)
over de teruggave van cultuurgoederen, terwijl het beleidsterrein 'cultuur' is voorbehouden aan
de lidstaten.
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Bij een vonedige hannonisatie is een uitputtende communautaire regeling beoogd. De lid-
staten zijn verplicht de normen van de richtlijn over te nemen. Afwijldngen zijn niet toe-
gestaan, tenzij zij expliciet in de richtlijn zijn voorzien. Bij een minimale harmonisatie heb-
ben de lidstaten de mogelijkheid om van de normen afte wijken en zwaardere eisen c.q.
voorwaarden te stellen. Lichtere eisen c.q. voorwaarden zijn niet toegestaan. Bij een opti-
onele harmonisatie laat de richtlijn een keuze om hetzij de nationale, dan wei de geharmo-
niseerde normen toe te passen. Deze vorm komt vooral voor bij het stellen van technische
voorschriften voor goederen die binnen de interne markt circuleren. Bij wederzijdse erken-
ning wordt aan de lidstaten de verplichting opgelegd om de gelijkwaardigheid te erkennen
van regels die andere lidstaten aan goederen. diensten en personen hebben opgelegd. De-
ze laatste vorm van toenadering betreft niet de inhoud, maar de procedures; de vorm.

Om vast te stellen welke vorm van harmonisatie is bedoeld, is allereerst raadpleging van
de grondslag in het EG-Verdrag vereist. Bevat de tekst van deze grondsiag aanwijzingen
dat de lidstaten de bevoegdheid hebben om nation ale maatregelen vast te stellen. of geeft
de tekst aanleiding te veronderstellen dat de lidstaten uitsluitend uitvoerende maatrege-
len op nationaal niveau mogen vaststellen. Ook is in dit kader van beiang vast te stellen
of de grondslag in het EG-Verdrag positieve ontsnappingsclausules bevat, in de zin dat de
lidstaten (na verlcregen toestemming) zelfbepaalde maatregelen mogen vaststellen in af-
wijking ofter aanvulling van de geldende richtlijnen. Bij dit iaatste aspect is van belang
of sprake is van optionele, minimale dan wei volledige hannonisatie. Indien een richtlijn
minimale harmonisatie voorschrijft, is een afwijking naar boven toegestaan. Een neer-
waartse afwijking dient te worden getoetst aan eventueel aanwezige ontsnappingsclausu-
les.28 Bijvolledige hannonisatie dient een gewenste afwijking die niet wordt gedekt door
de richtlijn, altijd te worden getoetst aan deze ontsnappingsclausules.

Zodra vaststaat welke vorm van harmonisatie is voorgeschreven, kan worden beoordeeld
of de instellingen van de Gemeenschap zich aan de opdracht hebben gehouden en of zij,
binnen de kaders van de aan hen verleende bevoegdheden. de doelstellingen hebben be-
reikt.

2.3 KENMERKEN VAN HET HARMONISATIEPROCES VAN DE BTW

Zoals Kapteyn-Verloren van Themaat-? aangeven, volstaat uitsluitend een volledige har-
monisatie van de wetgeving inzake indirecte belastingen om de beoogde doelstelling - de
instelling en de werking van de interne markt - te vervullen. Hierna wordt eerst, aan de
hand van de grondsiag in het EG-Verdrag, beoordeeld ofinderdaad volledige harmonisatie
is bedoeld en ofhet EG-Verdrag de lidstaten de mogelijkheid biedt om gebruik te rnaken
van een ontsnappingsdausule. Vervolgens worden enkele aanvullende opmerkingen ge-
maakt over de grondslag die de regelgever bij de aanvaarding van de richtlijnen op het
gebied van de btw heeft vermeld.

Art. 93 EG. de grondslag voor de hannonisatie op het gebied van de btw, luidt als voigt:

'De Raad stelt op voorstel van de Cammissie en na raadpJeging van het Europees Parlement
en het Economisch en Sociaal Camire met eenparigheid van stemmen de bepalingen vast die
betrekking hebben op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting. de ac-

28 Van Ooik meent dat uitsluitend afwijkingen die in strijd zijn met een richtlijn, de procedure die de
ontsnappingsclausule voorschrijft, dienen te doorlopen. Voor afwijkingen die anders zijn (maar
Diet strijdig) geldt dit Diet. Ik deel zijn mening op dit punt. Bij harmonisatie staat afstemming of
toenadering centraal, Diet unificatie. Mits zij de doelstelling van de harmonisatie Diet in gevaar
brengen, hebben de lidstaten enige ruimte voor het voeren van eigen beleid. De tekst en de doel-
stelling van de richtlijn bepaJen hoe ver deze ruimte strekt.

29 Kapteyn VerLoren van Themaat, Het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen. Klu-
wer.2003.
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djnzen en de andere indirecte belastingen, voor zover deze hannonisatie noodzakelijk is om
de insteUing en de werking van de interne markt binnen de in artikel14 gestelde termijn te
verzekeren. '

De bepaling venneldt het onderwerp (de omzetbelasting, de accijnzen en de andere indi-
reete belastingen) en de doelstellingen (de instelling en de werking van de interne markt).
Ook bevestigt het gebruik van het begrip 'harmonisatie van de wetgevingen' dat een richt-
lijn het juiste instrument is. De bepaling bevat geen ontsnappingsclausules; indien volle-
dige bannonisatie is bedoeld, kunnen de lidstaten aileen gebruikmaken van de uitzonde-
ringen die de richtlijn hun biedt.

De considerans van de Eerste Richtlijn van 1967 voorspelde dat de invoering van de btw
aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de budgettaire, de economische en de sociale po-
sitie van de lidstaten. Het was daarom noodzakelijk om geleidelijk te werk te gaan. Uit de
considerans van de Zesde Richtlijn van 1977 kan worden afgeleid dat uiteindelijk - met
het oog op de belangen van de gemeenschappelijke markt - een zoveel mogelijk gehar-
moniseerd btw-stelsel dient te ontstaan, dat neutraal is en de mededinging niet verstoort.
Omdat het niet haalbaar bleek om tot politieke overeenstemming over volledige harmo-
nisatie te komen, werd een overgangsregeling ingevoerd die ten tijde van het sluiten van
dit manuscript nog niet is afgeschaft. Hoewel de harmonisatie nog niet volledig is. zijn het
beoogde resultaat en de vergaande mate van hannonisatie op onderwerpen die de Zesde
Richtlijn weI volledig regelt (zoals de belastbare handelingen. de belastingplichtige, de
plaats van de bandeling, de maatstafvan heffing en de vrijstellingen) van dien aard dat
niet van minimale harmonisatie kan worden gesproken. De uitputtende beschrijving van
de bevoegdheid van de lidstaten om van de Zesde Richtlijn afte wijken, vormt eveneens
een aanwijzing dat geen sprake is van minirnale harmonisatie. De hannonisatie van de
btw is dus een voorbeeld van een niet-voltooide, volledige hannonisatie. Dat voUedige har-
monisatie is beoogd, wordt bevestigd door de considerans van de Negende Richtlijrr'",
waarin wordt aangegeven dat de Zesde Richtlijn gemeenschappelijke bepalingen bevat
voor alle gebieden waarop de btw van toepassing is.

Uit de jurisprudentie van het HVJEG kan eveneens worden afgeleid dat weliswaar volledi-
ge harmonisatie is beoogd, maar dat deze barmonisatie nog niet is voltooid." Het HvJ EG
verwees naar het doel van art. 28, lid 3, sub b, Zesde Richtlijn, namelijk de geleidelijke aan-
passing van de nationale bepalingen. In een arrest van latere datum overwoog het HvJ
EG32dat het btw-stelsel het resultaat is van een geleidelijke harmonisatie, en dat de volle-
dige harmonisatie nog niet verwezenlijkt is. Een lidstaat is dus gerechtigd om de over-
gangsbepaling van art. 28, lid 3, sub b, toe te passen zolang de regelgever geen definitieve
communautaire bepalingen heeft vastgesteld. Hoewel de Gemeenscbap streeft naar volle-
dige harmonisatie (ten behoeve van de interne markt), is het doel niet bereikt.

Uit het voorgaande voIgt dat de instellingen uit art. 93 EG hebben afgeleid dat dient te
worden gestreefd naar volledige harmonisatie, zij bet op termijn. Door het langzame tem-
po waarin zij zich voltrekt, heeft de harmonisatie op het gebied van de btw ook trekken
van een minimale hannonisatie. Het beoogde resultaat en de uitputtende beschrijving
van de afwijkingsmogelijkheden - waaraan het HvJ EG streng de hand houdt - zijn naar
mijn mening op te vatten als bewijzen dat op het gebied van de btw sprake is van volledige
harmonisatie. Hetzelfde kan worden gezegd van het gegeven dat art. 93 EG geen ontsnap-
pingsclausules bevat. Dat de Zesde Richtlijn een overgangsbepaling bevat die de lidstaten
de bevoegdbeid geeft in bepaalde situaties van de hoofdregels af te wijken, doet hier niet
aan af. Deze afwijkingsregels zijn naar bun aard geen minirnale regels, omdat zij de lid-

30 Richtlijn ill. 78/583 van 26 juni 1978. Pb.1978. nr. L194.
31 Arrest van 17 oktober 1991, Commissie tegen Spanje, nr. C-35/90. ]urispr. 1991. p. [-5073.
32 Arrest van 13 juli 2000. [deal Tourisme, ill. C-36/99. ]urispr. 2000. p. Hi049.
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staten geen algemene minimumnorm opleggen, maar een specifieke, autonome afwij-
king voor een bepaalde lidstaat of groep lidstaten.

Van Ooik heeft de vraag opgeworpen of de richtlijngever bij de aanvaarding van de Zesde
Richtlijn de juiste grondslag in het EEG-Verdrag he eft gebruikt. lk deel zijn mening dat
verwijzing naar art. 99 EEG, de voorloper van art. 93 EG,voldoende was (ik denk echter
dat hij zich vergist waar hij suggereert dat art. 100 EEGbetrekking had op de harmonisa-
tie van de directe belastingen; art. 100 EEGgaf opdracht tot harmonisatie voor de gemeen-
schappelijke markt). De regelgever verwees tevens naar art. 100 EEGals grondslag voor de
Zesde Richtlijn. De regelgever heeft bij de aanvaarding van latere richtlijnen, vanaf de
Achttiende Richtlijn'", uitsluitend verwezen naar art. 99 EEG.Ik deel de mening van Van
Ooik dat het weinig uitmaakt of de regelgever bij de aanvaarding van bepaalde richtlijnen
op het gebied van de btw een verdragsbepaling teveel heeft genoemd. Maatregelen die op
art. 99 of art. 100 EEGwerden gebaseerd, dienden volgens dezelfde procedure te worden
aangenomen. Het is niet aannemelijk dat, had een instelling of een lidstaat de moeite ge-
nomen om dit aan de orde te stellen, het HvJEGaan deze vermelding rechtsgevolgen had
verbonden." De vermelding van een extra, zij het overbodige, grondslag, zonder schen-
ding van de voorgeschreven procedure, zou geen voldoende zwaarwegende grond zijn om
de Zesde Richtlijn nietig te verklaren."

Art. 93 EGbiedt op dit moment de grondslag om de nationale regelgeving op het gebied
van de btw te harmoniseren. Indien de Raad ooit mocht wens en om een verordening aan
te nemen en de nationale regelgeving van de lidstaten te vervangen door algemeen ver-
bindende communautaire bepalingen, zal hij het EG-Verdrag dienen aan te passen.P" Het
aangepaste artike1 dient een opdracht te geven tot invoering van een uniforme btw in de
Gemeenschap, die wordt geheven op basis van communautaire bepalingen die direct in
aile lidstaten van toe passing zijn.

Volgens Malherbe''? sluit de harmonisatieopdracht in het EG-Verdrag ook de bevoegdheid
in om internationale verdragen te sluiten met derde landen." Hij leidt dit mede af uit
art. 30 Zesde Richtlijn, dat de lidstaat die een verdrag met een derde land wil sluiten over
de btw, een machtiging van de Raad nodig heeft. Malherbe maakt onderscheid tussen de
interne en de externe bevoegdheid. De bevoegdheid om de regels over in- en uitvoer en
de definitie van de buitengrenzen te wijzigen, dus de externe bevoegdheid, berust bij de
Gemeenschap (dit sluit logischerwijs de bevoegdheid tot het sluiten van internationale
verdragen in). In fiscale aangelegenheden, ook op het gebied van de indirecte belastingen,
berust de interne bevoegdheid volgens hem bij de lidstaten. Hiertoe behoort niet aileen
een (zeer beperkte) reguleringsbevoegdheid, maar ook de bevoegdheid tot allocatie van de
opbrengsten. Uit de opmerkingen die hij in zijn artikel maakt over de aard van de harmo-

33 Richtlijn nr. 89/465 van 18 juli 1989, Pb. 1989 nr. L226.
34 De herschikkingsrichtlijn die de Zesde Richtlijn per 1 januari 2007 heeft vervangen, is gebaseerd

op art. 93 EG(Richtlijn 2006/112, Pb. 2006 nr. L347.
35 In het arrest van 26 januari 2006, Commissie tegen de Raad, nr. C-533/03, V-N 2006/12.18 en NTFR

2006/299, stond de vraag centraal of de Raad een maatregel over sarnenwerking tussen de lidsta-
ten terecht op art. 93 EGhad gebaseerd. De Commissie wilde de rnaatregel op art. 95 EG baseren,
wat de mogelijkheid zou hebben geboden de maatregel bij gekwalificeerde meerderheid aan te
nemen, De Cornmissie prefereert aanvaarding bij gekwalificeerde meerderheid boven aanvaar-
ding bij eenparigheid, omdat dit de kans op moeizame, langdurige onderhandelingen verkleint.
Bij gekwalificeerde meerderheid kunnen doorgaans verdergaande maatregelen worden aangeno-
men. De Commissie had er in deze zaak dus belang bij om de grondslag ter discussie te stellen.

36 Arrest van 5 oktober 2000, Tabaksarrest, nr. C-376/98, Jurispr. 2000, p. 1-8419.
37 Jacques Malherbe, 'Beperkingen van voordelen en het Europees recht', FED1996/414.
38 Uit advies nr. 1/76 van 26 april 1977,Jurispr. 1977, p. 741, kan worden afgeleid dat de bevoegdheid

van de Gemeenschap zich zelfs uitstrekt tot her afsluiten van verdragen die noodzakelijk zijn
voor de verwezenlijking van een specifiek doel waarvoor de Gerneenschap krachtens het verdrag
bevoegd is, zelfs bij gebreke van enige uitdrukkelijke bepaling in het verdrag hierover,
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nisatie (volledig, maar wei geleidelijk), leid ik af dat de interne bevoegdheid die bij de lid-
staten is gebleven, klein is. Zijn analyse komt erop neer dat de lidstaten binnen het kader
van de Zesde Richtlijn hun interne bevoegdheden kunnen uitoefenen. Uit art. 30 Zesde
Richtlijn kan worden afgeleid dat lidstaten zonder machtiging van de Raad geen bevoegd-
heid hebben tot het sluiten van een internationaal verdrag. Hoewel het EG-Verdrag geen
explidete bevoegdheid tot het sluiten van intemationale verdragen op het gebied van de
btw aan de Gemeenschap toekent, volgt uit de doelstelling van de harmonisatie (de inter-
ne markt) en het secundaire recht dat de bevoegdheid hiertoe niet meer bij de lidstaten
berust.

2.4 VERGELIJKING MET HET HARMONISATIEPROCES OP HET
GEBIED VAN DE INTERNE MARKT

Nadat ik in de vorige paragraaf de vragen en aandachtspunten heb geschetst die voor het
onderzoek naar de harmonisatie op het gebied van de btw van belang zijn, maak ik een
vergelijking met de harmonisatie op een aanpalend terrein: de verwijdering van de tech-
nische barrieres voor, bijvoorbeeld, machines. Deze maatregelen vallen onder de bepalin-
gen inzake de harmonisatie van maatregelen voor de interne markt. Art. 94 EG luidt als
volgt:

'De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement
en het Economisch en Sociaal Comite met eenparigheid van stemmen richtlijnen vast voor
de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechteliik.e bepalingen der lidstaten
welke rechtstreeks van invloed zijn op de insteUing en de werking van de gemeenschappelijk.e
markt.'

Art. 95 luidt als volgt:

'1. In ajwijking van artikel 94 en tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, zijn de volgende
bepalingen van toepassing voor de verwezenlij'king van de doeleinden van artik.e114. De
Raad stelt volgens de procedure van artik.e1251 en na raadpleging van het Europees Econo-
misch en Sociaal ComHi de maatregelen vast inzak.e de onderlinge aanpassing van de wet-
telijk.e en bestuursrechtelijk.e bepalingen van de lidstaten die de insteUing en de werking van
de interne markt betreffen.
2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake net vrije
verk.eer van personen en op de bepalingen inzak.e de rechten en belangen van werknemers.
3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde vooTsteUen op het gebied van de volksgezond-
heid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming uitgaan van een
hoog beschermingsniveau, daarbij rek.ening houdend met aile nieuwe ontwikk.elingen die op
wetenschappe/ijk.e gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees Parlement en de Raad zullen
binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten te verwezenlijken.
4. Wanneer een lidstaat het, nadat de Commissie of de Raad een maatregel heeft genomen,
noodzak.elijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging vinden in ge-
wichtige ruen als bedoeld in aTtik.el30 of verband houdend met de bescherming van het mi-
lieu ofhet arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die bepalingen als van de redenen VOOT het
handhaven daarvan, kennis aan de Commissie.
5. Wanneer een lidstaat het na het nemen van een harmonisatiemaatregel door de Raad of
de Commissie noodzakelijk acht, maatregelen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe weten-
schappelijk.e gegevens die verband houden met de bescherming van het milieu ofhet arbeids-
milieu vanwege een specijiek probleem dat zich in die lidstaat heeft aangediend nadat de
harmonisatiemaatregel is aangenomen, stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4,
in kennis van de voor;genomen bepalingen en de redenen voor vaststelling daarvan.
6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commis-
sie de betrokk.en nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al
dan niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van handel tus-
sen de lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.
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Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in lid 4 en 5 bedoel-
de nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.
Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar
bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in
kennis stellen dat de in lid 1bedoelde tennijn met ten hoogste zes maanden kan worden ver-
lengd.
7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven
ofte treffen die afwijken van een hannonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onver-
wiJ1dof er een aanpassing van die maatregel moet worden voorgesteld.
8. Indien een lidstaat een specijiek probleem in verband met de volksgezondheid aan de orde
stelt op eengebied waarop eerder hannonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter
kennis van de Commissie die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de
Raad moet voorstellen.
9. In afwijking van de procedure van de artikelen 226 en 227 kan de Commissie of een lid-
staat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden indien zij{hij meent dat een lidstaat
misbruik maakt van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden.
10. Bovenbedoelde hannonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een vrijwa-
ringsclausule die de lidstaten machtigt om, op grond van een of meer van de in artikel 30
bedoelde niet-economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan een commu-
nautaire toetsingsprocedure worden onderworpen. '

Kapteyn-VerLoren van Themaat constateren dat art. 94 EG na de invoering van art. 95 EG
obsoleet is geworden. Beide bepalingen volgen een andere besluitvormingsproeedure.
Hoewel besluiten op basis van art. 94 bij unanimiteit worden genomen, kunnen besluiten
op basis van art. 95 bij gekwalifieeerde meerderheid worden genomen. Er bestaan ook in-
houdelijke versehillen. zoals de doelstelling (gemeensehappelijke markt versus ins telling
en werking van de interne markt), de aard van de maatregelen (art. 95, lid 3, sehrijft een
hoog besehermingsniveau voor) en de aanwezigheid van een ontsnappingsclausule (in
art. 95). De tekst van art. 94 suggereert eveneens dat de bepaling niet met de moderne tijd
is meegegaan ('gemeensehappelijke' in plaats van 'interne' markt39).

Craig en De Burea beschrijven het versehil tussen het harmonisatieproees van de regels
voor het vrije verkeer v66r en na het nemen van de beslissing om de gemeensehappelijke
markt (met f'ysieke eon troles van het grensoversehrijdende goederenverkeer) om te vor-
men tot een interne markt (een markt zonder dergelijke eontroles, die op dezelfde wijze
funetioneert als een binnenlandse markt). Zij hebben in hun analyse speeifiek het oog op
de formulering van teehnisehe speeifieaties voor produeten die in het vrije verkeer circu-
leren. De, zoals zij hem noemen, traditionele vorm van harmonisering was een kwestie
van lange adem omdat de lidstaten de materie zo gedetailleerd mogelijk in riehtlijnen
wens ten neer te leggen. Dit leidde tot allerlei problemen, zoals de lange duur van de on-
derhandelingen, exeessieve uniformiteit, het falen om verbindingen te leggen tussen har-
monisatie en standaardisatie, het achterblijven van de communautaire regelgeving bij de
nationale, implementatieproblemen in de lidstaten en verlies aan interesse aan de zijde
van de ministers van de lidstaten. Deze analyse roept de vraag op of de riehtlijnen op het
gebied van de technische specificaties wellicht verder gingen dan het EG-Verdrag toeliet
(geen harmonisatie maar uniformiteit).

In het Witboek over de vorming van de interne markt erkende de Comrnissie de proble-
men die de traditionele vorm van harmonisatie met zich meebracht. De harmonisatie op
dit terrein zou zieh voortaan richten op de formulering van de essentiele voorwaarden die
nodig waren om het vrije verkeer van goederen te verzekeren. Producten die aan de ge-
formuleerde essentiele voorwaarden en specificaties voldeden, mochten niet worden ge-
weerd. Craig en De Burea wijzen op de Europese Akte die in 1986 werd aangenomen en

39 Zie het voor de btw beJangrijke arrest van 5mei 1982, Gaston Schul, or. 15/81, ]urispr. 1982, p.
1409.
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die als voornaamste doel had om de aanvaarding van de benodigde regelgeving voor de
vorming van de interne markt te bespoedigen. De nieuwe vorm van harmonisatie zou dus
minder op details en standaardisatie - hetgeen kennelijk veel verder gaat - zijn gericht,
en veel meer op afstemming van essentiele technische voorschriften. Fabrikanten die zich
aan deze voorschriften houden, kunnen hun producten overal op de interne markt verko-
pen. Een dergelijke aanpak vergroot de kans dat het regelgevend proces op het terrein van
de technische voorschriften sneller verloopt en dus effectiever is.

Het HvJ EG heeft zich ook uitgesproken over de harmonisatie van de maatregelen voor de
instelling en de werking van de interne markt. Het overwoog dat de uitdrukking 'maatre-
gelen inzake de onderlinge aanpassing' in art. 94 EG aangeeft dat de gemeenschapswetge-
ver zich een beoordelingsmarge heeft willen toekennen met betrekking tot de geschiktste
harmonisatietechniek om het gewenste resultaat te bereiken, met name op gebieden die
worden gekenmerkt door ingewikkelde technische bijzonderheden."? Bij het zoe ken naar
de geschiktste techniek vormen de algemene context en de specifieke omstandigheden
van de te harmoniseren materie belangrijke factoren. De hiervoor aangehaalde uitdruk-
king. die op het begrip 'harmonisatie' in algemene zin be trekking heeft, bevestigt dat de
ambitie bij harmonisatie niet verder gaat dan onderlinge aanpassing met het oog op het
te bereiken doel, Uiteraard dienen, zoals het HvJ EG heeft overwogen. de gekozen maat-
regelen geschikt te zijn om dit doe Ite bereiken. Ik neem aan dat de gekozen maatregelen
niet verder mogen gaan dan de opdracht in het EG-Verdrag. omdat de verdragsrechtelijke
basis anders aan de maatregelen ontvalt en - op verzoek van een lidstaat, het Europees
Parlement, de Raad of de Commissie - nietigverklaring voigt (art. 5 jo. art. 230 EG).

2.5 CONCLUSIES

De analyse van Craig en De Burca in de vorige paragraaf gaat naar mijn mening niet op
voor de harmonisatie van de btw. Het verloop van het harmonisatieproces van de btw laat
zien dat de richtlijnen op dit gebied niet zo gedetailleerd waren (niet v66r. maar ook niet
na de ins telling van de interne markt), en dat de lidstaten niet alles hebben willen regelen.
Vooral de wens om op fiscaal terrein autonoom te blijven en de bevoegdheid om belasting
te heffen niet met de andere lidstaten te delen, is hieraan debet. Zo zijn de tarieven niet
geheel gelijkgetrokken (maar binnen bandbreedtes geplaatst, terwijl de lidstaten de keu-
ze hebben maar niet de verplichting om bepaalde goederen en diensten onder een ver-
laagd tarief te brengen) en heeft de Raad het voorstel van de Commissie voor de invoering
van een verrekenstelsel voor de btw op intracommunautaire transacties afgewezen. De
wens tot het behoud van fiscale autonomie remt het politieke besluitvormingsproces bin-
nen de Raad. In Deel I wordt dit besluitvorrningsproces uitvoerig beschreven en becom-
mentarieerd.

Wei is de analyse van de harmonisatie van de technische voorschriften relevant voor de
beoordeling van een ander belangrijk punt. Indien het EG-Verdrag harmonisatie voor-
schrijft, mogen de lidstaten niet naar unificatie of uniformiteit streven. Indien zij dit wil-
len. dienen zij overeenkomstig art. 5 EG de betreffende bepaling in het EG-Verdrag aan te
passen. Een goed begrip van wat een opdracht tot harmonisatie precies inhoudt is dus no-
dig om te bepalen ofhet EG-Verdragwellicht wordt geschonden omdat de lidstaten verder
(willen) gaan dan het EG-Verdrag toelaat. Ten tijde van de publicatie van de voorstellen
voor een Zesde Richtlijn. in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw, klonk de
kritiek dat de Commissie te veel wilde regelen en de lidstaten op deze wijze de wet wilde
voorschrijven. De eerste voorstellen van de Commissie werden. volgens deze critici, niet
gedekt door de harmonisatieopdracht in het EEG-Verdrag. De Raad heeft uiteindelijk een
tekst aangenomen die veel minder dwingend was en meer keuzemogelijkheden bood aan
de lidstaten.

40 Arrest van 6 december 2005. Verenigd Koninkrijk tegen het Parlement en de Raad, ill. C-66/04.
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Ik heb in par. 2.3. geconstateerd dat de opstellers van het EG-Verdrag hebben gestreefd
naar volledige harmonisatie van de btw, zonder ontsnappingsc1ausules in het verdrag zelf.
Vanwege de moeilijkheden die de Raad verwachtte op budgettair, economisch en sociaal
terrein in de lidstaten, is besloten deze harmonisatie geleidelijk door te voeren. De over-
gangsregeling in de Zesde Richtlijn biedt de lidstaten die aan de voorwaarden voldoen. de
bevoegdheid op bepaalde punten van de hoofdregels af te wijken. Een belangrijke vraag
die in dit verband gesteld dient te worden. is of deze overgangsregeling in de weg staat
aan het bereiken van het doel dat met de harmonisatie is gediend. Het onderzoek dient
zich dus niet slechts te richten op wat wei is geharmoniseerd, maar zeker ook op wat niet
is geharmoniseerd.f

Een andere vraag die beantwoording behoeft is of de gekozen maatregel (voor de btw:
vooral richtlijnen) het geschikste instrument is om de gestelde doelen te bereiken. In
par. 2.3. gafik aan dat, hoewel art. 93 EG het gebruik van richtlijnen niet voorschrijft. dit
instrument gelet op zijn kenrnerken een goede keuze is om tot harmonisatie van de nati-
onale regelgevingen van de lidstaten te komen. Indien de Raad ooit tot aanvaarding van
een verordening zou willen besluiten. zou hij er verstandig aan doen de grondslag in het
EG-Verdrag aan te passen, om de bevoegdheid tot het nemen van een dergelijk besluit bui-
ten iedere twijfel te verheffen.

In dit onderzoek staat centraal welke stappen de regelgever concreet heeft gezet om de
benoc1igde mate van afstemrning op het gebied van de btw te verkrijgen. en op welke wij-
ze het HvJ EGgebruik he eft gemaakt van zijn bevoegdheid om de regelgeving uit te leggen
(en welke invloed de juris pruden tie heeft gehad op het harmonisatieproces). Verderop in
deze inleiding zal ik het toetsingskader schetsen aan de hand waarvan dient te worden
beoordeeld of sprake is van een succesvolle afstemming. in de zin dat het doe I van de re-
gelgever is bereikt.ln de volgende hoofdstukken staan de rol van de regelgever (hoofdstuk
3) en die van het HvJ EG (hoofdstuk 4) in het harmonisatieproces centraal. Vervolgens
wordt de rol van communautaire begrippen. het product van het harmonisatieproces. be-
sproken (hoofdstuk 5).

41 Uiteraard is discussie mogelijk over de vraag of de overgangsregeling niet ook een product is van
het harmonisatieproces, en dus geharmoniseerd. Zij is immers unaniem door de Raad vastgesteld.
Er zijn echter aanpalende gebieden, zoals bestuursrechtelijke en invorderingsbepalingen. die in
het geheel niet het voorwerp van harmonisatie zijn geweest.
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3 De rol van de regelgever in het harmonisatieproces
van de btw

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk staat de rol van de gemeenschapsregelgever, de Raad, in dit harmonisa-
tieproces centraal. De vraag die beantwoord dient te worden, is of de Raad heeft voldaan
aan de opdracht tot harmonisatie van de nationale wetgevingen van de lidstaten op het
gebied van de btw (art. 93 EG).Voor de beantwoording is een onderzoek nodig naar de ac-
tie die de Raad als regelgever heeft ondernomen. Art. 93 EG schrijft voor dat de Raad de
maatregelen neemt met eenparigheid van stemmen, wat de besluitvorming bemoeilijkt.
Deze procedure geldt niet aileen voor rnateriele bepalingen, maar ook voor bepalingen die
zien op wederzijdse bijstand en de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten.V De lid-
staten beschouwen de btw primair als een aangelegenheid die alleen hun aangaat, omdat
de opbrengsten vrijwel geheel naar de nationale schatkisten gaan.v De wens om soeve-
rein over deze opbrengsten te beschikken, staat in de weg aan een versoepeling van de
besluitvorming. Gesteld kan worden dat de besluitvorming binnen de Raad aan twee,
deels tegenstrijdige, krachten is onderworpen. Enerzijds de als coilectief gevoelde nood-
zaak om maatregelen te treffen om de doelstellingen van het EG-Verdrag te bereiken, en
anderzijds de wens van elke individuele lidstaat om naar eigen keuze de modaliteiten vast
te stellen voor een beIangrijke inkomstenbron, en de wens om daar vrijelijk over te be-
schikken.

Ook op gebieden waarop beide krachten in dezelfde richting werken, zoals het toezicht
op de handhaving en de inning van de btw, komt de Raad niet gemakkelijk tot besluiten.
Als dergelijke besluiten eenmaal zijn genomen, worden zij door gebrekkige samenwer-
king en te weinig middelen niet goed gebruikt."

Bij het onderzoek naar de rol van de regelgever mogen de activiteiten van de Commissie,
als voorbereidende en uitvoerende macht, niet buiten beschouwing blijven. De Commis-
sie is doorgaans de instelling die het voorstel voor een verordening. een richtlijn of een
beschikking voorbereidt en de toelichting bij het voorstel schrijft. Zij ziet ook toe op de
naleving van de communautaire verplichtingen door de lidstaten, en maakt regelmatig
gebruik van haar bevoegdheid om bij het Hv] EGeen inbreukprocedure aanhangig te ma-
ken tegen lidstaten die naar haar mening hun communautaire verplichtingen niet nako-
men (art. 226 EG).Het aantal gevoerde inbreukprocedures en het aantal aanhangige voor-
stellen geven aan dat de Commissie zich veel inspanningen getroost om de benodigde har-
monisatie tot stand te brengen en de belemmeringen van het vrije verkeer weg te nemen.
De effectiviteit van haar inspanningen hangt deels afvan de bereidheid van de Raad om
(politieke) compromissen te sluiten over te nemen maatregelen.

42 Arrest van 26 januari 2006, Commissie tegen de Raad, nr. C·S33/03. V·N 2006/12.18 en NTFR2006/
299.

43 A-G Stix-Hackl kwarn in haar conclusie van 1 december 2005. Elmeka NE, nrs. C-181/04. C-182/04
en C-183/04, tot dezelfde gevolgtrekking,

44 Advies van het Economisch en Sociaal Cornite van 26 april 2001. Pb. 2001 nr. C 193/53.
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Voordat een maatregel op het gebied van de btw wordt aangenomen, dienen het Europees
Parlernent en het EESC te worden geraadpleegd. De adviezen van beide instellingen bie-
den vaak een ander perspectief op de materie. Zo heeft her Europees Parlement een be-
langrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Zesde Richtlijn." Het EESC
heeft zieh een voorstander getoond van meer samenwerking tussen de lidstaten, bijvoor-
beeld om fraude te bestrijderr", maar heeft ook blijk gegeven van een kritische houding
ten opzichte van de achterblijvende harmonisatie op het gebied van de btw. Het EESC
heeft de Raad bij verschillende gelegenheden aangespoord om maatregelen te nemen om
de toe passing van de btw tussen de lidstaten afte stemmen.

Na deze algemene inleiding op de belangrijkste taken en bevoegdheden van de instellin-
gen die een rol spelen in het regelgevend proces, voigt in de volgende paragrafen een over-
zieht van het aandeel van de regelgever in het harmonisatieproces tot nu toe. Tot slot
voigt een aantal opmerkingen over de toekomst van het harmonisatieproces. mede naar
aanleiding van de laatste ontwikkelingen op regelgevend terrein en de discussie over de
toekomst van de eigen rniddelen.

3.2 OPDRACHT TOT HARMONISATIE OP HET GEBIED VAN DE
OMZETBELASTINGEN

De noodzaak van harmonisatie van de omzetbelastingen die in de lidstaten werden gehe-
ven, werd al bij de aanvaarding van het EG-Verdrag erkend."? In 1960 stelde de Commissie
drie werkgroepen in. die drie verschillende mogelijkheden moesten onderzoeken om tot
harmonisatie van de belastingen op goederen en diensten te komen. Ook benoemde de
Commissie het Fiscaal en Financieel Comite, dat tot taak kreeg te onderzoeken of de be-
lastingstelsels van de lidstaten aan de vorrning van de interne markt in de weg stonden.
De bevindingen van de drie werkgroepen en het Cornite waren gelijkluidend: de omzet-
belastingen in de lidstaten dienden te worden vervangen door een Belasting over de Toe-
gevoegde Waarde. de btw. De btw lOU de twee grootste problemen van de destijds gehan-
teerde cumulatieve cascadestelsels oplossen:
1. Interne verstoring van de marktverhoudingen. omdat een cumulatief cascadestelsel

uitnodigt tot kunstrnatige inkorting van de handelsketen;
2. Externe verstoring van de marktverhoudingen, omdat de belasting die bij uitvoer van

een goed moet worden teruggegeven. nooit exact kan worden berekend. Goederen die
uit andere lidstaten worden ingevoerd, ondervinden dus een belastingnadeel.

In het naar aanleiding van deze aanbeveling opgestelde rapport van het Comite voor de
Interne Markt, het Deringer-rapport. werd opgemerkt dat in het licht van art. 99 EEG de
indirecte belastingen niet slechts dienden te worden geharmoniseerd, maar ook op elkaar
te worden afgestemd." Deze opmerking heeft haar geldigheid nog altijd niet verloren ten
aanzien van de overige indirecte belastingen die de lidstaten heffen. Wat de btw betreft,
heeft de regelgever na het verschijnen van het Deringer-rapport concrete maatregelen ge-
troffen om het harmonisatieproces in gang te zetten. De Comrnissie kreeg de opdracht
met voorstellen te komen om de nationale omzetbelastingen te vervangen door een ge-
rneenschappelijk btw-systeem. Voor de vorrning van dit brw-systeem werd, vanwege de

45 Verslag namens de Commissie voor de begrotingen. nr. 360/73. zittingsdocument 1973-1974. PE
35.687/def. (het Notenboom-rapport).

46 Advies van 26 april 2001. Pb. 2001 nr. C 193/53. 1n dit advies signaleert het EESCde spanning tus-

sen twee belangrijke doelen die bij de vereenvoudiging en de modernisering van de btw worden
nagestreefd: de verlichting van de administratieve lasten en de bestrijding van fraude.

47 De schers van de geschiedenis van de btw indit hoofdstuk is ontleend aan B.J.M.Terra en]. Kajus,
A Guide to the European VATDirectives.IBFDPublications BV.Part 1. ChapterVlI.

48 De opmerking in het Deringer-rapport gaat over het mogelijke verzoek van de Douane aan een
particulier om zijn koffer te openen, om te bewijzen dat hij geen sigaren in zijn pyjama heeft ver-
stopt.
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wens van de lidstaten om hun fiscale soevereiniteit te behouden, het instrument richtlijn
gebruikt. Dit instrument zou de lidstaten de bevoegdheid geven om vorm en middelen te
kiezen bij de omzetting in hun nationale wetgeving, hoewel zij uiteraard wei gebonden
zouden zijn aan het resultaat dat de richtlijn wil bereiken (art. 189, derde alinea, EEGc.q.
art. 249, derde alinea, EG).

3.3 VERLOOP VAN HET WETGEVEND PROCES OP HET GEBIED VAN
DE HARMONISATIE VAN DE BTW

In de periode tussen 1967 en 1977 werden zes richtlijnen op het gebied van de btw aange-
nomen. De belangrijkste van deze richtlijnen is de Zesde Richtlijn, die een belangrijke
stap voorwaarts zette op het pad naar de harmonisatie van de vrijstellingen. De btw kreeg
een uniforme grondslag, wat de harmonisatie van de regels rond de maatstafvan heffing
en de vrijstellingen vereiste. De onderhandelingen vergden de nodige tijd, vooral omdat
de Raad zich niet kon verenigen met de voorstellen van de Commissie, die de lidstaten
weinig ruimte wilde laten. De Raad wilde deze ruimte wel, ten eerste om de lidstaten een
langere termijn te gunnen om de nationale wetgevingen te harmoniseren, en ten tweede
om de wensen van verschillende lidstaten te honoreren om al ontwikkelde, nationale re-
gelingen voort te zetten. In zijn conclusie in de zaak VNO, over de Tweede Richtlijn. gaf
advocaat-generaal Mayras"? als redenen voor de stapsgewijze harmonisatie de substantie-
Ie wijzigingen die de lidstaten moesten aanbrengen in hun belastingstructuur en de aan-
zienlijke gevolgen op budgettair, economisch en sociaal gebied. Hij herinnerde in dit ka-
der aan de problemen die Italie en Belgie ondervonden bij de invoering van de btw.

De Zesde Richtlijn is nog immer de belangrijkste richtlijn. De meeste richtlijnen die sinds-
dien zijn aangenomen, zijn als wijzigingen van de Zesde Richtlijn verwerkt. De voltooiing
van de interne markt per 1 januari 1993, die aanleiding was voor de ingrijpendste wijzi-
ging van de Zesde Richtlijn tot heden, heeft niet geleid tot een brw-systeem dat niet zou
misstaan in een interne markt. Weliswaar werden de douanecontroles aan de grenzen tus-
sen de lidstaten afgeschaft. werd het Communautair Douane Wetboek ingevoerd en wer-
den richtlijnen aangenomen om de heffing van btw en accijns aan de gewijzigde situatie
aan te passen, maar de verschillen in behandeling tussen i) accijnsgoederen voor particu-
lier gebruik, ii) accijnsgoederen die zich in het handelsverkeer bevinden, iii) andere goe-
deren voor particulier gebruik, en iv) andere goederen die zich in het handelsverkeer be-
vinden, geven aan dat de wetgeving nog steeds op twee gedachten hinkt: aan de ene kant
de wens om indirecte belastingen te heffen in de lidstaat van verbruik, en aan de andere
kant het besef dat dit niet mogelijk is zonder hetzij de invoering van een verrekenstelsel
tussen de lidstaten. dan wel de herinvoering van de grenscontroies. Dit dilemma heeft bij
de afstemming van de wetgeving voor accijnzen en btw geleid tot een complex geheel,
waarbij het ideaal van de interne markt, namelijk vrije mededinging zonderformaliteiten
die het intracommunautaire verkeer hinderen. op de achtergrond is geraakt.

3.4 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN DE HARMONISATIE VAN
DE BTW

De Commissie heeft een aantal jaren geleden voorstellen aangekondigd om voor de hef-
fing van btw aan te knopen bij de fiscale woonplaats van de belastingplichtige, gecombi-
neerd met een recht op aftrek van de voorbelasting die in andere lidstaten in rekening
wordt gebracht. Deze voorstellen zouden uiteindelijk moeten leiden tot een nieuw, beter
systeem, dat het huidige systeem moet vervangen. Aan deze aankondiging heeft de Com-
missie geen uitvoering gegeven, omdat de Raad geen enkel teken van instemming geeft
en aan de Commissie nog niet de opdracht heeft gegeven om de benodigde wetteksten te
produceren. Sinds het jaar 2002 heeft de Commissie als alternatief een lange lijst voorstel-

49 Conclusie van 14 december 1976, VNO,nr. 51/76, Jurispr. 1977, p. 113.
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len aan de Raad gepresenteerd om het huidige btw-stelsel te verbeteren. De meeste van
deze voorstellen zijn gericht op verplaatsing van de plaats van de prestatie naar de plaats
van vestiging van de afnemer (bij prestaties aan belastingplichtigen) ofnaar de plaats van
verbruik (bij prestaties aan niet-belastingplichtigen], Van deze voorstellen maken ook de
modernise ring van de Achtste Richtlijn en een vereenvoudiging (digitalisatie) van de ad-
ministratieve verplichtingen deel uit. Een langdurige wens van de Commissie is de toe-
kenning van regelgevende bevoegdheden aan het btw-comite, welke wens voorallijkt te
zijn ingegeven door de noodzaak de werkdruk van het HvJ EG te verlichten. Een voorstel
om aan het btw-comite regelgevende bevoegdheden te verlenen, is in 2004 na zeven jaar
ingetrokken.

Op 17 oktober 2005 aanvaardde de Raad50 op basis van art. 29 bis Zesde Richtlijn een voor-
stel voor een (eerste) verordening met een aantal concrete uitvoeringsmaatregelen om be-
paalde verschillen in wetgeving en praktijk tussen de lidstaten weg te nemen. Lejeune en
Mesdom'" wijzen op de verschillen tussen een verordening die is gebaseerd op art. 93 EG
versus een verordening die is gebaseerd op art. 29 bis Zesde Richtlijn. Volgens hen vormt
de laatste soort verordening een aparte categorie, een lichte versie van de 'echte' verorde-
ning. De uitvoeringsmaatregelen geven voorbeelden van goederen of diensten die onder
bepaalde begrippen in de Zesde Richtlijn vallen (zoals elektronische diensten en vervoer-
middelen). bevatten een toelichting op de werking van een aantal bijzondere regimes (zo-
als beleggingsgoud, afstandsverkopen en de registratie van buiten de Gemeenschap geves-
tigde aanbieders van elektronische diensten) en geven aan hoe ofwaar een omschreven
of ben oem de handeling dient te worden belast (zoals de organisatie van een uirvaartplech-
tigheid en de vertaling van teksten). De maatregelen zijn deels de bevestiging van de niet-
bindende opvattingen van het btw-comite en deels de codificatie van de jurisprudentie
van het HvJ EG. Indien de Verordening goed wordt ontvangen in de Iidstaten, is de kans
groot dat de Raad dit instrument vaker zal inzetten om op kleine schaal verbeteringen aan
te brengen.

3.5 BESEF VAN DE NOODZAAK TOT HARMONISATIE VAN DE BTW

Een achterstand in de ontwikkeling van de harmonisatie zorgt voor problemen binnen de
interne markt en voor klachten van het bedrijfsleven. wat voor de regelgever een signaal
kan zijn om nieuwe maatregelen te nemen. Het EESC heeft de Raad vaker opgeroepen om
prioriteit te geven aan de oplossing van de resterende problemen binnen de interne
markt. De belangrijkste kenmerken van het huidige btw-systeem die zich niet verdragen
met een belasting die op een binnenlandse markt wordt geheven, zijn het ontbreken van
het recht om voorbelasting die in andere lidstaten is betaald, op de aangifte in de eigen
lidstaat te verrekenen, de toepassing van verschillende btw-tarieven, de uiteenlopende ad-
ministratieve verplichtingen, handhavingsregels en procedures tussen de lidstaten, de
overgangsbepalingen op het gebied van de vrijstellingen en de afwijkingen ter vereenvou-
diging van de hefting of ter bestrijding van fraude en ontwijking die de lidstaten op basis
van art. 27 Zesde Richtlijn hebben ingevoerd. Aan de oproep van de Raad om vooruitgang
te boeken met de vereenvoudiging en de modernisering van de btw52 kan aileen de Raad
zelf in de samenstelling als ECOFIN. gehoor geven.

Uit de vorige paragrafen blijkt dat de Commissie voldoende voorstellen indient om de
werking van het btw-stelsel te verbeteren op een wijze die haar goeddunkt. Zij heeft moe-
ten vaststellen dat de Raad niet over alle voorgestelde verbeteringen overeenstemming

50 Verordening nr, 1777/2005 van 17 oktober 2005, Pb. 2005 nr. L288.
51 Ine Lejeune en Bert Mesdom. Taxable Amount in the Case oj Credit Card Payments in the Light oj the New

EU Regulation. International VAT Monitor 2006. vol. 17. nr. 1.
52 Conclusies van het Voorzitterschap aan de de\egaties naar aanleiding van de vergadering van de

Europese Raad van 23 en 24 maart 2006 in Brussel, nr, 7775/06.
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kan bereiken. zodat een aantal voorstellen allangere tijd aanhangig is.S3In het verleden
heeft de Commissie meermaals voorstellen ingetrokken omdat zij moest constateren dat
het politieke klimaat niet rijp was. De huidige, trage besluitvorming roept de vraag op
welke van de aanhangige voorstellen uiteindelijk, al dan niet in gewijzigde vorm, zullen
worden aangenornen, en welke uiteindelijk zullen worden ingetrokken. De koppeling van
voorstellen, zoals een voorstel over de plaats van dienst aan een voorstel over de invoering
van een een-loketsysteem. lijkt geen effectieve methode om de Raad tot aanvaarding van
voorstellen aan te zetten. De Raad lijkt weI doordrongen van de noodzaak om het btw-sy-
steem te vereenvoudigen en te moderniseren. maar dit besef lijkt vooral voort te vloeien
uit de - op zich gerechtvaardigde - wens om fraude en misbruik aan te pakken. Een kop-
peling van deze wens aan het streven om ook de overige anomalia van het huidige btw-
systeem aan te pakken, zou een enorme sprong voorwaarts betekenen. Voor een dergelij-
ke sprong zijn rnoed, vertrouwen tussen de lidstaten en voldoende, hoogwaardige techno-
logische middelen onontbeerlijk.

53 Na de sluiting van het onderzoek op 1 september 2006 narn de Raad onder andere Richtlijn 2006/
112fEG (de herschikking. Pb. 2006 nr. L 347) aan. Met deze richtlijn. die de Zesde Richtlijn heeft
vervangen, zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Het is opvallend dat deze richtlijn een aan-
tal geheel nieuwe artikelen bevat, zoals de definitie van hetbegrip 'acdjnsgoederen' (art. 2. lid 3)
en de plaats van bemiddelingsdiensten (art. 44). Het EESC rnaakte in zijn rapport melding van de
gebrekkige harmonisatie, maar leverde teleurstellend genoeg geen inhoudelijk cornrnentaar.
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4 De rol van het Hv] EG in het hannonisatieproces van
debtw

4.1 INLEIDING

De taak van het HvJEG is in algemene bewoordingen neergelegd in art. 220 EG.Het HvJ
EG verzekert, in het kader van zijn respectieve bevoegdheden. de eerbiediging van het
recht bij de uitlegging en toepassing van het EG-Verdrag. In het kader van het harmonisa-
tieproces van de btw maakt het HvJEG gebruik van twee van de aan hem toegekende be-
voegdheden. De eerste bevoegdheid is het horen van beroepen die de Commissie aanspant
tegen lidstaten die naar haar mening niet aan hun communautaire verplichtingen vol-
doen. de inbreukprocedure (art. 226 EG).De tweede bevoegdheid is de beantwoording van
prejudiciele vragen die nationale rechters stellen in bij hen aanhangige procedures waar-
in de uitlegging en de toepassing van een bepaling van communautair recht centraal staan
(art. 234 EG).Deze vragen kunnen betrekking hebben op:
a. De uitlegging van het EG-Verdrag;
b. De geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Gemeen-

schap en van de Europese Centrale Bank;
c. De uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde organen, wanneer

die statuten daarin voorzien.

Het aantal procedures datjaarlijks bij het HvJ EGwordt ingediend vertoont een gestaag
stijgende lijn. Het HvJEG ziet zich geplaatst voor vragen van velerlei aard. varierend van
zeer praktisch tot haast filosofisch. die het met hulp van de beschikbare bronnen en in-
terpretatiemetboden beantwoordt. Bij de formulering van de antwoorden spelen de vol-
gende elernenten een rol:
- De doelstelling van de interne markt, waarvan in het kader van de btw vooral het vrije

verkeer van goederen en diensten voorrang heeft;
- De eerbiediging van de neutraliteit, hetgeen betekent dat economische handelingen

gelijk worden behandeld, ongeacht oogrnerk en resultaat en zonder acht te slaan op de
identiteit van de persoon die de handeling verricht;

- De verzekering van een reele en juiste hefting;
- De eerbiediging van de andere algemene beginselen en de fundamentele rechten;
- De vaststelling van de uniforrne grondslag. waardoor de lidstaten op gelijke wijze bij-

dragen aan een deel van de eigen rniddelen.

De rechtsvormende rol van het HvJEG. dat zich vaak geroepen heeft getoond om lacunes
in de wetgeving op te vullen om de werking van het btw-stelsel te verbeteren. mag niet
worden onderschat. Ter illustratie van deze stelling dient het volgende voorbeeld. In het
arrest Gaston Schul'" kende het HvJ EGbij de uitlegging van de bepalingen in de Zesde
Richtlijn over de invoer van tweedehandsgoederen uit andere lidstaten door particulieren
doorslaggevende betekenis toe aan art. 95 EEG(thans art. 90 EG),dat de lidstaten niet toe-
stond direct of indirect een hoger bedrag aan btw te heffen op producten die afkomstig
waren uit andere lidstaten. De advocaat-generaal had erop gewezen dat de Raad de voor-
stellen van de Commissie op dit punt niet had aanvaard, zodat het ervoor moest worden
gehouden dat de Raad de mogelijkheid van dubbele belastingdruk (nog) niet had willen

54 Arrest van 5 mei 1982. Gaston Schul, Dr. 15/81, ]urispr. 1982. p. 1409.
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uitsluiten. Het HvJ EG achtte deze mogelijkheid onverenigbaar met de duidelijke op-
draeht waartoe de lidstaten zich met de aanvaarding van art. 95 EEG hadden verbonden.
Dit arrest toont aan dat de beginselen van het EG-Verdrag een grote invloed hebben op
het secundaire recht, waartoe de Zesde Riehtlijn behoort.

Aan de hand van de ontwikkelingsstand bepaalt het Hv] EG of een bepaalde vraag of een
bepaalde aangelegenheid, bijvoorbeeld de toepassing van versehillende btw-tarieven op
vliegreizen en busreizen, het onderwerp is geweest van harmonisatie. Indien dit zo is. is
het HvJ EG bevoegd om het recht uit te leggen (en om eventuele manco's aan te vullen
met inachtneming van de doelstellingen van het EG-Verdrag). lndien dit niet zo is. eonsta-
teert het Hv] EG dat de lidstaten op dit gebied hun soevereiniteit hebben behouden. De
laatste eonclusie heeft tot gevolg dat het probleem niet op eommunautair niveau kan wor-
den opgelost, wat de groei van de interne markt belemmert.

De lijn tussen enerzijds de vragen die het HvJ EG wel, en anderzijds de vragen die het niet
kan beantwoorden. markeert de ontwikkelingsstand. Uitleggingsvragen die betrekking
hebben op onderwerpen die het eommunautaire reeht heeft geregeld, behoren tot de exclu-
sieve bevoegdheid van het HvJEG. Bij de beantwoording van de voorliggende vraag aan wel-
ke kant van de demarcatie de vraag behoort die aan het HvJEG ter beantwoording is voor-
gelegd, dient de omvang van het reeht te worden vastgesteld dat het HvJ EG bevoegd is uit
te leggen. Een belangrijke vraag is of het HvJ EG deze term reserveert voor het gesehreven
recht, of dat het ook ongesehreven reeht - bijvoorbeeld beginselen - tot het eommunautaire
reeht rekent. Ook is de verhouding tussen het eommunautaire recht, het nationale reeht
van de lidstaten en het internationale reeht in dit opzicht relevant. Met de antwoorden op
deze vragen bepaalt het HvJ EGde aard en de inhoud van het eommunautaire reeht. De de-
marcatie, en daarmee de rechtsmacht van het HvJ EG. hangt direct van de antwoorden af.

In par. 4.2. wordt het begrip 'recht', oftewel de bronnen van het eommunautaire recht,
toegelicht. In par. 4.3. wordt besproken hoe het HvJ EG het reeht uitlegt. Beide onderwer-
pen zijn van belang voor het onderzoek naar de taakopvatting van het HvJ EG. Opereert
het HvJ EG zuiver als reehtsuitlegger. of heeft het Hv] EG een bredere opvatting van de
taken die hem in het EG-Verdrag zijn toegekend, zodat het zieh bevoegd heeft verklaard
om het reeht te vormen, e.q. reeht te seheppen? In beide situaties dient zich vervolgens de
vraag aan, van welke methoden het HvJ EG zich bedient om zijn taak te vervullen.

4.2 BRONNEN BIJ DE RECHTSVINDING

Het HvJ EG heeft op grond van art. 220 EG de taak 'het reeht' uit te leggen. Het HvJ EG
heeft aan dit begrip een ruime uitleg gegeven, zodat het, gelijk het internationale reeht
dat grotendeels uit gewoonterecht bestaat, zowel het geschreven als het ongesehreven
reeht omvat. Het ongesehreven recht neemt een belangrijke plaats inbinnen de eommu-
nautaire reehtsorde en wordt tot het primaire recht gerekend. Het gesehreven reeht wordt
onderverdeeld in het primaire recht (de eommunautaire verdragen en de internationale
verdragen waaraan alle lidstaten, hetzij individueel of via hun lidmaatschap van de Ge-
meenschap. zijn gebonden) en het seeundaire recht (verordeningen, richtlijnen, besluiten
en beschikkingen). Daarnaast vormen ook de jurisprudentie van het HvJ EG en die van het
Europees Hofvoor de Reehten van de Mens in Straatsburg (hierna: EHRM) bronnen die
snel aan belang hebben gewonnen. Het HvJ EG verwijst regelmatig naar gebruiken en ver-
keersopvattingen, die een aanvullende bron vormen.

Het HvJ EG benadrukt vooral in zijn adviezen, bijvoorbeeld over voorstellen voor intern a-
tionale verdragen die de Gemeenschap wil aangaan, de noodzaak om de eenheid en de sa-
menhangvan het eommunautaire reeht te bewaren." Om de consistentie en samenhang

55 Advies van 26 april 1977. nr. 1/76. punt 11.
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van de communautaire rechtsorde te verzekeren, is het noodzakelijk dat de gehanteerde
begrippen eenduidig worden uitgelegd. Bij deze uitlegging knoopt het HvJEGaan bij ver-
schillende bronnen. Hierna volgt een overzicht van de bronnen die het HvJ EGgebruikt,
vooral op het gebied van de btw.
1. Het primaire recht:

- De communautaire verdragen (het EG-Verdrag met inbegrip van de latere aanvul-
lingen, alsmede het EGA-Verdrag)vormen de kern van het communautaire recht.
In de jurisprudentie over de btw komen vooral de bepalingen in het EG-Verdrag
over de werking van de interne markt voor. De harmonisatie van de indirecte belas-
tingen, zoals de btw, is absoluut noodzakelijk om het vrije verkeer mogelijk te rna-
ken;

- De internationale verdragen die bindend zijn voor de Gemeenschap en haar lidsta-
ten bevatten verplichtingen die een geheel eigen plaats innemen in de communau-
taire rechtsorde. De relatie tussen deze verdragen en de overige bronnen van het
communautaire recht is niet eenvoudig te duiden. Het beginsel van de gemeen-
schapstrouw verzet zich er mijns inziens tegen dat een lidstaat zich eenzijdig ont-
rekt aan verdragen waarbij aile lidstaten partij zijn en die worden beschouwd als
onderdeel van de communautaire rechtsorde. Ditzelfde beginsel staat eraan in de
weg dat een lidstaat eenzijdig een internationaal verdrag sluit dat in strijd is met
zijn communautaire verplichtingen. De bepalingen in het EG-Verdrag over de ver-
houdingen met derde staten (art. 300 EGe.v.) irnpliceren dat de Commissie c.q. de
Gemeenschap de internationale betrekkingen onderhoudt met de belangrijkste or-
ganisaties, zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa. Verdragen tussen lid-
staten en derde staten die dateren van voor het lidmaatschap worden gerespec-
teerd, maar de lidstaat dient ervoor te zorgen dat een eventuele strijdigheid met het
communautaire recht wordt opgelost;

- De algemene rechtsbeginselen, waartoe de fundamentele rechten behoren die vol-
gens het HvJEGdeel uitmaken van de rechtsstelsels van de lidstaten, behoren tot
het communautaire recht. De belangrijkste beginselen zijn neergelegd in het Euro-
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM),dat me de als inspiratie-
bron heeft gediend voor de grondrechten die in de Grondwet zijn opgenomen, en
het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten. Tot de inwer-
kingtreding van de Grondwet (die in de aangenomen vorm door de negatieve uit-
komst van de referenda in Nederland en Frankrijk uiterst onzeker is) zijn deze
grondrechten niet bindend. Uit de jurisprudentie van het EHRMen het HvJEGblijkt
ondubbelzinnig dat het communautaire recht de fundamentele rechten respecteert
en beschermt. Tot de algemene beginselen behoren ook beginselen die als beginse-
len van behoorlijk bestuur worden aangemerkt, zoals het gelijkheidsbeginsel en
het vertrouwensbeginsel. Binnen de btw speelt het neutraliteitsbeginsel een leiden-
de rol.

2. Het secundaire recht:
- Verordeningen hebben directe werking in de lidstaten, en vormen een interpreta-

tiemiddel bij de uitleg van bepalingen en begrippen in maatregelen op andere
rechtsgebieden, bijvoorbeeld het begrip onttrekking aan het douanetoezicht dat in
het douanerecht wordt gebruikt, om te bepalen wanneer sprake is van een aan btw
onderworpen onttrekking van binnengebrachte goederen. Ook kan de verordening
die aan het ontstaan van een concreet geschil ten grondslag ligt, opheldering ver-
schaffen. Een voorbeeld vormt de jurisprudentie over de vraag of agrarische subsi-
dies de vergoeding vormen voor een met btw belaste prestatie;

- Richtlijnen kunnen een soortgelijke functie vervullen als verordeningen, bijvoor-
beeld een richtlijn over verzekeringshandelingen om te bepalen of een belasting-
plichtige als assurantiemakelaar kan worden aangemerkt'":

56 Arrest van 5 maart 2005, Arthur Andersen, C-472/03, N1FR2005/321.
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- Aanbevelingen en adviezen. Op basis van de verdragen en ook het secundaire reeht
kunnen de instellingen adviezen vragen of aanbevelingen doen. Aanbevelingen en
adviezen kunnen weliswaar nuttige aanwijzingen bevatten, doch zijn niet bindend.
Vooral de adviezen van het HvJ EG zijn bij de uitlegging van het recht van nut, om-
dat het HvJ EG essentiele opmerkingen heeft: gemaakt over de wijze waarop het
communautaire recht geduid, uitgelegd en toegepast moet worden. Ook blijkt uit
de adviezen over de sluiting van internationale verdragen hoeveel waarde het Hv]
EG heeht aan de eenheid van het eommunautaire reeht.

3. De jurisprudentie van het HvJ EG, die in de loop der tijd door de aanwas van besliste
en aanhangige zaken aan gezag en gewicht gewonnen heeft:. Ook de jurisprudentie van
het EHRM is een inspiratiebron bij de uitlegging van de fundamentele rechten. die vol-
gens het HvJ EG tot de reehtsstelsels van aIle lidstaten behoren. Uit de jurisprudentie
van het EHRM blijkt dat deze rechterlijke instantie de bescherrning die het cornmunau-
taire reeht biedt op het gebied van de fundamentele rechten als gelijkwaardig be-
schouwt aan die van het EVRM, mits de toegang tot het HvJ EG gewaarborgd is en het
HvJ EG het EVRM op gelijkwaardige wijze toepast.
Uit de instemmende verkIaring van een van de reehters van het EHRM57valt af te lei-
den dat het EHRM aan een volle toetsing van de inhoudelijke gelijkwaardigheid niet
toekomt, zodat de procedure le aspecten de basis vormen voor de veronderstelling dat
het eommunautaire reebt gelijkwaardige bescberming biedt. Nadat de Grondwet in
werking is getreden (wat door de negatieve uitkomst van de referenda in Nederland en
Frankrijk uiterst onzeker is) en de reehtspersoon EU tot het EVRM is toegetreden. zal
ook een inhoudelijke toetsing van de jurisprudentie van bet HvJ EG beter mogelijk
zijn. De veronderstelling van het EHRM dat het communautaire reeht gelijkwaardige
beseherrning biedt tenzij het tegendeel duidelijk is gebleken, kan in uitzonderlijke ge-
vallen leiden tot een maneo in de reehtsbescherming omdat een inhoudelijke afweging
van de eommunautaire belangen aan de ene, en de fundamentele rechten van de bur-
ger aan de andere kant, niet op eommunautair niveau plaatsvindt. Het Hv] EG heeft
niet in alIe situaties recbtsmaeht en is in een prejudiciele procedure in zekere mate af-
bankelijk van de vragen die de verwijzende reebter stelt. De rechtsbeseherrning waar-
op het EHRM vertrouwt, zaJ in veel situaties door de nationale reehter moeten worden
geboden. Een complicatie is dat somrnige lidstaten bet dualisme aanhangen, waardoor
zij de burger geen direct beroep toekennen op de direct werkende bepalingen in inter-
nation ale verdragen. Deze lidstaten zetten eerst deze bepalingen om in nationaal
recht, waarop de burger zich volgens de nationale procedures kan beroepen.

4. Overige bronnen. waaronderverkeersopvattingen. Volgens de moderne opvatting over
de taakuitoefening van de reehter is het noodzakelijk dat de reehter bij de uitlegging
van het reeht rekening houdt met wat in de samenleving leeft:. Deze aansluiting bij de
'opvattingen van de man in de straat'58 is ook van belang voor de aeceptatie van een
reehterlijke uitspraak als zijnde reehtvaardig, en draagt bij aan de legitimatie van de
reehter. Het HvJEG knoopt regelmatig aan bij verkeersopvattingen, normaal spraakge-
bruik, tradities en gewoontes.

De preambule van de uit te leggen regeling en de werkdocumenten van de instellingen,
zoals van de Raad, de Commissie en het Parlement, kunnen eveneens nuttige aanwijzin-
gen bevatten en inzicht bieden in de aehtergronden, doelstellingen en werking van de re-
geling. De advocaten-generaal verwijzen naardeze stukken om alIe relevante maatregelen
en bepalingen in de juiste context te plaatsen en het doel en de strekking van de uit te
leggen be paling of maatregel te achterhalen, om uiteindelijk tot een nuttig. volledig en
consistent advies aan het HvJ EG te komen. Het is aanbevelenswaardig kennis te nemen
van de conclusie en deze te vergelijken met het arrest, omdat het HVJEG doorgaans min-

57 Arrest van her EHRM30 juni 2005. Bosphorus tegen lerland, nr. 45036/98. Zieook het arrest van
het Hvj EGvan 30 juli 1996. Bosphorus. nr. C-84/95.jurispr. 1996. p. 1-3953.

58 Arrest van 14 mei 1985. Van Dijk's Boekhuis. nr. C-139/84. [unspr. 1985, p. 1405.
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der woorden aan de achtergronden wijdt dan de advocaat-generaal. Voor een goed begrip
van een zaak en een overzicht van het toepasselijke recht is de conclusie van de advocaat-
generaal een onmisbare bron, zelfs (of juist) indien het HvJ EG de advocaat-generaal niet
voigt.

4.3 INTERPRETATIEMETHODEN

Bij de uitlegging en de toepassing van het recht is een overzicht en goed begrip van de fei-
ten en de omstandigheden van de voorgelegde casus een eerste vereiste. Uit de hem ter
beschikking staande bronnen zal de rechter vervolgens die bepalingen van geschreven en
beginselen van ongeschreven recht selecteren die hem bij de oplossing van nut zijn. Ver-
volgens past hij de bepalingen en de beginselen op de concrete casus toe; dit proces wordt
rechtsvinding genoemd. Sinds het legisme (de rechter is de mond van de wet59) is verlaten,
speelt de eigen inbreng van de rechter een belangrijke rol bij de rechtsvinding.s" Vooral
wanneer de wet niet duidelijk is. dient de rechter de wet te interpreteren in overeenstem-
ming met het recht in het algemeen, de in de maatschappij levende opvattingen en ook
zijn eigen geweten en ervaring. De invulling van vage begrippen als goede trouw (in het
communautaire recht: gemeenschapstrouw) vergt een zorgvuldige aanpak, met name om-
dat in deze situaties vaak tegenstrijdige belangen moeten worden gewogen.

De rechter kan tegenwoordig niet meer volstaan met een verwijzing naar zijn eigen gezag
als rechtvaardiging voor zijn beslissing.s! Hij dient zijn beslissing deugdelijk te motiveren.
met vermelding van de bronnen die hij heeft gebruikt. Uit de motivering is ook doorgaans
afte leiden welke interpretatiemethode de rechter he eft gebruikt om uit de feiten en de
rechtsregels de beslissing af te leiden. Ook dient hieruit te blijken welke feiten en rechts-
regels wei, en welke niet hebben meegespeeld bij de beslissing. De motivering stelt boven-
dien een hogere rechter in staat om de beslissing te beoordelen. Gebreken in de motive-
ring zijn in veel mode me rechtsstelsels grand om een rechterlijke uitspraak te vernieti-
gen. vooral als de weging en de beoordeJing van de feiten en de omstandigheden van het
geding niet aan de beoordelende rechter zijn voorbehouden. De motivering van de hoog-
ste rechter vormt een cruciaal onderdeel van de rechtsvorming en dient duidelijk en 10-
gisch te zijn.

In dit hoofdstuk worden de interpretatiemethoden beschreven die het HvJ EG (en de ad-
vocaten-generaal) ter beschikking staan, en wordt aangegeven welke methoden het meest
worden gebruikt. In het arrest Cilfit62, het standaardarrest over de wijze waarop het com-
munautaire recht uitgelegd en toegepast dient te worden. heeft het HvJ EG geoordeeld
dat:
- De bewoordingen van de bepaling in beginselleidend zijn, doch dat hierbij rekening

moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van het communautaire recht.
Bij de taalkundige of grammaticale uitleg is vergelijking van de verschillende taalver-
sies vereist (taalkundige of grammaticale interpretatie);

59 Charles de Montesquieu, De I'esprit des lois. 1748. vertaling gepubliceerd als Overde geest derwetren,
Uitgeverij Boom 2003.

60 Zie de conclusie van A-GPoiares Maduro van 7 april 2005 in de gevoegde zaken C-255/02, C-419/
02 en C-223/03.Hij merkte op dat de wet meer is dan de tekst waarin zij is vervat, Ook de bedoe-
ling van de bepaling en van het instrument waarvan zij deel uitmaakt, dienen bij de uitleg te wor-
den meegenomen.

61 In de tijd van de Romeinse keizer [ustitianus was de toepassing van het recht simpel: de keizer
bepaalde zelf hoe de regels in de door hem ontworpen Codex dienden te worden uitgelegd. Zie
ook de kritiek van Montesquieu op de situatie waarin de rechterlijke en de wetgevende macht in
een hand zijn.

62 Arrest van 6 oktober 1982. ill. 283/81. Jurispr. 1982. p. 3415.
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- lndien de taalversies gelijlduidend zijn, de bepaling dient te worden bezien in de con-
text van de maatregel waarvan zij deel uitmaakt of van het communautaire recht als
geheel (systematische of contextuele interpretatie);

- Bij de uitlegging rekening dient te worden gehouden met doel en strekking van de be-
paling of de maatregel waarvan de bepaling deel uitmaakt (teleologische interpretatie).

Tevens kunnen uit de jurisprudentie de volgende regels worden afgeleid:
- Doel en strekking kunnen soms worden gereconstrueerd aan de hand van de werkdo-

cumenten, de voorstellen van de Commissie. de commentaren van de adviesorganen
en de verklaringen van de lidstaten (rechtshistorische en wetshistorische interpretatie)63;
Het Hv] EGverwijst veelvuldig naar de ontwikkelingsstand van het communautaire
recht. De voortschrijdende uitbreiding en verdieping van het communautaire recht is
mede van invloed op de uitlegging van een begrip. bepaling ofmaatregel van commu-
nautair recht (dynamisch-evolutieve interpretatie)64;
Het Hv] EG onthoudt zich van toepassing van communautaire wetgeving die nog niet
in werking is getreden. De antidperende interpretatiemethode wordt niet toegepast.

Het communautaire recht, dat zijn karakter niet aileen aan institutionele kenmerken ont-
leent maar ook aan culturele (zoals de veeltaligheid, de beladen geschiedenis. verschillen-
de gewoonten en het grote aantal burgers binnen zijn toepassingsgebied). kent twee op-
vallende interpretatietechnieken. die als communautaire concepten zijn ontwikkeld. De
eerste techniek is die van de taalvergelijking. die wordt toegepast zodra de taalversies af-
wijken of zelfs grote verschillen vertonen. De taalversie die het dichtste doel en strekking
van de bepaling of de maatregel benadert, verdient dan de voorkeur" De tweede techniek
is het verbod op misbruik van het communautaire recht. Ook hier bepalen doel en strek-
king van de vermeend rnisbruikte bepaling of maatregel of de particulier het aan de com-
munautaire rechtsorde ontleende recht, zoals restitutie bij uitvoer en aftrek van btw.
daadwerkelijk toekomt. lndien doel en strekking zich tegen toekenning verzetten en het
oogmerk om het recht te verkrijgen het wezenlijke doel vormde om een transactie aan te
gaan, wordt de particulier het recht ontzegd of ontnomen."

In beide technieken zijn de sleutelwoorden doel en strekking. Uit de jurisprudentie op het
gebied van de btw blijkt dat de teleologische interpretatiemethode - al dan niet gecombi-
neerd met de systematische - de meest gebruikte methode is. Indien de bepaling wat be-
treft tekst of context met overige bepalingen voldoende duidelijk is. volstaat de tekst als
bron. Deze taalkundige methode wordt volgens de Cilfit-doctrine weliswaar standaard als
eerste toegepast (zie ook de conclusies van de advocaten-generaal). maar biedt in de rnees-
te gevallen geen afdoende oplossing. Vooral de laatste tijd is het zwaartepunt verschoven
naar doel en strekking.

63 Arrest van 28 maart 1996. Gemeente Emmen, nr. C-468/93. V·N 1996. p. 1545 en FED1996/690.
64 Arrest van 8 november 2001, Commissie tegen Nederland, nr. C·338/98. V·N 2001/61.23 en NTFR

2001/1570.
65 Arrest van 26 juni 2003. MKGFactoring. nr. C-305j01. VoN 2003/34.13. FED2003/513 en NTFR2003/

1144. In dit arrest werd de Zweedse taalversie. die dateert van na de invoeringvan de Zesde Richt-
lijn (Zweden trad pas in 1996 toe). naast de Engelse beschouwd als de taalversie die de doelstelling
van de Zesde Richtlijn het dichtst benaderde. In hun artikel vroegen Te Boekhorst en Swinkels
zich af of een recentere taalversie van de Zesde Richtlijn tot richtsnoer zou worden genomen, in-
dien zij de doelstel.ling van de Zesde Richtlijn beter verwoordde dan de overige, oudere, taalver-
sies (indien uit aile taalversies geen eenduidig antwoord kan worden afgeleid). Het antwoord op
deze vraag luidt naar rnijn mening bevestigend (P.J. te Boekhorst en J.J.P. Swinkels, 'Het begrip-
penkader en de interpretatie van belastingrichtlijnen van de Europese Cemeenschap'. MBB 2003/
46).

66 Arresten van 21 februari 2006. Halifax. nr. C-255/02. V·N 2006/13.20 en NTFR2006/359. en Univer-
sity of Huddersfield, nr. C-223j03. VoN 2006/14.19 en NTFR2006/360.
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De bovenstaande technieken zijn ook geschikt voor de rechter die met het nemen van de
beslissing is belast (bijvoorbeeld de nationale rechter die een bepaling van communautair
recht dient uit te leggen in een aan hem voorgelegd geschil). Bij de uitlegging speelt de
ontwikkelingsstand van het communautaire recht een belangrijke rol. Het wetshistori-
sche en het rechtshistorische onderzoek, dat de advocaat-generaal doorgaans voor zijn re-
kening neemt, speelt een ondersteunende rol bij het vinden van de systematiek en doel
en strekking van een maatregel of een bepaling. Deze methode levert echter niet altijd
een afdoende antwoord op, omdat de documenten van de Raad niet openbaar zijn. Indien
de Raad om onbekende redenen van het voorstel van de Comrnissie is afgeweken, kunnen
aan de ontstaansgeschiedenis van een bepaling of een maatregel geen voldoende argu-
men ten worden ontleend om een uitleggingsvraag te beantwoorden. Het HvJ EG zal dan
aan de hand van andere hulpmiddelen, zoals de tekst, de context ofhet systeem waarbin-
nen het begrip of de bepaling voorkomt, de beginselen (zoals het neutraliteits- en het
rechtszekerheidsbeginsel) en de logica een antwoord moeten formuleren. Het HvJ EG
heeft laten zien dat ook met economische analyses"? en verkeersopvartingens" een zinvol
en aanvaardbaar antwoord kan worden gevonden.

4.4 AFSlUITING

De jurisprudentie geeft aan dat het HvJ EG een ruime uitleg voorstaat van het begrip
'recht', en dat het een geheel eigen visie he eft ontwikkeld op de wijze waarop dit recht
moet worden gevonden. De stelling dat het HvJ EG een aanzienlijke bijdrage heeft gele-
verd aan de vorming van het communautaire recht vindt steun in de hoeveelheid gewezen
arresten, de hoeveelheid aanhangige zaken en de kwaliteit van het gemiddelde arrest.
Dankzij de onafhankelijke aanpak van het HvJ EG, dat eigen concepten ontwikkelt=' en
de nationale rechtsstelsels van de lidstaten buiten beschouwing laat, is eenjurisprudentie
ontstaan die autonoom is. Dit autonome karakter heeft de aanvaarding van de rechtspre-
kende macht van het HvJ EGbevorderd, omdat geen enkele lidstaat wordt voorgetrokken
ofbenadeeld.

Voor een goed begrip van de rol van het HvJ EG is niet aIleen kennis van zijn opvatting
over het recht en de gebruikte interpretatietechnieken nodig, maar ook inzicht in de wij-
ze waarop het HvJ EG de communautaire rechtsorde heeft gekarakteriseerd en hoe het de
verhouding tussen de verschillende rechtsstelsels ziet. Een uitvloeisel van de visie van het
HvJ EG over de aard en de inhoud van het communautaire recht is de erkenning van het
bestaan van communautaire begrippen. Deze begrippen hebben een belangrijke rol ge-
speeld bij de vorming van de communautaire rechtsorde en bij de harmonisatie van de
regelgeving op verschillende terreinen, waaronder de btw. Aan deze onderwerpen is het
volgende hoofdstuk gewijd.

67 Zie bijvoorbeeld de conclusie van A-GGeelhoed van 3 juni 2003 in de zaak Commissie tegen Italie,
nr. C-129/00, jurispr. 2003, p. 1-14637. De A-G beschreef aile omstandigheden die in aanmerking
moeten worden genomen bij de vraag of een lidstaat zich tegen teruggaaf van ten onrechte gehe-
ven belasting kan verzetten omdat dit zou leiden tot ongerechtvaardigde verrijking van de belas-
tingplichtige, die de belasting zou hebben afgewenteld op zijn afnerners. Hij gaf aan dat allerlei
marktomstandigheden een volledige afwenteling op de afnemer onmogelijk kunnen maken. De
Italiaanse rechters hadden de bewijslast niet geheel bij de belastingplichtige mogen leggen, om-
dat dit de uitoefeningvan zijn communautaire rechten onmogelijk dan weI uiterst moeilijk heeft
gemaakt. Zie ook de arresten van 5 maart 1996, Brasserie du pecheur en Factortame, nrs. C-46/93
en C-48/93, Jurispr. 1996, p. 1-1029, en de conclusie van A-GTesauro bij dit arrest.

68 Arrest van 14 mei 1985, Van Dijk's Boekhuis, nr. 139/84, BNB1985/335.
69 In haar conclusie van 12 april 2005, Intermodal Transport, nr. C-495/03, merkte A-GStix Hackl op

dat het concept van de acte clair in het arrest Cilfit een eigen, communautair, concept is en niet
is ontleend aan het Franse, gelijknamige concept. Naar mijn mening geldt hetzelfde voor het leer-
stuk misbruik van recht, dat het HvJ EG in het arrest van 21 februari 2006, Halifax, nr. C-255/02.
V·N 2006/13.20 en NTFR2006/359, ontwikkelde.
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5 De rol van communautaire begrippen bij de
harmonisatie van de btw

5.1 HET BESTAAN VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE

Het karakter van het communautaire recht wordt het beste getypeerd in de woorden van
het Hv] EG. dat heeft geoordeeld dat de lidstaten een autonome rechtsorde hebben geves-
tigd die rechten en verplichtingen creeert, en ten behoeve waarvan zij hun soevereiniteit
hebben begrensd.?? De communautaire rechtsorde vormt een supranationale rechtsorde.
die een integraal en onvervreemdbaar deel uitmaakt van de nationale rechtsorde van de
lidstaten, De lidstaten hebben door het bijzondere karakter van het communautaire recht
als autonome rechtsorde te maken met verschillende rechtsstelsels. waarbij de vraag rijst
hoe deze op elkaar inwerken. Heeft een bepaling van communautair recht voorrang op
een bepaling van nationaal recht, en kunnen burgers een direct beroep doen op een bepa-
ling in een richtlijn wanneer de lidstaat de bepaling niet correct heeft omgezet? Het Hv]
EG heeft benadrukt dat de communautaire rechtsorde voorrang heeft op het nationale
recht. en dat aile organen van de lidstaten zijn gehouden om de vervulling van de com-
munautaire verplichtingen te verzekeren (zie ook art. 10 EGover het beginsel van ge-
meenschapstrouw).

In internationale vraagstukken waar de Gemeenschap exclusieve bevoegdheid heeft, heb-
ben de lidstaten de bevoegdheid verloren om zelfstandig verdragen met derde staten te
sluiten. Conflicten die rijzen uit v66r de toetreding gesloten verdragen, dienen zo goed
mogelijk te worden opgelost, hoewel deze verdragen in beginsel worden geeerbiedigd, De
communautaire rechtsorde beinvloedt dus ook de wijze waarop internationale verdragen
inwerken op de nationale rechtsorde van de lidstaten en he eft de bevoegdheid van de in-
dividuele lidstaten om dergelijke verdragen te sluiten, ingeperkt.

5.2 DOORWERKING VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE

Of en. zo ja, hoe een bepaling van communautair recht doorwerkt in het nationale recht,
hangt afvan verschillende factoren, zoals de aard van de maatregel waarvan de bepaling
deel uitmaakt, de inhoud van de bepaling en haar redactie. Zo kunnen uit verdragen en
verordeningen, die niet in nationaal recht mogen worden omgezet, ook verplichtingen
voor burgers voortvloeien. Op direct werkende bepalingen uit beide instrumenten kun-
nen zij een direct beroep doen voor de nationale rechter. Met name de directe werking
van richtlijnen. die eerst moeten worden omgezet in nationale wetgeving. heeft aanlei-
ding gegeven tot een uitvoerige en casuistische jurisprudentie. De leidraad lijkt te zijn dat
burgers de rechten die zij aan het communautaire recht ontlenen en die voldoende on-
voorwaardelijk en duidelijk zijn geformuleerd, moeten kunnen uitoefenen.?" Inmiddels
heeft het Hv] EGgeoordeeld dat zelfs een voldoende nauwkeurige, doch voorwaardelijk
geformuleerde bepaling directe werking kan hebben en burgers inroepbare rechten kan
verlenen, indien een andersluidende uitkomst tot ongelijkheid in vergelijkbare gevallen
leidt.?? Zelfs de facultatieve voorwaarden die de lidstaten aan de toepassing van bepaalde

70 Arrest van 5 februari 1963, Van Gend en Laos. nr. 26/62.jurispr. 1963. p. 3.
71 Arrest van 29 januari 1982, Becker, nr. 8/81. FED1988/749.
72 Arrest van 10 september 2002, Kugler. nr. C-141/00,jurispr. 2002, p. 1-6833.
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vrijstellingen mogen stellen, vormen communautaire begrippen.?" Richtlijnbepalingen
waarbij bevoegdheden worden toebedeeld aan de lidstaten. scheppen geen direct inroep-
bare rechten voor burgers.

5.3 COMMUNAUTAIRE BEGRIPPEN

Niet aileen de oorsprong. maar ook de inhoud van het communautaire recht heeft een au-
tonoom. communautair karakter. Begrippen. termen en bepalingen van communautair
recht dienen autonoom en eenvormig te worden uitgelegd, teneinde tot een gelijk resul-
taat te komen in aile lidstaten. De uitlegging en toe passing van communautaire bepalin-
gen mogen niet athankelijk zijn van het nationale recht van de lidstaten. Op dit beginsel
bestaan twee uitzonderingen.?"
1. Slechts indien de uitlegging expliciet aan de lidstaten is overgelaten. mogen de natio-

nale wetten en gebruiken worden meegewogen. doch binnen bepaalde grenzen (de lid-
staten mogen op basis van het beginsel van de gemeenschapstrouw het doel en de
strekking van de bepaling niet negeren of het nuttige effect ondergraven);

2. Indien de be paling verwijst naar rechtsgebieden die nog niet zijn geharmoniseerd of
geeniformeerd, mogen de lidstaten aanknopen bij de eigen wetgeving en gebruiken.
Hierbij dienen de lidstaten de algemene beginselen te eerbiedigen (bijvoorbeeld op het
gebied van het strafrecht). Deze vrijheid wordt evenzeer begrensd door de gemeen-
schapstrouw en door de samenhang binnen het communautaire recht.

Het HvJ EGheeft geoordeeld dat de begrippen in het communautaire recht communautaire
begrippen zijn, die eenduidig moeten worden uitgelegd. Deze begrippen staan los van het
nationale recht van de lidstaten en hebben een eigen inhoud en betekenis. De inhoud en de
betekenis kunnen aan verschillende bronnen worden ontleend, zoals het prirnaire recht (de
communautaire verdragen, intemationale verdragen met derde staten en internationale or-
ganisaties die aile lidstaten en/of de Gemeenschap binden, en de algemene beginselen en de
fundamentele rechten) en het secundaire recht (verordeningen. richtlijnen. aanbevelingen.
beschikkingen en adviezen). Het HvJ EG knoopt ook aan bij gewoontes, verkeersopvattin-
gen en normaal spraakgebruik'" om communautaire bepalingen uit te leggen.

5.4 COMMUNAUTAIRE BEGRIPPEN IN DE BTW

Hoewel de btw nog niet volledig is geharmoniseerd en de lidstaten op bepaalde terreinen
beleidsvrijheid c.q. een beoordelingsmarge hebben, is zij ontegenzeggelijk communautair
van aard. Zij is ingebed in de communautaire rechtsorde waarvan het HvJ EG heeft geoor-
deeld dat zij een autonome rechtsorde is. Deze rechtsorde kent haar eigen begrippenap-
paraat, de autonome communautaire begrippen. die voor hun betekenis niet afhankelijk
zijn van gelijkluidende begrippen in het nationale recht van de lidstaten'" en in aIle lid-
staten op eenduidige wijze moe ten worden toegepast. Het HvJ EG heeft inrniddels vele
communautaire begrippen in de Zesde Richtlijn een eigen betekenis gegeven. wat aan-
zienlijk heeft bijgedragen aan de vorming van de btw en aan de richtlijnconforme ontwik-
keling van de nationale jurisprudentie in de lidstaten. Voorbeelden van communautaire
begrippen die in de jurisprudentie zijn uitgelegd en een belangrijke rol vervullen binnen
de btwzijn:
- Vaste inrichting??
- AIle vrijstellingen'"

73 Arrest van 7 mei 1998. Commissie tegen Spanje, nr, C-124/96, jurispr. 1998. p. [-2501.
74 Arrest van 18januari 1984. Ekro, or. 327/82.jurispr. 1984, p. 107.
75 Arrest van 14 mei 1985. VanDijk's Boekhuis. or. 139/84. [urispr. 1985, p. 1405.
76 Arrest van 6 oktober 1982. Cilfit. or. 283/81,jurispr. 1982, p. 3415. en het advies van 14 december

1991. nr. 1/91.
77 Arrest van 4 juli 1985. Berkholz, or. 168/84, jurispr. 1985, p. 2251.
78 Arrest van 15 juni 1989. SUFA,nr. 348/87, jurispr. 1989, p. 1737.
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- Het begrip 'levering van een goed'??
- Diensten op het gebied van de reclame'"
- Werkzaamheden en expertises aan roerende zaken'"
- Verhuur van onroerend goed82

- Onroerend goed83

In de btw voert het HvJ EGfunctionele'" analyses uit om een goed of een dienst aan de
hand van objectieve kenmerken en eigenschappen te duiden (deze techniek wordt ook
veel gebruikt in het douanerecht voor de vaststelling van het douanetariet). Een economi-
sche analyse'" is bij uitstek geschikt om de maatstafvan heffing vast te stellen. De begin-
selen, en vooral het neutraliteitsbeginsel, vereisen dat niet de vorm maar de inhoud pre-
valeert bij de heffing van btw.86 Niet zozeer een analyse van de (doorgaans op nationaal
recht gebaseerde) overeenkomsten, maar veeleer een onderzoek naar de feiten en oms tan-
digheden bepaalt hoe een transactie moet worden geduid. De opvattingen van de modale
afuemer kunnen hierbij van belang zijn."?

De jurisprudentie van het HvJEGroepr de vraag op welke begrippen geen communautaire
begrippen zijn. Uit de jurisprudentie van het HvJEGkan worden afgeleid dat de niet-com-
munautaire begrippen te herkennen zijn aan de uitdrukkelijke verwijzing naar de wetge-
ving van de lidstaten, bijvoorbeeld 'bouwterrein'." Alle gebruikte begrippen zijn dus
communautaire begrippen, tenzij uit de expliciete verwijzing naar de nationale wetge-
ving van de lidstaten anders blijkt. De hoofdregel dat een maatregel van communautair
recht communautaire begrippen bevat waarvan het HvJEG tot uitlegging bevoegd is,
heeft aanzienlijk bijgedragen aan de eenduidige uitlegging en toepassing van het commu-
nautaire recht in de praktijk van de lidstaten. Bij de uitlegging en toepassing van begrip-
pen die geen communautaire begrippen zijn, dienen de lidstaten het systeem en de con-
text van de Zesde Richtlijn te respecteren.

De erkenning van het bestaan van communautaire begrippen beperkt zich niet tot bepa-
lingen die lidstaten verplicht zijn om te zetten in hun nationale wetgeving. Het Hv] EG
heeft geoordeeld dat ook voorwaardelijk geformuleerde bepalingen, zoals art. 13 A,
lid 289, en art. 27 Zesde Richtlijn'P, dat de lidstaten de mogelijkheid biedt om een deroga-
tiebepaling te verzoeken om fraude en ontwijking te voorkomen of om de hefting te ver-
eenvoudigen, communautaire begrippen bevatten. Deze begrippen zijn dus volbloed (zij
het voorwaardelijke) communautaire begrippen. Op deze wijze wordt voorkomen dat de
ontwikkeling van de btw in de lidstaten uiteenloopt op een wijze, die zich niet verdraagt
met de beginselen van de interne markt. Bij de benutting van de hun verleende speelruim-
te dienen de lidstaten rekening te houden met deze beginselen, zoals het beginsel van ge-
lijke behandeling en het neutraliteitsbeginsel.

79 Arrest van 8 februari 1990, SAFE.nr. 320/88. ]urispr. 1990. p. 1-285.
80 Arrest van 17 november 1993. Commissie tegen Frankrijk, nr. C-68/92.]urispr. 1993. p. 1-5881.
81 Arrest van 6 maart 1997. Linthorst, nr. C-167/95.]urispr. 1997. p. 1-1195.
82 Arrest van 4 oktober 2001. Goed Wonen. nr. C-326/99.Jurispr. 2001. p. 1-6831.
83 Arrest van 16 januari 2003. Maierhofer. nr. C-315/00.[urispr. 2003. p. 1-563.
84 Arrest van 17 juli 1997. AROLease. nr. C-190/95.V-N 1997. p. 2933.
85 Arrest van 24 oktober 1996. Elida Gibbs. nr. C-317/94.V-N 1996/4573. punt 25.
86 Arrest van 18 november 2004. Temco Europe. nr. C-284/03.V·N 2005/21.22.
87 Arrest van 25 februari 1999. Card Protection Plan. nr. C-349/96.V-N 1999/15.28.
88 Arrest van 28 maart 1996. Gemeente Bmmen, nr. C-468/93.]urispr. 1996. p. 1-1721.
89 Arrest van 7 mei 1998. Commissie tegen Spanje, nr. C-124/96.]urispr. 1998. p. 1-2501.
90 Arrest van 10 april 1984. Commissie tegen Belgie, nr. 324/82. ]urispr. 1984. p. 1861.
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5.5 EVOLUATIE VAN COMMUNAUTAIRE BEGRIPPEN

De voortschrijdende verbreding en verdieping hebben gevolgen voor de definitie van be-
grippen die voorkomen in de communautaire wetgeving. Het is mogelijk dat begrippen
evolueren, maar het is aannemelijk dat deze ontwikkeling uitsluitend van niet-cornmu-
nautair naar communautair plaatsvindt. Aan deze ontwikkeling kan een einde komen in-
dien en voor zover de lidstaten besluiten de integratie en de harmonisatie op een lager
peil te brengen en een aangelegenheid of een verantwoordelijkheid. bijvoorbeeld op basis
van het subsidiariteitsbeginsel. terug te geven aan de lidstaten. Voor wat de btw betreft
verdient deze laatste suggestie geen navolging, omdat de btw een belangrijke plaats bin-
nen de interne markt inneemt. Iedere afwijking tussen de lidstaten. of het nu de uitoefe-
ning van een discretionaire bevoegdheid, een derogatiebepa1ing. een overgangsbepaling
of een uiteenlopende interpretatie van dezelfde regels betreft, brengt schade toe aan het
vrije verkeer en belemmert de ontwikkeling van de interne markt.

5.6 AFSLUITING

Het HVJEGheeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot de hoeder van de communautaire
rechtsorde, tot een rechtsprekende instantie die een eigen visie heeft ontwikkeld op de
manier waarop de doelstellingen van de Gemeenschap kunnen worden bereikt. Bij de uit-
legging gaat het HvJ EG uit van het eigen institutionele kader van het communautaire
recht en van het eigen, autonome begrippenapparaat. Tenzij de communautaire wetge-
ving expliciet naar de nationale rechtsorde van de lidstaten verwijst, is een communautai-
re uitlegging van een begrip of een bepaling noodzakelijk om de doelstellingen van het
communautaire recht te bereiken. Deze autonome, communautaire begrippen vormen
een belangrijk instrument bij de vorming van de communautaire rechtsorde. In het on-
derzoek wordt aan de jurisprudentie van het HvJEG over de communautaire begrippen
in de btw ruim aandacht besteed,

Indien de communautaire regelgeving expliciet naar het nationale recht van de lidstaten
verwijst of naar lokale gebruiken en omstandigheden, is geen plaats voor een communau-
taire uitleg. De gebruikte begrippen zijn dan geen communautaire begrippen. De aanwe-
zigheid van deze nationale begrippen vormt een criterium om de ontwikkelingsstand van
het communautaire recht - zij het in negatieve zin - te meten. Inhet onderzoek zal daar-
om aandacht worden besteed aan het bestaan van deze nationale begrippen in de btw.
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6 De uitdaging van de harmonisatie van de btw

6.1 PROBLEEMSTELLING: TEGENGESTELDE KRACHTEN
BEINVLOEDEN HET HARMONISATIEPROCES

De belangrijkste vraag in dit onderzoek is of de voitooiing van de gemeenschappelijke
markt zonder grenscontroles heeft geleid tot het btw-steisel dat daarbij hoort, een steisel
dat geen belernmeringen oplevert voor het vrije verkeer van goederen, diensten en perso-
nen (belastingplichtigen) en dat niet misstaat binnen een binnenlandse markt.?' Concreet
toegespitst op het begrip 'harmonisatie', Iuidt de vraag of de afstemming van de (nationa-
Ie) wetgeving en de praktijk tussen de lidstaten dusdanig is gevorderd, dat het hiervoor
beschreven doel is bereikt. Devergelijking van de huidige tekst van de Zesde Richtlijn met
de opsornming van de voor de harmonisatie benodigde fasen in de considerans van de Eer-
ste Richtlijn laat zien dat veertig jaar na de aanvaarding van laatstgenoemde richtlijn nog
niet aile fasen zijn voltooid. De vraag dient zich aan, of hiervoor een verklaring is aan te
wijzen. In het sprongsgewijze verloop van het harmonisatieproces zijn twee tegengestel-
de krachten te herkennen."
- Aan de ene kant staat de behoudzucht van de lidstaten, die aan de btw de belangrijkste

nationale belastingopbrengst ontlenen. Het is niet aantrekkelijk om de zeggenschap
over deze belasting te delen met de andere lidstaten. Deze kracht vertraagt de harmo-
nisatie;

- Aan de andere kant staan de functies van de btw als communautaire belasting. De eerste
functie is verwoord in de considerans van de Eerste Richtlijn: een geharmoniseerde
btw voorkomt marktverstoring en vervalsing van de mededinging in een gemeen-
schappelijke markt. Een goed functionerende gemeenschappelijke markt is niet moge-
lijk zonder een geharmoniseerde btw.93 De tweede functie is verbonden met de invoe-
ring van de Zesde Richtlijn. De lidstaten dragen een percentage van de uniforme grond-
slag voor de hefting van btw af aan de eigen middelen van de Gemeenschap. Dit
impliceert dat de bepalingen over de grondslag van de btw (bijna alle bepalingen in de

91 Zoals Wyatt en Dashwood (European Community Law. Sweet & Maxwell, 1993) schrijven, is pre-
cies vast te stellen of de Cerneenschap erin is geslaagd om de interne grenzen af te schaffen, om-
dat de grenscontroles dan niet meer worden uitgevoerd. Het is aanzienlijk moeilijker om vast te
stellen of daadwerkelijk sprake is van vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal, zelfs wan-
neer de grenscontroles zijn afgeschaft.

92 B.M. Veenhof beschrijft, ofliever: voorspelt, deze spanning in zijn artikelen uit 1973 (WFR1973/
93 en WFR1973/121). Hij merkt op dat de lidstaten van nature met veel reserve tegenover de har-
monisatie van hun economische politiek staan, terwijl zij weI bereid zijn mee te werken aan de
vorming van de gemeenschappelijke markt. De gemeenschappelijke markt betekent meer wel-
vaart en groei, terwijl de economische politiek, de naam zegt het al, een politieke aangelegenheid
is. Veenhof signaleert dat de gemeenschappelijke markt een zekere mate van harmonisatie van
belastingen vergt. Indien de lidstaten belastingen als politiek instrument willen hanteren, ver-
draagt deze wens zich niet met harmonisatie. Lidstaten zuilen flexibel willen inspelen op maat-
schappelijke ontwikkelingen en willen differentieren naar land en regio. Dit is onmogelijk als de
belasringen vergaand worden geharmoniseerd. Hij verwacht dat de harmonisatie van de tarieven
van de btw en de accijnzen op politieke moeiJijkheden zullen stuiten. Hij heeft mijns inziens vol-
komen gelijk gekregen.

93 De lidstaten hebben de mogeJijkbeid van afschaffing van de bestaande omzetbelastingen zonder
invoering van een btw kennelijk verworpen om financiele en budgenaire redenen.

De uitdaging van de harmonisatie van de btw 55



Zesde Richtlijn, behalve wellicht die over de tarieven en de administratieve verplich-
tingen) op dezelfde wijze in alle lidstaten dienen te worden uitgelegd om te verzekeren
dat alle lidstaten een proportionele last dragen. Deze kracht versterkt de noodzaak van
harmonisatie.

De geschiedenis van de btw laat zien dat het harmonisatieproces beurtelings aan beide
krachten onderhevig is. Het spel tussen beide krachten verklaart mijns inziens waarom
de harmonisatie van de btw sprongsgewijs verJoopt, waarbij de kracht van de sprongen
wordt bepaald door de prioriteit die de Raad wil geven aan de oplossing van de problemen
binnen de interne markt. Niet geheel toevallig viel de ingrijpendste aanpassing van de Zes-
de Richtlijn samen met de afschaffing van de fysieke grenzen tussen de lidstaten, het ul-
tieme symbool van de economische eenwording. Door de politieke meningsverschillen
binnen de Raad is deze sprong aanzienlijk bescheidener uitgevallen dan de Commissie bij
de opstelling van het Witboek'" voor ogen stond.

De behoefte aan fiscale soevereiniteit van de lidstaten, die in de voorstellen van de Com-
missie rninder aandacht kreeg dan de verwijdering van de belemmeringen voor het vrije
goederenverkeer, heeft een zichtbare stempel gedrukt op het uiteindelijke resultaat. In
plaats van een stelsel waarbinnen de lidstaten de opbrengsten van de btw zouden verre-
kenen, werd een ingewikkeld systeem voor de bepaling van de plaats van de prestatie ge-
entroduceerd en werd een stelsel van adrninistratieve verplichtingen ingevoerd dat de las-
ten grotendeels bij het bedrijfsleven neerlegde.?"

De kernvraag van dit onderzoek zou eigenlijk moeten luiden waarom de drie fasen in het
harmonisatieproces nog niet zijn doorJopen. De Gemeenschap heeft nog steeds niet het
btw-systeem dat bij een interne markt hoort, een markt zonder binnengrenzen waar vrij
verkeer, vrije mededinging engelijke voorwaarden voor alle deelnemers heersen. Dankzij
de verschillende btw-tarieven varieert de belastingdruk aanzienlijk tussen de lidstaten, en
dankzij de verschillende procedures voor handhaving en inning tussen de lidstaten kan
de uitvoering van een economische activiteit in een andere lidstaat een verzwaring van de
administratieve lasten opleveren. De beperking van het onmiddellijke aftrekrecht tot
voorbelasting die in de eigen lidstaat is geheven, ontmoedigt de aankoop van bepaalde
diensten en goederen in andere lidstaten. De vraag is gerechtvaardigd, waarom de maar-
regelen nog niet zijn genomen om deze hinderpalen weg te nemen.

De hiervoor geformuleerde kernvraag vergt primair een onderzoek naar de politieke be-
sluitvorrning binnen de Raad en naar de politieke besluitvorming van iedere individuele
lidstaat. Dit onderzoek valt buiten het kader van dit fiscaal-technische onderzoek naar het
harmonisatieproces van de btw. De politieke besluitvorrning is voor mijn onderzoek een
gegeven. In de volgende paragraaf formuleer ik daarom de vragen die ik binnen het kader
van dit fiscaal-technische onderzoek tot leidraad heb genomen.

6.2 PROBLEEMSTELLING: NADERE UITWERKING

In de vorige hoofdstukken kwamen de relevante bepaJingen van het EG-Verdrag aan de
orde. Een belangrijke doelstelling is de vorming van de interne markt, die de welvaart van
de Europese volkeren dient. Hoewel de interne markt dus als doelstelling wordt gepresen-

94 Witboek van 14 juni 1985 van de Cornmissie aan de Europese Raad bijeen in Milaan op 28 en 29
juni 1985, COM(85)310 def.

95 Bijl vroeg zich af ofhet systeem niet te ingewikkeld was geworden (De overgangsregeling voor de
btw 1993 tot en met 1996. WFR1992{645).Het was de vraag ofhet btw-stelsel zichzelf niet had
overleefd in een interne markt zonder binnengrenzen. Hij merkt. rnijns inziens terecht, op dat
overschrijding van de grenzen aanleiding blijft geven tot fiscale maatregelen. Dit is, zo begrijp ik
zijn opmerking, niet de bedoeling in een interne markt die client te fungeren als een binnenland-
se markt.
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teerd, is hij niet meer dan een mid del om de welvaart te bevorderen. De keuze voor de
interne markt als middel ter bevordering van de welvaart is in het kader van dit fiscaal-
technische onderzoek een gegeven. Wat wel het onderwerp van dit onderzoek is, is welke
functie de btw binnen deze interne markt heeft. lk leid uit art. 93 EG af dat de noodzaak
van harmonisatie van de indirecte belastingen, waaronder de btw, vooral wordt opgeroe-
pen door het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. De harmonisatie
is vereist voor zover zij nodig is voor de werking van de interne markt, waarvan dit vrije
verkeer een essentieel kenmerk vormt.

In het Eigeruniddelenbesluit van 1970 merkte de Raad de uniforme grondslag voor de btw
aan als een van de eigen middelen, waartoe de Gemeenschap autonoom is gerechtigd. Ook
deze politieke keuze vormt binnen dit fiscaal-technische onderzoek een gegeven, evenals
de keuzes om de samenstelling van de eigen middelen in de opvolgende Eigeruniddelen-
besluiten te veranderen. De keuze voor statistische gegevens als grondslag voor de bere-
kening van de bijdrage van de lidstaten heeft ertoe geleid dat het systeem van de Zesde
Richtlijn uitsluitend indirect van belang is voor de hefting van de eigen middelen (macro-
economische methode). lndien de Raad ooit mocht besluiten om aan te knopen bij de aan-
giften van de belastingplichtigen (de fiscale methode), zou de band met de Zesde Richtlijn
directer worden. Dit zou wel gevolgen hebben voor de belastingplichtigen, die dan op hun
aangifte en factuur onderscheid zouden moeten maken tussen de nationale en de commu-
nautaire component van de btw.

Uit de vorige alinea's leid ik af dat de btw binnen de communautaire rechtsorde twee be-
langrijke functies heeft. Ten eerste speelt de btw, als belasting die direct aanknoopt bij
transacties in goederen en diensten, een belangrijke rol bij de groei van het vrije verkeer
binnen de interne markt. De Zesde Richtlijn is destijds aangenomen om te voorkomen dat
de lidstaten eigen belastingen zouden heffen op goederen en diensten die het vrije ver-
keer zouden belemmeren. Een geharmoniseerde (maar liever nog een geuniformeerde)
btw is onmisbaar voor de optimale benutting van de voordelen van de interne markt. Ten
tweede vormt de grondslag van de btw de basis voor de berekening van een deel van de
eigen middelen, welk deel in de loop der tijd in gewicht is afgenomen ten gunste van de
bijdragen van de lidstaten op basis van hun bruto nationaal product. Aan de hand van de
functies van de btw zal ik de volgende aspecten van het harmonisatieproces onderzoeken:
1. Waar bevindt het harmonisatieproces zich op dit moment? De drie fasen die in de con-

siderans van de Eerste Richtlijn werden onderscheiden, zijn nog niet doorlopen. Dit
roept de vraag op, welke fasen weI, en welke fasen niet zijn afgerond. Deze vraag han-
delt over de ontwikkelingsstand van de btw. In dit kader dient niet alleen te worden
onderzocht welke fasen wei, en welke niet zijn voltooid, maar dient ook aandacht te
worden besteed aan de wenselijkheid van de status quo, en aan de effectiviteit van de
keuzes die de actoren in het harmonisatieproces hebben gemaakt. Hoe ver is de har-
monisatie voortgeschreden, en is hetgeen bereikt is, voldoende afstemming van de
wetgeving en de praktijk tussen de lidstaten om van een geslaagde harmonisatie te
spreken? In dit verband zal een aantal subvragen worden onderzocht:
1. Wat wilde de regelgever bereiken met het harmonisatieproces?
2. Welke maatregelen (verordeningen, richtlijnen, besluiten en beschikkingen) heeft

de regelgever aangenomen om zijn doelstellingen te bereiken?
3. Welke kritiek hebben de adviesorganen, zoals het Europees Parlement en de EESC,

geuit op de voortgang van het harmonisatieproces?
4. Welke fasen van het harmonisatieproces zijn nog niet afgerond, en welke maatre-

gelen zijn nodig om deze fasen afte ronden? Is dit (nog steeds) nodig voor de vor-
ming van de interne markt?

5. Welke rol heeft het HvJ EG vervuld binnen het harmonisatieproces? Bij de beant-
woording van deze subvraag staat het gebruik van de communautaire begrippen
centraal en wordt de ontwikkelingsstand van de btw onderzocht.
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6. De eerste vijf subvragen gaan over het feitelijke verloop van het harmonisatiepro-
ces (toetsing aan het oorspronkelijke plan). Zoals ik in de volgende delen zal onder-
bouwen, is het harmonisatieproces nog lang niet voltooid. Het is bovendien duide-
lijk dat de besluitvorming binnen de Raad, die bij unanimiteit moet plaatsvinden,
is vastgelopen. Op welke punten behoeft het verloop van het harmonisatieproces
verbetering, om de doelstellingen sneller naderbij te brengen? Op welke wijze kan
aan een haperend harrnonisatieproces een nieuwe impuls worden gegeven, zodat
voorstellen voor noodzakelijke verbeteringen eindelijk worden aangenomen? Indit
verband verdient ook bespreking of de keuze voor het instrument richtlijn wei zo
gelukkig is geweest, en of de regelgever zijn ambities had moeten opschroeven door
geen opdracht tot harmonisatie (via een richtlijn), maar een opdracht tot unificatie
(via een gedetailleerde verordening) in het EG-Verdrag neer te leggen.

2. War is de invloed van het vrije verkeer van goederen, diensten, person en en kapitaal
op het harrnonisatieproces? Het EG-Verdrag geeft aanleiding te veronderstellen dat de-
ze doelstelling, een middel om de welvaart te bevorderen, een belangrijke stimulans is
geweest om de indirecte belastingen, waaronder de btw, te harmoniseren. Het onder-
zoek naar de invloed van het vrije verkeer dient zich niet alleen te concentreren op de
inhoud van de genomen maatregelen, maar ook op de effectiviteit. Zijn deze maatre-
gelen voldoende geweest om de btw als hinderpaal binnen de interne markt te elimi-
neren? lndien het antwoord ontkennend luidt - en de dagelijkse praktijk laat zien dar
dit het geval is -, dient vervolgens te worden onderzocht hoe het anders kan. Welke
maatregelen zijn nodig om het ideaal van de interne markt, die functioneert als een
binnenlandse markt, te bereiken? Indit verband zullen de volgende subvragen worden
onderzocht:
1. Hoe worden goederen, diensten, personen en - in rnindere mate - kapitaal aan de

btw onderworpen (de plaats van de prestatie)?
2. Welke wijzigingen heeft de regelgever aangebracht om moeilijkheden binnen het

vrije verkeer op te lossen? In het verlengde hiervan ligt de vraag of de wijzigingen
effectief zijn geweest, of dat zij de moeilijkheden slechts deels of zelfs geheel niet
hebben opgelost.

3. Welke kritiek hebben de adviesorganen, zoals het Europees Parlement en de EESC,
geuit op de strategische keuzes van de regelgever?

4. Welke moeilijkheden bestaan op dit moment binnen de interne markt, en heeft de
regelgever al een strategie ontwikkeld om deze te verhelpen?

5. Welke rol heeft het HvJ EGvervuld om de benodigde harmonisatie tot stand te bren-
gen ten behoeve van het vrije verkeer? Bij de beantwoording van deze subvraag
staat het gebruik van de cornmunautaire begrippen centraal en wordt de ontwikke-
lingsstand van de btw onderzocht.

6. Welke maatregelen zijn nodig en haalbaar om de interne markt te realiseren? Uit
Deel I blijkt dat de Commissie voldoende maatregelen voorstelt om de grootste pro-
blemen binnen de interne markt te kunnen oplossen, maar dat de Raad niet tot po-
litieke overeenstemming kan komen. In dit verband dient te worden onderzocht of
de Commissie wei de juiste voorstellen doet, en wat de oorzaak is van de aarzelin-
gen binnen de Raad. Bestaan er werkbare alternatieven, die geschikter zijn om de
problemen die de btw binnen de interne markt veroorzaakt, op te lossen?

3. Wat is de invloed van de functie van de btw als een van de eigen middelen op het har-
monisatieproces? Dit deel van het onderzoek richt zich niet uitsluitend op de regelge-
ving rond de eigen middelen, maar ook op de wenselijkheid van de btw als eigen mid-
del. Is de btw wei een geschikt eigen middel, ofbestaan er volwaardige alternatieven?
Indien we aannemen dat de keuze (mede) op de btw valt. is de huidige regelgeving dan
voldoende effectief om de doelstelling van de eigen rniddelen (een eerlijke verdeling
van de lasten over de lidstaten) te bereiken? In dit verband zullen de volgende subvra-
gen worden onderzocht:
1. Welke ontwikkeling heeft de regelgeving op het gebied van de eigen middelen

doorgemaakt?
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2. Wat is de relatie tussen de Zesde Richtlijn en de regelgeving op het gebied van de
eigen middelen?

3. Welke kritiek hebben de adviesorganen, zoals het Europees Parlement en de EESC.
geuit op de rol van de btw binnen het stelsel van de eigen middelen?

4. Bestaan er plannen om het stelsel van de eigen middelen te wijzigen. en indien het
antwoord bevestigend luidt, welke rol wordt in deze plannen aan de btw toebe-
dacht?

5. Welke betekenis heeft het HvJEGbij de uitlegging van de Zesde Richtlijn toegekend
aan de functie van de btw als eigen middel? Bij de beantwoording van deze subvraag
staat vooral het gebruik van de communautaire begrippen centraal.

6. Is de btw een geschikt eigen middel? Indien het antwoord bevestigend Iuidt, is het
huidige stelsel dan de ideale wijze om de doeIstelling van de eigen middelen te be-
reiken, of zijn er alternatieven die tot een beter resultaat leiden?

Bij de behandeling van de geformuleerde vragen wordt niet uitsluitend aandacht besteed
aan de geschiedenis en de status quo van de harmonisatie, maar ook aan de toekomst.
Voorbeelden uit het buitenland en idee en van (vooral) de Commissie laten zien dat de weg
die de regelgever heeft gekozen, niet altijd de beste is geweest. Ik heb de bespreking van
de vragen aangegrepen om zelf alternatieven en suggesties voor verbetering aan te dra-
gen. Niet alleen het positieve recht, maar ook het wenselijke recht vormt een rode draad
in dit onderzoek, waarin de doelstellingen die aan de harmonisatie van de btw ten grond-
slag liggen, centraal staan.

Een andere leidraad vormt de vergelijking van de bijdrage die elk van de belangrijkste ac-
toren (de Raad, de Commissie, het HvJ EGen de lidstaten) heeft geleverd aan de harmoni-
satie van de btw. In dit verband wordt niet aIleen besproken wat elke actor concreet ge-
daan heeft, maar ook hoe hij dit heeft aangepakt en welke gevolgen zijn acties hebben
gehad voor het harmonisatieproces. Welke instrumenten en bevoegdheden stonden hem
ter beschikking. en kan worden gezegd dat hij deze effectief en naar behoren heeft ge-
bruikt? Een concrete vraag luidt, of een actor alles heeft gedaan wat - gezien zijn bevoegd-
heden - binnen zijn vermogen ligt om de problemen aan te pakken. Zoals ik hierna zal
onderbouwen, hebben de Commissie en (vooral) het HvJEGeen voortrekkersrol gespeeld.
De Raad heeft, na een ambitieuze start in 1967. geen stabiele en voortdurende bijdrage
geleverd. Het harmonisatieproces is sinds 1967 in schokken verlopen, zoaIs de aanvaar-
ding van de Zesde Richtlijn in 1977 en de aanvaarding van het overgangsregime bij de af-
schaffing van de grenscontroles op het goederenverkeer in 1991. In beide gevallen weiger-
de de Raad de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie te aanvaarden, en nam hij
wetteksten aan die veel minder vooruitstrevend waren dan de Commissie voor ogen had.
Vooral de vorming van de interne markt heeft door deze haperingen schade opgelopen.

Het Hv] EGheeft zich ontpopt tot de ware hoeder van de communautaire rechtsorde, dus
ook van de Zesde Richtlijn. Het Hv] EG heeft zich in de loop van de tijd een instrumenta-
rium eigen gemaakt dat iedere moderne rechter siert, en neemt doorgaans de ruimte om
zijn beslissingen uitvoerig te motiveren. Het Hv] EGis een onafhankelijke rechter geble-
ken. die controleert of de Raad en de Commissie de juiste procedures hebben gevolgd en
of zij de juiste grondslag in het EG-Verdrag hebben gebruikt. Door de aandacht die het HvJ
EG aan de beginselen (zowel die uit de mensenrechtenverdragen als die uit het bestuurs-
recht, zoals het vertrouwensbeginsel) en de eenheid van de communautaire rechtsorde
schenkt, is naar mijn mening een bestendige en overtuigende jurisprudentie ontstaan.
Het is aan het HvJEG te danken dat de bepalingen in de Zesde Richtlijn die zich voor di-
reete werking len en. steeds meer op vergelijkbare wijze in aIle lidstaten worden toege-
past.
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In hoofdstuk 8 wordt de methode beschreven die is gevolgd bij het onderzoek naar de
hiervoor geformuleerde vragen. In hoofdstuk 9 wordt de indeling van het onderzoek na-
der toegelicht. In hoofdstuk 7 wordt eerst aangegeven waarom dit onderzoek relevant is.
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7 De maatschappeIijke reIevantie van het onderzoek
naar de harmonisatie van de btw

De werkingssfeer van de btw wordt in art. 2 Zesde Richtlijn vrij algemeen omschreven. Zij
omvat alle leveringen van goederen en diensten die in het binnenland onder bezwarende
titei door een als zodanig handelende belastingplichtige worden verricht, alsmede de in-
voer van goederen en de intracommunautaire verwerving van goederen door een belas-
tingplichtige of een daarrnee gelijkgestelde persoon. De verbinding met art. 4 Zesde Richt-
lijn, dat de belastingplichtige beschrijft, maakt duidelijk dat aile econornische activiteiten
van een als zodanig handelende belastingplichtige binnen de werkingssfeer van de btw
vallen. Aan het begrip 'econornische activiteiten' he eft het HvJ EG een mime betekenis
toegekend.f" Dankzij haar ruime werkingssfeer be'invloedt de btw alle economische sec-
toren en door de hoge tarieven (het algemene tariefvarieert van 15% tot 25%)vorrnt zij
een aandachtspunt voor het gehele bedrijfsleven. Een verkeerde toepassing van de regels
leidt tot een aanzienlijk financieel risico. Ook voor beiastingplichtigen die vrijgestelde
handelingen verrichten, is de btw van belang omdat zij de voordruk dragen, Aile belas-
tingplichtigen, maar ook consurnenten, hebben er voorts belang bij dat de regelgeving op
het gebied van de btw juist wordt toegepast, wat vooral dient te worden vastgesteld aan
de hand van toetsing aan de algemene beginselen van het communautaire recht. Ook kun-
nen zij er vanuit competitieve overwegingen baat bij hebben om te controleren of de na-
tionale regelgeving, die een omzetting is van communautaire richtlijnen, in overeenstem-
ming is met deze richtlijnen. De lidstaten mogen geen belastingen heffen die onverenig-
baar zijn met het communautaire recht (art. 33 Zesde Richtlijn). Kennis van de
regelgeving op het gebied van de btw levert voordelen op voor belastingplichtigen en con-
sumenten, die voor de uitoefening van hun communautaire rechten afhankelijk zijn van
de instellingen wier plaats in het harrnonisatieproces hie rna wordt besproken, narnelijk
de regelgever (zowel op cornrnunautair als op nationaal niveau), de nationale rechter en
de nationale autoriteiten.

Voor de gemeenschapsregelgever is kennis van de stand van het harrnonisatieproces be-
langrijk om te kunnen bepalen welke stappen nodig zijn om de doelstellingen die hij zich
he eft gesteld, te halen. De analyse van de rol die de gemeenschapswetgever in het harrno-
nisatieproces heeft gespeeid en hetgeen hij heeft bereikt, vorrnt een belangrijk onderdeel
van dit onderzoek. Op dit moment is een tendens waarneembaar om te proberen zonder
grote verschuivingen van de belastingopbrengsten tussen de lidstaten. toch de adrnini-
stratieve lasten te verrninderen. Een oorsprongsiandsysteem met desgewenst een verreke-
ning van de opbrengsten, zoals de Cornrnissie heeft voorgesteld, voldoet niet aan de voor-
waarden die de Raad op dit moment aan het btw-systeem stelt. De Raad geeft de voorkeur
aan een besternrningslandsysteem met een versoepeling van de adrninistratieve verplich-
tingen met behulp van moderne technologie. Deze ontwikkeling. en haar effect op de in-
terne markt, maakt deel uit van het onderzoek.

De nationale regelgever die de richtlijnen op het gebied van de btw moet omzetten in na-
tionaal recht, is gebonden aan het resultaat dat de richtlijngever wil bereiken. Waar de
richtlijn hem keuzes biedt, zal de nationale regelgever moeten besluiten of hij deze wil

96 Arrest van 14 februari 1985. Rompelrnan, nr. 268/83, BNB1985/315_
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benutten. Bij de benutting van keuzes is de nationale regelgever gebonden aan de ruimte
die de richtlijn hem biedt, Slechts indien expliciet naar de nationale wetgeving of natio-
nale beleidsvrijheid c.q. beleidsruirnte wordt verwezen, kan de nationale regelgever zich
(iets meer) vrijheid veroorloven. Hierbij zal de nationale regelgever het spanningsveld er-
varen tussen de verplichting om te voldoen aan zijn communautaire verplichtingen aan
de ene. en de behoefte aan fiscale soevereiniteit aan de andere kant. Om de juiste keuze
te kunnen maken bij de omzetting van richtlijnen en. in de toekornst, de toepassing van
uitvoeringsverordeningen. op het gebied van de btw heeft de nationale regelgever kennis
nodig van de stand van de harrnonisatie.

Het beginsel van de gemeenschapstrouw van art. 10 EGvereist dat de nationale rechter
bij de uitlegging van de nationale regelgeving uitgaat van de veronderstelling dat de richt-
lijn correct is omgezet. Hij dient de nationale regelgeving dus zoveel mogelijk in de geest
en naar de strekking van de richtlijn uit te leggen. Hierbij is hij gebonden aan het arrest
Cilfit97• waarin het HvJ EG aanwijzingen heeft geformuleerd voor de nationale rechters
over de manier waarop zij het comrnunautaire recht moeten uitleggen. Hierbij spelen de
ontwikkelingsstand van hetcommunautaire recht en de herkenning en de uitlegging van
communautaire begrippen een belangrijke rol. De nationale rechter heeft dus belang bij
kennis van de stand van het harmonisatieproces. Ten eerste om de nationale regelgeving
richtlijnconform te kunnen uitleggen, en ten tweede om de richtlijn correct te kunnen
toepassen indien de nationale regelgeving onverenigbaar is met de richtlijn en de belas-
tingplichtige zich op de richtlijn beroept. In dit laatste geval zal de nationale rechter ook
moeten beoordelen of de richtlijnbepaling waarop de belastingplichtige zich beroept, di-
recte werking heeft. De hiervoor beschreven afwegingen kunnen moeilijk worden ge-
maakt zonder kennis van de harmonisatie van de btw, ook als onderdeel van het harmo-
nisatieproces van het communautaire recht in het algemeen.

Tot slot mag de rol van de nationale autoriteiten die toezicht houden op de heffing van de
btw en op de naleving van de (nationale) voorschriften niet worden onderschat. De natio-
nale autoriteiten zijn op basis van art. 10 EGverplicht van de veronderstelling uit te gaan
dat de lidstaat heeft beoogd de richtlijn correct om te zetten. Zij dienen dus de correcte
toepassing van de richtlijn na te streven, waarbij zij de algemene beginselen van het com-
munautaire recht dienen te respecteren. Dit betekent dat de autoriteiten kennis van de
stand van het harmonisatieproces nodig hebben om de volle werking van de richtlijn te
garanderen. Zij dienen op de hoogte te zijn van het bestaan en de betekenis van commu-
nautaire begrippen, en mogen niet zonder meer aanknopen bij de vertrouwde, nationale
begrippen op andere rechtsgebieden. zoals het burgerlijke recht. De nationale autoritei-
ten zullen in hun werk ook een spanningsveld ervaren, namelijk dat tussen de vervulling
van hun comrnunautaire verplichtingen aan de ene, en de bestrijding van fraude en mis-
bruik aan de andere kant. Debestrijding van fraude en misbruik vormt recent een belang-
rijk punt van aandacht voor zowel het HvJEG als de instellingen van de Gemeenschap.

Voor alle in dit hoofdstuk genoemde personen en instellingen is dit onderzoek van be-
lang. Als algemene belasting die bijna aile sectoren van het maatschappelijke leven raakt
en een belangrijke inkomstenbron vormt voor de lidstaten. syrnboliseert de btw grote, fi-
nanciele belangen. Het HvJEGheeft benadrukt dat deze belangen de toepassing van de
algemene beginselen, zoals het neutraliteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en
het gelijkheidsbeginsel, niet verhinderen. Aan het belang van deze beginselen wordt in
het onderzoek daarom veel aandacht besteed. Ter afsluiting merk ik op dat het onderzoek
ook voor academici en anderen die de btw als studie-object hebben. nuttig is. De btw is in
eerste instantie een comrnunautaire belasting. die haar karakter en beginselen ontleent
aan haar plaats binnen de communautaire rechtsorde. Kennis van de doelstellingen. de
geschiedenis. de huidige stand en de toekomst van het harmonisatieproces is onontbeer-

97 Arrest van 6 oktober 1982. nr. 283/81, jurispr. 1982. p. 3415.
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lijk bij de analyse. de beoordeling en de doorgronding van de ontwikkelingen van de btw
op comrnunautair en nationaal niveau.

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek naar de hannonisatie van de btw 63



64 Probleemstelling en verantwoording



8 De gevolgde onderzoeksmethode naar de
harmonisatie van de btw

Het onderzoek naar de stand van de harmonisatie van de btw vanuit het perspectiefvan
de regelgever is uitgevoerd aan de hand van bestudering van de regelgeving en de beschik-
bare rapporten en adviezen van de Commissie. het EESC. het Europees Parlement en de
Rekenkamer. Bij de verwerking en de analyse van deze stukken is vooral gelet op de com-
municatie tussen de instellingen. bijvoorbeeld of zij op elkaars kritiek hebben gereageerd,
en wat zij hiermee hebben gedaan. Een ander punt van aandacht was de ontdekking en
de beschrijving van consistente uitingen en gedragslijnen bij iedere instelling. Aan de
hand van vergelijkend onderzoek heb ik een aantal (buitenlandse) alternatieven beschre-
ven en beoordeeld op hun juridische en praktische bruikbaarheid binnen de cornmunau-
taire rechtsorde.

De ontwikkelingen binnen de eigen middelen (het besluitvormingsproces binnen de Raad
is moeizaam vanwege de tegenstrijdige belangen van de lidstaten. terwijl de Commissie
heeft aangegeven dat zij een nieuw systeem will en de interne markt (het overgangssy-
steem leidt tot problemen die het vrije verkeer van goederen en - vooral- diensten hin-
deren, terwijl de Raad maar geen besluit lijkt te kunnen nemen over voorstellen die de
Commissie heeft aangedragen om deze problemen op te lossen) nopen tot een grondige
en kritische bezinning op de voortgang van het harmonisatieproces. Ik heb een aantal sug-
gesties voor verbetering geformuleerd, maar ik besef dat de politiek aan de haalbaarheid
in de weg kan staan.

Bij het onderzoek vanuit het perspectiefvan het HvJ EG is de jurisprudentie van het HvJ
EG als uitgangspunt genomen. De bevindingen uit de jurisprudentie zijn nader onder-
bouwd met de adviezen die het HvJ EG he eft uitgebracht en met de condusies van de ad-
vocaten-generaal, Voor de duiding van de invloed van de fundamentele rechten heb ik de
relatie met de jurisprudentie van het EHRM kort onderzocht aan de hand van een aantal
kenmerkende arresten. Zoals ik in Deel II zal onderbouwen, is rnijn oordeel over de rol
van het HvJ EG binnen het harmonisatieproces van de btw positief. De jurisprudentie is
intrinsiek overtuigend, wat het gezag van het HvJ EG heeft vergroot. De stijging van het
aantal prejudiciele vragen en van het aantal zaken tussen de instellingen onderling. is een
aanwijzing dat de rol van het HvJ EG serieus wordt genomen door een ieder die door het
communautaire recht wordt geraakt.

De Grondwet kent een constitutionele taak aan het HvJ EG toe. Deze ontwikkeling beves-
tigt naar rnijn mening dat het gezag en de kennis van het HvJ EG worden erkend en op
waarde geschat (ik teken hierbij aan dat de inwerkingtreding van de Grondwet in de door
de Raad aangenomen vorm door de negatieve uitkomst van de referenda in Nederland en
Frankrijk uiterst onzeker is. maar dit zal geen verband houden met de erkenning van het
HvJ EG als constitutionele rechter die bevoegd is de Grondwet uit te leggen).
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9 De opbouw van het onderzoek naar de harmonisatie
van de btw

Devragen die in hoofdstuk 6 zijn geformuleerd, worden in twee delen behandeld. In Deel
I staat de invloed van de regelgever op het harmonisatieproces centraal, en in Deel II die
van de rechter, het Hv] EG.Beide delen zijn ingedeeld in vijfhoofdstukken, waarvan het
eerste de materie inleidt, het vijfde de concJusies samenvat en de middelste hoofdstukken
de materie behandelen aan de hand van drie centrale thema's:
- Plaats en ontwikkelingsstand van de btw als onderdeel van het cornrnunautaire recht;
- Effect van de btw op de voltooiing van de interne markt;
- Rol van de btw als onderdeel van het stelsel van de eigen middelen.

In Deel I wordt voor ieder thema eerst de geschiedenis belicht aan de hand van de regel-
geving en de beschikbare rapporten van de Commissie, het EESC,het Europees Parlement
en de Rekenkamer. In het hoofdstuk over de ontwikkelingsstand van de btw staat de ont-
staansgeschiedenis van de Zesde Richtlijn centraal, in het hoofdstuk over de interne
markt wordt de huidige regelgeving over de plaats van de prestatie en de administratieve
verplichtingen beschreven, en in het hoofdstuk over de eigen middelen komt de geschie-
denis van de Eigenrniddelenbesluiten en de uitvoerende verordeningen aan de orde. Deze
analyse is opgenomen in de eerste paragrafen van ieder hoofdstuk.

In de laatste paragraafvan de hoofdstukken over de ontwikkelingsstand en de eigen mid-
delen worden mogelijke toekomstige ontwikkelingen besproken aan de hand van aan-
hangige voorstellen en adviezen. De aanhangige voorstellen over de plaats van de presta-
tie, het thema dat het onderwerp is van het hoofdstuk over de interne markt, zijn opge-
nomen in het hoofdstuk over de ontwikkelingsstand. Deze voorstellen worden besproken
in samenhang met de visie die de Comrnissie in voorstellen over andere onderwerpen bin-
nen de btw heeft ontvouwd. Om de strategie van de Commissie voor de middellange ter-
rnijn zichtbaarder te maken, is ervoor gekozen de aanhangige voorstellen in een hoofd-
stuk samen te brengen. Een paragraaf over de toekomstige ontwikkelingen ontbreekt dus
in het hoofdstuk over de interne markt.

Bij de beschrijving en de analyse van de regelgeving en de commentaren daarop staan de
doelstellingen van de regelgever voorop. Met behulp van deze doelstellingen worden de
problemen van elke fase van het harmonisatieproces in kaart gebracht, en worden de
voorstellen voor de aanpak van deze problemen verge Ieken met de concrete maatregelen
die de Raad uiteindelijk heeft aangenomen. In dit deel worden tevens de aanhangige voor-
stellen en de commentaren daarop besproken. De Commissie verwacht veel van de huidi-
ge stand van de techniek om (administratieve) problemen op te lossen. Een aantal lidsta-
ten heeft aarzelingen ten opzichte van het gebruik van techno logie, wat deels wordt ver-
klaard vanuit de moeilijkheden die de lidstaten op dit moment ondervinden bij de
uitwisseling van gegevens en de verlening van wederzijdse bijstand. Volgens de kritische
rapporten die hierover zijn opgesteld, maken de lidstaten onvoldoende en op verkeerde
wijze gebruik van de technologische mogelijkheden.

In Deel II wordt de jurisprudentie van het Hv] EGbesproken en geanalyseerd. In het inlei-
dende hoofdstuk wordt aandacht be steed aan de bronnen van het communautaire recht
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en aan de interpretatietechnieken die het HVJEG gebruikt, In de drie hoofdstukken die
elk een thema van het harmonisatieproces behandelen, vormen de groei van het HvJ EG
in zijn rol als rechtsprekende instantie, de samenhang tussen de verschillende arresten
en het verband tussen de arresten en de geschiedenis van het communautaire recht (zie
Deel I) de leidraad. De leidraad wordt zichtbaarder gemaakt met behulp van de condusies
van de advocaten-generaal, die soms de gelegenheid aangrijpen om een beschouwing te
geven over een onderwerp of een principiele kwestie die voor de beantwoording van de
voorliggende vraag niet direct van belang is - en waar het HvJ EG in zijn overwegingen in
deze zaak niet aan toekomt - maar waarop het HvJ EG in latere arresten wei ingaat. De
algemene beschouwingen van de advocaten-generaal bevorderen vaak het begrip van de
samenhang binnen het communautaire recht en van de achtergronden van de specifieke
zaak of de aan de orde zijnde materie, en zij vormen een onmisbaar hulpmiddel bij de re-
constructie van het harmonisatieproces van de btw.

Een punt van kritiek op het HvJEG luidt vaak dat het HvJ EG zijn arresten niet voldoende
lOU motiveren, maar uitsluitend zou verwijzen naar eerdere jurisprudentie. Hoewel dit
laatste waar is voor zover het aangelegenheden betreft waarin het HvJ EG zich vaker heeft
uitgesproken, is het eerste zeker niet de gehele waarheid. Om inzicht te krijgen in het pro-
ces van rechtsvinding, worden aIle arresten over de bepalingen en begrippen in de Zesde
Richtlijn die met de thema's verband houden, in (chrono)logische volgorde besproken en
becommentarieerd. Uitsluitend aan de hand van deze methode kan worden vastgesteld of
het HvJ EG zijn uitspraken voldoende motiveert. Bij de bestudering van de jurisprudentie
valt op dat het HVJEG zijn visie op de ontwikkeling van de btw geleidelijk prijsgeeft. Het
beperkt zich in beginsel strikt tot de beantwoording van de vragen van de verwijzende
rechter, maar wijdt soms - ogenschijnlijk ten overvloede - uit over principiele vragen en
kwesties die in de onderhavige zaak niet aan de orde zijn, maar waarover het langzaam
zijn mening vormt omdat de antwoorden de ontwikkeling van de jurisprudentie diep-
gaand zullen bemvloeden.?"

In Deel II wordt ook de ontwikkeling van communautaire begrippen besproken, een in-
strument dat het HvJ EG heeft ontwikkeld om de eenduidige uitlegging en toepassing van
het communautaire recht te verzekeren. Uit de jurisprudentie blijkt dat de sleutelbegrip-
pen in de Zesde Richtlijn, zoals '(levering van een) goed', 'belastingplichtige', 'maatstaf
van heffing', de vrijstellingen maar ook de modaliteiten die het recht op aftrek regelen,
communautaire begrippen zijn. Deze sleutelbegrippen spelen zowel bij het vrije verkeer
als in het stelsel van de eigen middelen een belangrijke rol. Zonder een eenduidige uitleg-
ging en toepassing van deze begrippen kunnen de doelstellingen van de gemeenschapsre-
gelgever niet worden gerealiseerd. De belangrijkste communautaire begrippen worden in
het kader van de thema's over de voltooiing van de interne markt (hoofdstuk 3) en het stel-
sel van eigen middelen (hoofdstuk 4) gedefinieerd.

Ieder deel wordt afgesloten met een uitgebreide condusie over de rol van de regelgever
(Deel I) c.q. het HvJ EG (Deel 11)in het harmonisatieproces van de btw. In deze hoofdstuk-
ken wordt ook aandacht besteed aan de (ondersteunende) rol van de Commissie. In het
hoofdstuk met de condusies over de rol van de regelgever komt ook de invloed van het
Europees Parlement en het EESC ter sprake. In de sectie met de condusies en aanbevelin-
gen ligt de nadruk op de voortgang van het harmonisatieproces op de langere termijn.
Hierin worden ook praktische suggesties gedaan om het be lang, de inhoud en de werking
van de communautaire rechtsorde beter toegankelijk te maken voor het publiek.

98 Vergelijk de arresten waarnaar het Hv] EG verwees in zijn arresten van 21 februari 2006. Halifax.
nr. C-255/02, Y·N2006/13.20 en N1FR2006/359. en University of Huddersfield, nr. C·223/03, Y·N
2006/14.19 en NTFR2006/360. over misbruik. In sommige van deze arresten stond de vraag of de
belastingplichtige zich aan fraude of misbruik schuldig had gemaakt, niet ter discussie. Het Hv]
EG gebruikte deze arresten wellicht om zijn oordeel over het bestaan van het leerstuk van mis-
bruik in de btw geleideJijk aan te kondigen.
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Deel I De rol van de regelgever binnen het
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1 De rol van de regelgever in de harmonisatie van de
btw

1.1 NOODZAAK VAN HARMONISATIE

De autonome, communautaire rechtsorde vormt een dynamische, relatiefnieuwe rechts-
orde die zich de afgelopen vijftigjaar heeft ontwikkeld van een voornemen tot de vesti-
ging van een vrije markt naar een kaderwetgeving die samenwerking op vele terreinen
mogelijk rnaakt, zoals veiligheid, werkgelegenheid, sociaal beleid, onderwijs, justitie, mi-
lieu en volksgezondheid. De samenwerking op de genoemde terreinen vormt volgens de
considerans van het EG-Verdrag slechts een instrument om de doelstellingen van de Ge-
meenschap te bereiken, namelijk vrede, voorspoed en veiligheid voor de volkeren van Eu-
ropa. Dankzij dit aantrekkelijke perspectief groeit het communautaire recht nog steeds,
zowel wat betreft het aantal burgers wier dagelijks leven het bemvloedt als de hoeveel-
heid beleidsterreinen die het bestrijkt. De vraag is of de communautaire rechtsorde tij-
dens zijn ontwikkeling niet alleen meer bereik, maar ook meer diepgang heeft gekregen.
Deze vraag kan uitstekend worden onderzocht aan de hand van een terrein waarop de har-
monisatie relatiefvroeg is begonnen: de btw.

In het inleidende hoofdstuk over de probleemstelling en de verantwoording ging ik in
op het begrip 'harmonisatie', Uit het EG-Verdrag, de jurisprudentie van het HvJ EG en
normaal spraakgebruik is afte leiden dat dit 'afstemming' of'toenadering' betekent. De-
ze afstemming oftoenadering he eft betrekking op de nationale wetgeving van de lidsta-
ten. Op grond van art. 93 EG dient deze harmonisatie uitsluitend plaats te vinden voor
de instelling en de werking van de interne markt per 31 december 1992. In verband met
deze mijlpaal dienden niet aIleen fiscale, maar ook fysieke en technische barrieres te
worden geslecht. Deze studie draait om de afstemming of toenadering van de wetgevin-
gen van de lidstaten met als doel de verwijdering van een belangrijke fiscale barriere:
de btw.

De noodzaak van harmonisatie van de omzetbelastingen die in de lidstaten werden gehe-
ven, werd al bij de ondertekening van het EG-Verdrag erkend.f? In 1960 stelde de Comrnis-
sie drie werkgroepen in, die drie verschillende mogelijkheden moesten onderzoeken om
tot harmonisatie van de belastingen op goederen en diensten te komen. Ook benoemde
de Commissie het Fiscaal en Financieel Comite, dat tot taak kreeg te onderzoeken of de
belastingstelsels van de lidstaten aan de vorrning van de interne markt in de weg stonden.
De bevindingen van de drie werkgroepen en het Comite waren gelijkluidend: de omzet-
belastingen in de lidstaten dienden te worden vervangen door een belasting over de toe-
gevoegde waarde, de btw. De btw zou de oplossing zijn voor de twee grootste problemen
die de destijds gehanteerde cumulatieve cascadestelsels veroorzaakten:
1. Interne verstoring van de marktverhoudingen, omdat een cumulatief cascadestelsel

uitnodigt tot kunstmatige inkorting van de handelsketen;
2. Externe verstoring van de marktverhoudingen, omdat de belasting die bij uitvoer van

een goed moet worden teruggegeven, nooit exact kan worden berekend. Goederen die
uit andere lidstaten worden ingevoerd, ondervinden dus een belastingnadeel.

99 De schets van de geschiedenis van de btw in dit hoofdstuk is ontleend aan B.J.M.Terra en J.Kajus,
A Guide to the European VAT Directives. IBFDPublications BY. Part 1. Chapter VIT.
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In het naar aanleiding van deze aanbeveling opgestelde rapport van het Comite voor de
Interne Markt, het Deringer-rapport, werd opgemerkt dat in het licht van art. 99 EEG de
indireete belastingen niet slechts dienden te worden geharmoniseerd, maar ook op elkaar
te worden afgestemd.P? Deze opmerking zou naar de huidige stand van de harmonisatie
van de indirecte belastingen als geheel niet misplaatst zijn (par. 2.3.5). De erkenning van
de verstorende werking van de omzetbelastingen die de toenmalige lidstaten hieven op,
vooral, goederen, gaf een impuls aan de harmonisatie van juist deze belastingen. De eerste
stap in het harmonisatieproces was de afschaffing van deze belastingen en de invoering
van de btw (par. 2.1.1).

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de overige stappen in het harmonisatieproces van de btw nog
niet geheel zijn voltooid, zoals de harmonisatie van de tarieven en de gelijke behandeling
van binnenlands en intracommunautair verkeer, In zijn condusie in de zaak VNO. over
de Tweede Richtlijn, gaf advocaat-generaal Mayras'?' ais redenen voor de stapsgewijze
harmonisatie de substantiele wijzigingen die de lidstaten moesten aanbrengen in hun be-
lastingstructuur en de aanzienlijke gevolgen op budgettair, economisch en sociaal gebied.
Hij herinnerde in dit kader aan de problemen die Italie en Belgie ondervonden bij de in-
voering van de btw.

De Raad heeft de voltooiingvan de interne markt per 1 januari 1993 niet aangegrepen om
een gelijke behandeling van het binnenlandse en het intracommunautaire verkeer te be-
werkstelligen. Weliswaar werden de douanecontroles aan de grenzen tussen de lidstaten
afgeschaft, werd het Communautair Douane Wetboek ingevoerd en werden richtlijnen
aangenomen om de hefting van btw en accijns aan de gewijzigde situatie aan te passen,
maar de verschillen in behandeling tussen i) accijnsgoederen voor particulier gebruik, ii)
accijnsgoederen die zich in het handelsverkeer bevinden, iii) andere goederen voor parti-
culier gebruik, en iv) andere goederen die zich in het handelsverkeer bevinden, geven aan
dat de wetgeving nog steeds op twee gedachten hinkt: aan de ene kant de wens om indi-
recte belastingen te heffen in de lidstaat van verbruik. en aan de andere kant het besef dat
dit niet mogelijk is zonder hetzij de invoering van een verrekenstelsel tussen de Iidstaten,
dan wel de herinvoering van de grenscontroles. Dit dilemma heeft bij de afstemming van
de wetgeving voor accijnzen en btw geleid tot een complex geheel, waarbij het ideaal van
de interne markt, namelijk vrije mededinging zonder formaliteiten die het intracommu-
nautaire verkeer hinderen. op de achtergrond is geraakt. Ik kom hierop terug in hoofd-
stuk 3 bij de bespreking van de invloed van de btw op het vrije verkeer.

De rneeste lidstaten heffen speciale belastingen die al dan niet verenigbaar zijn met art. 33
Zesde Richtlijn (het verbod om een belasting te heffen met het karakter van een omzetbe-
lasting. tenzij deze belasting voldoet aan strikt geredigeerde voorwaarden).lo2 Deze belas-
tingen. zoals bijzondere verbruiksbelastingen die sterke gelijkenissen vertonen met ac-
cijnzen. wegenbelastingen en de belastingen op de registratie en het gebruik van motor-
voertuigen. hebben inmiddels tot een omvangrijke jurisprudentie van het HvJ EG

100 De opmerking in het Deringer-rapport gaat over het mogelijke verzoek van de Douane aan een
particulier om zijn koffer te openen. om te bewijzen dat hij geen sigaren in zijn pyjama heeft ver-
stopt.

101 Condusie van 14 december 1976. VNO. nr. 51/76. Jurispr. 1977. p. 113.
102 Ik verwijs voor een volledig overzicht naar bijJage Bvan het rapport Structure of the taxation systems

in het European Union. Bureau voor offideJe publicaties der Europese Gemeenschappen. 2004. Per
lidstaat wordt een opsomming gegeven van alle belastingen die in de onderzoeksperiode. 1995
tot en met 2002. werden geheven. De nieuwe lidstaten zijn eveneens in dit overzicht opgenomen.
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geleid.103 Deze jurisprudentie illustreert de problemen die de achterblijvende harmonisa-
tie van alle indirecte belastingen veroorzaakt in het intracommunautaire verkeer. Het HvJ
EG tracht door het formuleren van voorwaarden - die aanknopen bij het EG-Verdrag - zelf
enige stroomlijning aan te brengen. maar uit het institutionele communautaire recht
vloeit voort dat uitsluitend de wetgevende macht, de Raad, voor harmonisatie kan zorgen.
De regeringen van de lidstaten. verenigd in de Raad, achten de politieke tijd kennelijk nog
niet rijp om ook de resterende indirecte belastingen te harmoniseren. Hierbij zal de wens
om vrijelijk de opbrengst te bepalen en hie rover te beschikken. een belangrijke overwe-
ging zijn. Deze wens belemmert ook de voltooiing van de harmonisatie van de btw.

1.2 OPDRACHT TOT HARMONISATIE

De oorsprong van de communautaire btw ligt in het jaar 1960. toen de Comrnissie de op-
dracht gaf aan drie werkgroepen en aan het Fiscaal en Financieel Cornite om de invloed
van de nationale belastingen op de vorrning van de interne markt te onderzoeken. Deze
opdracht was op zijn beurt een logisch gevolg van titel VI. hoofdstukken 2 en 3. van het
EEG-Verdrag. Hoofdstuk 2. dat de harmonisatie van de belastingen regelde, legde aan de
lidstaten de volgende beperkingen en verboden op (art. 95 e.v. EEG):
1. De lidstaten mochten op producten die afkomstig waren uit de overige lidstaten geen

hogere binnenlandse belastingen van welke aard ook heffen dan die welke op gelijk-
soortige nationale producten werden geheven. Dit verbod gold voor zowel directe als
indirecte discrirninatie (dit verbod is nog steeds van kracht; art. 90. eerste alinea, EG).

2. De lidstaten mochten op de producten die atkomstig waren uit de overige lidstaten
geen zodanige binnenlandse belastingen heffen, dat daardoor 'andere producties' zij-
de lings werden beschermd (dit verbod is nog steeds van kracht; art. 90. tweede alinea,
EG).

3. Bij de uitvoer van producten naar het grondgebied van andere lidstaten mocht de te-
ruggave van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al dan
niet rechtstreeks geheven was (dit verbod is nog steeds van kracht; art. 91 EG).

4. Met betrekking tot andere belastingen dan de omzetbelasting. de accijnzen en de ove-
rige indirecte belastingen mochten vrijstellingen en teruggaven bij uitvoer naar de an-
dere lidstaten slechts worden verleend en compenserende belastingen bij invoer uit de
lidstaten slechts worden geheven. voor zover de bedoelde maatregelen van tevoren
voor een beperkte periode door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stem-
men op voorstel van de Commissie waren goedgekeurd (dit verbod is nog steeds van
kracht; art. 92 EG).

Art. 99 EEG droeg de Raad op om op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het
Europees Parlement en het EESCmet eenparigheid van stemmen de bepalingen vast te
steIlen die betrekking hadden op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzet-
bela sting. de accijnzen en de andere indirecte belastingen. voor zover deze harmonisatie
noodzakelijk was om de insteIling en de werking van de interne markt binnen de in
art. 14 gestelde terrnijn te verzekeren (31 december 1992). Uit het EEG-Verdrag blijkt dat
de harrnonisatie was gericht op de instelling van de interne markt, dus op de verwijdering
van alle hinderpalen die het vrije verkeer van - vooral- goederen en diensten konden be-
lemmeren. De opsteIlers van het EEG-Verdragvoorzagen. terecht, dat niet-geharmoniseer-
de belastingen op goederen en diensten een ernstige belemmering zouden vormen voor

103 Zie onder meer de arresten van 11 december 1990. Cornmissie tegen Denemarken. nr. C47/88,
Jurispr. 1990, p. 14509, van 9 maart 1995, Nunes Tadeu, nr. C-345/93. jurispr, 1995. p. 1-479,van
22 februari 2001. Gomes Valente. nr. C-393/98, Jurispr. 2001. p. 1-1327.van 19 september 2002.
Tulliasiamies en Antti Siilin, nr. C-101/00.Jurispr. 2002, p. 1-7487.De kern van deze arresten is dat
het een lidstaat niet is toegestaan een registratiebelasting te heffen op uit andere lidstaten inge-
voerde (al dan niet gebruikte) voertuigen, die ertoe kan leiden dat laatstbedoelde voertuigen
zwaarder worden belast dan voertuigen die uit de lidstaat zelf afkomstig zijn of daar v66r de eer-
ste ingebruikneming zijn ingevoerd.
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de totstandkoming van de interne markt. De opdracht in het EEG-Verdrag drukte in ieder
geval een voornemen uit om deze belemmering weg te nemen. Geruime tijd na de lance-
ring van de interne markt is dit voornemen nog steeds niet voldoende in daden omgezet.
De vele regels in de btw-wetgeving over de plaats van de prestatie illustreren dat de lidsta-
ten meer belang hechten aan de handhaving van de onderlinge verde ling van de op-
brengsten dan aan simpele wetgeving die beter aansluit bij de moderne, gemondialiseer-
de economie, In hoofdstuk 3 wordt de belemmerende werking van de btw uitvoerig be-
handeld, vooral aan de hand van onderwerpen zoals de inhoud van de belastbare feiten,
het begrip belastingplichtige, de plaats van de prestatie en de speciale regelingen in de
Zesde Richtlijn.

In het kader van de verdeling van de opbrengsten van de btw is ook de wetgeving rond de
eigen rniddelen van belang. Op 21 april 1970 nam de Raad het eerste besluit over de eigen
middelent?? aan, dat een nieuwe dimensie toevoegde aan de noodzaak om de btw te har-
moniseren. De grondslag van de btw werd aangewezen als de grondslag voor de bereke-
Ding van een dee I van de eigen middelen, die daarnaast in eerste instantie bestonden uit
de invoerrechten en de landbouwheffingen. Deze keuze verklaart de titel van de Zesde
Richtlijn, die verwijst naar de uniforme grondslag. Later is een op het bruto nationaal pro-
duct van elke lidstaat gebaseerde bijdrage aan de eigen rniddelen toegevoegd. Deze laatste
bijdrage vormt inrniddels het leeuwendeel van de eigen middelen, terwijl de fiscale, auto-
nome eigen middelen (de btw, de invoerrechten en de landbouwheffingen. waartoe de Ge-
meenschap direct gerechtigd is) door verschillende oorzaken geleidelijk aan financieel ge-
wicht hebben verloren. Zo is de grondslag voor de berekening van de btw tegenwoordig
afgetopt en is het percentage dat op deze grondslag wordt toegepast in de loop der tijd
gedaald van 1%naar 0.30%. Het aandeel van de btw in de eigen middelen is gezakt van
meer dan 50% tot 14.1%. De uniforme grondslag wordt in hoofdstuk 4 besproken aan de
hand van de regelgeving rond de eigen middelen en de maatstafvan hefting in de Zesde
Richtlijn.

De Commissie heeft aangegeven de ontwikkeling van de eigen middelen van uit autono-
me. fiscale middelen bestaande inkomsten tot een op het bruto nationaal product geba-
seerde bijdrage van de lidstaten te willen keren. Zij heeft voorgesteld een nieuwe, autono-
me, inkomstenbron te introduceren om de financiele onafhankelijkheid van de Gemeen-
schap te benadrukken. Zij heeft de Raad voorgesteld te kiezen uit een nieuwe btw (de
Commissie betitelde de huidige btw als een 'statistische btw'}, een milieubelasting en een
aandeel van de winstbelasting. Dit nieuwe middel zou per 2014 moeten worden geintro-
duceerd.

De ontwikkelingen rond de eigen middelen hebben een geheel eigen invloed op de har-
monisatie van de btw. De afname van het aandeel van de btw suggereert dat de noodzaak
tot verdere harmonisatie van de uniforme grondslag navenant is afgenomen, maar uit het
recente voorstel kan worden afgeleid dat de Commissie de discussie een andere wending
wil geven. Indien de btw wordt uitverkoren als nieuw fiscaal middel, zal dit de ontwikke-
ling van de btw een nieuwe impuls geven. Het harmonisatiestreven krijgt dan een tweede
kans, omdat uit het werkdocument van de Commissie de ambitie spreekt om de bij de
aanvaarding van de Eerste Richtlijn beoogde harmonisatie te voltooien. Deze voltooiing is
absoluut noodzakelijk om de btw als autonorne, fiscale inkomstenbron tot haar recht te
laten komen. Deze noodzaak kan voor de Raad een reden zijn om de nieuwe btw (of een
andere fiscale bron) niet als eigen middel te kiezen, maar het huidige stelsel van de eigen
middelen ongewijzigd te laten. De Raad ondervindt al genoeg politieke problemen bij het
streven om op een voor iedere lidstaat aanvaardbare wijze recht te doen aan de twee lei-
dende beginselen bij de opstelling van de begroting. namelijk dat van het evenredig ren-
dement ('juste retour'), dat een evenwicht vereist tussen de voor- en de nadelen van het

104 Pb. 1970 ill. L 94.
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lidmaatschap, en het solidariteitsbeginsel, datvereist dat de lidstaten niet het onderste uit
de kan willen.

1.3 DRIE ASPECTEN ROND DE ONTWIKKELING VAN DE BTW

In de volgende hoofdstukken van dit deel bespreek ik aan de hand van de regelgeving (met
name de richtlijnen en de besluiten over de eigen middelen) en het commentaar van de
instellingen de volgende aspecten van de ontwikkeling van de btw:
1. De ontwikkelingsstand van de btw (in het bijzonder: welk niveau van harmonisatie

dan wei integratie hebben de lidstaten beoogd en bereikt). Uit de preambule van de
richtlijnen die sinds 1967 zijn aangenomen, kan worden afgeleid welk doel de Raad
voor ogen heeft gestaan. Het doel 'integratie' duidt op een hoger ambitieniveau dan
'harmonisatic'. Zoals haar titel aangeeft, beoogt de Zesde Richtlijn de wetgevingen van
de lidstaten te harmoniseren om te komen tot een uniforme grondslag voor de hefting
van btw. Het Hv] EG he eft in zijn jurisprudentie geoordeeld dat de lidstaten bij de vast-
stelling van de grondslag weinig tot geen beoordelingsmarge hebben. Dit oordeel heeft
niet slechts betrekking op de vasts telling van de maatstafvan hefting, maar ook op de
vrijstellingen. De tarieven en de administratieve verplichtingen zijn de gebieden waar-
op de lidstaten nog de meeste beoordelingsmarge hebben. Dit aspect staat centraal in
hoofdstuk 2.

2. De invloed die de btw he eft op het vrije verkeer van vooral goederen en diensten. Vol-
gens art. 2 EGheeft de Gemeenschap de volgende doelstellingen: 'het bevorderen van een
hannonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economische activiteit binnen de ge-
hele Gemeenschap, een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale beschenning, de gelijkheid
van mannen en vrouwen, een duurzame en niet-injlatoire greet, een hoge graad van concurrentie-
vennogen en convergentie van economische prestaties, een hoog niveau van beschenning en verbe-
tering van de kwaliteit van het milieu, eenverbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit
van het bestaan, de economische en sociale samenhang en de solidariteit tussen de lidstaten', welke
zij tracht te berei ken door, onder meer, de instelling van een interne markt, geken-
merkt door de afschafting tussen de lidstaten van hinderpalen voor het vrije verkeer
van goederen, personen, diensten en kapitaal (art. 3, lid I, sub c, EG).De instelling van
een interne markt met vrije en onvervalste mededinging is een van de oudste doelstel-
lingen, die al in de periode van het klassieke acquis (tot 1993) werd nagestreefd. Op
1 januari 1993 werden de fysieke controles op het goederenverkeer tussen de lidstaten
afgeschaft, maar deze mijlpaal heeft niet tevens de afschaffing van de btw-problemen
op het intracommunautaire verkeer ingeluid. De Commissie besteedt tot op de dag van
vandaag veel tijd aan de oplossing van specifieke problemen die de btw oproept bij het
intracommunautaire verkeer van goederen en diensten. Dit aspect staat centraal in
hoofdstuk 3.

3. De invloed die de btw via het Eigeruniddelenbesluit heeft op de inkomstenkant van de
communautaire begroting, alsmede de toekomstige ontwikkelingen op dit terrein. Dit
laatste aspect heeft zijn weerslag op de mate waarin de btw-regelgeving moet worden
geharmoniseerd dan wei gemtegreerd, omdat indien de grondslag waarover de btw
wordt berekend ook de grondslag blijft waarover de lidstaten een deel van hun bijdra-
ge aan de eigen middelen dienen te berekenen, de noodzaak aanwezig blijft om de
grondslag op uniforme wijze vast te stellen, zoals de Zesde Richtlijn beoogt. Dit aspect
staat centraal in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting van de bevindingen over de rol van de regelgever bij
de harmonisatie van de btw. In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de vol-
gende vragen:
1. Wat wilde de regelgever bereiken met het harmonisatieproces? In dit kader is van be-

lang, welke functie de regelgever aan de btw heeft toegekend bij de vorming van de
interne markt, en welke invloed de aanwijzing van de btw als deel van de eigen mid-
delen he eft gehad op de voortgang en de richting van de harmonisatie van de btw.
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2. Welke maatregelen (verordeningen, richtlijnen. besluiten en beschikkingen) heeft de
regelgever aangenomen om zijn doelstellingen te bereiken? In dit kader is het interes-
sant te onderzoeken of de regelgever tijdens het harmonisatieproces wellicht zijn doel-
stellingen en. dientengevolge zijn strategie, heeft aangepast aan de ontwikkeling van
het communautaire recht in het algemeen. De btw is immers een instrument. dat on-
dergeschikt is aan de doelstellingen in het EG-Verdrag. Een eventuele wijziging van de-
ze doelstellingen kan van invloed zijn op de ontwikkeling van de btw.

3. Welke kritiek hebben de instellingen die tijdens het proces van regelgeving dienen te
worden geraadpleegd, het Europees Parlement en de EESC. geuit op de voortgang van
het harmonisatieproces? In dit kader is het interessant te onderzoeken of deze instel-
lingen een ingrijpende ofuitsluitend een marginale invloed hebben gehad op de rich-
ting waarin de btw zich heeft ontwikkeld.

4. Welke fasen van het harmonisatieproces zijn nog niet afgerond, en welke maatregelen
zijn nodig om deze fasen afte ronden? Is verdere harmonisatie (nog steeds) nodigvoor
de werking van de interne markt en de vaststeiling van de eigen middelen? In dit kader
zal de gepubliceerde toekomstvisie van de Comrnissie op de vorming van de interne
markt en de eigen middelen worden geanalyseerd.

Deze vragen zuilen in de volgende hoofdstukken eerst per onderwerp (de ontwikkelings-
stand. het vrije verkeer en de eigen middelen) worden behandeld.
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2 Ral van de regelgever bij de bepaling van de
antwikkelingsstand van de btw

2.1 KLASSIEKE ACQUIS

2.1.1 Eerste en Tweede Richtlijn+"

De eerste twee richtlijnen op het gebied van de btw stammen uit 1967.106 Zij schetsten in
grove trekken het systeem van de belasting over de toegevoegde waarde, die het vrije ver-
keer minder zou verstoren dan de belastingen die tot dan toe in de toenmalige lidstaten
werden geheven. De meeste lidstaten hieven een omzetbelasting volgens een cumulatief
cascadestelsel, dat minimaal twee grote bezwaren had die aan de groei van de intracom-
munautaire handel in de weg stonden:
1. Het stelsel kende geen recht op aftrek van voorbelasting, hetgeen zorgde voor de in-

krimping van de handelsketen. Omdat in iedere schakel van het productie- en handels-
proces opnieuw belasting werd geheven, betekende iedere extra schakel een hogere
belastingdruk. Sommige lidstaten bestreden deze inkrimping van de handelsketen
met de invoering van interne heffingen over in eigen bedrijfverrichte prestaties, die
het stelsel ingewikkeld maakten;

2. De belasting die bij uitvoer van goederen moest worden teruggegeven, kon slechts bij
benadering worden berekend. Op ingevoerde goederen drukte in het algemeen nog
een bedrag aan belasting van de lidstaat van uitvoer, zodat ingevoerde goederen een
belastingnadeel ondervonden. Door deze extra belastingdruk werd het vrije verkeer
van goederen tussen de lidstaten geschaad. Ook de omgekeerde situatie kwam voor,
namelijk dat de lidstaat van uitvoer teveel belasting teruggaf om de uitvoer te steunen.
Het EEG-Verdrag verbood zowel de discriminatie van ingevoerde goederen (art. 95
EEG,thans art. 90 EG)als de bevoordeling van uitgevoerde goederen (art. 97 EEG,thans
art. 91 EG).

Ook kenden deze belastingen praktische nadelen, omdat zij ingewikkeld en niet van alge-
mene toepassing waren. Bepaalde groepen ondernemers en prestaties waren van de belas-
ting uitgezonderd. De btw was bedoeld als een eenvoudige, algemeen toepasbare belas-
ting met de volgende kenmerken:
- De belastbare feiten zijn leveringen van goederen en diensten in het binnenland, als-

me de invoer van goederen (de lidstaten mochten volgens de Tweede Richtlijn diensten
van de belasting uitsluiten, met uitzondering van de diensten van Bijlage B);

- De belasting is verschuldigd in aile stadia van het productie- en handelsproces (de lid-
staten mochten volgens de Tweede Richtlijn de kleinhandel van de belasting uitslui-
ten);

105 Dat de Eerste en de Tweede Richtlijn niet zander politieke moeilijkheden tot stand zijn gekomen.
wordt beschreven door K.M.Braun, Aftrek van voorbeiasting in de BTW. Kluwer 2002. AIle toen-
malige lidstaten hadden bezwaren (van politieke, financiele of organisatorische aard) geuit tegen
de invoering van een (geharmoniseerde) omzetbelasting. Uiteindelijk versnelden de nationale
moeilijkheden die West-Duitsland ontmoette met zijn nationaie ornzetbelasting de aanvaarding
van beide richtlijnen.

106 De Eerste (67/227{EEG)en de Tweede (67/228{EEG)btw-Richtlijn werden beide op 11 april 1967
aangenomen.
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- De belastingplichtige heeft reeht op aftrek van de in de vorige schakel geheven btw:
- De maatstaf van hefting is de ontvangen vergoeding of. bij invoer, de invoerwaarde van

de goederen;
- De btw is in de laatste schakel, bij consumptie, proportioneel aan de prijs.

De harmonisatie van de btw naar een belasting met de beoogde kenmerken zou zich vol-
gens de preambule van de Eerste Richtlijn in drie etappes voltrekken:
1. Afschafting van de bestaande omzetbelastingen, die in de meeste lidstaten volgens een

marktverstorend, cumulatief cascadestelsel werden geheven en invoering van een be-
lasting over de toegevoegde waarde, die een zo algemeen mogelijke toepassing diende
te krijgen en in aile stadia van het productie- en handelsproces diende te worden gehe-
ven:

2. Afschaffing van de hefting van btw bij invoer vanuit een andere lidstaat en ontlasting
van uitvoer in het handelsverkeer tussen de lidstaten:

3. Harmonisatie van tarieven en vrijstellingen.

De Raad legde in de considerans van de Eerste Richtlijn een verbinding tussen de harmo-
nisatie van de tarieven en de afschafting van de btw bij invoer en uitvoer tussen de Iidsta-
ten; zolang de grenzen tussen de lidstaten niet waren opgeheven, behoefden ook de tarie-
ven niet te worden geharmoniseerd. In eerste instantie was de harmonisatie gericht op in-
terne neutraliteit: op goederen diende in het binnenlandse verkeer dezelfde
belastingdruk te rusten, ongeacht hun herkomst en de lengte van de handelsketen. De
overweging in de considerans impliceerde dat de onderwerping aan een gelijke belasting-
druk van goederen (en diensten) binnen de Gemeenschap een doelstelling voor de langere
termijn zou zijn.

De eerste etappe, de vervanging van de nationale omzetbelastingen door de btw, was als
doelstelling opgenomen in de Tweede Richtlijn, die ook op 11 april 1967 werd aan-
vaard.!"? De lidstaten mochten voorlopig de kleinhandelsfase en de diensten die niet op
Bijlage Bvoorkwamen. van de toepassing uitsluiten. De btw kreeg dus nog niet de gewens-
te algernene toepassing en omvatte nog niet aile stadia van het productie- en handelspro-
ces. Hoewel voltooiing van de eerste etappe de leidraad was bij de opsteiling van de Eerste
en de Tweede Richtlijn, werd deze doelstelling niet bereikt.

De Eerste en de Tweede Richtlijn schetsten het btw-systeem slechts op hoofdlijnen. De lid-
staten mochten de tarieven vaststeilen en. na raadpleging. bepaalde handelingen vrijstel-
len. De lidstaten waren verplicht btw te heffen op de diensten op Bijlage Bbij de Tweede
Richtlijn, De andere diensten mochten zij buiten de reikwijdte van de btw houden. Om de
btw simpel te houden, werden de lidstaten ontmoedigd verschiilende - verlaagde - tarie-
ven te hanteren en vrijsteUingen in te voeren. Een verlaagd tarief diende liefst op een zo-
danig percentage te worden gesteld, dat de belastingplichtige zijn voorbelasting kon ver-
rekenen. Het neutraliteitsbeginsel speelde, gelet op de preambule en art. 4 Eerste Richt-
lijn, vanaf het begin een leidende rol in de btw.

Terra en Kajus constateerden dat de beide richtlijnen niet tot een communautair systeem
hebben geleid.l'" De lidstaten hadden ieder optimaal gebruik gemaakt van de opties die
de Tweede Richtlijn bood op het gebied van de diensten, de detailhandel en de vrijstellin-
gen. Vooral de regels voor grensoverschrijdende diensten hadden een marktverstorend ef-
fect, zodat de doelstelling dat het vrije dienstenverkeer niet mochtworden gehinderd,
niet werd bereikt.

107 Richtlijn ill. 67/228, Pb. 1967 nr. 71.
108 B.J.M.Terra en]. Kajus, A Guide to the European VAT Directives. IBFDPublications BV,Part 1, Chapter

vn.

78 De rol van de regelgever binnen het hannonisatieproces



2.1.2 Derde, Vierde en Vijfde Richtlijn

De volgende genummerde btw-richtlijnen waren gericht tot Belgic en Italie (Derde Richt-
lijn) en Italie (Vierde en Vijfde Richtlijnj.P? Beide lidstaten kregen enig uitstel voor de im-
plementatie van de Eerste en de Tweede Richtlijn. Italie kreeg uitsteI tot 1 januari 1973.
Deze lidstaat, een van de zes oprichters van de Gemeenschap, slaagde pas in zijn opdracht
nadat de andere vijf oprichters en twee nieuwe lidstaten, Denemarken en Ierland, de btw
hadden ingevoerd. Het derde nieuwe lid, het Verenigd Koninkrijk, voerde de btw op de-
zelfde dag in als Italie, Intussen werkte de Comrnissie aan de volgende fase in het harmo-
nisatieproces, die zou leiden tot de Zesde Richtlijn.

2.1.3 Zesde Richtlijn: voorstel Cornrnissie

De oorspronkelijke voorstellen voor een Zesde Richtlijn die de Comrnissie ter raadpleging
aan het EESC en aan het Europees Parlement presenteerde, waren aanzienlijk meer gede-
tailleerd dan de eerste richtlijnen. In de toelichting verwees de Commissie naar de Reso-
lutie van de Raad en van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten van
22 maart 197111°, waarin de Raad en de vertegenwoordigers zich verbonden tot de staps-
gewijze verwezenlijking van de econornische en monetaire unie. In deze resolutie werd
voor de eerste maal officieel vastgelegd dat de monetaire unie eventueel zou kunnen uit-
monden in een gemeenschappelijke munt. De eerste etappe zou ingaan op 1 januari 1971
en drie jaar duren. Een van de doelstellingen vormde de ins telling van een zone waarbin-
nen een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal zou plaatsvinden. Een
van de maatregelen die in de resolutie was neergelegd, was de vaststelling van de unifor-
me grondslag voor de btw met het oog op de eigen rniddelen van de Gemeenschap. Binnen
de termijn van drie jaar zou de Raad het voorstel van de Commissie in behandeling ne-
men. Deze ambitie werd in ieder geval gerealiseerd.

Het eerste voorstel van de Comrnissie van 29 juni 1973111 ontlokte tegengestelde reacties
aan het EESC en het Europees Parlernent. Het EESCmerkte in zijn advies van 31 januari
1974112 op dat de Commissie weliswaar veel inspanningen had verricht om de btw neu-
traal te laten werken, maar dat zij niet geheel in haar opdracht was geslaagd. De belang-
rijkste kritiekpunten van het EESCwaren:
1. De voorgestelde uitsluiting van het recht op aftrek van bepaalde kosten die zich voor

gemengd gebruik lenen (art. 17, lid 6) zou tot cumulatie van voorbelasting kunnen lei-
den. Het EESCachtte de opname van accommodatie en personenvervoer in de lijst met
uitsluitingen om deze reden niet gewenst.

2. Belastingplichtigen die gebruikmaakten van de landbouwregeling zouden slechts
voor 90% van de voordruk worden gecompenseerd. Het Europees Parlement en het
EESC waren eensgezind dat de voordruk voor 100% zou moeten worden gecompen-
seerd. Zij maanden de Commissie dat de gedeeltelijke compensatie geen methode
mocht zijn om landbouwers te ontmoedigen van de speciale regeling gebruik te ma-
ken.

3. De vrijstellingen dienden te worden aangepast. Het EESC stelde dat de vrijstellingen
'op sectorieel en regionaal vlak' neutraal moesten uitwerken. Het wenste een vrijstel-
ling voor de niet-commerciele diensten van staatsomroepen, omdat de diensten van
theaters en dergelijke culturele instellingen ook voor een vrijstelling waren voorgedra-

109 Italie had al v66r de aanvaarding van de Berste en de Tweede Richtlijn gewezen op de administra-
tieve moeilijkheden die her verwachtte bij de invoering van de btw. Gezien de bezwaren die alle
lidstaten naar voren hadden gebracht tegen her voornemen een geharmoniseerde omzetbelas-
ring in te voeren, valt het resultaat - twee lidstaten die de btw niet tijdig hebben ingevoerd - mee.

110 Pb. 1971 nr. C 28/1.
111 Pb. 1973 nr. C 80/1.
112 Advies van 31 januari 1974, Pb. 1974 nr. C 139/21.
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gen.ll3 Ook had het EESCkritiek op de verplichte vrijstelling voor bepaalde organisa-
ties die de belangen van hun leden behartigen. Hier was meer soepelheid gewenst, om
cumulatie te voorkomen in een situatie waarin de leden recht op aftrek van voorbelas-
ting hebben.

4. De door overheidsorganen verrichte handelingen dienden een communautaire defini-
tie te krijgen.P"

5. Verzekeringskosten dienden van de maatstafvan hefting te worden uitgesloten om ge-
lijke behandeJing te bewerkstelligen tussen ontvangers die zelf een verzekering afsIui-
ten en ontvangers die via de Ieverancier of dienstverrichter zijn verzekerd.

6. De vrijstelling met aftrek zou niet slechts moeten geiden voor internationaal personen-
vervoer via de lucht en over zee, maar voor alle vormen van internationaal personen-
vervoer.

Ook benadrukte het EESC de noodzaak om de richtlijn in haar geheel vast te stell en en
ten uitvoer te leggen om te voorkomen dat, gezien de bestaande wetgevingl15• belangrijke dis-
torsies zouden ontstaan omdat sommige bepalingen wel, en sommige die er het logische
gevolg van zouden zijn, niet werden toegepast. Met andere woorden, het EESCwas van
mening dat, me de gezien het belang van de doelstellingen van de Zesde Richtlijn, het
voorstel aangescherpt diende te worden. De lidstaten diende zo minmogelijk vrijheid te
worden gelaten, en de neutraliteit moest in een volgend voorstel beter worden gewaar-
borgd.

Het Europees Parlement was een andere mening toegedaan. In het Notenboom-rapport
van 14 februari 1974116 merkte de Commissie voor de begrotingen van het Europees Par-
lement op dat de Eerste en de Tweede RichtIijn de lidstaten veeI vrijheid lieten. Het voor-
stel van 29 juni 1973 had volgens de rapporteur meer het karakter van een belastingwet.
De Commissie-Notenboom vroeg zich dan ook af of de Commissie haar eisen niet te hoog
had gesteld. Gezien de doelstellingen van de Zesde Richtlijn stemde zij toch in met het
voorstel, waarop zij de nodige amendementen aanbracht. Wei pleitte zij voor uitstel van
de inwerkingtreding. die per 1 januari 1975 was voorzien. De Commissie-Notenboom
wees op de ontvangst van de btw in de lidstaten, die met de nodige scepsis gepaard was
gegaan. Bij de bevolking mocht niet de indruk ontstaan dat de invoering van de eigen mid-
delen tot een verhoging van de belastingdruk zou leiden, De Commissie-Notenboom
maande de lidstaten de tarieven niet te verhogen. Zij benadrukte dat de hefting van de
btw een zaak van de lidstaten moest blijven, hoewel een gering dee I van de opbrengst
naar de eigen middelen zou gaan.

De Commissie-Notenboom wierp bovendien de institutionele vraag op of art. 189. derde
alinea, EEG. zich ermee verdroeg dat bevoegdheden van nationale parlementen en natio-
nale administraties. zowel met betrekking tot de materiele belastingschuld, als tot de for-
me Ie verplichtingen samenhangend met het vaststellen. het controleren en het invorde-
ren van de belastingschuld, zouden worden overgedragen aan de Commissie met het
EESC of de Commissie aIleen.

De rapporteur. de heer Notenboom. stelde deze vraag tijdens de behandeling van zijn rap-
port in het Parlement expliciet aan de heer Simonet, vice-voorzitter van de Commissie. De

113 Uiteindelijk lOU de vrijstelling voor culturele prestaties vaag worden verwoord (de verwijzing
naar theaters. concerten. musea, bibliotheken, openbare parken en dierentuinen verviel). terwijl
de vrijstelling voor niet-commerciele activiteiten van openbare omroepen in de Zesde Richtlijn
werd opgenomen.

114 De uiteindelijke tekst van art. 4. lid 5. Zesde Richtlijn was verder van de bedoeling van het EESC
verwijderd.

115 Curs. AD.
116 Verslag namens de Commissie voor de begrotingen. nr. 360/73. zittingsdocument 1973-1974. PE

35.687/def.
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heer Simonet antwoordde dat art. 189 EEG zich er niet tegen verzette dat het EESCveror-
deningen zou uitvaardigen. Hij voegde eraan toe dat het EESCdeze bevoegdheid ook heeft
in het kader van de landbouwpolitiek en de douane-unie. De Moor '"? vroeg zich af of het
ontwerp voor de Zesde Richtlijn zelf al niet verder ging dan het EEG-Verdrag toeliet. Hij
verwees ter onderbouwing naar een artikel van de Duitse hoofdambtenaar Wachweger.l "
De critici zullen zich hebben afgevraagd ofhet ontwerp de lidstaten wel voldoende ruimte
liet om zelf de vorm en de rniddelen te kiezen. Ik geef er. op basis van voortschrijdend
inzicht, de voorkeur aan de nadruk te leggen op het eerste deeI van de bedoelde bepaling:
een richtlijn is verbindend voor elke lidstaat ten aanzien van het te bereiken resuItaat. Het
is aan de Raad om overeenstemming te bereiken over dit resultaat.

Reugebrinklt? deelde de zorgen van de Comrnissie-Notenboom. Hij achtte de tijd nog niet
rijp om de btw, zo kort na haar invoering. ingrijpend te veranderen. Hij wees op het ge-
brek aan gewenning bij de bevolking. controle-ervaring en jurisprudentie. en stelde dat
een ingrijpende wijziging de belastingmoraal bij de bevolking zou kunnen verslechteren.
Hij vroeg zich af of de consumenten en de kleinhandelaren. op wie de btw drukte, gemte-
resseerd waren in de opheffing van de fiscale grenzen. het uiteindelijke doe!. Hij achtte
de tussenstap, de harmonisatie van de grondslag, moeilijk uit te leggen aan de mensen
voor wie de voordelen van de interne markt waren bedoeld.

2.1.4 Zesde Richtlijn: gewijzigd voorstel Commissie

Op 12 augustus 1974 diende de Comrnissie een gewijzigd voorstel in.P? In dit voorstel was
een groot deel van de amendementen van het Europees Parlement verwerkt. Op 5 juni
1975 herinnerde het Europees Parlement de Raad aan de noodzaak het voorstel spoedig
aan te nemen.P' Twee opmerkingen in de ontwerp-resolutie van de Commissie-Noten-
boom lieten niets te raden over. De Commissie-Notenboom achtte het onduldbaar dat de
eigen middelen nog steeds niet volgens art. 4 Eigenrniddelenbesluit konden worden vast-
gesteld, en meldde dat zij zich niet aan de indruk kon onttrekken dat de trage procedure
in de Raad was te wijten aan gebrek aan politieke wil.122 Tijdens een rede op 17 oktober
1975 voor de Federatie voor de Nederlandse Export meldde de staatssecretaris van Finan-
cien dat de invoering van de Zesde Richtlijn vertraging zou oplopen.P" Hij verwees naar
de gevolgen die de aanvaarding van het voorstel van de Commissie zou hebben voor de
Nederlandse regelingen voor landbouwers en kleine ondernemers. Uit deze opmerking
kon reeds worden afgeleid dat de Nederlandse vertegenwoordiger in de Raad op deze pun-
ten tegen het voorstel zou stemmen. Omdat besluitvorming bij unanimiteit moest ge-
schieden, was al na deze rede duidelijk dat het voorstel van de Comrnissie op deze punten
zou worden gewijzigd. De andere lidstaten zullen, gezien de verschillen tussen de voor-
stellen en de definitieve tekst, tijdens de vergaderingen ook hun wensen hebben geuit.

117 A.E. de Moor. 'Het Europees Parlement en het Economisch en Sodaa! Comite over het on twerp
voor de Zesde Richtlijn (I),.MBB 1974/114.

118 De Deutsche Steuerzeitung 1 april 1974. nr. 7. p. 115. rechterkolom.
119 J. Reugebrink, 'De ontwerp zesde richtlijn nader beschouwd (I)'. WFR1974/465.
120 Pb. 1974 nr. C 121/34. Zie ook VoN 1974. nr. 23. p. 1011.
121 Aanvullend verslag namens de Commissie voor de begrotingen, nr. 110/75, zittingsdocument

1975-1976. PE 40.727/def.
122 Zie ook de opmerking van de Cornmissie voor de landbouw van het Europees Parlement in haar

bijdrage aan her rapport-Notenboorn: 'De ontwikkeling van de Gemeenschap naar de economische en mo-
netaire unie ondergaat momenteel een gevaarlijke stagnatie.·

123 Zie het verslag van M.J. van. Rooijen, 'Belastingharmonisatie in de Europese Gemeenschap' (Rede
door de staatssecretaris van Financien uitgesproken op vrijdag 17 oktober 1975 voor de Federatie
voor de Nederlandse Export). WFR1975/961.
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Terra124 heeft het arrest VN0125• waarin het HvJ EG een comrnunautaire definitie gafvan
het begrip 'investeringsgoederen', aangewezen als de aanleiding voor de lidstaten om het
duidelijke voorstel van de Commissie voor de Zesde Richtlijn lange tijd onder beraad te
houden. Feit is dat de definitieve tekst van de Zesde Richtlijn minder stellige bepalingen
en meer keuzemogelijkheden bevat dan de Commissie en het EESCwenselijk achtten.P"
In latere voorstellen en rapporten, die in de volgende paragrafen worden besproken,
greep de Comrnissie iedere gelegenheid aan om de noodzaak tot afschaffing van de speci-
ale regelingen en derogatiebepalingen te bepleiten.

2.1.5 Zesde Richtlijn: aanvaarding door Raad

De Zesde Richtlijn'?? werd uiteindelijk in 1977 aangenomen, na jarenlange onderhande-
lingen over de gewenste uniforme grondslag.P" De voorstellen van de Comrnissie konden
niet op volledige insternmingvan de Raad rekenen.F? De Raad zwakte de gebiedende toon
van bepalingen af, schrapte de voorgestelde communautaire definitie van onder meer
'bouwterrein' en het recht van belastingplichtigen om teruggaafvan btw in andere lidsta-
ten te vragen, en stelde geen lijst op van de uitgaven die van het recht op aftrek zouden
worden uitgesloten. Ook kon de Raad geen volledige overeenstemming bereiken over de
lijst met vrijstellingen, wat leidde tot een overgangsregeling die grotendeels tot de dag
van vandaag van toepassing is.130

Over de tarieven kon de Raad evenrnin overeenstemming bereiken. Zoals de Economische
en Monetaire Commissie van het Europees Parlement in haar bijdrage aan het rapport-No-
tenboom vaststelde, vormde de totstandbrenging van de uniforme grondslag de tweede
etappe in de harmonisatie van de btw-wetgeving. De derde etappe vormde de onderlinge
toenadering van de tarieven 'die het netelige vraagstuk daet rijzen van de verdeling tussen de di-
recte en de indirecte belastingen'. Hetwas de wens van de Commissie om de tarieven tot elkaar
te brengen bij de totstandkoming van de interne markt (derde etappe). Beoordeeld naar
het oorspronkelijke stappenplan waarmee de Commissie en de Raad bij de aanvaarding
van de Eerste en de Tweede Richtlijn rekening hielden, is de btw ergens in de tweede etap-
pe blijven steken.F'

124 B.J.M.Terra. Europees indirect belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2002, hoofdstuk 12.2.
125 Arrest van 1 februari 1977. VNO. nr. 51/76.
126 A.H.R.M.Denie, De overheid in de omzetbelasting, Fiscale monografieen nr. 43,1987. concludeer-

de dat de lidstaten art. 4, lid 5, Zesde Richtlijn over de behandeling van publiekrechtelijke licha-
men 'als overheid' bewust vaag hebben gehouden om de lidstaten een maximale vrijheid te gun-
nen. Het HvJ EG heeft de vrijheid van de lidstaten behoorlijk ingeperkt (par. 3.3.3.1. van Deel II).

127 De Zesde Riclttlijn (77/388JEEG)werd op 17 mei 1977 aangenomen.
128 Ik verwijs naar hoofdstuk 4 over de achtergronden van de noodzaak een uniforme grondslag vast

te stellen, wat geheel werd ingegeven door de behoefte van de instellingen aan eigen middelen.
De grondslag van de btw vormde de basis om een deel van de bijdrage van elke lidstaat aan de
eigen middelen te berekenen.

129 Vergelijk de huidige teksr van de Zesde Riclttlijn met het voorstel van 29 juni 1973, V-N 1973 nr.
18A van 15 september 1973, en met her voorstel van 11 oktober 1974, V-N 1974 nr. 23 van 23 no-
vember 1974.

130 In hoofdstuk 4 beschrijfik de oplossing die de lidstaten hebben gekozen om de overgangsregeling
voor de vrijstellingen te laten sporen met de uniforme grondslag voor de berekening van de eigen
rniddelen.

131 Veenhofbespreekt de harmonisatie van de btw in verband met de interne markt en de eigen mid-
delen in WFR1973/93 en WFR 1973/121. Vooral de harmonisatie van de tarieven zou een forse in-
breuk maken op de fiscale autonomie van de lidstaten. Hij analyseert in zijn artikelen eveneens
de verdere stappen die nodig zijn in het licht van de wens tot toenadering van de economische
politiek van de lidstaten, die in 1970 werd uitgesproken. Deze gemeenschappelijke economische
politiek zou volgens hem grote gevolgen hebben voor de economische en sociale positie van de
lidstaten. Hij wijst op de u.itlating van de Comrnissie uit 1967 dat de harmonisatie voldoende au-
tonomie aan de lidstaten moet laten om op gedifferentieerde wijze invloed te kunnen u.itoefenen
op de nation ale economie. Hij voorspelt al dar dit eenvoudiger is dan het klinkt.
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In ieder geval voldeed de btw aan de belangrijkste doelstelling van de individuele lidsta-
ten: een goede inkomstenbron. Cnossen'P- constateerde in 1981. twaalfjaar na de invoe-
ring. dat de btw als inkomstenbron voor de overheid een substantiele verbetering was in
vergelijking met de cumulatieve omzetbelasting die voorheen werd geheven. Voor expor-
terende landen, zoals Nederland. is de btw een voordeel omdat geexporteerde producten
geheel van de voorbelasting kunnen worden bevrijd. Ook was de invoering van de btw vol-
gens hem niet met grote moeilijkheden gepaard gegaan.P" Hij deed aanbevelingen om de
neutraliteit te verbeteren, zoals de belasting van enkele thans vrijgestelde diensten en de
toepassing van het nultarief op bepaalde voorzieningen van algemeen belang (die hij aan-
duidde met de economische term 'merit goods'. zodat ik aanneem dat hij vooral onderwijs
en gezondheidszorg bedoeJde). Hij bepleitte een bredere effectieve belasting van zelfver-
richte diensten en overheidsdiensten die in concurrentie treden met de particuliere sector
en stelde voor de tarieven te unificeren.

De (economische) analyse van de btw illustreert dat de btw weliswaar als inkomstenbron
voor de lidstaten voldoet, maar op een ander belangrijk punt. de vorming van een neutra-
Ie belasting. te wensen overlaat. Precies deze spanning is voelbaar in het harmonisatiepro-
ces als geheel. De lidstaten willen een interne markt met een neutrale btw om hun wel-
vaart te vergroten. maar voelen aarzeling om hun fiscale soevereiniteit hiervoor deels op
te geven. Deze spanning vormt een niet te onderschatten factor bij de beoordeling van de
voortgang van het harmonisatieproces van alle indirecte belastingen in het algemeen. en
dat van de btw, gezien de hoge opbrengsten voor de lidstaten. in het bijzonder.

2.1.6 Zesde Richtlijn: evaluatie

In juni 1978 verscheen het rapport Fredersdorf, geschreven door de afdeling voor econo-
mische en financiele vraagstukken van het EESc.134 De conclusie luidde dat optimale be-
lastingharmonisatie niet in alle gevallen unificatie kan en mag inhouden. Ook na de har-
monisatie mogen verschillen tussen de lidstaten bestaan die geen gevaar vormen voor het
doel van deze harmonisatie (vrij verkeer). De btw dient op de volgende onderdelen te wor-
den geharmoniseerd:
- Grondslag
- Vrijstellingen (met inbegrip van nultarieven)
- Tarieven
- Wijze van hefting

De afdeling kon geen volledige overeenstemming bereiken over de belastingharmonisatie
in haar geheel. De afdeling benadrukte dat het fiscale en financiele beleid, dat is afge-
stemd op de sociale, economische en maatschappelijke situatie van elke lid staat, zoveel
mogelijk binnen de bevoegdheid van de lidstaten dient te blijven. De belastingharmoni-
satie dient beperkt te blijven tot die maatregelen die voor het vrije verkeer en ter voorko-
ming van concurrentieverstoringen zonder meer noodzakelijk zijn. Deze maatregelen
dienen te passen binnen de opdracht die het EG-Verdrag geeft. Het is opvallend dat de af-
deling uitgebreid aandacht besteedde aan de financiele gevolgen van de harmonisatie van
de btw-tarieven en vervolgens aangeeft dat harmonisatie op dit punt nodig is. In hetzelfde
rapport gaf de afdeling aan dat het financiele en fiscale beleid, gezien de verschillen tus-

132 S. Cnossen, 'Twaalf jaar belasting over de toegevoegde waarde', WFR1981/1101.
133 J. Reugebrink, 'De ontwerp zesde richtlijn nader beschouwd (I)" WFR1974/465. constateerde ze-

yen jaar eerder dar de btw nog niet voldoende in de samenleving was geworteld. De verbetering
die Cnossen signaleerde, zou hetzij kunnen worden verklaard door de verkregen ervaring die in
de tussenliggende tijd is opgedaan, dan wei door de minder radicale wijziging waarvoor de Raad
in 1977 uiteindelijk koos. Reugebrink had kunnen stellen dat indien de Raad de voorstellen van
de Commissie had aangenomen, de uitkomst van het onderzoek van Cnossen aanmerkelijk nega-
tiever was geweest.

134 Zie voor een verslag het artikel in MBB1978/327.
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sen de lidstaten in sociaal, economisch en maatschappelijk opzicht, zoveel mogelijk in
handen van de lidstaten dient te blijven. Beide constateringen zijn niet goed op elkaar af-
gestemd. De problemen die de afdeling beschreef ingeval de lidstaten tot tariefsharmoni-
satie op het gebied van de btw zouden overgaan, staan nog altijd aan vergaande toenade-
ring van de tarieven in de weg. De verschillen in tarieven zorg(d)en voorverstoring van de
concurrentieverhoudingen binnen de interne markt.

De Commissie zette, tot aan de totstandkorning van de interne markt, in op neutraliteit
op de binnenlandse markt. Deze doelstelling diende te worden bereikt met de invoering
van de Zesde Richtlijn, wat de vraag naar het welslagen van deze doelstelling in dit stadi-
um van het harmonisatieproces doet rijzen. Bovendien werd, in het zieht van de totstand-
korning van de interne markt, de vraag actueel hoe de regelgever de nodige maatregelen
wilde treffen opdat met de afschaffing van de controles op het goederenverkeer tussen de
lidstaten ook de uiteindelijke doelstelling van de neutraliteit binnen de interne markt zou
worden gerealiseerd. Op 20 mei 1981 publiceerde de Commissie een mededeling aan de
Raad over de toepassing van de btw op het intracommunautaire handelsverkeer.P" In het
eerste deel van de mededeling stonden de status quo van het intracommunautaire han-
delsverkeer en de aankondiging van regelgeving voor de vorming van de interne markt
centraal. In het tweede deel werd aandacht be steed aan de vraag of de Zesde Richtlijn voor
de gewenste mate van neutraliteit had gezorgd.

De titel van de mededeling, 'Programma tot vereenvoudiging van de administratieve pro-
cedures en formaliteiten welke met het oog op de heffing van de belasting over de toege-
voegde waarde in het intracommunautaire handelsverkeer van toepassing zijn', geeft op
beknopte wijze een goede indruk van de inhoud. In het eerste deel van de mededeling, de
inleiding, herinnerde de Commissie aan de aanvaarding van de Zesde Richtlijn, en gaf zij
aan dat deelname aan het intracommunautaire verkeer voor kleine en middelgrote onder-
nemingen werd bemoeilijkt door de administratieve verplichtingen. De procedures en
formaliteiten verschilden tussen de lidstaten, wat aanleiding gaf tot concurrentieversto-
ringen. Omdat met de toenadering van de tarieven nog geen vooruitgang was geboekt,
was de definitieve en volledige ophefting van de grenzen niet in de nabije toekomst te
voorzien. Toch kondigde de Commissie aan een begin te willen maken met de vereenvou-
diging van de procedures en de formaliteiten om geleidelijk naar de opheffing van de
grenzen toe te werken. Hierbij diende rekening te worden gehouden met de belangen van
zowel de marktdeelnemers als de lidstaten (de Commissie wees in dit verband op de nood-
zaak van de bestrijding van de ontduiking en het ontgaan van belasting).

In het tweede deel van de mededeling beschreef de Commissie de hefting van belasting
op de in- en de uitvoer van goederen tussen de lidstaten tijdens de periode v66r en na de
aanvaarding van de Eerste en de Tweede Richtlijn. De vereenvoudiging van de heffing en
van de berekening van de belasting die bij uitvoer moest worden teruggegeven die voort-
vloeide uit de afschaffing van de cascadestelsels en de invoering van het btw-systeem, ging
niet gepaard met een vereenvoudiging van de procedures en de formaliteiten. In feite wa-
ren de in- en uitvoerprocedures niet veranderd, ook niet sinds de aanvaarding van de Zes-
de Richtlijn. De Commissie gafvervolgens een overzieht van de vereenvoudigingen die in-
rniddels waren ingevoerd dan weI voorgesteld. Deze vereenvoudigingen waren gericht op
zowel het goederen- als het dienstenverkeer, en bestonden uit:
1. De voorstellen van de Comrnissie voor de vereenvoudiging van de regeling van het

communautaire douanevervoer;
2. De nauwkeurige vaststelling van de plaats van dienst in de Zesde Richtlijn, waardoor

situaties van niet-heffing en dubbele heffing werden vermeden;
3. De invoering van de Achtste Richtlijn;

135 Mededeling van de Commissie aan de Raad van 20 mei 1981, Pb. 1981 nr. C 244.
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4. Het aan de lidstaten gerichte verbod om bij de indiening van een teruggaafverzoek op
basis van de Achtste Richtlijn een fiscaal vertegenwoordiger verplicht te stellen;

5. Aanvaarding van nieuwe voorschriften voor de vaststelling van de invoerwaarde;
6. De vrijstellingen voor particuliere reizigers en voor kleine zendingen zonder cornmer-

cieel karakter;
7. De vrijstelling bij wederinvoer voor roerende zaken door de persoon die de goederen

had uitgevoerd om deze een bewerking in een andere lidstaat te laten ondergaan.

De Commissie gafvervolgens aan vooral vereenvoudigingen te willen waarvan particulie-
ren zouden profiteren, zodat zij bewuster zouden worden van de realiteit van de gemeen-
schappelijke markt en van de voordelen van wat de Comrnissie aanduidde als de commu-
nautaire opbouw. Deze vereenvoudigingen zouden vooral betrekking moeten hebben op
art. 14. art. 15 en art. 16 Zesde Richtlijn (de vrijstellingen bij in- en uitvoer en voor inter-
nationale handelingen). op art. 28 (de overgangsbepalingen) en op art. 35 Zesde Richtlijn
(de maatregelen die nodig zijn om de nationale btw-stelsels van de lidstaten geleidelijk
naar elkaar toe te laten groeien). De vereenvoudigingen mochten, zeker in een periode
van economische crisis. geen fraude of vermin dering van de belastingopbrengsten in de
hand werken. De Comrnissie zocht de oplossing in de administratieve samenwerking tus-
sen de lidstaten. die diende te worden geintensiveerd, De Commissie verwees vooral naar
de richtlijnen over de wederzijdse bijstand bij de uitwisseling van gegevens en bij de in-
ning van belastingen. De Commissie heeft destijds niet voorzien dat de suggestie van ad-
ministratieve samenwerking om de heffing van de btw te controleren. in een later stadi-
um van het harmonisatieproces de ontwikkeling van de btw een andere wending zou ge-
yen dan zij had voorgesteld en gewenst (par. 2.2.5).

Nadat zij op een aantal aanhangige voorstellen voor vereenvoudiging had gewezen, zoals
het voorstel voor de bevoorrading van schepen, luchtvaartuigen en internationale trei-
nen, en het voorstel over de vrijstellingen voor de definitieve invoer van bepaalde goede-
ren, besprak de Commissie de volgende. nieuwe maatregelen en suggesties om het ver-
keer voor beiastingplichtigen te vereenvoudigen:
1. Een vereenvoudigde procedure voor het tijdelijke, binnenlandse verkeer van goederen

die uit andere lidstaten afkomstig zijn;
2. Vereenvoudigingvan de heffing van btw bij invoer. bijvoorbeeld door de invoering van

een verleggingsregeling. die de beiastingplichtige importeur de mogelijkheid geeft de
betaling van de btw uit te stellen en de btw in plaats daarvan op zijn reguliere aangifte
te verantwoorden;

3. Onderzoek naar de docurnenten die bij grensoverschrijdend handeisverkeer nodig
zijn, zoals de vervanging van douanedocumenten door handelsdocumenten;

4. Afschaffing van de bevoegdheid van de lidstaten om bij de berekening van de maatstaf
van heffing bij invoer aan te knopen bij de douanewaarde;

5. Studie naar de belasting van postorderverkopen;
6. Onderzoek naar de mogelijkheid om het grensoverschrijdende personenvervoer te be-

lasten in de lidstaat van vertrek (art. 28. lid 5, Zesde Richtlijn);
7. Een geharmoniseerde regeling voor de tijdelijke invoer van bedrijfsvoertuigen;
8. Herziening van de formaliteiten en de regels voor de tijdelijke invoer en de wederin-

voer van roerende goederen (het inmiddels vervallen art. 14, lid 1, sub f Zesde Richt-
lijn).

Voor het intracommunautaire verkeer waaraan particulieren deelnamen. volgde de Com-
missie in de mededeling dezelfde aanpak. Eerst gaf zij een overzicht van de al voorgestelde
vereenvoudigingen, zoals de vrijstelling bij de tijdelijke invoer van vervoermiddelen. de
vrijstelling voor de definitieve invoer van persoonlijke goederen en de vrijstelling voor
goederen in de persoonlijke bagage van reizigers, waarna zij een aantal suggesties noern-
de voor aanvullende vereenvoudigingen:
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L Vrijstellingen voor reizigers en kleine zendingen van goederen zander commerciele
waarde;

2. Verlichting van de formaliteiten om bij verhuizing een vrijstelling van belasting te ver-
krijgen;

3. Vereenvoudiging van de formaliteiten en van de hefting van belasting voor de verkoop
van boeken, tijdschriften en kranten, gelet op de geringe waarde van deze goederen en
het belang van culture le uitwisseling;

4. Invoer van gebruikte goederen uit andere lidstaten. De Comrnissie verwees naar haar
voorstel voor een Zevende Richtlijn, maar gaf aan dat de aanvaarding van dit voorstel
niet aile problem en zou oplossen. Een aanvullende regeling was nodig voor de invoer
van gebruikte goederen die een particulier van een andere particulier had gekocht.

In de conclusie gaf de Commissie aan dat deze maatregelen aileen de gewenste effecten
zouden hebben indien flankerende maatregelen werden getroffen voor de douane-aspec-
ten van het verkeer met derde staten en voor de harmonisering van de belastingregelin-
gen tussen de lidstaten. De Commissie sprak de hoop uit dat haar suggesties zauden bij-
dragen aan de schepping van de fiscale voorwaarden die nodig waren voor een werkelijke
economische integratie en voor de daadwerkelijke ophefting van de fiscale grenzen bin-
nen de Cerneenschap.P"

Een aantal punten waarover de Raad geen overeenstemming kon bereiken tijdens de on-
derhandelingen over de Zesde Richtlijn, werd geparkeerd in art. 28 Zesde Richtlijn, de
overgangsbepaling. Op 17 februari 1983 bracht de Comrnissie hierover rapport uit aan de
Raad.137Zij wees erop dat art. 28, lid 2, Zesde Richtlijn over de toepassing van verlaagde
tarieven en vrijstellingen met aftrek (nultarieven) diende te worden ingetrokken bij de af-
schaffing van de interne grenscontroles. Vooral het nultariefbaarde de Comrnissie zor-
gen, omdat het een onevenredige druk legde op sectoren die onder een hoger tariefvielen
en de gewenste fiscale band tussen de burgers en de Gemeenschap niet zou worden ge-
voeld. Zij kondigde aan voorstellen te doen om de tarieven dichter bij elkaar te brengen.
Twee jaar later spande de Comrnissie een inbreukprocedure aan tegen de twee lidstaten
die het meest gebruikmaakten (en maken) van het nultarief.l'" De Comrnissie erkende dat
de lidstaten een nultarief mochten toepassen, maar slechts indien duidelijk omschreven
sociale redenen werden gediend en het voordeel aan de consument ten goede kwam. Het
HvJEG overwoog dat de lidstaten zelf mochten bepalen of sprake was van een duidelijk
omschreven sociale reden. Aan de Commissie kwam hier een marginale beoordelingsbe-
voegdheid toe. De Commissie werd op de meeste punten in het ongelijk gesteld.

136 De suggesties van de Comrnissie hebben uiteindelijk niet veel effect gesorteerd. De volgende voor-
stellen werden ingetrokken in verband met de opheffing van de fiscale grenzen dan wei op basis
van het subsidiariteitsbeginsel: het voorstel voor een Veertiende Richtlijn, over de verlegging van
de btw bij invoer, op 28 september 1987; voorstel voor een richtlijn over de afschaffing van be-
paalde afwijkingen bedoeld in art. 28. lid 3, Zesde Richtlijn op 2 augustus 1993; het voorstel voor
een richtlijn over de bevoorrading voor vaartuigen, vliegtuigen en internationale treinen op 24
augustus 1993; het voorstel voor een Zestiende Richtlijn, over de invoer van goederen waarvoor
reeds btw is betaald, op 24 augustus 1993; het voorstel voor een richtlijn over tijdelijke invoer van
vervoermiddelen op 24 november 1993; het voorstel voor een Negentiende Richtlijn over aanpas-
sing van de vrijstellingen op 24 november 1993; voorstel voor een Twaalfde Richtlijn over de uit-
sluiting van de aftrek op 4 januari 1997; het voorstel voor een Tweeentwintigste Richtlijn over
kleine en middelgrote ondernemingen op 4 januari 1997.

137 Rapport van de Commissie aan de Raad van 17 februari 1983, COM(82) 885 def.
138 Arresten van 21 juni 1988. Cornmissie tegen Ierland. nr. 415/85, en Commissie tegen het Verenigd

Koninkrijk, nr. 416/85.
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Ook de overgangsregelingen voor bepaalde vrijstellingen'P", de keuzes die aan de lidsta-
ten werden geboden om btw te heffen op presta ties die volgens de Zesde Richtlijn waren
vrijgesteld en het bieden van de mogelijkheid aan belastingplichtigen om voor hefting
van btw te opteren werden in dit rapport geanalyseerd. De Commissie concludeerde dat
de meerderheid van deze afwijkingen slechts een beperkt financieel effect had (zonder dit
effect te kwantificeren) en dat de lidstaten onder budgettaire druk voomemens waren be-
paalde vrijstellingen afte schaffen. De Commissie voegde hieraan toe dat bepaalde onder
de overgangsregeling vallende vrijstellingen een sociaal karakter hadden. Het stand punt
van de Commissie, namelijk ofzij de voorkeur gafaan afschafting of be reid was de situatie
te gedogen, kan niet eenduidig uit dit rapport worden afgeleid.

Art. 34 Zesde Richtlijn bepaalt dat de Commissie iedere twee jaar, na raadpleging van de lid-
staten, een verslag indient bij de Raad over de werking van het btw-stelsel in de lidstaten.
Het eerste verslag diende voor de eerste maal op 1 januari 1982 te worden vastgesteld, dus
ruirn na de invoering van de btw in de toenmalige lidstaten. Op 14 september 1983 bracht
de Commissie het Eerste verslag uit over de voortgang van de btw140, gevolgd door het Twee-
de verslag van 20 december 1988.141 In het Eerste verslag maakte de Commissie duidelijk
dat zij pleitte voor afschaffing van de overgangsbepalingen en de opties die de lidstaten on-
der de Zesde Richtlijn hebben. In beide verslagen maakte de Commissie melding van pro-
blemen bij de invoering van de Zesde Richtlijn 142 en de interpretatie en de toepassing van
bepalingen uit de Zesde Richtlijn. In het Tweede verslag verwees de Commissie naar de zaak
Becker143 over de late omzetting van de Zesde Richtlijn in Duitsland. Het HvJEGoordeelde
in deze zaak dat art. 13 B,sub d, Zesde Richtlijn onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig
is, en dat de belastingplichtige voor de nationale rechter een beroep op deze bepaling kan
doen. In het Tweede verslag stelde de Commissie afsluitend het volgende vast:
1. De Commissie was voortgegaan op de ingeslagen weg naar een uniformer btw-stelsel:
2. Het btw-comite heeft nuttig werk verricht door op een aantal terreinen een standpunt
in te nemen, zoals de verrichting van diensten, de maatstafvan hefting, subsidies,
plaats van dienst, vrijstellingen en de regeling voor reisagenten;

3. De lidstaten hadden het btw-comite om advies gevraagd over afwijkende maatregelen.
Hoewel het aantal verzoeken was gedaald, diende het werk van het btw-comite te wor-
den versterkt om tot een uniformer systeem te komen;

4. Het aantal verzoeken om op basis van art. 27 speciale maatregelen te nemen om de hef-
ting te vereenvoudigen en ontwijking en fraude te voorkomen, diende te worden ver-
minderd. De lidstaten moesten gezamenlijk de problemen oplossen;

5. De jurisprudentie van het HvJEGheeft een communautaire uitlegging over de bepalin-
gen gelegd, en zo de afwijkingen verrninderd die werden veroorzaakt door een uiteen-
lopende toepassing van de bepalingen;

6. De Raad heeft op voorstel van de Commissie een aantal belangrijke richtlijnen aange-
nomen 144;

139 Uit het arrest van 17 oktober 1991, Commissie tegen Spanje. nr. C-35/90, ]urispr. 1991, p. 1-5073,
blijkt dat lidstaten die een van de richtlijn afwijkende bepaling hebben afgeschaft, haar niet op-
nieuw mogen invoeren.

140 Eerste Rapport van de Commissie aan de Raad van 14 september 1983, COM(83) 426 def.
141 Tweede Rapport van de Commissie aan de Raad van 20 december 1988. COM(88) 799 def.
142 Richtlijn nr. 78/583 van 26 juni 1978, waarin aan een aantallidstaten uitstel werd verleend voor

de invoering van de Zesde Richtlijn (de Negende Richtlijn). Bij Richtlijn nr. 83/648 van 19 decem-
ber 1983 en Richtlijn nr. 86/247 van 16 juni 1986 werd aan Griekenland uitstel verleend voor de
invoering van de Eerste, de Tweede en de Zesde Richtlijn (de Vijftiende Richtlijn en de Eenentwin-
tigste Richtlijn).

143 Arrest van 29 januari 1982, nr. 8/81, FED1988/749.
144 Richtlijn nr. 79/1072 van 6 december 1979, de Achtste Richtlijn, over teruggaafvan btw aan be-

lastingplichtigen uit andere lidstaten, Richtlijn nr. 84/286 van 31 juli 1984, de Tiende Richtlijn.
over de aanpassing van de plaats van de verhuur van roerende, lichamelijke zaken, uitgezonderd
vervoermiddelen, en Richtlijn nr. 85/362 van 16 juli 1985. de Zeventiende Richtlijn, over vrijstel-
lingen bij invoer.
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7. De bestaande overgangsmaatregelen dienden te worden afgeschaft in voorbereiding
op de vorming van de interne markt.

De Commissie stelde tot slot vast dat de nadere afstemming van de tarieven nodig was met
het oog op de afschaffing van de grenscontroles. Zij riep de Raad op de ingediende voor-
stellen aan te nemen, evenals de voorstellen die zij in het Witboek had neergelegd
(par. 2.2.2. en hoofdstuk 3). Zij gaf aan op steun te rekenen van de andere instellingen om
de vorming van de interne markt met succes te kunnen afronden.

Aan het einde van de eerste periode, het klassieke acquis, was de derde etappe. die zou
worden gemarkeerd door harmonisatie van de tarieven, nog niet bereikt. Aan de voltooi-
ing van de tweede etappe, de afschaffing van de fiscale grenzen tussen de lidstaten. werd
intussen hard gewerkt. De relevante ontwikkelingen worden in par. 2.2. beschreven.

2.2 VERDIEPING EN VERBREDING ACQUIS

2.2.1 Zesde Richtlijn: op weg naar de interne markt

Niet geheel toevallig viel de ingrijpendste aanpassing van de Zesde Richtlijn 145 samen met
het begin van de tweede ontwikkelingsperiode. die van de verbreding en de verdieping
van het acquis (1993 tot 2000). Deze periode ving aan met de vorming van de interne
markt, welke ontwikkeling werd gesymboliseerd met de afschaffing van de fysieke grens-
con troles op het intracommunautaire goederenverkeer. De Zesde Richtlijn werd uitge-
breid met een overgangssysteem voor de behandeling van intracommunautaire goederen-
transacties, dat de in- en uitvoerprocedures moest vervangen. Deze overgangsregeling zou
tot 31 december 1996 duren (art. 28 terdedes Zesde Richtlijn). maar duurt nog immer
voort. De totstandkomingsgeschiedenis van de overgangsregeling. waarvan ook de oor-
sprookelijke ideeen van de Commissie om het btw-systeem aan te passen deel uitmaken,
wordt hierna besproken. In par. 2.2.2. staat het Witboek. dat de ideeen van de Commissie
bevatte, centraal. De Commissie heeft deze ideeen uitgewerkt in een voorstel, dat het on-
derwerp vormt van par. 2.2.3. Het rapport over de belastingen in de interne markt komt
daarna aan de orde in par. 2.2.4. In par. 2.2.5. wordt de overgangsregeling besproken die
de Raad uiteindelijk heeft aangenomen. Deze overgangsregeling wijkt aanzienlijk afvan
de ideeen die de Commissie in het Witboek had neergelegd, wat de vraag rechtvaardigt
naar de oorzaken van het verschil van inzicht tussen de Commissie en de Raad. In
par. 2.2.6. worden de vereenvoudigingen besproken die nodig waren om een aantal pro-
blemen die het intracommunautaire verkeer (van diensten) na de invoering van de over-
gangsregeling ondervond, te verhelpen.

2.2.2 Zesde Richtlijn: Witboek Commissie

De eerste aanzetten tot de afschaffing van de fysieke grenzen tussen de lidstaten sinds de
verklaring in de preambule van de Eerste Richtlijn waren te vinden in verklaringen van
de Europese Raad. Tijdens de top van 29 en 30 maart 1985 in Brussel nam de Europese
Raad een verklaring aan waarin hij de Commissie opriep met voorstellen te komen om in
1992 een interne markt te realiseren. waarin een gunstiger omgeving zou worden gecre-
eerd met het oog op de stimulering van ondernemerschap. mededinging en handeL Op
14 juni 1985 bracht de Commissie het Witboek uit over de voltooiing van de interne
markt.r" In dit Witboek ontvouwde de Commissie haar visie op de verwijdering van alle

145 Richtlijn nr. 91/680 van 16 december 1991 over de afschaffing van de interne grenzen. Deze richt-
lijn werd gevolgd door Richtlijn nr. 92/111 van 14 december 1992. ook weI bekend als de Eerste
vereenvoudigingsrichtlijn.

146 Witboek van 14 juni 1985 van de Commissie aan de Europese Raad bijeen inMilaan op 28 en 29
juni 1985, COM(85)310 def.
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technische, fysieke en fiscale hinderpalen die aan de vorming van de interne markt in de
weg stonden.

De Comrnissie herinnerde allereerst aan de doelstellingen die vanafhet begin in het EEG-
Verdrag waren neergelegd: de vorming van een gemeenschappelijke markt zonder beper-
kingen op het vrije verkeer van goederen; de afschaffing van de obstakels voor het vrije
verkeer van personen. diensten en kapitaal; de instelling van een systeem dat verzekert
dat de gemeenschappelijke markt niet wordt verstoord; de afstemming van de wetten die
zijn vereist voor de goede werking van de interne markt; en de toenadering van de indi-
reete belastingen in het belang van de interne markt. De Comrnissie herinnerde vervol-
gens aan de twee belangrijke stappen die op dit terrein waren gezet: ten eerste de vaststel-
ling van de gemeenschappelijke douanetarieven. wat Iukte binnen de daarvoor gestelde
termijn. en ten tweede de aanvaarding van de Zesde Richtlijn (de Comrnissie liet na mel-
ding te maken van de opgelopen vertraging). Na beide mijlpalen zorgden de econornische
recessie en een gebrek aan vertrouwen en visie voor vertraging. De Comrnissie stelde ver-
volgens vast dat de stemming was veranderd. Het moment was aangebroken om de fysie-
ke, technische en fiscale barrieres weg te nemen.

Het zichtbare symbool van de verde ling van de gemeenschappelijke markt, de fysieke bar-
rieres, de douaneposten bij de grenzen, dienden te verdwijnen. V66r de grensposten kon-
den worden opgeheven dienden de lidstaten de technische en fiscale barrieres te slechten
en alternatieve manieren te bedenken om met andere relevante problemen om te gaan,
zoals openbare veiligheid (de Comrnissie noemde terrorisme en misdaad). imrnigratie en
controles op verdovende middelen.l"? De Comrnissie opperde in het Witboek andere me-
thoden om toezicht te houden op het intracommunautaire verkeer. zoals intensivering
van de controles aan de buitengrenzen, steekproefsgewijze controles aan de binnengren-
zen en in het binnenland. en versterking van de samenwerking tussen de nationale auto-
riteiten. Deze methoden zouden ook kunnen worden gebruikt om controle uit te oefenen
op de hefting van btw en accijnzen. De Commissie stelde een stappenplan voor om in 1992
te komen tot afschaffing van de fysieke controles.

De Comrnissie legde in de inleiding van het Witboek de nadruk op het belang van de ver-
wijdering van technische hinderpalen. zoals de verschillende voorschriften op het gebied
van veiligheid. milieu en consurnentenbescherming. De verwijdering van de fysieke bar-
rieres zou de burgers en het bedrijfsleven een eerste indruk kunnen geven dat een interne
markt was ontstaan 148. maar de Commissie wees erop dat de technische barrie res deze in-
druk teniet konden doen. Zij werkten kostprijsverhogend en verstoorden productiepatro-
nen. Op dit terrein zou wederzijdse erkenning en gelijkwaardigheid beter werken dan
harmonisatie, die moeilijk te realiseren zou zijn zolang de besluiten bij unanimiteit moes-
ten worden genomen. In dit verband wees de Commissie op de noodzaak dat lidstaten
zich zouden onthouden van de invoering van maatregelen die nieuwe technische hinder-
nissen zouden opwerpen. Zij merkte op dat lidstaten niet altijd (automatisch) rekening
hielden met de communautaire dirnensie van wetgeving die zij wensten in te voeren. am
deze reden was een notificatieprocedure ingevoerd, die de lidstaten verplichtte gegevens
te verstrekken over technische maatregelen. Deze procedure zou moeten worden uitge-

147 Het is duidelijk dat de Commissie destijds een vooruitziende blik had. en de prioriteiten op juiste
wijze vaststelde. Nog altijd hebben de lidstaten de andere relevante problemen die de Commissie
in het Witboek noemde, niet op communautair niveau aangepakt.

148 A.L.e. Simons. 'De opheffing van de grenzen voor accijnzen en omzetbelasting. Enige staatsrech-
telijke problemen en fiscale wensen (I)" WFR 1974/141 duidde de opheffing van de fysieke gren-
zen aan als een psychologisch punt. Hij voorspelde dat het economische, politieke en sociale kli-
maat unificatie lOU tegenhouden. Zie in dezelfde zin B.M.Veenhof. 'Fiscale harmonisatie: de com-
munautaire doeleinden en hun gevolgen voor de lidstaten', WFR 1973/93 en WFR 1973/121.
Veenhof geeft aan te vrezen voor fraude,
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breid tot alle industriele productie. De Commissie motiveerde even wel niet waarom zij
verwachtte dat de lidstaten zich wel aan de notificatierichtlijn zouden houden.v'?

De Commissie voorspelde dat de verwijdering van de fiscale barrieres een twistpunt zou
zijn, ondanks de expliciete doelstellingen in het verdrag en de reeds genomen stappen. Zij
verwees naar de preambule van de Zesde Richtlijn, waaruit bleek dat aan alle afwijkingen.
lacunes, speciale regiems en overgangsbepalingen een einde diende te komen. De btw was
bedoeld als een waarlijk communautaire belasting, waarvan de grondslag een rol speelde
bij de vaststelling van een deel van de eigen middelen. Na een periode waarin weinig
voortgang was geboekt met de harmonisatie van de btw en de andere indirecte belastin-
gen, was het moment gekomen om een belangrijke stap te zetten.

In het Witboek besprak de Commissie eerst het cornmerciele verkeer tussen belasting-
plichtigen. Zonder toenadering van de tarieven zou de invoering van een verrekenstelsel,
waarbij de lidstaten de btw-opbrengsten naar rata van verbruik onderling verdelen, meer
fraude en ontwijking uitlokken. De Commissie benadrukte de noodzaak de tweede etappe
(afschaffing van de grenzen) te koppelen aan de voltooiing van de derde etappe (toenade-
ring van tarieven). Zij verwees naar de mogelijkheid om goederen te kopen in een lidstaat
met een laag tarief of met lage prijzen, en die in een lidstaat met een hoog tarief of hoge
prijzen te verkopen zonder berekening van btw. Een kleine ondernemer zou dit zelfs op
legale wijze kunnen doen. De invoering van een verrekenstelsel diende dus gepaard te
gaan met afstemming van de tarieven en de prijzen tussen de lidstaten.

Vervolgens besteedde de Commissie aandacht aan de particuliere reiziger, die na afschaf-
fing van de grenzen vrij goederen zou kunnen kopen in lidstaten met een laag tarief en
lage prijzen. Zij merkte op dat het moeilijk zou zijn onderscheid te maken tussen een rei-
ziger met goede bedoelingen en een reiziger die speciaal naar een andere lidstaat reist om
inkopen te doen. Ik veronderstel dat de Commissie hier doelde op reizigers die ook voor
anderen inkopen, of grote voorraden accijnsgoederen inslaan al dan niet voor eigen ge-
bruik. Het doel van de interne markt is immers dat ook particulieren optimaal kunnen
profiteren, en kunnen inkopen waar zij willen.P? Ook om deze reden was een aanzienlij-
ke mate van afstemming van de indirecte belastingen nodig.

De Commissie stelde een bandbreedte voor van vijf procentpunten, waarbinnen de tarie-
yen zich dienden te bewegen. Zij verwees naar de Verenigde Staten, waar de staten zelf-
standig bevoegd zijn indirecte belastingen te heffen, en waar de tarieven per staat ver-
sehillen. De praktijk wees uit dat een beperkte mate van verschil tussen tarieven mogelijk
is zonder de handel te beinvloeden.P! Bovendien verwachtte de Commissie dat het be-
drijfsleven enige druk op de regeringen zou uitoefenen om de tarieven afte stemmen zo-
dra de mededinging eeht vrij is en de andere componenten die de prijs van en de vraag

149 Arrest van 30 april 1986. CIASecurity International SA. ill. C-194/94, Jurispr. 1996, p. 1-2201.han-
delde over een situatie waarin een lidstaat vergeten was technische voorschriften aan te melden.
De vraag luidde of een particulier zich op dit falen kon beroepen tegenover een andere particu-
lier. In het arrest van 2 augustus 1993, Alloue II, gevoegde zaken C-259, C-331en C-332/91,Jurispr.
1993. p. 1-4309,oordeelde het HvJEGdatvan een schending van de verplichting sprake was. Sinds-
dien zijn meer zaken bij het HvJ EGaangebracht. In haar jaarlijkse verslagen over de controle op
de toepassing van het gemeenschapsrecht besteedt de Commissie specifiek aandacht aan de no-
tificaties die de lidstaten doen (en niet doen). Zij kondigt telkens aan inbreukprocedures te star-
ten tegen lidstaten die zich niet aan deze richtlijn houden.

150 J.B. van der Zanden en B.J.M.Terra, 'De voltooiing van de interne markt. Witboek van de Europese
Comrnissie aan de Europese Raad,' WFR1986/375, merkten op dat wie het reizigersverkeer wer-
kelijk vrij willaten, het oorsprongslandbeginsel aanvaardt.

151 CA. de Kam, 'De belastingen in 2017', WFR1992/1587, merkte op dat de verschillen in de VSkun-
nen oplopen tot zeven procentpunten. Hij constateerde dat de mogelijkbeden voor tariefverschil-
len in Europa kleiner zijn. Zie Deel ill voor een mogelijke verklaring.
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naar goederen bepalen, zoals afstand, gemak, dienstbetoon en imago. zoals normaal is in
een interne markt, van ondergeschikt belang zijn geworden.

Uit statistisch materiaalleidde de Commissie af dat de afstemming van de tarieven geen
grote budgettaire moeilijkheden zou opleveren. Dit was wellicht anders voor Ierland en
Denernarken, waar de indirecte belastingen een relatief groot aandeel van de belastingop-
brengsten vormden.l'" De tarieven van de meeste lidstaten vielen volgens de Commissie
al binnen de gewenste bandbreedte. De toon van de Comrnissie in het Witboek over de
haalbaarheid van de afstemming van de tarieven is optimistisch te noemen. Zij had des-
tijds kunnen voorzien dat het vereiste van unanirniteit tot gevolg zou hebben dat de te-
genstem van een lidstaat zou volstaan om het voorstel afte wijzen. De Commissie noemde
zelf al een belangrijke reden waarom twee lidstaten tegen konden stemmen. Juist deze re-
den. een van de symptomen van de fiscale soevereiniteit van de lidstaten, is vermoedelijk
een belangrijke. constante factor in de politieke besluitvorming binnen de Raad
(par. 2.2.4).

Als inleiding op de voorstellen die zij in het Witboek aankondigde, formuleerde de Com-
missie drie samenhangende vragen:
1. Hoe dient de gemeenschappelijke grondslag te worden vastgesteld;
2. Hoeveel tarieven mogen worden toegepast;
3. Op welk niveau dienen de tarieven te worden vastgesteld, met name het algemene ta-

rief.

Wat de gemeenschappelijke grondslag betreft, herinnerde de Commissie aan het begin
dat was gemaakt met de aanvaarding van de Zesde Richtlijn. Deze richtlijn was niet ge-
slaagd in de volledige vaststelling van een gemeenschappelijke grondslag. De Commissie
gafaan dat drie voorstellen reeds waren aanvaard P'', en dat negen voorstellen aanhangig
waren om de grootste lacunes te vullen en bepaalde verschillen te overbruggen. Na de aan-
vaarding van deze voorstellen (en van drie aangekondigde nieuwe voorstellen). voorzien
voor het einde van het jaar 1986154• zouden de afwijkingen van de Zesde Richtlijn het be-

152 Het aandeel dat de indirecte belastingen hebben in de totale opbrengsten van de Iidstaten, ver-
toont een constante groei. Zie voor de periode 1995 tot en met 2002 het rapport Structure of the
taxation systems in het European Union. Bureau voor officiele publicaties der Europese Gemeen-
schappen, 2004. Het aandeel van de btw ten opzichte van her bruto binnenlands product schom-
melt rond 7%.Dit was zo in 1982 voor de toenmalige negen lidstaten, en dat geldt in de periode
1995 tot en met 2002 voor de huidige 25 Iidstaten. De afschaffing van de grenzen heeft dus niet
geleid tot verlaging van het aandeel van de btw of van de tarieven. Een vergelijking van de tarie-
ven wijst uit dat de hoogte van de tarieven gemiddeld juist is gestegen. Dat het percentage van de
btw ten opzichte van het brute binnenlands product gelijk is gebleven, hangt wellicht samen met
de toepassing van de vrijstellingen en de verlaagde tarieven. Volgens onderzoek van de Commis-
sie is slechts 69%van de transacties aan het algemene tarief onderworpen.

153 Richtlijn nr. 79/1072 van 6 december 1979 (de Achtste Richtlijn over teruggaven van btw aan be-
lastingplichtigen in andere Iidstaten), Richtlijn nr. 83/181 van 28 maart 1983 (over vrijstellingen
bij definitieve invoer door particulieren) en Richtlijn nr. 84/386 van 31 juli 1984 (de Tiende Richt-
lijn over de plaats van de verhuur van roerende, lichamelijk zaken andere dan vervoermiddelen).

154 De Commissie besloot uiteindelijk een aantal van deze voorstellen in te trekken: het voorstel voor
een Veertiende Richtlijn, over de verIegging van de btw bij invoer, op 28 september 1987; voorstel
voor een richtlijn over de afschaffing van bepaalde afWijkingen bedoeld in art. 28, lid 3, Zesde
Richtlijn op 2 augustus 1993; het voorstel voor een richtlijn over de bevoorracling voor vaartui-
gen. vliegtuigen en intemationale treinen op 24 augustus 1993; het voorstel voor een Zestiende
Richtlijn, over de invoer van goederen waarvoor reeds btw is betaald, op 24 augustus 1993; het
voorstel voor een richtlijn over tijdelijke invoer van vervoermiddelen op 24 november 1993; het
voorstel voor een Negentiende Richtlijn over aanpassing van de vrijstellingen op 24 november
1993; voorstel voor een Twaalfde Richtlijn over de uitsluiting van de aftrek op 4 januari 1997; het
voorstel voor een Tweeenrwintigste Richtlijn over kleine en middelgrote ondememingen op 4 ja-
nuari 1997. De intrekking van de voorstellen voor een Veertiende en een Zestiende Richtlijn hield
verband met de voorstellen over de afschaffing van de fiscale grenzen. Een aantal andere voor-
stellen werd op 24 november 1993 ingetrokken op basis van het subsidiariteitsbeginsel.
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langrijkste resterende probleem vormen. De Commissie zette een procedure uiteen om de
btw-wetgeving gereed te maken voor de afschaffing van de fiscale grenzen. Deze procedu-
re zou zes stappen omvatten:
1. De Raad diende het werk voort te zetten wat betreft de aanvaarding van de aanhangige

voorstellen (waartoe ook het voorstel behoorde over de verlegging van btw bij invoer,
zodat voorafgaand aan de afschaffing van de grenzen het financieringsnadeel bij de in-
voer van goederen zou worden geneutraliseerd'P].

2. De Commissie zou voorstellen indienen om de introductie van nieuwe tarieven en de
vergroting van de bestaande verschillen in tarief tussen de lidstaten te stoppen.

3. De Commissie zou vervolgens voorstellen indienen over de tariefstructuur, zoals het
aantal tarieven en de goederen en diensten die onder een bepaald tariefvallen, en over
de gewenste tariefhoogte. Deze voorstellen dienden in 1992 in werking te treden.

4. Vervolgens zou de Commissie voorstellen doen om de bestaande verschillen tussen lid-
staten wat betreft de behandeling van dezelfde goederen en diensten aan te pakken.

5. Tot slot zou de Commissie een voorstel indienen voor een definitief systeem, waarin
intracommunautaire transacties op gelijke wijze zouden worden behandeld als bin-
nenlandse transacties. De leverancier zou de btw verschuldigd zijn in de lidstaat van
vertrek, en de belastingplichtige afnemer zou het recht krijgen de btw in de eigen lid-
staat in aftrek te brengen. De lidstaten zouden de btw-opbrengsten onderling verreke-
nen, wat volgens de Commissie met de moderne technologie geen moeilijkheden zou
opleveren. Dit verrekenstelsel diende eind 1992 in werking te treden.P" De Commissie
wees zelf op het zwakke punt, dat later aan de wijziging van de voorsteIlen ten grond-
slag zou liggen: verrekening zou alleen mogelijk zijn op basis van wederzijds vertrou-
wen.

6. De Commissie beloofde niet alleen wetgeving voor te stellen die in lijn zou zijn met
het communautaire recht als geheel, maar ook op de naleving toe te zien. Zij voorzag,
vermoedelijk op basis van haar ervaring met de invoering van de Zesde Richtlijn
(par. 2.1.2) dat sommige lidstaten moeilijkheden zouden ondervinden bij de imple-
mentatie. Eventuele afwijkingen waaraan lidstaten behoefte hadden, dienden in het
belang van de Gemeenschap tot een minimum te worden beperkt. De Commissie be-
sloot het Witboek met een vurig pleidooi om de uitdaging aan te gaan die in het EEG-
Verdrag was verankerd: een hechte unie tussen de volkeren van Europa.

Van der Zanden en Terra 157 stelden een andere oplossing voor dan het verrekenstelsel, na-
melijk verplaatsing van de levering van goederen naar de plaats van vestiging van de be-
lastingplichtige afnemer (een variant op het bestemmingslandbeginsel). In de laatste scha-
kel, de verkoop door de detailhandelaar aan de consument, dienden op beperkte schaal
extra maatregelen te worden genomen om de lidstaat van consumptie aan te wijzen als
plaats van levering (zoals bij postorderleveringen en reizigers). Zij verwachtten hier ove-
rigens niet zoveel problemen, omdat de meeste detailhandelaren uitsluitend lokale ver-
kopen hadden. De auteurs konden toen niet voorzien welke uitdaging de opkomst van
verkopen via internet de btw zou bieden. De alternatieve oplossing van Van der Zanden

155 J.B. van der Zanden en B.J.M.Terra, 'De voltooiingvan de interne markt. Witboek van de Europese
Commissie aan de Europese Raad', WFR1986/375, beschreven het succes van de Nederlandse ver-
leggingsregeJing bij invoer. Zij deelden de mening van de Comrnissie, die zich niet kon voorstel-
len dat de verleggingsregeJing bij de lidstaten op tegenstand zou kunnen stuiten. Deze voorspel-
ling kwam uit, maar op een andere manier dan de Commissie had bevroed.

156 Van der Zanden en Terra wezen op de verschillen tussen de verleggingsregeJing bij invoer en de
werking van het verrekenstelsel. Zij wezen onder meer op de valutaverschillen, die tot de invoe-
ring van de euro inderdaad een belangrijk punt van aandacht bleken te zijn bij de vergelijking
van gegevens tussen lidstaten. Zij vroegen zich bovendien af of de verrekening niet tot extra ad-
ministratieve lasten zou leiden. Die verhoging van de administratieve lasten trad inderdaad op na
de afschaffing van de fiscale grenzen, maar op een andere rnanier dan de auteurs destijds konden
voorzien.

157 J .B.van der Zanden en B.J.M.Terra, 'De voltooiing van de interne markt. Witboek van de Europese
Comrnissie aan de Europese Raad', WFR1986/375.
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en Terra werd zeventien jaar later gebruikt voor de plaats van gas en elektriciteit via de
daarvoor ontworpen distributiesystemen (pijpleidingen en netwerkenj.P''

Cnossen 159 verwees in zijn commentaar naar economisch gefundeerde kritiek op de im-
pliciete keuze van de Commissie voor het bestemmingslandbeginsel via de verleggingsre-
geling bij invoer (overgangsmaatregel tot 1992) en het verrekenstelsel. Het maakte vol-
gens Tinbergenl''? niet uit of uitvoer wordt belast en invoer vrijgesteld of andersom, om-
dat vraag en aanbod zich zouden aanpassen via prijs- en wisselkoerscorrecties.P! Ik teken
hierbij aan dat hoewel deze condusie correct moge zijn vanuit de theoretische economie,
in de praktijk zij politiek onaanvaardbaar is zolang de lidstaten geen gezamenlijke schat-
kist hebben. Bovendien zagen de aanhangers over het hoofd dat de Raad al in 1971 had
aangekondigd te streven naar een economische en monetaire unie, die een einde zou ma-
ken aan de mogelijkheid om wisselkoerscorrecties als instrument in te zetten. Cnossen
gaf om andere redenen aan zich te kunnen vinden in de oplossing van de Commissie (hij
merkte op dat de veronderstellingen die ten grondslag lagen aan de economische theorie,
bezijden de werkelijkheid waren), waarbij hij een voorkeur aan de dag legde voor het ver-
rekenstelsel. Dit stelsel zou het meest recht doen aan het karakter van de btw als algeme-
ne, aile stadia omvattende belasting.

2.2.3 Zesde Richtlijn: voorstel Commissie interne markt

Nadat zij haar ideeen in een optimistische en bevlogen toon in het Witboek had gepresen-
teerd, vervatte de Commissie deze injuridische teksten. Op 7 augustus 1987 diende zij
drie voorstellen in om de btw aan te passen aan de voltooiing van de interne markt zonder
grensposten tussen de lidstaten:
1. Aanpassing van de btw-tarieven.t= De Commissie was van mening dat een uniform ta-

rief de beste oplossing zou zijn, maar besefte dat dit niet haalbaar was. De Commissie
stelde een bandbreedte voor van 5 procentpunt (tussen 4% en 9%) voor een uitputtende
lijst eerste levensbehoeften, zoals voedingsmiddelen, water, verwarming en verlich-
ting, farrnaceutische producten, boeken, tijdschriften en dagbladen en personenver-
voer, en een bandbreedte van 6 procentpunt (tussen 14% en 20%) voor aile andere goe-
deren en diensten.

2. Afschaffing van de belastinggrenzen.l'v De term 'invoer' zou worden gereserveerd
voor invoer van goederen uit derde landen, en voor de maatstafvan heffing zou wor-
den aangeknoopt bij de douanewaarde.v" Ook zou de plaats van dienst worden aange-
past, zoals de plaats van goederenvervoer (lidstaat van vertrek) en de plaats van de
diensten van art. 9, lid 2, sub e, die tussen belastingplichtigen binnen de Gemeenschap
worden verricht (lidstaat waar de dienstverrichter is gevestigd). Ook deed de Commis-
sie voorstellen om de vrijsteilingen bij in- en uitvoer aan de nieuwe situatie aan te pas-
sen. Omdat de in andere lidstaten beta aIde btw als voorbelasting in de eigen aangifte

158 Richtlijn nr. 2003/92 van 7 oktober 2003. Pb. 2003 nr. L 260.
159 S.Cnossen, 'Afschaffing van douanegrenzen in de Europese Gemeenschap', WFR 1986/1711.
160 J. Tinbergen, Report on the problems raised by the different turnover tax systems applied within the Common

Market, maart 1953. Tinbergen bracht dit rapport uit aan de HogeAutoriteit van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal, de voorganger van de Commissie.

161 Cnossen verwees naar recentere publicaties van RA Musgraveen P.B.Musgrave,Publicfinance in
theory and practice, NewYork 1984, p. 769; C.E.Mclure jr., 'State and federal relations in the taxa-
tion of value-added', The journal of corporation law, 6/1, 1980; J.F.Due en A.F.Friedlaender, Go-
vernment finance: Economics of the public sector, Homewood 11., 1975, p. 519; en C.S.Shoup. Public fi-
nance, Chicago 1969, p. 644.

162 Pb. 1987 nr. C 250.
163 Pb. 1987 nr. C 252.
164 B.J.M.Terra, 'Voorstel voor een richtlijn: afschaffing van de belastinggrenzen. wijzigingen in de

Wet op de omzetbelasting', WFR 1988/445, achtte dit mogelijk in strijd met art. illGATT(devoor-
loper van de WTO).Ingevoerde goederen mogen direct noch indirect worden onderworpen aan
hogere belastingen dan die overeenkomstige binnenlandse producten treffen.
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zou kunnen worden afgetrokken, zou de Achtste Richtlijn kunnen worden ingetrok-
ken. Ook wilde de Commissie de mogelijkheid afschaffen om bepaalde financiele pres-
taties te belasten. De tekst van dit voorstel maakte in vergelijking met de tekst die de
Raad uiteindelijk aanvaardde (zie hierna) een overzichtelijke indruk.

3. Convergentie van de tarieven.l'" Dit voorstel bevatte facultatieve bepalingen, op basis
waarvan de lidstaten niet meer dan twee tarieven mochten introduceren of handha-
yen. die binnen de voorgestelde bandbreedtes moesten vallen. Ook bevatte dit voorstel
een be paling over de accijnstarieven en andere indirecte belastingen.

De Commissie stelde voor een centraal verrekenstelsel te hanteren. waaraan per saldo ex-
porterende lidstaten zouden bijdragen en waaraan per saldo importerende lidstaten een
recht op teruggaaf zouden ontlenen. Omdat voor leveringen van goederen en diensten
aan niet tot aftrek gerechtigde belastingplichtigen en rechtspersonen geen recht op terug-
gaaf zou bestaan, stelde de Commissie voor naar dit probleem een nadere studie te doen.
Kogelsl66 stelde voor dit probleem op te loss en door een nieuw belastbaar feit te creeren
voor deze personen: aanschaf van goederen uit andere lidstaten voor doeleinden die geen
recht op aftrek geven (naar analogie van art. 5. lid 7, Zesde Richtlijn). Zij konden dan de
voorbelasting van de andere lidstaat aftrekken. Op deze marrier zouden grootschalige in-
kopen in lidstaten met een lager btw-tariefworden voorkomen. Hij wees op de politieke
weerstand en het gebrek aan vertrouwen tussen de lidstaten. dat tot een verzwaring van
de administratieve lasten zou leiden.

BijJ167verwees naar een persbericht van het Ministerie van Financien 168.dat volgens hem
nogal sceptisch van toon was. De in te dienen aangiften, waarop de buitenlandse voorbe-
lasting zou worden gespecificeerd, zouden volgens de staatssecretaris van Financien een
onvoldoende basis vormen om de enorme geldstromen tussen de lidstaten te onderbou-
wen, vooral niet omdat de indieners zelf weinig belang bij de juistheid van de cijfers zou-
den hebben. Ook wees Bijl op art. 5. lid 7. Zesde Richtlijn, wat een facultatieve bepaling
is. Doordat sommige lidstaten wei, en andere geen gebruik hebben gemaakt van deze mo-
gelijkheid, zouden verschillen kunnen optreden omdat de eerste categorie lidstaten voor-
belasting claimt via het verrekenstelsel ell de tweede categorie niet. Terra 169haakte hier
op in en stelde dat art. 5, lid 7, Zesde Richtlijn dwingend moest worden voorgeschreven.
Hij wees ook op een probleem van gelijke strekking dat zich bij diensten voor kon doen.
Bijl concludeerde, bijna profetisch, dat de voorstellen respect verdienden, maar dat de in-
voering zou kunnen afstuiten op het onderlinge wantrouwen tussen de lidstaten.

Terra wees terecht op de noodzaak om de vrijsteltingen te harmoniseren. Ik leid uit het
Witboek af dat dit een van de actiepunten was waaraan de Comrnissie na de aanvaarding
van haar voorstellen wilde werken (zij verwees expliciet naar de afwijkingen en de over-
gangsmaatregelen van art. 28. lid 3, Zesde Richtlijn). Het uitstel van de aanvaarding van
de hiervoor besproken voorstellen zal de Commissie niet hebben opgevat als een aanmoe-
diging om snel aanvullende voorstellen in te dienen. Dit uitstel volgde uit de vergaderin-
gen van de Europese Raad in december 1989 in Straatsburg, toen de Raad de Commissie
verzocht een overgangsregeling voor de periode van 1 januari 1993 tot en met
31 december 1996 te ontwerpen. Na de datum 1 januari 1997 zou het definitieve systeem
zoals de Comrnissie dat in het Witboek had neergelegd, toch kunnen worden ingevoerd,
aldus de Raad.

165 Pb. 1987 nr. C 250.
166 H.A.Kogels, 'BlW zonder grenzen (II)"MBB 1988/5.
167 D.B. Bijl, TIerde-Generatie-BlW', WFR1988/183.
168 Persbericht van 11 december 1987, nr. 87/362.
169 B.J.M.Terra, 'Voorstel voor een richtlijn: afschaffing van de belastinggrenzen, wijzigingen in de

wet op de ornzetbelasting', WFR1988/445.
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De motieven voor de koerswijziging van de Raad kunnen worden afgeleid uit een rapport
uit 1990, dat als onderwerp had de belastingen in de interne markt. Dit rapport wordt in
de volgende paragraafbesproken.

2.2.4 Zesde Richtlijn: rapport over belastingen in de interne markt

In 1990 bracht het Bureau voor officiele publica ties der Europese Gemeenschappen 170 een
publicatie uit over de belastingen in de interne markt. In de sectie over de ontvangst van
de voorstellen uit 1987 meldde de Commissie dat de Raad de voorstelJen had besproken,
en dat de lidstaten een aantal problemen naar voren hadden gebracht. De problemen za-
gen vooral op de tarieven en op het verrekenstelsel (par. 2.2.2). De Commissie haalde drie
bezwaren aan die tijdens de vergaderingen aan de orde waren gekomen:
1. Ierland en Denemarken gaven aan budgettaire problemen te verwachten als gevolg
van de verlaging van hun tarieven;

2. De afschaffing van de btw bij invoer zou leiden tot een verlies van de controle op de
heffing bij invoer. Het vervangende verrekenstelsel zou hetzij te gecompliceerd dan
weI te onbetrouwbaar en open voor fraude zijn;

3. De lidstaten hadden verschillende opvattingen over de tarieven. Sommige lidstaten
wilden de afstemming overlaten aan de marktverhoudingen, andere vonden een ver-
schil van 5 tot 6 procentpunten al te vee!. Deze lidstaten vonden dat de vorming van
de tarieven door de marktverhoudingen teveel onzekerheid zou creeren vanuit econo-
misch en budgettair oogpunt. Ik veronderstel dat deze lidstaten hun vrees uitten voor
een concurrentiestrijd met als inzet de Iaagste tarieven.

Deze drie bezwaren zijn terug te voeren op de vrees voor verlies van fiscale autonomie c.q.
van belastinginkomsten aan de zijde van de lidstaten. Een compromisoir voorstel van de
Commissie '?! over een minimumtariefwaarboven de lidstaten zelfhet algemene tarief
mochten vaststellen, doorbrak de impasse in de Raad en zorgde ervoor dat de lidstaten
openstonden voor samenwerking. De Commissie deelde mee dat zij nieuwe voorstellen
bij de Raad had ingediend om gehoor te geven aan de wens van een overgangsregeling.l'"
De Commissie verwachtte met deze voorstellen tegemoet te komen aan de twee belang-
rijkste bezwaren van de lidstaten. Het nieuwe pakket van de Comrnissie schetste een over-
gangsregeling met de volgende kenmerken:
- Afschaffing van de grenscontroles, vermindering van de administratieve verplichtin-
gen voor zowel bedrijven als autoriteiten en gebruik van een effectief instrument om
ontwijking te bestrijden;

- Toepassing van het bestemmingslandbeginsel tussen belastingplichtigen. Voor verko-
pen aan niet tot aftrek gerechtigde belastingplichtigerr'<', ondernemers die onder de

170 Het beJastingwezen in de interne markt, uitgave van het Bureau voor officiele publicaties der Eu-
ropese Gemeenschappen, 1990.

171 Uiteindelijk leidde een opvoJger van dit voorstel tot Richtlijn ill. 92/77 van 19 oktober 1992.
172 Voorstellen van 17 juli 1990, Pb. 1990 ill. C 176/8 en Pb. 1991 ill. C 131/3.
173 De Commissie heeft met de uitzondering willen voorkomen dat deze groep beJastingplichtigen

met een administratieve lastenverzwaring zou worden geconfronteerd ten einde een relatief on-
beduidende beJastingopbrengst voor de lidstaat van vestiging te genereren. Bezien vanuit het sy-
steem van de btw had toepassing van de normale regels meer voor de hand geJegen dan een uit-
zondering, omdat de vrijstellingen objectieve en geen subjectieve vrijstellingen zijn. Belasring-
plichtigen zander aftrek die in een lidstaat met relatief Jagere tarieven zijn gevestigd, kunnen
altijd gebruikmaken van deze lagere tarieven met behulp van de optie om de aankopen uit andere
lidstaten als intracommunautaire verwervingen te behandelen, ongeacht of de drempeJ is over-
schreden. De uitzondering werkt dus gunstiger uit voor de lidstaten met de Jaagste tarieven.
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landbouwregeling vallen 174 en niet-belastingplichtige rechtspersonen zou een speciale
regeling gelden om te voorkomen dat zij hun goederen massaal zouden inkopen in lid-
staten met lagere tarieven;

- Introductie van een speciale regeling voor verkopen door postorderbedrijven en verko-
pen van nieuwe vervoermiddelen (voor ieveringen aan particulieren zou in beginsel
het oorsprongslandbeginsei gelden);

- Afschaffing van de beperkingen aan de belastingvrije aankopen door reizigers;
- Vermijding van toename van tariefverschillen. en be perking van tariefswijzigingen

binnen de bandbreedte van 14% tot 20%. Over de convergentie van de tarieven diende
de Raad te beslissen voor 31 december 1991.

De gewijzigde voorstellen van de Commissie leidden. na enkele aanpassingen door de
Raad, uiteindelijk tot de aanvaarding van de overgangsregeling in december 1991. De lid-
staten kregen ruim twaalf maanden de tijd om de grensposten te verwijderen en de 282
besiuiten 175 uit te voeren die de Raad met het oog op de voltooiing van de interne markt
had genomen. Deze besluiten zagen op de verwijdering van zoveel mogelijk technische
en fiscale barrieres die de voordelen van de verwijdering van de grensposten teniet zou-
den kunnen doen. De overgangsregeling voor de btw vormde slechts een klein deel van
de wetgevende en uitvoerende lasten die de lidstaten op zich namen.F"

Uit de jaarlijkse rapporten die de Commissie opsteit van de werkzaamheden die zij ver-
richt in verband met de controle op de toepassing van het comrnunautaire recht in de lid-
staten. blijkt dat de Comrnissie in het Witboek een juiste voorspelling had gedaan: niet de
verwijdering van de grensposten - de Comrnissie merkte op dat zij hie rover geen klachten
had ontvangen -. maar de verwijdering van de technische barrieres heeft tot de meeste
discussies geleid tussen de Commissie en de lidstaten.l?? In ieder rapport geeft de Com-
missie tevens een overzicht van de naleving van de communautaire maatregelen op het
gebied van de indirecte belastingen. De meeste verschillen van inzicht kunnen zonder tus-
senkomst van het Hv] EG worden opgelost,

2.2.5 Zesde Richtlijn: overgangsregeling

De Zesde Richtlijn werd uiteindelijk aangepast'?" aan een interne markt zonder grenspos-
ten met de invoering van een (nog steeds functionerend) overgangssysteem dat in een

174 Voor deze groep belastingplichtigen geldt deels hetzelfde als voor belastingplichtigen zonder
recht op aftrek. De Commissie heeft hen een administratieve lastenverzwaring willen besparen.
De speciale regeling voor landbouwers is wei bedoeld als een subjectieve regeling voor landbouw-
producenten (hoewel het HvJ EG in zijn jurisprudentie terecht heeft benadrukt dat de regeling is
bedoeld voor de werkzaamheden in het kader van een Iandbouwbedrijf, zie het arrest van 15 juli
2004, Harbs, nr. C-321/01. NTFR 2004/1125), zodat in deze situatie iets beter te verdedigen valt dat
de gelijkstelling met niet-belastingplichtigen binnen het systeem past.

175 Zie voor een beschrijving van het wetgevingsproces dat volgde na het besluit om de interne markt
per 1 januari 1993 te voltooien. het Elfde jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van
het gemeenschapsrecht (1993). COM(94) 500 def.

176 Uit de antwoorden van cornmissaris Monti op de schriftelijke vragen van het Parlementslid [aak
Vandemeulebroucke (ARE) aan de Commissie van 19 juli en 11 oktober 1996, nrs. E-2039/96 (Pb.
1996 nr. C 385/85) en E-2561/96 (Pb. 1997 nr. C 83/26). over de vorderingen van de lidstaten bij de
implementatie van de maatregelen die nodig waren op het gebied van de interne rnarkt, blijkt
dat de lidstaten in 1996 een aanzienlijke achterstand hadden. Een lidstaat had Richtlijn nr. 94/5.
over de regeling voor gebruikte goederen. kunstvoorwerpen. antiquiteiten en voorwerpen voor
verzamelingen. nog met omgezet.

177 Zie bijvoorbeeld het Elfde jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het gemeen-
schapsrecht (1993). COM(94) 500 def., het Vijftiende jaarlijks verslag over de controle op de toe-
passing van het gemeenschapsrecht (1997). COM(98) 317 def. en het Twintigste jaarlijks verslag
over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (2002). COM(2003) 669 def.

178 Richtlijn nr. 91/680 van 16 december 1991. Pb. 1991 nr. L 376; en Richtlijn nr. 92/111 van 16 de-
cember 1992 (de Eerste vereenvoudigingsrichtlijn). Pb. 1992 nr. L 384.
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nieuw belastbaar feit voorziet, de intracommunautaire verwerving van goederen door een
belastingplichtige.V? De belastingplichtige die intracommunautair goederen levert, mag
de vrijstelling met aftrek toepassen indien hij bewijst dat de goederen naar een andere lid-
staat zijn vervoerd en de afnemer een belastingplichtige of een als zodanig handelende
persoon is. Het is de bedoeling dat de lidstaten via gegevensuitwisseling controleren dat
de belastingplichtige koper in de lidstaat van aankomst de verschuldigde btw aangeeft, en
dat de belastingplichtige leverancier niet de vrijstelling toepast indien de voorwaarden
niet zijn vervuld.

Aan de verdeling van de btw-opbrengsten over de lidstaten veranderde grosso modo niet
veel; in het reguliere handelsverkeer komt de btw via de intracommunautaire verwerving
toe aan de lidstaat van verbruik.P? Welleverde de voltooiing van de interne markt prak-
tische voordelen op, zoals de afschaffing van de grenscontroles. Hiervoor in de plaats
kwam een systeem met nieuwe verplichtingen dat ervoor zorgde dat de adrninistratieve
last van de douanekantoren naar het kantoor van de belastingplichtige werd verplaatst.
Zo kwam de bewijslast dat goederen aan een belastingplichtige in een andere lidstaat zijn
geleverd, op de leverancier te rusten, die per kwartaal een opgaafmoet verstrekken van
zijn intracommunautaire goederenleveringen, uitgesplitst op basis van de btw-idenrifica-
tienurnmers van de afnemers. Volgens de considerans van de aangenomen Richtlijn nr.
91/680 zou de overgangsregeling tot 1 januari 1997 gelden, en zou de Commissie v66r
31 december 1994 een verslag van de werking indienen alsmede de voorstellen voor de
definitieve regeling. Deze regeling zou worden gebaseerd op het oorsprongslandbeginseL

De deelnemers aan intracornmunautaire transacties zijn verplicht om zelf de statistische
gegevens te verstrekken die voordien door de douaneautoriteiten werden verzameld.l'"
In de loop der jaren zijn de minimumwaarden waarboven de belastingplichtigen informa-
tieplichtig worden, verhoogd en zijn de verplichtingen versoepeld om tegemoet te komen
aan klachten van bedrijven die betrokken zijn bij de intracommunautaire handeL Van der
Zanden en Terra hadden in 1986 al beschreven dat de Nederlandse verleggingsregeling bij
invoer, die bij de eerste invoering op een soortgelijke manier werkte als de intracomrnu-
nautaire verwerving, vanwege de statistiekverplichtingen aanvankelijk geen succes was.
Toen deze verplichting werd afgeschaft, werd de vernieuwde verleggingsrege.ling alge-
meen gebruikt.l'" Het verschil met de regeling voor de intracommunautaire verwerving
is het verplichte karakter van de laatstbedoelde regeling, waardoor deelnemers aan het
intracommunautaire verkeer verplicht zijn de statistische verplichtingen te vervullen

179 De overeenkomsten met het toekomstscenario dat CiP. Tuk, 'De verbruiksbelastingen bij interna-
tionale samenwerking', WFR 1970/493. schetste, zijn opvallend. Hij gaf een aantal oplossingen
voor de afschaffing van de controles. Hij toonde aan dat harmonisatie van de tarieven niet nodig
was indien zijn oplossingen voor verkopen aan particulieren. overheden.landbouwproducenten.
kleine ondernemers en vrijgesteld presterende belastingplichtigen zouden worden geaccepteerd.

180 Voor de intracommunautaire handel met particuliere afnemers werd een speciale regeling getrof-
fen. Hier komt de brw-opbrengst in eerste instantie toe aan de lidstaat van vertrek, tenzij 1) het
gaat om de levering van acdjnsgoederen, 2) de leverander tijdens het kalenderjaar een bepaalde
drempel overschrijdt of in het vorige kalenderjaar overschreden heeft. In beide gevallen is de btw
verschuldigd in de lidstaat van verbruik. Ook leidt de aankoop van een nieuw vervoermiddel in
een andere lidstaat tot verschuldigdheid in de Iidstaat van gebruik, ongeacht de status van de per-
soon die het vervoermiddel aankoopt. De niet-belastingplichtige die een nieuw vervoermiddel
verkoopt aan een afnemer in een andere lidstaat, wordt voor de levering als belastingplichtige
aangemerkt. Hij kan (deels) aanspraak maken op aftrek van voorbelasting.

181 De statistische verplichtingen zijn oorspronkelijkneergelegd in Verordening nr, 3330/91 van 7
november 1991. Pb. 1991 nr. L 316/1. Verordening nr. 3046/92 van 22 oktober 1992. Pb. 1992 nr.
L 307 en Verordening nr. 3590/92 van 11 december 1992. Pb. 1992 nr. L 364. De huidige wetgeving
is te vinden in Verordening nr. 638/2004 van 31 maart 2004. Pb. 2004 nr. L 102. Verordening nr.
1982/2004 van 18 november 2004. Pb. 2004 nr. L 343 en Verordening nr. 2385/96 van 16 december
1996. nr. Pb. 1996 nr. L 326.

182 J.B. van der Zanden en B.J.M. Terra. 'De voltooiing van de interne markt. Witboek van de Europese
Commissie aan de Europese Raad', WFR 1986/375.
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(dan wei hun intracommunautaire activiteiten te staken, wat mij niet lijkt te stroken met
de bedoeling van de afschaffing van de grenscontroles).

De verantwoordelijke autoriteiten in de lidstaten werken samen om op de juiste toepas-
sing van de overgangsregeling toe te zien.IS3 Volgens de considerans van Verordening nr.
218/92 zouden de lidstaten relevante gegevens met elkaar en met de Commissie delen,
waarbij zij een zorgvuldig evenwicht in acht moesten nemen tussen de controlebehoefte
van de autoriteiten en de administratieve lasten voor beiastingplichtigen. Uit de onderzoe-
ken van een werkgroep die bestond uit leden van de nationale controle-instanties en de
Europese Rekenkamer=" blijkt dat de gegevensuitwisseling via het VAT Information Ex-
change System (VIES)niet perfect verloopt. Een steekproefin vijflidstaten en bij de dien-
sten van de Commissie bracht een aantal onregelmatigheden aan het licht, die waar-
schijnlijk ook voorkomen in andere lidstaten. In haar rapport deed de Rekenkamer ver-
slag van haar bevindingen. Zij beschreef een steekproef in vijflidstaten en haar algemene
indrukken over de werking en het gebruik van de beschikbare instrumenten om toezicht
te houden op de heffing en de inning van de btw.

De Rekenkamer verwees in haar analyse van de fraudegevoeligheid van de overgangsrege-
ling naar de op 26 juli 1995 gesloten Overeenkornst aangaande de bescherming van de fi-
nanciele belangen van de Europese Gemeenschappen 185, een akte van de Raad, waarvan de
btw werd uitgezonderd omdat zij door de lidstaten wordt geind. De Rekenkamer herinner-
de eraan dat de btw-bijdrage tijdens de onderzochte periode bijna de helft van de eigen mid-
delen vormde. In haar reactie op het verslag van de Rekenkamer gaf de Commissie aan de
beslissing van de Raad te betreuren. Doordat de btw van de Overeenkomst was uitgezon-
derd, werd dezelfde fraude in de lidstaten op verschillende manieren gedefinieerd en be-
straft, Hoewel de Rekenkamer erkende dat de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van
fraude bij de lidstaten lag, maakte zij duidelijk dat het toezicht op de inning en de preventie
van onregelmatigheden aan de Commissie was toebedeeld.P" Hieraan ontleende de Reken-
kamer een rechtsgrondslag om zich bezig te houden met de bestrijding van de fraude.

Zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven is als gevolg van de introductie van het vierde ei-
gen middel, de bijdrage van de lidstaten, het aandeel van de btw in de eigen rniddelen ge-
zakt van meer dan 50% naar minder dan 15%. Hoewel de opmerking van de Rekenkamer
over het financiele belang van de Gemeenschap bij het toezicht op de inning van de btw
dienovereenkomstig aan gewicht heeft ingeboet, betekent dit naar rnijn mening niet dat
de lidstaten aile vrijheid behoren te hebben bij de inning van de btw. De verschillen in
wetgeving en aanpak tussen de lidstaten geven fraudeurs de gelegenheid om de btw te
ontduiken, zoals alle publiciteit over grensoverschrijdende carrouselfraude laat zien.

In een recent arrest heeft het HvJ EG prejudiciele vragen beantwoord over de verenigbaar-
heid met art. 21, lid 3, en art. 22. lid 8. Zesde Richtlijn van de nationale maatregelen die
bet Verenigd Koninkrijk heeft getroffen om carrouselfraude te bestrijden.P? De Neder-

183 Verordening nr. 218/92 van 27 januari 1992. Pb. 1992 nr. L 24.
184 De informatie is ontleend aan Speciaal verslag nr. 9/98 over de beschenning van de financiele be-

langen van de Europese Unie inzake de btw in het intracommunautaire handelsverkeer, verge-
zeld van de antwoorden van de Commissie, Pb. 1998 nr. C 356/1.

185 Pb. 1995 nr. C 316. Ten tijde van het schrijven van het Speciaal verslag was de overeenkomst tot
niet door aile lidstaten geratificeerd.

186 Verordening nr. 1553/89. Pb. 1989 nr. L 155/13.
187 Arrest van 11 mei 2006, Federation of Technological Industries and others, or, C-384/04, V-N 2006/

27,14 en NTFR2006/883. Ik ben. anders dan de redactie van V-N en de commentator van NTFR,San-
ders. van mening dat het de lidstaten niet is toegestaan om de bepalingen over hoofdelijke aan-
sprakelijkheid in een andere wet op te nemen dan de heffingswet op basis waarvan de btw wordt
geheven. Het HVJEG heeft expliciet overwogen dat art. 21, lid 3, en art. 22, lid 8, Zesde Richtlijn
niet de invordering betreffen (maar de heffing). Hieruit voigt naar rnijn mening dat alle modali-
teiten van de Zesde Richtlijn (zeals de belastbare feiten, de belastingpJichtige en de vrijstellingen,
maar ook de hoofdelijke aansprakelijkbeid) in de heffingswet moeten worden opgenomen.
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landse regering, die intervenieerde in deze procedure, had als enige opgemerkt dat de na-
tionale maatregelen de inning betreffen, een aangelegenheid die niet in de Zesde Richtlijn
wordt geregeld. Het HvJ EG verwierp dit argument. Het overwoog dat een nationale rege-
ling die bepaalt welke personen tot hoofdelijke voldoening van een door een andere per-
soon verschuldigde btw kunnen worden aangesproken, niet de inning van de btw betreft
maar de vaststelling wie tot betaling kan worden gehouden. Het oordeel is naar mijn me-
ning juist, omdat de inning pas mag plaatsvinden nadat de belastingschuld en de belas-
tingschuldige zijn vastgesteld. Art. 21, lid 3, en art. 22, lid 8, Zesde Richtlijn bepalen wie
in afwijking van de algemene regels hoofdelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor
de btw en, dus, wie belastingschuldige is. Uit het arrest kan worden afgeleid dat de lidsta-
ten geen andere personen hoofdelijk aansprakelijk kunnen stellen dan die personen die
worden bedoeld in art. 21 en art. 22 Zesde Richtlijn. Bij de bepaling wie hoofdelijk aan-
sprakelijk kan worden gehouden, zijn de lidstaten gebonden aan de algemene beginselen,
zoals het rechtszekerheids- en het evenredigheidsbeginsel. Zo mogen de lidstaten het le-
veren van het bewijs dat de hoofdelijk aansprakelijk gestelde geen weet had of had kun-
nen hebben van de fraude, niet uiterst moeilijk of onmogelijk maken. De lidstaten dienen
dus een goede balans te verzekeren tussen de bescherming van de schatkist aan de ene
kant, en de bescherming van de rechtszekerheid van de handelaren aan de andere. Een
aansprakelijkheidstelling die is gebaseerd op een (welhaast) onweerlegbaar vermoeden,
gaat verder dan strikt noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van de schatkist
en is onverenigbaar met het communautaire recht. De enige manier om grensoverschrij-
dende frau de aan te pakken, lijkt mij een gezamenlijke strategie waarbij de lidstaten sa-
menwerken en informatie delen. Deze strategie verzet zich ertegen dat een lidstaat de po-
gingen om btw te innen staakt nadat hij heeft vastgesteld dat een andere lidstaat gerech-
tigd is de btw te innen. De eerste lidstaat zou verplicht moeten zijn om de resultaten van
het onderzoek onmiddellijk aan de andere lidstaat ter beschikking te stellen en onder-
steuning te bieden bij de inning van de btw door die andere lidstaat.l'"

De door de Rekenkamer onderzochte lidstaten gaven aan een methode van risicoanalyse
te gebruiken om de gevoeligste sectoren en activiteiten aan te wijzen, maar niet te be-
schikken over voldoende gegevens over de activiteiten van de diensten die zich met de
fraudebestrijding bezighouden. De Rekenkamer constateerde dat dit de controle van de
gehanteerde methode bemoeilijkte. Ook verschilden de bevoegdheden van de autoritei-
ten per lidstaat, en gaven de meeste lidstaten aan de gegevens uit de verschillende bron-
nen (VIES,aangiftes en statistieken) niet met elkaar te vergelijken. Ook leverden de belas-
tingplichtigen hun gegevens niet in of, conform de nationale wetgeving, pas lange tijd na
het einde van het tijdvak waarop zij betrekking hadden. Als al verificaties via VIESplaats-
vonden, constateerden de lidstaten verschillen van weI 85%.De Rekenkamer verwees naar
de verslagen van de Commissie uit 1994 en 1997189, die positiever van toon waren. Anders
dan de Rekenkamer constateerde de Commissie in deze verslagen dat VIESweI werkte,
maar dat de lidstaten onvoldoende gebruikmaakten van de mogelijkheden. Het komt mij
voor dat deze cons tate ring het optirnisme in de verslagen van de Commissie niet onder-
bouwt. Niet het succes van het middel, VIES,maar het succes van de resultaten, gegevens-
uitwisseling, is de maatstafwaaraan het slagen van VIESmoet worden gemeten. In die zin
acht ik de kritiek van de Rekenkamer toepasselijker dan het optimisme van de Cornmis-
sie.

188 Zie de aanhangige procedure Twoh International BV.nr. C-184/05. Pb. 2005 nr. C 217. In deze pro-
cedure staat de vraag centraal of de lidstaten de verplichting hebben om op verzoek van een be-
lastingplichtige gegevens uit te wisselen en wederzijdse bijstand te verlenen zoals bedoeld in
Richtlijn nr. 77/799. Pb. 1977 nr. L336 en Verordening nr. 218/92. Pb. 1992 nr. L24. De Commissie
heeft ter zitting opgemerkt dat beide instrumenten uitsluitend zijn bedoeld ter ondersteuning
van de belastingadministraties. en niet om belastingplichtigen het bewijs te verschaffen dat zij
terecht de vrijstelling met reeht op aftrek hebben toegepast op intracommunautaire presta ties.

189 COM(94) 262 def. en COM(96)681 def.
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Ook verwees de Rekenkamer naar de bevindingen van het subcomite voor fraudebestrij-
ding, dat werd voorgezeten door de Commissie. De lidstaten maakten onvoldoende ge-
bruik van de ervaring en de kennis die dit subcomite heeft opgedaan. De Rekenkamer gaf
ook aan dat de eenheid voor de coordinatie van de fraudebestrijding (UClAF) te weinig
middelen heeft om de fraude goed te kunnen aanpakken.

De Rekenkamer beval aan meer middelen te steken in de opleiding van de nationale amb-
tenaren om hen vertrouwder te maken met het communautaire recht, meer gebruik te
maken van de beschikbare instrumenten (VIES, directe contacten tussen ambtenaren, ge-
zamenlijke con troles, doorzending van ontvangen gegevens naar andere lidstaten die
hierbij gebaat zijn, bijstand bij de inning en de terugvordering en meer cocrdinatie), de
uitwisseling van gegevens te stimuleren en de wetgeving op het gebied van strafbare fei-
ten en administratieve bevoegdheden (controles, invordering) onderling afte stemmen.

De Rekenkamer constateerde dat de grenzen voor de burgers verdwenen waren, maar dat
de autoriteiten nog steeds door deze grenzen werden beperkt. De Commissie heeft een
verdergaande verantwoordelijkheid dan de lidstaten bij te staan bij de opleiding van amb-
tenaren en de uitwisseling van ervaring; zij dient de dysfuncties van de nationale syste-
men voor fraudebestrijding op te sporen en de lidstaten de passende maatregelen voor te
stellen om de fraudebestrijding te verbeteren. De Rekenkamer beval de Commissie en de
lidstaten aan zich de vraag naar de bestaansreden van de overgangsregeling te stellen en
zo nodig doeitreffende controlesystemen in te voeren. Zie ik het goed, dan pleitte de Re-
kenkamer in haar rapport voor een keuze tussen twee wegen: 1) de overgangsregeling
wordt vervangen door een definitieve regeling die minder fraudegevoelig is, of2) de over-
gangsregeling wordt fraudebestendiger gemaakt met de invoering van effectieve contra-
lesystemen. Doorgaan op de huidige weg leek haar geen verstandige optie.

In haar reactie beloofde de Commissie meer aandacht aan de geconstateerde gebreken te
zullen besteden. De Commissie sloot zich aan bij de kritiek van de Rekenkamer op de ri-
sico's die aan de overgangsregeling zijn verbonden. Zij betreurde het dat de Raad de btw
had uitgesloten van de Overeenkomst en uitte haar zorgen over de fraudegevoeligheid
van de overgangsregeling. Zij verwees naar de programma's Mathaeus'P? en Fiscalis'?'
voor de opleiding van ambtenaren en de verstrekking van informatie. De Commissie be-
schreef haar eigen coordinerende rol bij de verspreiding en uitwisseling van informatie.
maar schoof de verantwoordelijkheid voor de uitvoering naar de lidstaten, die zeggen
voorstander te zijn van uitwisseling, maar in de praktijk hiervan geen gebruikmaken. De
Commissie gebruikte in haar reactie een aantal keer het woord 'tegenzin' om de houding
van de nationale autoriteiten aan te duiden. Zij benutte de kans om te wijzen op de voor-
delen van het definitieve systeem op basis van het oorsprongsiandbeginsel, dat volgens
haar minder gevoelig is op de punten die de Rekenkamer in haar verslag had beschreven.
De overgangsregeling zou de belastingplichtigen ertoe verleiden niet meer te voldoen aan
de kostbare en zware administratieve verplichtingen, en bovendien meer middelen ver-
gen om de controle uit te kunnen oefenen.

De Commissie herhaalde haar kritiek op de wijze waarop de lidstaten (gezamenlijk) de
fraude aanpakten en toezagen op de heffing en de inning van de btw in het derde verslag
over de administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen en de
btw en het vierde versiag over de procedures voor de invordering en de controle van de
btw.192 De Commissie weet de fraude aan de vrijstelling voor de intracommunautaire le-
vering van goederen, wat een risico van ongeveer 100 miljoen euro zou opleveren. Zij
wees op problemen van organisatorische en administratieve aard binnen de lidstaten, die

190 Besluit van de Raad van 29 oktober 1993, Ph. 1993 nr. L280.
191 COM(97)175 def.
192 COM(2000)28 def.
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de eontrole op de hefting en de inning van de btw belemmerden. Ook maakte de Cornrnis-
sie melding van een stijging van het aantal fraudemeldingen, vooral van earrouselfraude.
De Commissie veronderstelde dat de lidstaten aan de bestrijding van eommunautaire
fraude een lagere prioriteit zouden toekennen dan aan de bestrijding van nationale frau-
de. Waar de Commissie dit op baseerde, blijkt niet duidelijk uit het verslag. Bovendien
lijkt deze veronderstelling in strijd met de toename van het aantal ontdekte earrouselfrau-
des in de lidstaten. De Cornmissie pleitte in het verslag voor een herbezinning op de eon-
trolestrategie, die zou moeten worden gebaseerd op risieoanalyse, en voor een nieuwe ver-
ordening om de samenwerking te verbeteren.

Officieel heeft de Comrnissie haar plannen voor een definitieve regeling op basis van het
oorsprongslandbeginsel nog niet opgegeven (par. 2.2.6). Wei heeft zij erkend dat politieke
overeenstemming tussen de lidstaten ontbreekt over de manier waarop de btw zich dient
te ontwikkelen.P? De lidstaten geven kennelijk de voorkeur aan het huidige systeem, de
overgangsregeling. De Rekenkamer toonde in haar rapport aan waar de zwakke plekken
zitten, en ook dat de lidstaten weinig genegen zijn samen deze plekken te versterken. De
lidstaten hebben samen gekozen voor een ingewikkeld, eontroleteehniseh veeleisend sy-
steem, maar weigeren de gevolgen daarvan te aanvaarden. Iedere lidstaat waakt over zijn
eontroleteehnieken en de daarmee verzamelde gegevens, zonder te beseffen dat hij
sleehts samen met de andere lidstaten de fraude effeetiefkan bestrijden.

De Commissie heeft voor de korte terrnijn een alternatieve strategie gepresenteerd, met
maatregelen om de werking van de overgangsregeling te verbeteren.l'" Zij heeft aange-
kondigd haar inspanningen te eoneentreren op deze verbeteringt'", maar het is niet dui-
delijk of de Comrnissie haar plannen voor een definitief systeem heeft opgegeven.l'" Zo-
dra een beslissing is genomen over de toekomst van de eigen rniddelen, zal duidelijk wor-
den of een grondige herziening van de btw noodzakelijk is. Indien de Raad, zoals de
Commissie wil, besluit een nieuwe autonome, fiseale bron in te voeren en de btw aan-
wijst, dient de vraag zieh aan hoe deze nieuwe btw wordt geheven.

Aan het HvJ EG zijn inrniddels prejudiciele vragen gesteld over de reikwijdte van de sa-
menwerkingsverplichting van de lidstaten.P? De verwijzende reehter heeft gevraagd of
voor de lidstaat van vertrek, indien hij niet spontaan gegevens heeft gekregen van de ver-
meende lidstaat van aankomst, uit de samenhang tussen art. 28 quater, A, aanhef en
sub a, Zesde Richtlijn, Riehtlijn nr. 77/799 en Verordening nr. 218/92 de verplichting
voortvloeit gegevens op te vragen indien de belastingplichtige het vervoer naar de Iidstaat
van aankomst niet kan aantonen. De verwijzende reehter heeft verwezen naar een aantal

193 Antwoord van commissaris Bolkestein op de schriftelijke vraag van het Parlementslid Karla Peijs
(PPE-DE)aan de Commissie van 31 januari 2002, nr. P-0232/02 (Pb. 2002 Dr. C 205E/98).

194 COM(2000) 348 def.
195 Persbericht van de Comrnissie van 14 juni 2000, nr. lP/00/615.
196 Uit het persbericht van 24 oktober 2003, nr. rP/03/1447, kan worden afgeleid dat de Commissie

op de middellange terrnijn haar aandacht heeft verlegd naar de verbetering naar het huidige sy-
steem. 'In June 2000, the Commission proposed a new strategy to bring about a pragmatic improvement in the
current VAT system. The strategy provided for an action programme, geared to four main objectives: the sim-
plification and modernisation of existing rules, more uniform application of current rules and ensure closer ad-
ministrative co-operation between Member States to combat fraud. The Commission considered that the Inter-
nal Mark£t could and woukl function better with a VAT system based on taxation in the Member State of origin
as this would be easier to administer and consequently less costly for business and less susceptible to fraud, pro-
viding a better a guarantee of stable tax revenues. However, since Member States are not prepared to move to-
wards closer harmonisation of VAT rates, it is unlikely that progress will be made in the immediate future to-
wards this long-term goal. Therefore, the Commission strategy was designed to create fresh impetus within the
CounCl1 to adopt improvements to the current destination-based arrangements as quickly as possible.' Het lijkt
erop dat de Commissie op de lange termijn vasthoudt aan de wens om een ander systeem in te
voeren.

197 HR 22 april 2005, nr. 40.036, VoN 2005/22.21 en NTFR2005/603.
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andere prejudiciele vragen over het leveren van bewijs bij een intracommunautaire leve-
ring van goederen.l'" De verwijzende rechter in de laatstbedoelde zaak heeft een aantal
verschillende situaties beschreven. en heeft het HvJ EG gevraagd aan te geven of in deze
situaties het belastbare feit intracommunautaire verwerving zich voordoet zodat de leve-
rancier de vrijstelling met recht op aftrek terecht heeft toegepast. Ook heeft deze rechter
gevraagd onder welke omstandigheden de autoriteiten eerder geaccepteerd bewijs van
verzending op een later tijdstip mogen weigeren. bijvoorbeeld omdat gerede twijfel is ont-
staan over de juistheid van dit bewijs, en of de goede trouw van de leverander verschil
maakt voor het antwoord op deze laatste vraag. Tot slot heeft deze rechter de vraag opge-
worpen ofhet uitmaakt dat de koper in de venneende lidstaat van aankomst een intra-
communautaire verwerving heeft aangegeven en de btw heeft voldaan.

De twee hiervoor genoemde prejudiciele zaken zullen licht kunnen werpen op de wer-
king van de overgangsregeling. en met name op de verdeling van de administratieve las-
ten tussen de belastingplichtigen en de nationale autoriteiten. Dan wordt hopelijk duide-
lijk op welke partij de last van de overgangsregeling het zwaarst drukt. Het rapport van
de Rekenkamer en de reactie van de Commissie kunnen de positie van de betrokken be-
lastingplichtigen onderbouwen omdat deze stukken aantonen dat de lidstaten zich heb-
ben verbonden tot de uitwisseling van gegevens. maar kennelijk niet de praktische con-
sequenties daarvan hebben willen aanvaarden. De overgangsregeling vereist enerzijds dat
de belastingplichtigen door de voldoening aan de administratieve verplichtingen bepaal-
de infonnatie verstrekken, en anderzijds dat de lidstaten samenwerken om de volledig-
heid en de juistheid van de informatie te controleren.

In de considerans van Richtlijn nr. 91/680 gaf de Raad te kennen dat de verlichting van de
adrninistratieve en statistische verplichtingen diende te worden verzoend met de tenuit-
voerlegging van efficiente controlemaatregelen en met de handhaving, zowel om econo-
mische als om fiscale redenen. In dit licht lijkt het niet teveel gevraagd om de autoriteiten
te vragen een goedwillende belastingplichtige tegemoet te komen door gebruik te maken
van de hun verleende bevoegdheden. De mogelijkheid dat zich een verzwaring van de ad-
ministratieve verplichtingen van de belastingplichtigen zou voordoen, waarvan in de
praktijk van vandaag weI kan worden gesproken, werd in de considerans niet genoemd.

2.2.6 Zesde Richtlijn: vereenvoudiging

De overgangsregeling, zoals de naam aangeeft: oorspronkelijk bedoeld als een tijdelijke re-
geling, is in de jaren sinds de inwerkingtreding een aantal maal aangepast om praktische
problemen in het grensoverschrijdende verkeer tussen de lidstaten op te lossen. In deze
paragraafvolgt een beschrijving van de belangrijkste vereenvoudigingsmaatregelen die
tot 1 januari 2001 zijn getrotfen en van het programma dat de Commissie in 1996 presen-
teerde om de overgangsregeling te vervangen door een nieuw systeem.

Een aantal aanpassingen die sinds de invoering van de overgangsregeling zijn doorge-
voerd, heeft betrekking op diensten, en vooral op de plaats van dienst. In de overgangsre-
geling wordt uitgebreid aandacht besteed aan het vrije verkeer van goederen. wat in con-
trast staat met de geringe aandacht voor het vrije verkeer van diensten. dat ook een be-
langrijke doelstelling van de interne markt is. Als uitvloeisel van het intracommunautaire
goederenverkeer zijn diensten die hiermee direct samenhangen. te weten goederenver-
voer, laden en lossen en berniddeling bij dit vervoer. onder een nieuwe bepaling over de
plaats van dienst gebracht. Deze nieuwe bepaling heeft als aanknopingspunt de lidstaat
die het btw-identificatienummer heeft verstrekt waaronder de belastingplichtige op-
drachtgever deze diensten afueemt. Dit aanknopingspunt vonnt op zich een rationeel en

198 Verzoek van de High Court of justice (England & Wales), Queens Bench Division (Administrative
Court) van 2 augustus 2004. C-409/04.
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efficient instrument om langdurige en inefficiente teruggaafverzoeken onder de Achtste
Richtlijn te voorkomen. Op beperkte schaal zouden niet tot aftrek gerechtigde belasting-
plichtigen op handige wijze gebruik kunnen maken van de facultatieve aard van de bepa-
ling. Zij kunnen, als de diensten zonder gebruik van hun btw-identificatienummer zijn be-
last in een lidstaat met een lager tarief, besluiten de diensten niet onder hun btw-identi-
ficatienummer af te nemen. De Tweede vereenvoudigingsrichtlijn 199 breidde deze
bepaling uit naar expertises of bewerking en van roerende lichamelijke zaken, indien deze
zaken de lidstaat waar de expertise of de bewerking is uitgevoerd, verlaten. Deze be paling
bevordert de uitbesteding van werk en expertises aan bedrijven in andere lidstaten, zodat
deze diensten zonder fiscale hindernis binnen de interne markt kunnen worden verleend.
Hierbij hebben de Commissie en de Raad de moeilijkheden over het hoofd gezien die ont-
staan indien de opdrachtgever besluit de bewerkte goederen niet te laten terugkeren naar
de lidstaat waarvan zij in onbewerkte staat zijn verzonden, maar hen direct naar zijn af-
nemer in een andere lidstaat (of de lidstaat van bewerking) te zenden. In dit geval is de
opdrachtgever verplicht om zich te registeren in de lidstaat van bewerking, hoewel de
Tweede vereenvoudigingsrichtlijn dit wilde voorkomen.

De Commissie heeft nooit een geheim gemaakt van haar ambitie om niet zozeer de prak-
tische problemen van de overgangsregeling aan te pakken, als wei om een compleet nieu-
we, definitieve regeling in te voeren die recht doet aan de eenheid van de interne markt.
Op 22 juli 1996 publiceerde zij haar visie op het nieuwe systeem in het programma voor
de interne markt.P? In dit programma herhaalde zij de wens een oorsprongslandsysteem
in te voeren, vooral met het oog op de bestrijding van de fraude die het gevolg zou zijn
van de vrijstelling met aftrek voor intracommunautair handelsverkeer. Het zou te gemak-
kelijk zijn om de heffing van btw te ontduiken door de goederen aan het reguliere han-
delsverkeer te onttrekken. Bovendien zou de afschaffing van de overgangsregeling tot een
kostenbesparing voor het bedrijfsleven leiden, en dus tot economische groei. Het gewens-
te systeem, dat volgens het werkprogramma van Bijlage A kon worden bereikt, heeft de
volgende kenmerken:
1. Hefting in de lidstaat van oorsprong;
2. Onderlinge aanpassing van de btw-tarieven;
3. Een compensatiemechanisme om de opbrengst te laten toekomen aan de lidstaat van

verbruik.

In de inleiding kondigde de Commissie aan dat het document geen juridische teksten be-
vat omdat zij eerst zoveel mogelijk wegen wilde verkennen om tot het gewenste systeem
te komen. Bijlage A bevatte een ambitieus werkprogramma, dat in vijffasen was verdeeld.

Fase Tijdstip Omschrijving
Eerste fase Eind 1996 1. V66r eind 1996 diende de Raad het voorstel goed te

keuren over de bandbreedte van het algemene tarief
(15% tot 25%)

2. De Commissie zou een voorstel indienen over de wij-
ziging van de status van het btw-cornite
3. De Commissie zou een voorstel indienen over de ver-
betering van de wederzijdse bijstand bij de inning
4. De Commissie zou een programma opstellen om de
lidstaten te enthousiasmeren voor administratieve sa-
menwerking
Indiening van dit document (hoofdlijnen en werkpro-
gramma)

Tweede fase Medio 1996

199 Richtlijn ill. 95/7 van 10 april 1995. Pb. 1995 nr, L 102.
200 Een gemeenschappelijk btw-stelsel, Een programma voor de interne markt, COM(96) 328 def.
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Derde fase Medio 1997
OmschrijvingFase Tijdstip

Eind 1997

Vierde fase Medio 1998

Vijfde fase Eind 1998

Medio 1999

1. De Commissie zou voorstellen indienen over de ma-
teriele werkingssfeer. het begrip 'belastingplichtige',
maatstaf van heffing, de vrijstellingen en het recht op
aftrek

2. De Commissie zou een voorstel doen voor de tweede
etappe voor de onderlinge aanpassing van de tarieven

De Commissie lOU voorstellen indienen over de territo-
riale werkingssfeer, de pJaats van heffing en de commu-
nautaire organisatie van de controle

De Commissie zou voorstellen indienen over het me-
chanisme voor de verde ling van de opbrengst, de bij-
zondere regelingen (waarbij de Commissie dacht aan af-
schaffing en harmonisatie) en de overgangsmaatrege-
len

De Commissie lOU voorstellen indienen voor de laatste
etappe van de harmonisatie van de tarieven

De Commissie verdedigde de complete herziening van de Zesde Richtlijn met de opmer-
king dat de lidstaten meenden dat zij onder de overgangsregeling de volledige soevereini-
teit hadden behouden, terwijl de regeling zo 'complex. subjectief en zo slecht aangepast
aan de nieuwe economische uitdagingen' lOU zijn, dat het concurrentievermogen van het
bedrijfsleven werd ondermijnd en de lidstaten de zekerheid hadden verloren dat zij de op-
brengsten zouden krijgen die hun toekwamen. De Commissie voegde hieraan toe dat geen
andere weg openstond om de economische doelmatigheid van het stelsel van heffing van
btw te herstellen dan een complete herziening van de Zesde Richtlijn. In antwoord op een
vraag van een lid van het Europees Parlement over de verschillende behandeling van 10-
kale aankopen - waarbij de leverancier de btw direct in rekening brengt - en aankopen
in andere lidstaten - waarbij de leverancier de vrijstelling toepast, door konijnenfokkers.
gaf commissaris Monti201 aan dat in extreme gevallen verschillende fiscale behandelingen
konden ontstaan. die schadelijk waren voor de verkoop binnen een lidstaat. Hij wees op
eerdere uitlatingen van de Commissie dat de overgangsregeling afbreuk doet aan de es-
sentiele kenmerken van de btw. Een nieuw systeem. zoals aangekondigd in het werkpro-
gramma. lOU een einde moeten maken aan deze problemen.

In antwoord op een vraag van een lid van het Europees Parlement over de dubbele heffing
die het gevolg kan zijn van een verschil in interpretatie van de vrijstellingen van art. 13
Zesde Richtlijn. gaf commissaris Monti202 aan dat de problemen niet zozeer werden ver-
oorzaakt door art. 13 of door de overgangsregeling voor het intracommunautaire verkeer,
maar veeleer door de overgangsregeling voor de vrijstellingen van art. 28. lid 3. Zesde
Richtlijn. Hij onderstreepte de noodzaak deze overgangsregeling afte schaffen, en ver-
wees naar het werkprograrnma.

Het is naar mijn mening wat voorbarig dat de Commissie pretendeerde dat alleen haar
werkprogramma zou kunnen leiden tot een doelmatige enjuiste heffing van btw, terwijl
zij niet duidelijk omschreefwelke materiele wijzigingen zij op het oog had. Zij volstond
met de opmerking dat de harmonisering verder diende te gaan dan ooit werd overwogen.
In par. 2.3. bespreek ik de vorderingen die de Commissie heeft gemaakt met haar werk-
programma. lk merk op deze plaats op dat zij niet alle aangekondigde voorstellen heeft

201 Anrwoord van commissaris Monti op de schrifteIijke vraag van het Parlementslid Armelle Guine-
bertiere (UPE) aan de Commissie van 19 november 1997. or. E-3648{97 (Pb. 1998 nr. C 196{8).

202 Antwoord van comrnissaris Monti op de schrifteIijke vraag van het Parlementslid Karla Peijs (PPE)
aan de Commissie van 11 december 1997. or. P-3995{97 (Pb. 1998 or. C 174{159).
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ingediend. De Raad heeft de voorstellen die de Commissie voor een nieuw systeem weI
heeft ingediend, niet alle aanvaard. InmiddeIs heeft de Corrunissie toegegeven dat invoe-
ring van een nieuw systeem op de middellange termijn niet voor de hand ligt. Zij heeft
gelijk met de stelling dat de grootste financiele problemen (dubbele en geen heffing) wor-
den veroorzaakt door de overgangsregeling die na de invoering van de Zesde Richtlijn oor-
spronkelijk voor vijfjaar werd ingevoerd, maar die nog steeds van kracht is. De overgangs-
regeling lijkt, integendeel, steeds meer aan belang te winnen. Zo proberen nieuwe lidsta-
ten bij toetreding speciale regelingen te bedingen en trachten de huidige lidstaten bij
wijziging van de Zesde Richtlijn een uitzonderingspositie te verwerven (art. 28. lid 1 bis),
zodat de verschillen tussen de Iidstaten aIleen maar groter worden.

De Commissie heeft haar inspanningen verlegd van de invoering van een nieuw systeem
naar de verbetering van de overgangsregeling. De in dit kader ingediende voorstellen,
vooral over de plaats van dienst en administratieve samenwerking. hebben de positie van
de overgangsregeling eerder verstevigd dan ondermijnd. De Commissie lijkt in werkelijk-
heid steeds verder afte drijven van het ideale oorsprongslandsysteem. in de mededeling
aan de Raad en het Europees Parlement van 7 juni 2000203• getiteld 'Strategie ter verbete-
ring van de werking van het btw-stelsel in het kader van de interne markt', gaf de Com-
missie aan dat de voorsteIlen uit 1996 op twee belangrijke punten afweken van de voor-
steIlen uit 1987:
1. Niet bijvoorbeeld het land van oorsprong van de goederen (de lidstaat van vertrek)

maar de fiscale woonplaats van de belastingplichtige zou de plaats van de prestatie be-
palen. De belastingplichtige zou een aangifte indienen. De verrekening tussen de lid-
staten zou niet plaatsvinden op basis van de aangifte van de belastingplichtigen, maar
op basis van officiele statistische gegevens;

2. Het programma van 1996 voorzag in een geleidelijke overgang naar het definitieve sy-
steem. De eerste fase zou bestaan uit de modernisering en een uniformere toepassing
van het huidige systeem.

De keuze voor de fiscale woonplaats van de belastingplichtige als plaats waar de prestatie
wordt verricht, betekende een inbreuk op het beginsel dat de btw een verbruiksbelasting
is en zou moe ten toekomen aan de lidstaat waar dit verbruik plaatsvindt. Deze keuze staat
op gespannen voet met de wens van de lidstaten dat in de huidige verde ling van de btw-
opbrengsten geen grote verschuivingen mogen optreden.s?' De verzoening van beide uit-
gangspunten zal, zo de Raad de voorstellen van de Commissie voor het fiscale-woonplaats-
systeem al accepteert, gepaard moeten gaan met uitzonderingsregels om in bepaalde situ-
aties toch de heffing van btw te laten plaatsvinden in de lidstaat van verbruik, zoais bij
leveringen aan particulieren en niet-belastingplichtige rechtspersonen (en eventueel niet
tot aftrek gerechtigde belastingplichtigenj.i'" Dankzij de nieuwe technieken kopen deze
personen, op wie de btw behoort te drukken, hun goederen en diensten niet altijd bij een
leverancier in de lidstaat waar zij wonen of gevestigd zijn.206 De Raad zal, net als bij de
totstandkoming van de overgangsregeling, bij de formulering van de uitzonderingsregels
voor prestaties aan eindgebruikers de nadruk leggen op de naleving door de belasting-
plichtigen. De correctie zal dus niet plaatsvinden via het verrekenstelsel. maar via de ad-
ministratie van de belastingplichtige. De Raad zal verrekening op basis van statistische ge-
gevens vermoedelijk niet accepteren.

203 COM(2000) 348 def.
204 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en her EESCvan 23 mei 2001.

Fiscaal beleid in de Europese Unie: prioriteiten voor de komende jaren, COM(2001) 260 def.
205 J.B. van der Zanden en B.J.M.Terra, 'De voltooiing van de interne markt. Witboek van de Europese

Commissie aan de Europese Raad', WFR 1986/375. stelden reeds een dergeJijk systeern voor.
206 Zie voor de beschrijving van een soortgelijke trend in de Verenigde Staten en voor de oplossing

waaraan een aantal Amerikaanse staten werkt, par. 3.5. van Deel Ill.
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De uitzonderingen op de regels voor de plaats van de prestatie zullen het nieuwe systeem
dermate ingewikkeld maken voor de belastingplichtigen en zoveel nieuwe uitdagingen
voor de controlerende autoriteiten opwerpen. dat ik me afvraag of het verstandig is dit
systeem verder te ontwikkelen. De wijze waarop het systeem voor de belastingplichtigen
weI zou werken. namelijk met een verrekenstelsel tussen de lidstaten. is politiek en waar-
schijnlijk ook technisch-?? niet aanvaardbaar voor de lidstaten. De recente aanpassingen
van de Zesde Richtlijn en de voorstellen van de Commissie voor vereenvoudiging en ver-
betering van de overgangsregeling wijzen op een tegengestelde beweging: de overgangs-
regeling wordt voorlopig niet afgeschaft+", maar verder ontwikkeld om de heffing te la-
ten plaatsvinden in de lidstaat van verbruik.

Het tweede punt dat de Commissie in de mededeling van 7 juni 2000 noernde, de geleide-
lijke overgang, heeft haar niet de resultaten gebracht die zij in het werkprogramma uit
1996 had voorzien (par. 2.3). In de mededeling herinnerde de Commissie eraan dat de
Raad juridisch en politiek zijn belofte had herhaald om v66r 31 december 1996 een defi-
nitief stelsel in te voeren dat zou zijn gebaseerd op hefting in de lidstaat van oorsprong.
De Commissie trok evenwel noch uit de niet te verhelpen omstandigheid dat deze terrnijn
reeds was verstreken, noch uit de povere resultaten die tot dusver waren geboekt, de ge-
volgtrekking dat de gedane belofte loos is geweest.

De acties die be ide instellingen sinds 31 december 1996 concreet hebben ondernomen
wijzen erop dat alleen de Comrnissie de hoop koestert dat ooit een ander systeem zal wor-
den ingevoerd. wellicht tegelijkertijd met de wijziging van het eigenmiddelenstelsel
(par. 4.3.4). Het voorstel voor een herschikking van de Zesde Richtlijn+", dat het Europees
Parlement op 10 mei 2005 in een niet-bindende resolutie he eft ondersteund, is niet meer
dan wat de titel suggereert: een nieuwe, overzichtelijke indeling van de Zesde Richtlijn.
Grote materiele wijzigingen bevat dit voorstel niet. WeI heeft de Commissie de gelegen-
heid aangegrepen om de terminologie iets te verduidelijken en een aantal vertaalfouten
te verwijderen.P" Ook dit voorstel is inrniddels geruime tijd aanhangig.

207 Volgens het Verslag van de Commissie aan de Raad en her Europees Parlernent van 28 januari
2000 over de administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen
(COM(2000)28 def.) maken de lidstaten bij de gegevensuitwisseling en de controle te weinig en
op een verkeerde manier gebruik van de technische mogelijkheden. De aanbevelingen die de
Commissie heeft gedaan, moeten worden doorgevoerd willen de lidstaten in staat zijn om ade-
quaat toezicht te houden op de hefting en de inning van de btw - ook op nationale transacties.
De aanbevelingen zijn ook geschikt om toezicht te houden op het verrekenstelsel. wat van pas
komt in een definitief systeem. De les die uit het verslag kan worden getrokken, is dat de lidstaten
te weinig kennis, te weinig controleurs en te weinig technische hulpmiddelen hebben (i.e. niet
genoeg budget beschikbaar stellen) om toezicht te houden op welk brw-stelsel dan oak. behalve
wellicht het afgeschafte systeem met gesloten grenzen dat de Iidstaten, indien zij zichzelf ge-
zichtsverlies willen besparen, niet opnieuw kunnen invoeren.

208 Dit was ook de condusie van het EESCin het advies van 29 oktober 1997. Pb. 1997 nr. C 19/56.
209 Voarstel van 15 april 2004. COM(2004)246 def.
210 Commissaris Kovacs benadrukte tijdens zijn speech van 31 mei 2005 in Berlijn tijdens de confe-

rentie Simplifying VAT Obligations - towards a one-stop scheme her belang van de verwijdering
van fiscale obstakels in het verkeer van goederen en diensten.
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2.3 VERSNELLING ACQUIS

2.3.1 Zesde Richtlijn: nieuw millennium

Tijdens de tweede periode van het acquis werd de Zesde Richtlijn diverse malen op onder-
delen herzien.211 De voortdurende verfijning van het btw-systeem, meestal in reactie op
klachten van het bedrijfsleven. ging door tijdens de derde periode van het acquis, die in
2001 begon. Deze periode stond in het teken van de grootste uitbreiding ooit: de opname
van tien. overwegend Oost-Europese en ex-cornmunistische, staten. De aanpassingen kun-
nen grofweg in drie categorieen worden verdeeld. In par. 2.3.2. komen de materiele aan-
passingen aan de orde. zoals de verordening met uitvoeringsmaatregelen en de recentste
richtlijn. die de lidstaten de bevoegdheid geeft bepaalde maatregelen in te voeren om
fraude en ontwijking tegen te gaan. In par. 2.3.3. staan de adrninistratieve verplichtingen
van de belastingplichtigen centraal en in par. 2.3.4. hun pendant. de wederzijdse bijstand
en gegevensuitwisseling tussen de lidstaten. Paragraaf2.3.5. behandelt in het kort de re-
latie tussen de Zesde Richtlijn en andere indirecte belastingen.

2.3.2 Zesde Richtlijn: materiele aanpassingen

De eerste categorie is die van de materiele aanpassingen. Dit soort aanpassingen heeft tot
doel om de hefting te vereenvoudigen dan weI om nieuwe regels te introduceren om het
grensoverschrijdende. intracommunautaire verkeer in bepaalde goederen (e.g. gas en
elektriciteit-P) en diensten (e.g. radio- en televisiediensten en elektronische diensten-P)
te vergemakkelijken of om btw-voor- en -nadelen te elimineren, zodat de handel niet Ian-
ger wordt bemoeilijkt ofverstoord. De laatste tijd staan de onderhandelingen over de aan-
passing van de Zesde Richtlijn vooral in het teken van de bestrijding van frau de en mis-
bruik. De recentst aangenomen richtlijn. op 24 juli 2006. bevestigt deze trend. Eerst wordt
een nieuw fenomeen. een verordening met maatregelen ter uitvoering van de Zesde Richt-
lijn, besproken.

Op 17 oktober 2005 aanvaardde de Raad op basis van art. 29 bis Zesde Richtlijn het voor-
stel van de Commissie voor een verordening/!" die een aantal concrete maatregelen bevat.
Deze maatregelen weerspiegelen de opvattingen van het btw-comite over bepaalde vraag-
stukken die binnen dit orgaan zijn besproken. Door de aanvaarding van de verordening
binden de opgenomen opvattingen aile lidstaten. omdat een verordening op basis van
art. 249. tweede alinea, EGdwingend de btw-behandeling van de opgenomen transacties
voorschrijft.F'" Lejeune en Mesdom+" wezen op de verschillen tussen een verordening die
is gebaseerd op art. 93 EGversus een verordening die is gebaseerd op art. 29 bis Zesde
Richtlijn. Een voorstel voor de eerste categorie verordeningen dient voor advies aan het
Europees Parlement en aan het EESCte worden voorgelegd. wat voor een voorstel voor de
tweede categorie niet voorgeschreven is. Bovendien is de tweede categorie volgens Lejeu-
ne en Mesdom rninder gevoelig voor politieke discussies. omdat het voorbereidende werk

211 Zie onder meer Richtlijn nr. 95/7 van 10 april 1995. ook wei bekend als de tweede vereenvoudi-
gingsrichtlijn, Richtlijn nr. 1999/59 van 17 juni 1999 over de plaats van telecommunicatiedien-
sten en Richtlijn nr. 2000/65 van 17 oktober 2000 over de afschaffing van de verplichting tot het
aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger voor binnen de EU gevestigde belastingplichtigen.
Deze opsomming is niet uitputtend. De recentste aanpassing is Richtlijn nr. 2006/69 van 24 juli
2006 met facultatieve maarregelen ter voorkoming van bepaalde vormen van belastingfraude en
-ontwijking,

212 Richtlijn nr. 2003/92 van 7 oktober 2003. Pb 2003 nr. L 260.
213 Richtlijn nr. 2002/38 van 2 mei 2002. Pb. 2002 nr. L 28.
214 Verordening nr. 1777/2005 van 17 oktober 2005. Pb. 2005 nr. L 288.
215 Ik vraag me af of att. 93 EG de bevoegdheid verleent om een verordening op het gebied van de

btw aan te nemen.
216 lne Lejeune en Bert Mesdom, Taxable Amount in the Case of Credit Card Payments in the Light

of the New EU Regulation. fnternational VAT Monitor 2006. vol. 17. Dr. 1.

Rol van de regelgever bij de bepaling van de ontwikkelingsstand van de btw 107



binnen het brw-comite heeft plaatsgevonden. In procedureel opzicht kwalificeert de twee-
de categorie verordening dus als een 'light' -versie, Wat betreft toepassing dient de tweede
categorie als een volwaardige verordening te worden beschouwd, omdat zij de lidstaten
bindt en direct toepasbaar is. Dit komt naar mijn mening ook tot uitdrukking in de ver-
wijzing naar het EG-Verdrag in de considerans van de verordening. Lejeune en Mesdom
hebben mijns inziens gelijk met de stelling dat Verordening nr. 1777/2005 onverbindend
zou zijn indien zij op de verkeerde verdragsrechtelijke grondslag was gebaseerd. Van on-
verbindendheid kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de verordening niet uitsluitend bepa-
lingen van uitleggende aard bevat, maar (mede) bepalingen die afwijken van de Zesde
Richtlijn. De belangrijkste bepalingen worden hieronder besproken. Een hindernis bij de
toepassing van de verordening vormt de gebrekkige en onduidelijke toelichting van zowel
de Commissie als de Raad (zie de considerans van de verordening).
1. Een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)dat tegen vergoeding goede-

ren of diensten levert aan zijn leden of aan derden, wordt aangemerkt als een belas-
tingplichtige (art. 2 Verordening). In de considerans merkte de Raad op dat de toegeno-
men samenwerking tussen marktdeelnemers uit verschillende lidstaten het noodzake-
lijk heeft gemaakt om te bepalen dat een EESVeen belastingplichtige is, mits de
algemene voorwaarden die de Zesde Richtlijn stelt ten aanzien van de aanwezigheid
van belastingplicht, zijn vervuld.

2. De verkoop van een optie die binnen het bereik van art. 13 B, sub d, ten vijfde (aande-
len, deeInemingen in vennootschappen ofverenigingen, obligaties en andere waarde-
papieren, met uitzondering van documenten die goederen vertegenwoordigen en de
in art. 5, lid 3, genoemde rechten of effecten) valt, vormt een aparte dienst (art. 3, eer-
ste alinea, Verordening). De verkoop is aIleen belastbaar indien hij plaatsvindt in het
kader van een economische activiteit, door een belastingplichtige die als zodanig han-
dell.
Uit de considerans kan worden afgeleid dat de verkoop van een optie (in de functie van
waardepapier, van financieel instrument) altijd een aparte dienst is, die los moet wor-
den gezien van de transactie waarop de optie betrekking heeft. Uit de tekst van de ver-
ordening en de considerans kan niet geheel duidelijk worden afgeleid of de optie ook
betrekking kan hebben op handelingen die niet zijn bedoeld in art. 13 B,sub d, ten vijf-
de. Het is verdedigbaar dat de verordening de toepassing niet he eft willen beperken tot
de verkoop van een optie die ziet op de effecten die art. 13 B,sub d, ten vijfde, expliciet
noemt, zoals aandelen, obligaties, deelnemingen en andere waardepapieren. Ook een
optie op andere goederen en rechten vormt volgens deze lezing een aparte dienst. Dit
zou ook kunnen gelden voor opties die betrekking hebben op documenten die goede-
ren vertegenwoordigen en op de in art. 5, lid 3, genoemde rechten of effecten, omdat
strikt genomen de laatstbedoelde waardepapieren zijn uitgezonderd, en niet de optie
op deze waardepapieren. waarvan de verkoop als een aparte dienst wordt aangemerkt
(een optie kan immers zelfstandig als een 'ander waardepapier' worden aangemerkt).
Indien deze veronderstellingen juist zijn, heeft dit artikel vergaande gevolgen voor het
recht op aftrek van voorbelasting voor belastingplichtigen die opties, niet zijnde opties
die op de effectenbeurzen worden verhandeld, verkopen.
Het woord 'verkoop' is waarschijnlijk bedoeld om buiten twijfel te stellen dat de ande-
re handelingen die art. 13B,sub d, ten vijfde, omvat, niet zijn bedoeld. Deze beperking
roept op zich ook weer vragen op, maar vindt haar verklaring wellicht in de veronder-
stelling dat de verkoop van een optie (bijna) altijd wordt gevolgd door de verkoop van
het onderliggende goed of de onderliggende dienst, zodat de wetgever het nodig heeft
geacht het onderscheid tussen beide aan te brengen. Bij bemiddeling bij de verlening
van een optie, waarbij een ander dan de verkoper of de koper van de optie de partijen
bij elkaar brengt, ofbij verhuur ofverpanding van een optie, wat autonomere hande-
lingen zijn, deed zich in de praktijk wellicht minder twijfel voor over het antwoord op
de vraag of een aparte dienst plaatsvond.

3. De assemblage van een machine uit onderdelen die door de klant ter beschikking zijn
gesteld, vormt een dienst (art. 3, tweede alinea, Verordening). De plaats van dienst
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wordt bepaald aan de hand van art. 9, lid 2, sub c, dan weI art. 28 ter, F, indien de
dienst geen betrekking heeft op onroerend goed (art. 5 Verordening).

4. De organisatie van een uitvaartplechtigheid die als een dienst wordt beschouwd, valt,
wat de plaats van dienst betreft, onder art. 9, lid I, Zesde Richtlijn (art. 4 Verordening).
Omdat de Verordening de uitdrukking 'diensten' gebruikt, neem ik aan dat leveringen
van goederen, zoals de kist, niet onder de bepaling vallen, tenzij zij ondergeschikt zijn
aan de hoofddienst. In het kader van de alomvattende organisatie van de plechtigheid
is dit laatste aannemelijk.

5. De vertaling van teksten (art. 6 Verordening), de toewijzing van televisie-uitzendrech-
ten ten aanzien van voetbalwedstrijden door in een derde land gevestigde lichamen
aan in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen (art. 7 Verordening), het verzoe-
ken om of ontvangen van een teruggaafvan btw (art. 8 Verordening) en de diensten
van tussenpersonen die in verband met de handelingen van art. 9, lid 2, sub e. Zesde
Richtlijn in naam en voor rekening van de afnemer dan wei van de leverancier hande-
len (art. 9 Verordening), zijn diensten die onder de regeling voor de plaats van dienst
van art. 9, lid 2, sub e, Zesde Richtlijn vallen. Deze opsomming wekt een lichte indruk
van willekeur. Een verklaring voor de beperking tot voetbalwedstrijden en de vertaling
van teksten (tenzij de Raad heeft bedoeld ook de diensten van toIken hieronder te be-
grijpen-!") wordt niet gegeven.

6. Treinwagons, aanhangwagens en opleggers worden als vervoermiddelen aangemerkt,
zodat de verhuur van deze goederen onder art. 9, lid I, Zesde Richtlijn wordt gerang-
schikt (art. 10 Verordening). De verwijzing naar, bijvoorbeeld, containers ontbreekt.
Deze goederen beschikken evenmin over een mechanisme om zichzelfvoort te bewe-
gen en zijn ook ontworpen om goederen te bevatten tijdens het vervoer. Het verschil
zal zijn gelegen in de aanwezigheid van wielen onder de genoemde middelen. Met eni-
ge hulp zijn zij in beweging te krijgen, wat niet geldt voor containers.

7. De verordening bevat een concrete opsomming van handelingen die weI (art. 11 Ver-
ordening) en handelingen die niet (art. 12 Verordening) onder de begrippen 'telecom-
municatiediensten' en 'elektronische diensten' vallen. De meeste voorbeelden waren
al opgenomen in de toelichting van de Commissie bij het voorstel over de plaats van
dienst van elektronische diensten en radio- en televisiediensten en in Bijlage Lbij de
Zesde Richtlijn. In de considerans geeft de Raad aan dat de opsomrning uitputtend
noch definitief is.

8. De vergoeding voor de betaling met een krediet- of debetkaart kan niet van de maatstaf
van heffing worden afgetrokken (art. 13 Verordening). De belastingplichtige is btw ver-
schuldigd over de volle prijs die hij aan de koper in rekening brengt, inclusief de pro-
visie die de uitgever van de kaart aan hem berekent. Ook de provisie die een krediet-
verstrekker inhoudt op de voldoening van de schuld die een koper heeft aan een leve-
rancier, behoort tot de maatstafvan hefting. Het betreft de situatie waarin de koper de
keuze he eft om hetzij direct te betalen, dan wei een lening af te sluiten bij een finan-
cieringsmaatschappij. De koper betaalt in beide gevallen uiteindelijk dezelfde prijs. De
leverancier draagt de provisie die de financieringsmaatschappij in rekening brengt.
Het HvJ EGheeft art. 11 Zesde Richtlijn op dezelfde wijze uitgelegd in het arrest Prim-
back.218 Deze bepaling is, in afwijking van de overige bepalingen van deze verorde-
ning, per 1 januari 2006 in werking getreden. Het voorstel van de Commissie was iets
minder scherp geformuleerd, omdat het sprak van een met de leverancier verbonden
persoon die de financiering verstrekt. De Raad heeft het voorstel op dit punt een bre-
dere werking gegeven. Lejeune en Mesdom zetten vraagtekens bij de verbindendheid
van deze bepaling, omdat de bepaling verder zou gaan dan een uitlegging van de Zesde

217 Het btw-comite was van mening dat ook de diensten van tolken dienden te worden belast volgens
art. 9. lid 2, sub e, Zesde Richtlijn (vergadering van 27 juni 2000, nr. 61).

218 Zie de arresten van 25 mei 1993, Bally, nr. C-18/92, FED1995/527 en V-N 1995/3113, punt 22. over
kredietkaarten, en van 15 mei 2001, Prirnback. nr. C-34/99. Jurispr. p. [-3833, over de provisie die
een financieringsmaatschappij in rekening brengt aan een verkoper van consumptiegoederen bij
de verlening van krediet aan klanten van deze verkoper (een 'koop nu, betaallater'-actie).

Ro! van de rege!gever I1!j de bepaling van de ontwikkelingsstand van de btw 109



Richtlijn. Aangezien zij geen verwijzing hebben opgenomen naar het arrest Primback,
is aannemelijk dat de twijfel is gebaseerd op onvolledige kennis van de jurisprudentie
van het HvJ EG. Ik leid uit het arrest Primback af dat art. 13 Verordening een juiste uit-
legging geeft van de Zesde Richtlijn, Dit artikel beoogt, anders dan Lejeune en Mesdom
opperen, geen afwijkende definitie te geven van het begrip 'maatstafvan heffing' van
art. 11 A. lid 1. sub a. Zesde Richtlijn.

9. Onder de vrijstelling voor 'beroepsopleiding of -herscholing' valt onderwijs dat recht-
streeks verband houdt met een vak of een beroep, en onderwijs om voor beroepsdoel-
einden kennis te verwerven of op peil te houden (art. 14 Verordening). Voor de inde-
ling van onderwijs onder beroepsopleiding of -herscholing is de dum van een cursus
van geen belang. De onderwijsvrijstelling mag dus ruimer worden uitgelegd. Een breed
paler aan beroepsopleidingen valt dus onder de vrijstelling. De belastingplichtige dient
wei aan de overige voorwaarden van de Zesde Richtlijn te voldoen, en aan de voorwaar-
den die de lidstaat op basis van art. 13 Ac lid 2. heeft gesteld (sub a) of he eft moeten stel-
len (sub b).

10.De vrijstelling van art. 13 B, sub d. ten vierde, kan niet worden toegepast op transacties
met platinum nobles. i.e. munten die sinds 1983 op het eiland Man worden uitgegeven
(art. 15 Verordening).

11.Goederen die zijn bestemd voor de bevoorrading van vervoermiddelen voor privege-
bruik die worden gebruikt door organisaties en publiekrechtelijke lichamen. vallen
niet onder de vrijstelling van art. 15. lid 2, eerste volzin (art. 16 Verordening).

12.Bij de bepaling of de drempel van art. 15. lid 2. tweede alinea, derde gedaehtestreepje,
Zesde Richtlijn, voor het verkrijgen van een teruggaafvan de btw die drukt op goede-
ren die een niet in de Gemeenschap wonende bezoeker in zijn persoonlijke bagage
meeneemt, is overschreden. dient de waarde van aile goederen die op dezelfde factuur
staan vermeld, bij elkaar te worden opgeteld (art. 17 Verordening). De factuur dient te
zijn gerieht aan dezelfde koper, wat de vraag oproept of, bijvoorbeeld, de leden van een
gezin of de beide helften van een echtpaar worden aangemerkt als een koper.

13.De elektronische versie van een invoerdocument volstaat om het reeht op aftrek aan
te tonen in de lidstaten die de aangifte ten invoer elektroniseh afhandelen (art. 18 Ver-
ordening). De importeur heeft geen papieren factum nodig om zijn recht op aftrek aan
te tonen.

14.De verordening bevat aanwijzingen over de definitie van het beleggingsgoud waarop
de speciale regeling van art. 26 ter van toepassing is (art. 19 Verordening).

15. De verordening geeft aanvullende maatregelen over de toepassing van de speciale pro-
cedure voor de registratie van niet binnen de Gemeenschap gevestigde aanbieders van
elektronische diensten van art. 26 quater B (art. 20 Verordening). De bepalingen heb-
ben betrekking op de verwijdering uit de procedure, de verrekening van bedragen tus-
sen de lidstaten en de verbetering van eerder ingediende aangiften. De Raad heeft zelf
de bepaling toegevoegd, dat iedere ingediende aangifte als een onafhankelijke aangifte
dient te worden beschouwd.

16.Een intraeommunautaire verwerving als bedoeld in art. 28 bis, Zesde Richtlijn, wordt
aan de btw onderworpen in de lidstaat van aankomst van het vervoer of de verzending
ongeacht de btw-behandeling in andere lidstaten (art. 21 Verordening). De lidstaat van
levering verleent op basis van zijn nationale regels teruggaafvan eventuele geheven
btw aan de Ieverancier, Deze bepaling kan ertoe leiden dat een ieder die een nieuw ver-
voertniddel eerst een tijdje gebruikt in een lidstaat en vervolgens, met medeneming
van het vervoertniddel, verhuist naar een andere lidstaat, met dubbele heffing wordt
geconfronteerd. Deze bepaling kan ook moeilijkheden opleveren bij de overbrenging
of levering van goederen die in de ene lidstaat zijn vrijgesteld en in de andere lidstaat
zijn belast. Gezien de redactie van de bepaling heeft de Raad dit risico kennelijk aan-
vaard door te bepalen dat de lidstaat van vertrek zijn nationale bepalingen toepast op
de levering (en geen teruggaafvan voorbelasting verleent).
De Raad heeft geen klaarheid willen scheppen in de kwestie of de overbrenging van
een nieuw vervoermiddel naar een andere lidstaat door een particulier die zijn gebrui-
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kelijke verblijfplaats naar een andere lidstaat overbrengt, leidt tot een intracommu-
nautaire verwerving in de lidstaat van aankomst. De Commissie had voorgesteld deze
vraag ontkennend te beantwoorden. mits er geen enkel bewijs zou bestaan dat het
voornemen voor deze overbrenging ten tijde van de aankoop al bestond (de particulier
zou dus het voordeel van de twijfel krijgen). Personen die bij een verhuizing naar een
andere lidstaat hun eigen, nieuwe, vervoermiddelen meenemen, kunnen nog steeds
met dubbele hefting worden geconfronteerd omdat de lidstaat van aankomst kan stel-
len dat een belaste verwerving heeft plaatsgevonden. terwijl de lidstaat van vertrek
geen teruggaaf geeft van de in deze lidstaat geheven btw. De Raad heeft de voorgestel-
de bepaling niet overgenomen.

17.Wanneer de voor de toepassing van de regeling voor afstandsverkopen vastgestelde
maximumwaarden in de loop van een kalenderjaar worden overschreden, verandert
de plaats van levering niet voor de leveringen die in de loop van datzelfde kalenderjaar
zijn verricht voordat de maximumwaarde was overschreden, indien de drempel het vo-
rige kalenderjaar niet werd overschreden en de leverander geen gebruik heeft ge-
maakt van bet geboden keuzerecht om de btw te voldoen in de lidstaat van aankomst
(art. 22 Verordening]. Kennelijk bestond over de uitlegging van art. 28 ter, B. lid 2. Zes-
de Richtlijn onduidelijkheid. in die zin dat sonunige lidstaten alsnog de leveringen aan
op hun grondgebied gevestigde particulieren en daarmee gelijkgestelden onder de af-
standsverkopenregeling aan de btw wilden onderwerpen, die in hetzelfde jaar vooraf-
gaand aan de overschrijding van de drempel waren verricht. De verordening maakt
duidelijk dat deze handelwijze in ieder geval voor de peri ode na de inwerkingtreding
van de verordening. 1 juli 2006. niet kan worden gevolgd.

Deverordening is gebaseerd op art. 29 bis. dat bepaalt dat de Raad op voorstel van de Com-
missie de nodige maatregelen vaststelt ter uitvoering van de Zesde Richtlijn. De term
'maatregelen' is nogal breed en dekt aIle communautaire instrurnenten. De Raad en de
Commissie hebben voor de vorm verordening gekozen. wat ertoe leidt dat een verorde-
ning, die rechtstreeks werkt in aile lidstaten en niet in nationaal recht kan worden omge-
zet, uitvoering geeft aan een richtlijn. die weliswaar de lidstaten bindt wat betreft het re-
sultaat maar de lidstaten vrij laat in de keuze van de vorm en de middelen om dit resultaat
te bereiken. Het is aannemelijk dat de Commissie uit redenen van vereenvoudiging en
rechtszekerheid heeft gekozen voor een verordening in plaats van voor 25 individuele be-
schikkingen die zijn gericht aan de lidstaten. Op de gekozen wijze is het voor de lidstaten
moeilijker om bepaalde afwijkingen en uitzonderingen te verlangen en is uniforme gel-
digheid in alle lidstaten gegarandeerd (over de toepassing kunnen nog steeds discussies
ontstaan). De keuze voorkomt dat de burger 25 beschikkingen moet vergelijken om uit te
vinden of hij, bijvoorbeeld, de verhuur van treinwagons, opleggers en aanhangwagens
weI of niet in de lidstaat van vestiging moet belasten, en of hij te maken krijgt met situa-
ties van dubbele of geen hefting omdat de lidstaat waar zijn afnemer is gevestigd, een an-
dere uitleg huldigt. Een ander voordeel is dat de tekst van een verordening authentiek is
in aIle tal en van de Gemeenschap, terwijl een beschikking een authentieke taal heeft, die
van de lidstaat tot wie zij is gericht. Bij verschillen tussen de taalversies is het HvJEGvrij
om de verordening uit te leggen op de wijze die het meeste recht doet aan de context en
doel en strekking van het communautaire recht. zodat de taalverschillen niet tot verschil-
len kunnen leiden tussen de lidstaten.

De verordening bevat weinig nieuwe inzichten, en bevestigt deels de jurisprudentie van
het HvJ EG en deels hetgeen in de vergaderingen van het btw-comite is besproken. Het is
in dit opzicht vernieuwend dat de verordening geen opdrachten geeft aan de lidstaten om
bepaalde maatregelen uit te werken. De maatregelen zijn zonder verdere implementatie
toepasbaar. Het is echter niet uit te sluiten, dat toch discussies zullen ontstaan over de in-
houd en betekenis van de opgenomen begrippen.
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De considerans bevat een aantal interessante opmerkingen, zoals dat de verschillen in toe-
passing tussen de lidstaten in de weg staat aan de goede werking van de interne markt.P?
De Raad overweegt explidet dat de opgenomen bepalingen gelden vanaf de inwerkingtre-
ding van de verordening, en dat de verordening de voordien geldende wetgeving en de
v66r deze datum gehuldigde interpretatie van de lidstaten niet aantast. Voor zover de na-
tionale wetgeving en interpretatie strijdig zijn met de jurisprudentie van het HvJ EG of
met direct werkende bepalingen in de Zesde Richtlijn kan de Raad deze stelling niet waar-
maken. ]ustitiabelen kunnen zich in voorkomende gevallen beroepen op voor hen gunsti-
ge rechtspraak van het HvJ EG.

Een interessante vraag die speelt in het kader van de berekening van de eigen middelen,
is of de stelling van de Raad de lidstaten beschermt regen een inbreukprocedure van de
Commissie. Ik noem als voorbeeld de bepaling in de verordening over de uitlegging van
art. 11, de maatstafvan hefting. Het HvJ EGheeft geoordeeld dat provisies die leveranders
aan derden betalen voor de verschillende betaalmogelijkheden die zij aan hun klanten
bieden (zoals kredietkaarten en de afsluiting van een lening om de aankoop te financie-
ren), tot de maatstafvan hefting behoren. Kan een lidstaat, die geen gevolg heeft gegeven
aan de rechtspraak van het HvJEG en deze provisies bij de berekening van de grondslag
voor de eigen middelen buiten beschouwing heeft gelaten, zich in een inbreukprocedure
verweren met behulp van de overweging van de Raad? Ik meen van niet, omdat het HvJ
EG oordeelt over de betekenis en de strekking van een bepaling zoals zij sinds het tijdstip
van de inwerkingtreding ervan had moeten worden verstaan en toegepast. De lidstaten
zijn verplicht op aIle niveaus uitvoering te geven aan de verplichtingen die uit het com-
munautaire recht voortvloeien. Zij kunnen zich niet, achteraf, in een verordening exone-
reren voor een jarenlange schending van hun communautaire verplichtingen. Het is weI
van belang dat de Commissie een inbreukprocedure zo spoedig mogelijk begint nadat zij
(een vermoeden van) het falen van de lidstaat heeft vastgesteld.

De verordening kan als een teken worden opgevat dat de Raad niet bereid is spoedig een
aantal verdergaande voorstellen van de Commissie aan te nemen. De verordening bouwt
voort op de huidige Zesde Richtlijn, en bevat een aantal maatregelen - zoals over de plaats
van dienst - die na aanvaarding van aanhangige voorstellen komen te vervallen. Het is
aannemelijk dat de Raad de Comrnissie enigszins tegemoet he eft willen komen in haar
wens om aan de aanbevelingen van het btw-comite verbindende werking te geven. De
Raad he eft een voorstel van de Commissie om het btw-comite regelgevende bevoegdhe-
den toe te kennen, niet willen aanvaarden. De verordening kan in dit opzicht worden be-
schouwd als een gebaar van goede wil. Indien de Raad verder wil met enerzijds de verdui-
delijking van de tekst van de Zesde Richtlijn, en anderzijds met de uniformering van de
toepassing van bepalingen met grensoverschrijdend effect, is de verordening de eerste in
een reeks. Een grondige herziening van het huidige btw-stelsel, die door de geleidelijke
verschuiving van de plaats van de prestatie naar de lidstaat van verbruik gepaard zal gaan
met een herverdeling van de opbrengsten tussen de lidstaten, zal dan langer op zich laten
wachten.

De Raad he eft een aantal bepaJingen uit het voorstel van de Commissie niet overgenomen,
zoals de bepaling dat een belastingplichtige die een vaste inrichting heeft, wordt geacht
de prestaties vanuit zijn hoofdvestiging te verrichten tenzij de prestatie daadwerkelijk
vanuit de vaste inrichting is verricht. Ook de bepaling die beoogde te verzekeren dat radio-
en televisieornroepdiensten onder de bepaling voor de plaats van dienst van radio- en te-
levisieornroepdiensten zouden vallen, zelfs indien de programma's simultaan via internet
of soortgelijke elektronische netwerken worden uitgezonden, is niet in de verordening
opgenomen. Buiten de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen die radio- en televi-
sieprogramma's uitzenden via internet of soortgelijke netwerken, kunnen geen gebruik-

219 Persbericht van 17 oktober 2005, Dr. 12953/05.
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maken van de speciale registratieprocedure van art. 26 quater en dienen bij diensten aan
binnen de Gemeenschap gevestigde ofwoonachtige niet-belastingplichtigen art. 9. lid 4.
toe te passen en niet art. 9. lid 2. sub f. Indien het daadwerkelijke gebruik of de daadwer-
kelijke exploitatie van de diensten niet in de Gemeenschap plaatsvindt, is hij geen btw
verschuldigd in de Gemeenschap. Bij uitzendingen die worden ontvangen op een vast toe-
stel is vaak weI vast te stellen waar het gebruik plaatsvindt. Het wordt lastiger indien de
uitzending via internet of een soortgelijk netwerk te bekijken is op een laptop of via een
mobiele telefoon. Ook het tweede deel van de bepaling. dat de verlening van uitzend- en
transmissierechten en de verhuur van uitzendapparatuur beoogde uit te sluiten van de de-
finitie van radio- en televisiediensten. maakt geen deel uit van de definitieve tekst. De
Raad he eft deze bepaling wellicht als overbodig aangemerkt.

In het voorstel werd de overbrenging van een nieuw vervoermiddel naar een andere lid-
staat door een particulier die zijn gebruikelijke verblijfplaats naar een andere lidstaat
overbrengt, niet gelijkgesteld met een intracommunautaire verwerving van een nieuw
vervoermiddel, op voorwaarde dat er geen enkel bewijs bestond dat het voornemen voor
deze overbrenging ten tijde van de aankoop reeds bestond. Ook deze bepaling heeft de
Raad niet overgenomen. zodat personen die bij een verhuizing naar een andere lidstaat
hun eigen, nieuwe, vervoermiddelen meenemen. nog steeds met dubbele hefting kunnen
worden geconfronteerd (art. 21 Verordening).

Het is uiteraard toe te juichen dat de belastingplichtigen die te maken hebben met de in
de verordening genoemde handelingen en procedures. meer duidelijkheid hebben gekre-
gen. De groeiende jurisprudentie van het HvJ EG. het aantal bij de Raad aanhangige voor-
stellen, de vele vragen van het Europees Parlement en de beraadslagingen in het btw-co-
mite laten zien dat ingrijpendere maatregelen nodig zijn om tot een btw-systeem te ko-
men dat de werking van de interne markt niet belemmert. De aangenomen verordening
vormt een verduidelijking en uitwerking van de Zesde Richtlijn. maar biedt geen oplos-
sing voor alle praktische vragen en problemen die belastingplichtigen (maar ook de auto-
riteiten) ondervinden. Het verdient de voorkeur dat een volgende verordening. gebaseerd
op art. 93 EG en dus van de in procedureel opzicht zwaardere categorie, de Zesde Richtlijn
geheel zal vervangen. Deze verordening zal in duidelijke. eenduidige en dwingende ter-
men en begrippen een uniforme, communautaire regeling moeten bieden die bindend is
voor aIle lidstaten. Deze verordening mag. anders dan de Zesde Richtlijn. geen discretio-
naire bepalingen. geen overgangsbepalingen en geen kaderbepalingen bevatten.

Zoals ik eerder in deze paragraafheb opgemerkt, verwacht ik dat de Raad verder zal willen
met de geleidelijke verduidelijking van de huidige Zesde Richtlijn en de uniforme toepas-
sing van bepalingen die voor weinig discussie zorgen binnen de Raad. Een voornemen tot
een echte wijziging van het btw-stelsel kan niet uit de inhoud en de bedoeling van de ver-
ordening worden afgeleid, wat gezien de dringende behoefte aan een daadwerkelijk com-
munautaire btw te betreuren is. De richtlijn die het recentst is aangenornenv? kan als een
stap terug in het harmonisatieproces worden beschouwd omdat zij de lidstaten de moge-
lijkheid biedt om de opgenomen maatregelen in te voeren om bepaalde vormen van frau-
de en ontwijking tegen te gaan. De lidstaten zijn dus niet verplicht om deze maatregelen
in te voeren; zij mogen die maatregelen selecteren waaraan zij behoefte hebben. De richt-
lijn bevat een aantal succesvoUe en effectieve maatregelen waarvoor enkele lidstaten eer-
der een machtiging hebben gekregen. Deze machtigingen worden ingetrokken omdat zij
als overbodig kunnen worden aangemerkt.F? De richtlijn voorkomt dat iedere lidstaat
die. in navolging van andere lidstaten, van deze maatregelen gebruik wil maken op basis

220 Richtlijn or. 2006/69 van 24 juli 2006, Pb 2006 nr. L221/9.
221 De richtlijn bevat een bijlage met de machtigingen die worden ingetrokken. Volgens mij staan

niet alle machtigingen die voor intrekking in aanmerking komen, op deze bijlage vermeld,
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van art. 27 een machtigingsverzoek moet indienen. Hierna voigt een opsomrning van de
maatregelen die de tidstaten mogen treffen om de gestelde doeleinden te bereiken.
1. De lidstaten mogen maatregelen treffen om belastingfraude en -ontwijk:ing te voorko-

men bij het gebruik van de regelingen voor de fiscale eenheid en de overdracht van een
algemeenheid van goederen;

2. De lidstaten mogen via toepassing van de norrnale waarde op transacties tussen farni-
lieleden oftussen personen met nauwe persoonlijke, bestuurlijke, eigendoms-. lid-
maatschaps-, financiele of juridische betrekkingen zoals omschreven door de lidstaat,
voorkomen dat belastingplichtigen btw kunnen besparen in bepaalde situaties waarin
geen volledig recht op aftrek van voorbelasting bestaat;

3. De lidstaten mogen de norrnale waarde van investeringsgoud opnemen in de rnaatstaf
van heffing van de dienst waardoor dit goud de status van investeringsgoud verliest;

4. De lidstaten mogen diensten die vergelijkbare kenmerken hebben, gelijkstellen met
investeringsgoederen die onder de herzieningsregels vallen;

5. De lidstaten mogen de toepassing van de verleggingsregeling uitbreiden naar bepaalde
transacties en sectoren (zoals fysieke werkzaarnheden in de bouw (met inbegrip van de
terbeschikkingstelling van personeel), de levering van onroerende zaken na openbare
verkoop op grond van een executoriale titel door de executieschuldenaar, de levering
van oude materialen en afval (Bijlage M), de levering van goederen na de overdracht
van eigendomsvoorbehoud aan een rechtverkrijgende die zijn recht uitoefent en de le-
vering van in zekerheid gegeven goederen ter executie van die zekerheid), zodat de af-
nerner in meer gevallen de btw is verschuldigd in plaats van de leverancier of de dienst-
verrichter. In de beschreven situaties kan de verlegging voorkomen dat de leverancier
of dienstverrichter voor de afnemer aftrekbare voorbelasting berekent, die hij vervol-
gens niet aan de autoriteiten voldoet.

De richtlijn schrijft de situaties voor waarin de genoemde maatregelen kunnen worden
toegepast, en geeft randvoorwaarden die de toe passing beperken. De lidstaten mogen op
bepaalde punten nadere invulling geven aan de maatregelen, zoals de beschrijving van de
betrekkingen die tussen personen dienen te bestaan voor het gebruik van de norrnale
waarde als maatstaf van hefting. In de derde overweging in de considerans staat dat de lid-
staten zich in bepaalde situaties over de waarde van goederenleveringen, diensten en ver-
wervingen moeten kunnen uitspreken om te voorkomen dat zij belastinginkomsten der-
ven. Deze overweging, uitgewerkt in een bepating die de lidstaten de mogelijkheid biedt
om de maatstafvan heffing te bepalen op het volledige bedrag dat de afnemer in dezelfde
handelsfase bij eerlijke concurrentie aan een onafhankelijke leverancier of dienstverrich-
ter zou moe ten betalen (of, indien een dergelijk bedrag niet kan worden bepaald, de aan-
koopprijs ofkostprijs van goederen of de voor een dienst gemaakte uitgaven), betekent
een inbreuk op de subjectieve bepaling van de maatstaf van heffing.222 De belastingplich-
tige he eft volgens deze bepaling niet de mogelijkheid aan te tonen dat de prijs niet is be-
envloed door enige band die hij met zijn contractspartij heeft of zou hebben. Het is boven-
dien de vraag of de autoriteiten niet kunnen stellen dat de verlening van een korting of
een ander voordeel aan een bepaalde afnemer altijd voortkomt uit een persoonlijke band
met deze afnemer, of uit de wens om een dergelijke band met de afnemer tot stand te
brengen. Een dergelijke uitleg zou het uitgangspunt dat de maatstafvan heffing bestaat
uit alles dat de leverancier of de dienstverrichter voor zijn handeling verkrijgt ofmoet ver-
krijgen, tot een uitzondering maken.

222 Vergelijk de condusie van 14juli 1988, Naturally Yours Cosmetics, nr. 230/87, jurispr. 1988. p.
6365, waarin A-GDa Cruz Vilaca opmerkte dat de btw, als verbruiksbelasting, hetgeen is uitgege-
yen zo nauwkeurig mogelijk dient te belasten. De normale waarde van de goederen of diensten
mocht naar zijn mening slechts de werkelijke waarde vervangen. indien er geen andere oplossing
te vinden is die beter bij de subjectieve waarde aansluit.
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De tekst van de bepaling (alsmede de overweging van de Raad) geeft de lidstaten vee I ruirn-
te om de normale waarde te vervangen door de subjectieve waarde; de vraag is gerecht-
vaardigd of deze ruimte ergens zijn grenzen heeft. Het is zeer de vraag of het HvJ EG de
bepaling op dezelfde wijze zal uitleggen als een derogatie die onder art. 27 aan een lid-
staat is verleend, omdat de bepaling in strikte zin geen derogatie is. lndien de bepaling
wei als een derogatie kan worden beschouwd, zijn de strenge maatstaven van toepassing
die het HvJ EG daarvoor heeft geformuleerd:
1. Aile afwijkende maatregelen dienen proportioneel te zijn, in de zin dat zij geen alge-
mene en systematische afwijking van de Zesde Richtlijn zijn. De maatstaf van hefting
mag bijvoorbeeld niet systematisch op een hoger niveau worden vastgesteld dan de
prijs die de consument in dezelfde schakel onder normale omstandigheden betaalt223;

2. De beperking aan afwijkende maatregelen die de hefting vereenvoudigen is dat deze
maatregelen geen noemenswaardige invloed rnogen hebben op de totale belastingop-
brengst in het stadium van eindgebruik. Dit soort maatregelen vormt een nuttig instru-
ment om het aftrekmecbanisme te vereenvoudigen, bijvoorbeeld om de splitsing te
maken tussen aftrekbare voorbelasting voor belaste handelingen en niet-aftrekbare
voorbelasting voor andere doeleinden+";

3. Afwijkende maatregelen die dienen ter voorkoming van fraude en ontwijking mogen
slechts worden toegepast in situaties waarin het beoogde doel wordt bereikt en niet
verder gaan dan strikt noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Maatregelen die ontwij-
king bestrijden, mogen worden toegepast in situaties waarin de belastingplichtige
geen oogmerk beeft tot het ontgaan van belasungen.F" Het HvJ EG wees erop dat de
begrippen 'fraude' en 'ontwijking' communautaire begrippen zijn. De term 'fraude'
vereist opzet. De term 'ontwijking' vereist geen opzet, maar is gebaseerd op objectieve
criteria.

Het HvJ EG zal de lidstaten het gebruik van een dergelijke derogatie slechts toestaan in-
dien de maatregel proportioneel is en geschikt om het doe I - bestrijding van fraude en
ontwijking - te bereiken. Een goedwillende belastingplichtige, die de gelegenheid moet
krijgen om aan te tonen dat hij een normale prijs heeft gehanteerd, heeft van een derge-
lijke maatregel niets te vrezen. De lidstaten zullen verdedigen dat de maatregel geen de-
rogatie is, maar een integraal onderdeel van de Zesde Richtlijn (art. 11 A. lid 5, Zesde
Richtlijn). De jurisprudentie over art. 27 is niet van toepassing, zodat de lidstaten de maat-
regel ook mogen toepassen in situaties waarin geen sprake is van fraude of ontwijking.
Gelet op de titel van de nieuwe richtlijn, de verwijzingen naar fraude en ontwijking op
verschillende plaatsen en de vermelding dat de maatregelen proportioneel moeten zijn
aan en beperkt blijven tot het probleem waarop zij betrekking hebben, betwijfel ik ofhet
HvJ EG de maatregelen een brede(re} uitleg zou geven. Aan deze richtlijn kunnen de lid-
staten niet de bevoegdbeid ontlenen om de maatstafvan heffing die de belastingplichtige
met zijn afuemer heeft afgesproken, altijd te vervangen door een waarde die de autoritei-
ten naar eigen goeddunken vaststellen.

De ricbtlijn zal ertoe leiden dat de nationale regelgevingen op het gebied van de btw tus-
sen de lidstaten nog meer zullen verschillen, omdat de gegeven opties afwijkingen vor-
men van de hoofdregels van de Zesde Richtlijn. Hoe meer mogelijkheden de lidstaten heb-
ben om van de Zesde Richtlijn afwijkende maatregelen in te voeren, hoe minder van har-
monisatie van de btw op communautair niveau kan worden gesproken. Hiertegen kan
worden ingebracht dat de Zesde Richtlijn na de inwerkingtreding van de nieuwste richt-
lijn zelf de lidstaten de mogelijkheid biedt am van de hoofdregels af te wijken. De lidsta-
ten hebben kennelijk overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke lijst met af-
wijkingen, wat met een beetje goede wil als een soort harmonisatie kan worden opgevat.

223 Arrest van 29 mei 1997, Skripalle, nr. C.fJ3/96. V-N 1998/6.27.
224 Arrest van 29 april 2004. Sudholz, nr. C-17/01. NTFR2004/674.
225 Arrest van 12 juli 1988, Direct Cosmetics. nrs. 138/86 en 139/86. Jurispr. 1988. p. 3937.
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Deze afstemming zou zijn te verkiezen boven een wildgroei aan derogaties. Dit argument
laat onverlet dat de keuze om de lidstaten zelf te laten bepalen hoe zij bepaalde vormen
van fraude en ontwijking willen aanpakken, de harmonisatie van de btw onderrnijnt. Het
zou vanuit dit perspectief beter zijn geweest indien de lidstaten hadden besloten om het-
zij de afwijkingen verplicht te stellen, dan wel de bestaande problemen gezamenlijk aan
te pakken, in plaats van ieder voor zich.

De richtlijn biedt geen algemeen leerstuk dat kan worden toegepast om te verzekeren dat
de doelstelling en de strekking van de Zesde Richtlijn niet worden gefrustreerd en dat vor-
men van fraude en rnisbruik op cornrnunautair niveau kunnen worden bestreden. De re-
cente arresten van het Hv] EGover het leerstuk rnisbruik bieden een algemeen toepasbare
oplossing om te voorkomen dat belastingplichtigen de tekst van de Zesde Richtlijn gebrui-
ken om een voordeel te behalen dat hen naar doe I en strekking niet toekornt="
(par. 1.6.7.3. van Deel II). Het ontwikkelde leerstuk zal vooral kunnen worden gebruikt om
aan een belastingplichtige een uit de Zesde Richtlijn voortvloeiend recht te onthouden.
zoals het recht op aftrek, de toepassing van een verlaagd tarief ofhet gebruik van een spe-
ciale regeJing. Een dergeJijk algemeen leerstuk voorkomt dat de Cornrnissie voor iedere
schending van doel en strekking van de Zesde Richtlijn reparatiemaatregelen moet voor-
stellen en dat de lidstaten op basis van art. 27 nieuwe verzoeken zullen indienen om spe-
ciale maatregelen in te voeren. De derogatiebepaling van art. 27 is alleen bedoeld om spe-
cifieke maatregelen in te voeren die in een bepaalde lidstaat nodig zijn om nauwkeurig
omschreven gevallen van fraude en ontwijking te bestrijden, of om de heffing te vereen-
voudigen. Het is niet de bedoeling dat dergelijke maatregelen een inbreuk maken op het
systeem van de btw zoals dat in de Zesde Richtlijn is neergelegd. Ieder rnachtigingsver-
zoek zal aan dit criterium moeten worden getoetst.

Uit de mededeling van de Cornrnissie aan de Raad227 over de derogatieverzoeken van
Duitsland en Oostenrijk om de hefting van btw op transacties tussen belastingplichtigen
te mogen verleggen naar de afnemer, blijkt dat de Cornrnissie voor het binnenlandse ver-
keer vasthoudt aan de gefractioneerde betaling van de btw. Zij heeft erop gewezen dat 20%
van de belastingplichtigen 80%van de brw-opbrengst in de schatkist stort. De algemene
toepassing van de verleggingsregeling. die is bedoeld om het probleem van de carrousel-
fraude te bestrijden. lokt een andere vorm van fraude uit. Het wordt aantrekkelijk voor
kleinhandelaren om te verdwijnen voordat zij de btw-opbrengsten voldoen, met een toe-
name van de zwarte handel tot gevolg. De Commissie heeft het algemene beginsel her-
haald dat maatregelen die zijn gebaseerd op art. 27 geen wijziging van de kenrnerken van
het btw-systeern mogen veroorzaken. De maatregelen moeten zijn gericht op vereenvou-
diging van de hefting of op bestrijding van bepaalde vormen van fraude of ontwijking. De
algemene verleggingsregeling die Duitsland en Oostenrijk voorstellen, gaat veel verder en
tast het btw-systeern aan omdat het kenmerk van de gefractioneerde betaling verdwijnt.
De Comrnissie wees vooral op de ontbinding van de interne markt, omdat belastingplich-
tigen zouden worden geconfronteerd met drie systemen (het klassieke systeem, de verleg-
gingsregeling en de overgangsregeling voor intracommunautaire handelingen). die elk
hun eigen procedures en regels zouden kennen. Bovendien heeft deze regeling gevolgen
voor eerlijke belastingplichtigen. die geconfronteerd zullen worden met extra adrninistra-
tieve verplichtingen en met rechtsonzekerheid, die het gevolg is van een mogelijk ver-
keerde toepassing van de regeling. De regeling respecteert volgens de Comrnissie niet het
proportionaliteitsbeginsel zoals dat door het HvJ EG is gedefinieerd. De Cornrnissie heeft
om de hiervoor beschreven redenen besloten bezwaar te maken tegen de verzoeken.

226 Arresten van 21 februari 2006. Halifax. nr. C-255/02. Y-N2006/13.20 enNTFR 2006/359. en Univer-
sity of Huddersfield, nr. C-223/03. Y-N2006/14.19 en NTFR2006/360.

227 Mededeiing van de Cornrnissie aan de Raad van 19 juli 2006. COM(2006) 404 def.
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Op voorstel van de Commissie heeft de Raad een richtlijn aangenomen met een aantal
concrete maatregelen om bepaalde vormen van fraude en ontwijking te voorkomen. Deze
maatregelen betekenen geen breuk met het btw-systeem als zodanig; waar nodig wordt
van een aantal hoofdregels afgeweken om fraudeurs en andere personen een onbedoeld
voordeel te ontnemen. Het optionele karakter van de richtlijn zal ertoe leiden dat de na-
tiona le regelgevingen verder van elkaar zullen verschillen. De Comrnissie heeft inmiddels
duidelijk gemaakt dat derogaties die een breuk met het btw-systeem betekenen, zoals de
verzoeken die Duitsland en Oostenrijk hebben ingediend, onaanvaardbaar zijn. De Com-
rnissie heeft deze positie met recht ingenomen. De honorering van deze verzoeken zou de
afschaffing van de btw in beide lidstaten hebben betekend.

2.3.3 Zesde Richtlijn: administratieve verplichtingen

De tweede categorie is die van de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen.
Zo is de mogelijkheid voor lidstaten om in een andere lidstaat gevestigde belastingplich-
tigen te verplichten bij registratie een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen, afge-
schaft228, wat een praktische (en financiele) hinderpaal bij de verrichting van economi-
sche activiteiten in een andere lidstaat heeft weggenomen. Met de aanvaarding van de fac-
tureringsrichtlijn, die de factuurvereisten grotendeels heeft geharmoniseerd+", hebben
de lidstaten beoogd een lijst met factuurvereisten op te stellen, waaraan iedere factuur
moet voldoen die wordt uitgereikt voor een handeling die aan de btw is onderworpen. De
aangenomen tekst bevat een aantal opties, waarbij niet duidelijk is aan wie de keuze is
gelaten: aan de belastingplichtige of aan de lidstaten. Deze opties hebben betrekking op
de manier waarop naar een vrijstelling of naar de margeregeling moet worden verwezen.
Gezien de vele vrijstellingen mag dit probleem niet worden onderschat.

De praktijk heeft uitgewezen dat de lidstaten de tekst van de Zesde Richtlijn op eigen wij-
ze hebben opgevat. De beoogde harmonisatie is hierdoor niet geheel gelukt, maar dat
wordt mede veroorzaakt doordat de Zesde Richtlijn op bepaalde punten de keuze duide-
lijk aan de lidstaten overlaat. Zo kunnen zij een vertaling van een factuur eisen, andere
gevallen voorschrijven waarin het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur
moet worden vermeld en de verzending van elektronische facturen die op de niet in de
Zesde Richtlijn genoemde methoden worden verzonden, verbieden.

Verschillende studies hebben aangetoond dat elektronische vervulling van administratie-
ve verplichtingen een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. Het bedrijfsleven heeft der-
gelijke studies benut om aan te dringen op vereenvoudiging en vermindering van de ad-
ministratieve verplichtingen. Om deze reden hebben de lidstaten zich verplicht belasting-
plichtigen in staat te stellen hun administratieve verplichtingen, zoals het uitreiken van
facturen, registratie en het doen van aangifte, op elektronische wijze te vervullen.P?

228 Richtlijn nr. 2000/65 van 17 oktober 2000, Pb. 2000 nr. L269.
229 Richtlijn nr. 2001/115 van 20 december 2001, Pb. 2002 nr. L15.
230 Richtlijn nr. 2002/38 van 7 mei 2002, Pb. 2002 nr. L 128.
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2.3.4 Zesde Richtlijn: Bijstand en gegevensuitwisseling

Tot de derde categorie behoren de maatregelen om gegevens uit te wisselen en bijstand te
verlenen bij de hefting en de controle.P! Volgens de Commissie voorzien de nieuwe regels
van Verordening nr. 1798/2003 in duidelijker en dwingender voorschriften voor de lidsta-
ten. gemakkelijker en directer contacten tussen ambtenaren en intensive ring van de uit-
wisselingvan informatie tussen de overheden.F" De nieuwe verordening is ingevoerd om
de eerder gesignaleerde knelpunten in de administratieve samenwerking en de uitwisse-
ling van gegevens tussen de lidstaten op te lossen (par. 2.2.5).

In het derde verslag over de administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte
beJastingen en de btw en het vierde verslag over de procedures voor de invordering en de
controle van de btw van 28 januari 2000233 herhaalde de Commissie de gebreken die aan
de voorgangers van deze verordening. Verordening nr. 218/92 en Verordening nr. 1553/89.
kleefden. Verordening nr. 218/92 voorzag in de oprichting van het VATInformation Ex-
change System. VIES. om informatie uit te wisselen over intracommunautaire transacties,
en Verordening nr. 1553/89 was aangenomen om de uitwisseling van informatie, kennis
en ervaring op het gebied van de invordering en de controle te stimuleren.

VoJgens de considerans van Verordening nr. 1798/20031eiden belastingontduiking en -ont-
wijking niet aileen tot inkomstenderving voor de lidstaten, maar veroorzaken zij ook ver-
storingen van het kapitaalverkeer en van de concurrentievoorwaarden. Zij zijn dus van in-
vloed op de werking van de interne markt. In het kader van de belastingharmonisatie met
het oog op de voltooiing van de interne markt zijn maatregeien nodig om de juiste btw-
toe passing te waarborgen. De Commissie had opgemerkt dat de daarv66r geldende instru-
menten (een verordening en een richtlijn) niet meer voJdeden gezien de steeds hechtere
integratie van de economieen binnen de interne markt. Het is noodzakelijk dat de autori-
teiten van de lidstaten meer gegevens uitwisselen, en hiertoe vaker en spontaan overgaan.

In beginsel zijn de bepalingen van de verordening gebiedend geformuleerd. Art. 40 bevat
nietternin een aantaJ beperkingen en voorwaarden. waardoor de uitwisseling van gege-
yens niet geheel is gewaarborgd.P" Het is dus mogelijk dat een lidstaat zich ook onder de
nieuwe regeJing beroept op een uitzondering om de gevraagde informatie niet te verstrek-
ken. De beperkingen en voorwaarden zijn:
- Het aantal en de aard van de verzoeken mogen de aangezochte autoriteit niet oneven-

redig zwaar belasten;
- De verzoekende autoriteit heeft eerst een beroep gedaan op aile aan haar ter beschik-

king staande bronnen;

231 De btw-Bijstandsverordening van 7 oktober 2003. nr. 1798/2003. Zij verving de richtlijn van 19
december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten
op het gebied van directe en indirecte belasting nr. 77/799 (zoals deze is gewijzigd bij Richtlijn nr.
79/1070 van 6 december 1979. Richtlijn nr. 92/12 en het verdrag van 24 juni 1994), en Verordening
nr. 218/92 van de Raad van 27 januari 1992 betreffende de administratieve samenwerking op het
gebied van de indirecte belastingen. Zie ook RA. Wolf. 'Wijzigingen in de WIE; einde rechtsbe-
scherming?', WFR2004/1012. Op 29 oktober 2004 nam de Raad Verordening nr. 1925/2004 (Pb.
2004 nr. L 331) aan met nadere uitvoeringsvoorschriften.

232 Het Hv] EG heeft de stelling van de Cornrnissie verworpen dat de juiste basis art. 95 EG zou zijn.
Het Hvj EG oordeelde dat de Verordening betrekking heeft op fiscale maatregelen, zodat zij dien-
de te worden gebaseerd op art. 93 EG (arrest van 26 januari 2006, nr. C-533/03).

233 COM(2000) 28 def.
234 In het Speciaal verslag nr. 9/98 over de bescherming van de financiele belangen van de Europese

Unie inzake de btw in het intracornrnunautaire handelsverkeer, vergezeld van de antwoorden
van de Cornrnissie, Pb. 1998 nr. C 356/1. beschreef de Commissie de klacht van een lidstaat dar de
oplevering van de gevraagde gegevens werd geweigerd omdat de aangezochte lidstaat zich op een
uitzondering beriep, Dit was onder de oude Verordening nr. 1553/89 van 29 mei 1989. De uitzon-
dering waarop de aangezochte lidstaat zich beriep, komt ook in de nieuwe verordening voor.
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- Indien de wetgeving of de administratieve praktijk van de aangezochte lidstaat niet
toestaat voor eigen doeleinden het onderzoek in te stellen of de gegevens in te winnen,
bestaat geen verplichting het onderzoek in te stellen of de gegevens te verstrekken:

- De aangezochte autoriteit kan weigeren bepaalde gegevens te verstrekken, indien zij
daartoe op wettelijke gronden niet in staat is;

- De verstrekking van gegevens kan worden geweigerd indien dit zou lei den tot onthul-
ling van een commercieel, industrieel ofberoepsgeheim of van een handelswerkwijze
of van gegevens waarvan de onthulling met de openbare orde in strijd zou zijn;

- Voor de bijstandprocedure kan een minimumbedrag worden vastgesteld.

De verwijzing naar de nationale wetgeving en administratieve praktijk van de lidstaten
alsmede het gebruik van termen als 'niet onevenredig', 'openbare orde', 'handelswerkwij-
ze' en in mindere mate 'commerdeel, industrieel ofberoepsgeheim' vragen om nadere
uitleg van het HvJ EG, dat in voorkomende gevallen de belangen zal moe ten afwegen.

De Commissie+" was positief gestemd over de rol die de combinatie van de nieuwe veror-
dening, de aanpassingen aan VIES, het Fiscalis 2003-2007-programma en de gemtensiveer-
de samenwerking tussen de lidstaten kan spelen bij de bestrijding van de btw-fraude. Om-
dat de verordening per 1 januari 2004 in werking is getreden, heeft de Commissie het ef-
fect van dit nieuwe instrument niet kunnen meten. In haar verslag constateerde de
Commissie dat de samenwerking nog niet op het gewenste niveau was. De lidstaten dien-
den meer middelen beschikbaar te stellen voor de controle, door te gaan met de verbete-
ring van de controletechnieken en de laatste juridische belemmeringen weg te nemen.P"
Ik neem aan dat de Commissie hier doe Ide op het zwakke punt dat ook aan de nieuwe ver-
ordening kleeft, namelijk de verwijzing naar de nationale wetgeving en de adrninistratie-
ve praktijk van de lidstaten. die aan de uitwisseling van gegevens en de noodzakelijke sa-
menwerking in de weg kunnen staan. Het HvJ EG kan hieruit, indien gevraagd, afIeiden
dat de lidstaten geen harmonisatie hebben beoogd, en deze nationale bepalingen respec-
teren als reden voor de lidstaten om geen informatie uit te wisselen, bijvoorbeeld de be-
scherming van de nationale belangen van de weigerachtige lidstaat.P?

Verordening nr. 1925/2004 bevat de uitvoerende maatregelen voor de uitwisseling van ge-
gevens. Zij noemt de volgende categorieen van inlichtingen die zonder voorafgaand ver-
zoek, automatisch en gestructureerd worden uitgewisseld:
1. Inlichtingen over niet-ingezeten belastingplichtigen;
2. Inlichtingen over nieuwe vervoerrniddelen:
3. lnlichtingen over afstandsverkopen waarover geen btw wordt geheven in de lidstaat

van oorsprong;
4. Inlichtingen over intracommunautaire transacties waarbij een vermoeden van onre-

gelrnatigheden bestaat;
5. lnlichtingen over (mogelijke) 'ploffers' ('een voor btw-doeleinden getdentificeerde on-

dernemer die, mogelijkerwijs met frauduleus oogmerk, goederen of diensten verwerft
ofveinst te verwerven zonder de btw te betalen, en deze goederen of diensten vervol-

235 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlernent over de toepassing van de re-
gelingen betreffende administratieve samenwerking op het gebied van bestrijding van btw-frau-
de van 16 april 2004, COM(2004)260 def

236 K. Zacharopoulos, VAT:An Efficient Control Apparatus in the EU, International VAT Monitor 2001,
vol. 12, nr. 6, beschreef dezelfde verschillen tussen de lidstaten wat betreft controle. Hij duidde
de gebruikte technieken aan als conventioneel, en wees erop dat de lidstaten geen gebruikmaak-
ten van risico-analysesysternen. Hij betoogde dat de balans tussen de lokale en de centrale struc-
tuur kon worden hersteld door gebruik van de nieuwste technologie op centraal niveau, zodat op
lokaal niveau meer middelen konden worden besteed aan de fysieke controle.

237 Vergelijk het arrest van 12 april 2005, COIDIDissietegen Verenigd Koninkrijk, nr. C-61/03,jurispr.
2005, p. 1-2477,waarin het HvJ EGuit de geschiedenis van het EGA-Verdrag afIeidde dat het Ver-
enigd Koninkrijk geen informatie hoefde te verstrekken aan de Commissie over de ontmanteling
van een kernreactor die een, volgens de Britse regering, militair doel diende.
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gens met btw levert, doch de verschuldigde btw niet aan de bevoegde nationale auto-
riteiten afdraagt').

Per categorie bevat de verordening een opsomming van de concrete gegevens die de auto-
riteiten spontaan met elkaar moe ten delen. Ook schrijft de verordening voor wanneer en
op welke wijze de gegevens moe ten worden gedeeld. Op deze wijze verwachten de lidsta-
ten de fraude die wordt gepleegd door 'ploffers' en 'btw-nummerkapers' ('personen die on-
wetng gebruik maken van het btw-identijicatienummer van een andere ondememer') beter te kun-
nen bestrijden.

2.3.5 Zesde Richtlijn: relatie met andere indirecte belastingen

De btw is niet de enige (indirecte) bela sting die potentieel het vrije verkeer hindert en in-
vloed heeft op de interne markt. Recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Com-
missie, heeft aangetoond dat het fiscale klimaat een van de factoren is bij de keuze voor
een investeringsland. Hierbij speelt de totale belastingdruk, dus directe en indirecte belas-
tingen, een rol.238 Bijlage Bvan het rapport 'Structure of the taxation systems in the European
Union' bevat per lidstaat een opsomming van alle beJastingen die in de onderzoeksperiode,
1995 tot en met 2002, werden geheven (de lidstaten die per 1 mei 2004 zijn toegetreden
zijn eveneens in dit overzicht opgenomen). De categorie 'indirecte belastingen' geeft aan
dat van harmonisatie van de indirecte belastingen nog steeds geen sprake is. Naast de on-
der art. 33 Zesde Richtlijn toegestane belastingen op verzekeringen, spelen en wedden-
schappen, accijnzen-P? en registratierechten, heffen de lidstaten andere belastingen. Deze
belastingen dienen te worden getoetst aan de voorwaarden van art. 33. Ten eerste, zij be-
zitten niet het karakter van omzetbelasting en, ten tweede, zij geven in het intracommu-
nautaire verkeer geen aanleiding tot formaliteiten bij grensoverschrijding. De jurispru-
dentie over de indirecte belastingen die de lidstaten heffen, geeft aan dat de belastingpo-
litiek niet in alle lidstaten verenigbaar is met het communautaire recht.24o

Tijdens het groeiproces werden materiele wijzigingen aangebracht die nodig waren om
het vrije verkeer van goederen en diensten te stimuleren (althans: niet te belernmeren),
doch werden ook forme Ie maatregelen genomen om erop toe te zien dat de lidstaten ge-
zamenlijk de verantwoordelijkheid namen voor de correcte heffing van de btw en voor de
controle daarop.w' AI deze wijzigingen bevestigen en versterken de eerste functie van de
btw: het wegnemen van handelsbelemmeringen in de vrije, interne markt. De gewenste
harmonisatie van de indirecte belastingen is nog niet bereikt, getuige het rapport van het
Bureau voor officiele publicaties der Europese Gemeenschappen uit 2004, de verschillen-

238 Zie het werkdocument or. 3 van oktober 2004. European Tax Survey. Bureau voor officiele publi-
caties der Europese Gemeenschappen. 2004.

239 lk veronderstel dat de Zesde Richtlijn sinds de invoering van de horizontale richtlijn, Richtlijn nr.
92/12 van 25 februari 1992. uitsluitend verwijst naar de accijnzen die worden geheven volgens de
communautaire regeling voor de bela sting van energieproducten en elektriciteit (Richtlijn or.
2003/96). alsrnede de structuurrichtlijnen voor alcohol en alcoholhoudende dranken (Richtlijn nr.
92/83) en tabaksproducten (Richtlijn nr. 92/78. vervangen door Richtlijn nr. 95/59. aangepast bij
Richtlijn nr. 1999/81 en Richtlijn or. 2002/10).

240 Zie voor een recent voorbeeld de conclusie van A-GJacobs van 17 maart 2005. Banca Popolare di
Cremona, or. C-475/03. De condusie geeft een uitgebreid overzicht van de jurisprudentie van het
HVJEG over an. 33 Zesde Richtlijn, Hoewel de A-G niet met absolute zekerheid kon vaststellen
dat een van de voorwaarden, namelijk dat her bedrag van de verboden belasting proportioneel is
aan de prijs in de consumptiefase, is vervuld, condudeerde hij dat sprake is van een verboden be-
lasting. De conclusie is voora! vanwege de uitgebreide beschrijving van de jurisprudentie en van
de daarin geforrnuleerde voorwaarden lezenswaardig. De twijfel die in het advies aan het HVJEG
doorklinkt, maakt nieuwsgierig naar het uiteindelijke oordeel. In deze zaak heeft een tweede zit-
ting plaatsgevonden en is een tweede conclusie genomen.

241 De Hoge Raad heeft op 22 april 2005 in zaak 40.036 prejudiciele vragen gesteld over de werking
van de Richtlijn wederzijdse bijstand, De Hoge Raad wi! vememen, in welke mate de lidstaten ver-
plicht zijn om a) gegevens te vragen. b) gevraagde gegevens te verstrekken.
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de rapporten van de Comrnissie over de voortgang van de harmonisatie en de jurispruden-
tie over de vermeend verboden belastingen.

2.4 VERBETERING HUIDIGE SYSTEEM

2.4.1 lnleiding

In de vorige paragrafen is uiteengezet dat de harrnonisatie van de btw nog niet is voltooid.
Een aantal van de aanhangige voorstellen van de Commissie is nuttig om de volgende be-
langrijke doelstellingen van het harmonisatieproces van de btw dichterbij te brengen242:
- Vereenvoudiging van het systeem;
- Verrnindering van de adrninistratieve verplichtingen;
- Toerekening van opbrengsten aan de lidstaat van verbruik;
- Betere en effectievere controle.

Deze aspecten van de toekomst van de btw worden in deze paragraafbesproken. Eerst be-
spreek ik de status van de harmonisatie (par. 2.4.2), waarna de voorstellen die de Comrnis-
sie heeft gepresenteerd om het huidige systeem te verbeteren (par. 2.4.3) en de visie van
de Comrnissie op de toekomst van de btw (par. 2.4.4) uitvoerig aan de orde komen. Vervol-
gens worden relevante ontwikkelingen in federaties met lokale belastingen besproken,
alsmede de oplossingen die de bevoegde overheden hebben gekozen voor problemen
waarmee zij werden geconfronteerd (par. 2.4.5). Deze problemen worden doorgaans ver-
oorzaakt door de potentieel belemrnerende werking op het handelsverkeer van een lokale
belasting op goederen en diensten in een federatie met een interne markt. Vooral in de
Verenigde Staten wordt gewerkt aan een interessant project waarbij de deelnemers de
doelstellingen nastreven die hiervoor zijn genoemd.

2.4.2 Voltooiing harmonisatie

Het overzicht in de vorige paragrafen laat zien dat de btw met de ontwikkeling van het
comrnunautaire recht is meegegroeid, hoewel dit groeiproces niet zo snel is verlopen als
de Commissie en de Raad243 aanvankelijk hadden aangenomen. Vergelijking van het ori-
ginele plan met de huidige stand van de Zesde Richtlijn leert dat de derde etappe, de har-
monisatie dan wei toenadering van de tarieven, nog niet is voltooid. Hoewel de Commissie
steeds he eft benadrukt dat het ideaal van de vrije markt waarin de concurrentie niet
wordt vervalst niet kan worden bereikt zonder maatregelen op het gebied van de tarieven,
heeft de afschaffing van de binnengrenzen ook zonder akkoord over de tarieven haar be-
slag gekregen. Voor het algemene tariefis een minimum vastgesteld van 15%244en voor
het gereduceerde tarief een minimum van 5%,met dien verstande dat de lidstaten niet
meer dan twee verlaagde tarieven mogen toepassen. De lidstaten mogen de verlaagde ta-
rieven uitsluitend toepassen op de goederen en diensten die voorkomen op Bijlage H.24S
Het HvJ EG heeft zich in het kader van inbreukprocedures meerrnaals uitgesproken over
de indeling van goederen in een bepaald tarief. De lidstaten dienen bij hun keuze reke-
ning te houden met de omschrijving op Bijlage H, die uitputtend is bedoeld, en mogen
geen verschillende tarieven toepassen op concurrerende goederen. Dit laatste is in strijd

242 P. Wille, 'Towards a Workable VATSystem, International VAT Monitor 2001', vol. 12, nr. 5, beschreef
de moderne uitdagingen van de interne markt als de afschaffing van bestaande monopolies, de
facilitering van de handel. de ontwikkeling van nieuwe methoden voor communicatie en de op-
komst van e-commerce, Deze oorzaken zouden een wijziging van het btw-systeem noodzakelijk
maken.

243 Pb. 1971 nr. C 28/1.
244 Richtlijn nr. 92/77 van 19 oktober 1992, Richtlijn nr. 96/95 van 20 december 1996 en Richtlijn nr.

1999/49 van 25 mei 1999. Op 12 december 2005 heeft de Raad besloten de toe passing van het mi-
nimumtariefvan 15% te verlengen tot eind 2010 (Pb. 2005 nr. L 345).

245 Richtlijn nr. 1999/49 van 25 mei 1999.

Rol van de regelgeverbij de bepaling van de ontwikkeJingsstand van de btw 121



met het EG-Verdrag als de hoogbelaste goederen uit andere lidstaten afkomstig zijn, of in-
direct tegen goederen uit andere lidstaten wordt gediscrirnineerd. Het neutraliteitsbegin-
sel verzet zich in algemene zin tegen een onderscheid dat niet op objectieve criteria is ge-
baseerd.

Door de vele overgangsmaatregelen die zijn gehandhaafd op grond van art. 28 Zesde
Richtlijn kan zelfs niet worden gesproken van een uniforme regeling over toenaderingvan
de tarieven. Onderzoek wijst uit dat in het jaar 2000 slechts 69%van de transacties in de
oude lidstaten was onderworpen aan het algemene tarief. 246 Dankzij de overgangsbepalin-
gen van art. 28 Zesde Richtlijn mogen bepaalde lidstaten speciale tarieven toepassen. zo-
als parkeertarieven en superlage tarieven. Het gebruik van deze speciale tarieven verschilt
aanzienlijk tussen de lidstaten. Spanje, Italie, Ierland en het Verenigd Koninkrijk passen
op meer dan 10%van de grondslag een speciaal tarieftoe. In Luxemburg wordt zelfs 50%
van de grondslag aan een speciaal tarief onderworpen. Luxemburg maakt vooral gebruik
van parkeertarieven, terwijl Ierland en hetVerenigd Koninkrijk vooral gebruikmaken van
het nultarief. De onderzoeker concludeerde dat de aanbeveling in de considerans van de
Tweede Richtlijn, dat het nultarief voor problemen zorgt. met de toetreding van nieuwe
lidstaten steeds moeilijker is op te volgen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de lidstaten het verlaagde tariefvooral toepassen op le-
veringen van goederen en diensten aan de gezinnen. Ierland vormt een uitzondering.
waar de leveringen van goederen en diensten aan de gezinnen 30%van het toepassingsge-
bied van het verlaagde tariefbestrijken. In Ierland worden het superlage tarief en het nul-
tariefbijna uitsluitend toegepast op prestaties aan de gezinnen. Het nultariefvindt ook in
Portugal en. in rnindere mate, in Belgie en Finland vooral toepassing op prestaties aan de
gezinnen. In het Verenigd Koninkrijk (72%)en Zweden (42%)is dit rninder het geval. Hoe-
weI de veronderstelling van de onderzoeker is bevestigd dat de superlage en nultarieven
vooral toepassing vinden in de consumptieve fase, toont de uitkomst aan dat aanzienlijke
verschillen bestaan tussen de lidstaten.

Het algemene tariefvarieert van 15%tot 25%,en het gemiddelde bedraagt 19.4%.De bere-
kening van het gemiddelde tariefwijst uit dat Denemarken, waar bijna alle handelingen
aan het algemene tariefworden onderworpen, een gerniddeld tariefheeft van 25%.Het ge-
middelde van alle lidstaten is 15.9%,wat impliceert dat de toepassing van verlaagde tarie-
ven en het nultariefvoor een korting van 20%zorgt op het gemiddelde, algemene tarief
van 19.4%.De toepassing van hetzelfde algemene tarief in twee lidstaten betekent niet dat
het gerniddelde tariefin deze lidstaten gelijk is. Tussen Italie en Oostenrijk (beide 20%)
geeft het gemiddelde tarief een verschil van 2,3 procentpunt te zien, terwijI tussen Duits-
land en Spanje (beide 16%)een verschil bestaat van 3,8 procentpunt.

De conclusie van het werkdocument is dat de consumptie van de gezinnen binnen de Ge-
meenschap gemiddeld met 14.7%btw wordt bela st. met een minimum van 10.5%(Luxem-
burg) en een maximum van 20,2%(Zweden). Volgens mijn berekening zou het gemiddelde
hoger moeten zijn, omdat Denemarken bij de berekening buiten beschouwing is gelaten.
Het gerniddelde tarief is daar (afgerond) 25%, zodat deze lidstaat Zweden dient te vervan-
gen als de lidstaat met het hoogste gemiddelde tarief en de berekening voor de gehele Ge-
meenschap iets hoger uitvalt. De onderzoeker trok uit de rangschikking van de lidstaten
de conclusie dat de speciale tarieven de tariefsverschillen tussen de lidstaten vergroten, In
Zweden en Denemarken. die bijna geen gebruikmaken van de speciale tarieven, bestaat
het minste verschil tussen het algemene tarief en het gemiddelde tarief, terwijl in Luxem-
burg. Spanje, Portugal en Griekenland, lidstaten die relatiefveeI gebruikmaken van spe-

246 II< verwijs naar de huidige tekst van art. 28 Zesde Richtlijn en naar het werkdocument nr. 2 van
april 2004. VATIndicators. Bureau voor officiele publicaties der Europese Gemeenschappen.
2004.
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dale tarieven, de verschillen het grootst zijn. Ik veronderstel dat de rangschikking van ler-
land in de middenmoot wordt veroorzaakt door het relatief hoge algemene tarief in die
lidstaat.

Voor de afschafting van de nultarieven die bepaalde lidstaten toepassen op eerste levens-
behoeften, bestaat onvoldoende politieke consensus. Vooral het Verenigd Koninkrijk en
lerland wensen het nultarief te blijven toe pass en op eerste levensbehoeften, zoals voed-
sel, boeken, medicijnen en kinderkleding. Omdat de harmonisatie van de tarieven niet
nodig is voor de hefting van de eigen middelen en Amerikaans onderzoek over de sales
tax heeft uitgewezen dar een verschil van 5 procentpunt tussen naburige staten accepta-
bel is, ervaren de Iidstaten de noodzaak tot een verdere harmonisering van de tarieven
niet. Bij de discussie over de hoogte van de tarieven speelt ook het begrotingsevenwicht
van de individuele Iidstaten mee. Bij toenadering van de tarieven zullen de lidstaten met
de hoogste en de laagste tarieven hun interne fiscale politiek moeten heroverwegen.

Het aangehaalde onderzoek levert geen bewijs voor een verstorend effect dat eventueel
uitgaat van de tariefsverschillen tussen de Iidstaten. In een rapport over de verlaagde ta-
rieven-"? van 22 oktober 2001 tekende de Commissie aan dat het verband tussen de tarief-
structuur en de werking van de interne markt tijdens de overgangsregeling niet noopte
tot een aanpassing van de tarieven. Zij haalde de volgende bezwaren en aanbevelingen
aan die zij van het bedrijfsleven heeft gekregen:
1. De discretionaire aard van de bepalingen;
2. De verschillen tussen de tarieven;
3. Het gebrek aan communautaire definities van de goederen en diensten op Bijlage H248;

4. De lidstaten mogen binnen de verschillende categorieen op Bijlage H kiezen op welke
van de genoemde goederen en diensten zij het verlaagde tarief willen toepassen=":

5. Afwijkingen van het beginsel om een tarief toe te passen dienen strikt te worden om-
schreven en uitgelegd+":

6. De regeling is ingewikkeld omdat sommige afwijkingen tijdelijk zijn en andere perma-
nent.

De Commissie he eft verzoeken van het bedrijfsleven ontvangen om Bijlage H uit te brei-
den omdat de verlaging van de btw-tarieven de prijzen zou beinvloeden en de mededin-
ging zou verbeteren. In antwoord heeft zij erop gewezen dat het bedrijfsleven zelf zijn
prijzen mag vaststellen en dat andere factoren van invloed zijn op de prijsstelling, zoals
winstmarges, kwaliteit, verpakking, enz. De overbrenging van goederen en diensten van
het algemene naar het verlaagde tariefheeft wei een invloed op de prijs, mits de belasting-
plichtige het verschil ten goede laat komen aan de afuemer. De Commissie erkende dat
belastingplichtigen die het algemene tarief moeten toepassen, hinder ondervinden van
belastingplichtigen in andere lidstaten die op dezelfde handeling een verlaagd tariefmo-
gen toepassen. De Commissie heeft de wenselijkheid van een verlaagd tariefin een aantal
sectoren onderzocht.
1. De horeca en de landbouw. De Commissie heeft vastgesteld dat deze sectoren voor toe-

passing van een verlaagd tarief in aanmerking komen. De verschillen tussen de lidsta-
ten kunnen oplopen tot 22 procentpunt, en vooral verschillen tussen naburige lidsta-
ten kunnen tot fraude leiden. Onder de huidige regeling mogen de Iidstaten kiezen,

247 COM(2001) 599 def.
248 Dit bezwaar is ondervangen in de jurisprudentie van het Hv] EG. zie onder meer het arrest van

18 januari 2001. Commissie tegen Spanje, ill. C-83/99, ]urispr. 2001, p. 1-445.
249 Het Hv] EG heeft geoordeeld dat deze keuzevrijheid wordt begrensd door het neutraliteitsbegin-

set zie onder meer de arresten van 3 mei 2001. Cornmissie tegen Frankrijk, ill. C-481/98. en 8 mei
2003. Commissie tegen Frankrijk, ill. C-384/01. FED 2003/457. VoN 2003/29.22 en NTFR2003/868.

250 Deze aanbeveling komt overeen met het oordeel van het Hv] EG in het arrest van 11 oktober 2001.
Urbing-Adam, nr. C-267/99. VoN 2003/56.18 en NTFR2001/1445.
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omdat de meeste goederen en diensten op Bijlage H staan. Dit geldt naar mijn mening
niet voor cateringdiensten (punt 6).

2. Horticultuur. Snijbloemen vallen op grond van een overgangsregeling in 11 lidstaten
onder het verlaagde tarief. De sector heeft de Commissie gevraagd dit product op Bij-
lage H te plaatsen.

3. Gezondheidszorg. Volgens de sector is Bijlage H niet compleet omdat een aantal goe-
deren, zoals diagnostische producten, babyluiers, bepaalde bloedderivaten (zoals plas-
ma) en hulpmiddelen voor gehandicapten, ontbreekt. Andere medische goederen. zo-
als medidjnen. damesverband en uit bloed gewonnen geneesmiddelen staan wei op
Bijlage H.

4. Milieu. De sector heeft de Commissie gevraagd om milieubesparende en -vriendelijke
producten, zoals elektrische vervoermiddelen en apparaten die alternatieve energie-
bronnen gebruiken, aan Bijlage H toe te voegen. De Commissie heeft dit verzoek afge-
wezen, omdat identieke goederen niet aan verschillende tarieven mogen worden on-
derworpen. Zij heeft in dit verband op een aantal mogelijkheden gewezen die de hui-
dige regelgeving biedt, zoals de levering van gas en elektridteit (art. 12, lid 3. sub b).
verwerking van huishoudeJijk afval (Bijlage H, punt 17) en levering, bouw, renovatie
en verbouwing in het kader van de sodale woningbouw (Bijlage H, punt 9). Het ver-
band met het laatste voorbeeld is enigszins duister.

5. Cultuur en e-commerce. De Commissie heeft verzoeken ontvangen om digitale media.
zoals CD's, CD-ROM's en DVO's. en elektronische diensten aan het verlaagde tariefte
onderwerpen. Zij heeft hierbij aangetekend dat in dit verband ook de vraag naar de toe-
passing van het tarief op de bijbehorende hardware aan de orde komt. Bovendien roept
iedere uitbreiding de vraag op naar de grenzen aan de toepassing van het verlaagde ta-
rief. De Commissie merkte op dat dit verzoek diende te worden beoordeeld in het ka-
der van een nieuwe aanpak op het gebied van de tarieven. Het komt mij voor dat het
argument over de grenzen aan de toepassing van de verlaagde tarieven bij iedere uit-
breiding opgeld doet. Waarom zou damesverband, bijvoorbeeld, wei op Bijlage H mo-
gen staan en babyluiers niet?

6. Arbeidsintensieve diensten. Een aantal sectoren, zoals die van verhuizers, bezorgers.
hoveniersbedrijven en bouwbedrijven die zich hebben gespedaliseerd in monumen-
ten en schoonheidsspedalisten, heeft de Commissie gevraagd hun diensten toe te voe-
gen aan Bijlage K. die de arbeidsintensieve diensten noemt waarop de lidstaten tijdelijk
het verlaagde tarief mogen toepassen. De Commissie wijst de toevoeging van restau-
rantdiensten aan Bijlage K af omdat deze sector niet op deze bijlage voorkomt - een
argument dat op het eerste oog wonderlijk overkomt omdat uitbreiding van Bijlage H
dan weI Bijlage K de wens is van iedere sector die zich bij de Commissie heeft gemeld.
Hoewel de formulering van de Commissie te wensen overlaat, leid ik uit de verhande-
ling af dat de Commissie heeft verondersteld dat de eerder genoemde sectoren (verhui-
zers, enz.) van mening zijn dat hun diensten aan de voorwaarden voor toepassing van
Bijlage Kvoldoen.t?' Hoewel ikme ten eerste afvraag of dit voor aile diensten zo is. wil
ik erop wijzen dat de Commissie, mocht dit argument correct zijn, de verzoeken van
de laatstgenoemde sectoren had kunnen afdoen als een beslissing voor de individuele
lidstaten, die via een verzoek de Commissie kunnen vragen om een voorstel te doen
aan de Raad om de betreffende lidstaten te machtigen het verlaagde tarief op deze ar-
beidsintensieve diensten toe te passen.

De conclusie van de Commissie luidt dat de verlaagde tarieven en de discretionaire be-
voegdheden van de lidstaten de neutraliteit kunnen schaden. De goederen en diensten op

251 De voorwaarden staan in art. 28. lid 6. Zesde Richtlijn. De diensten moeten arbeidsintensiefzijn.
grotendeeis rechtstreeks voor eindverbruikers worden verricht, hoofdzakelijk iokaal zijn en geen
aanleiding geven tot concurrentieverstoring en er dient een nauw verband bestaan tussen de
prijsverlaging als gevoig van de tariefverlaging en de te verwachten toename van de vraag en de
werkgeiegenheid.
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Bijlage H worden vastgesteld op basis van zowel de contemporaine behoeften als op voor-
stel van de lidstaten in de Raad bijeen. Omdat de selectie niet noodzakelijkerwijs op basis
van objectieve, vooraf vastgestelde criteria geschiedt, is zij soms inconsistent. In dit ver-
band heeft de Commissie gewezen op de derogatiebepalingen. die hetzij permanent dan
wei tijdelijk zijn. De verschillen tussen de lidstaten veroorzaken volgens de Commissie de
meeste klachten van het bedrijfsleven. De Commissie besloot haar rapport met een plei-
dooi voor een herziening van de tariefstructuur.

Ook in dit rapport beval de Commissie een oorsprongslandsysteem aan, omdat dit de ad-
ministratieve lasten en de frau de zou verminderen. Zij erkende dat verdere harmonisatie
een proces voor de langere termijn is. maar bepleitte een herbezinning op de tariefstruc-
tuur op de middellange termijn. Deze herbezinning is nodig omdat het bedrijfsleven
klaagt dat het niet volledig gebruik kan maken van de voordelen van deze interne markt.
De Commissie kondigde aan een voorstel tot herziening van de tariefstructuur niet eerder
in te dienen dan na afloop van de tijdelijke regeling voor arbeidsintensieve diensten.P''
De discussie zou vooral moeten gaan over de toepassing van het tarief op virtuele produc-
ten en over het gebruik van tarieven om bepaalde beleidsdoelen te realiseren (zoals op het
gebied van milieu. werkgelegenheid, cultuur, transport. enz.). De Commissie opperde de
mogelijkheid om twee verlaagde tarieven te introduceren. een voor basisbehoeften en een
voor redenen van historische of economische doelmatigheid. Hierbij zou rekening moe-
ten worden gehouden met de neutraliteit, de ontwikkeling van duidelijke criteria en de
langetermijndoelstelling van harmonisatie van tarieven en de rationalisering van de de-
rogaties.

Het is onder het huidige systeem mogelijk dat gelijksoortige goederen en diensten die in
dezelfde lidstaat worden verbruikt, aan een verschillend btw-tarief zijn onderworpen. Een
hoger tariefvormt geen verboden binnenlandse heffing op gelijksoortige goederen uit an-
dere Iidstaten, omdat de verschillende tarieven niet door dezelfde lidstaat worden gehe-
yen. Ook het intracommunautair opererende bedrijfsleven geeft de voorkeur aan harmo-
nisatie op andere terreinen. zoals de administratieve verplichtingen. boven toenadering
of harmonisatie van de tarieven. Een flagrant voorbeeld van een verschil in tarief dat on-
der de huidige economische verhoudingen moeilijk te verdedigen is. is dat tussen intra-
communautair passagiersvervoer per vliegtuig enerzijds, en intracommunautair passa-
giersvervoer met andere middelen anderzijds. Het eerste type vervoer is vrijgesteld met
recht op aftrek en het tweede type is belast, al dan niet tegen een verlaagd tarief. in de
lidstaten waar het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt (par. 2.3.2. van Deel II).

De harmonisatie is ook op andere gebieden, zoals de administratieve verplichtingen, de
heffing. de controle en de invordering. nog niet voltooid. De communautaire rechtsorde
beschikt niet over een ontwikkeld bestuursrecht dat in alle lidstaten de verhouding tussen
de burger en de overheid regelt. Het HvJEGheeft voor de verhouding tussen de burger en
de overheid een aantal beginselen geformuleerd, zoals het assimilatie-, het effectiviteits-,
het proportionaliteits- en het vertrouwensbeginsel. De lidstaten dienen zich inhet ver-
keer met de burger aan deze beginselen te houden. Zo mogen zij de uitoefening van com-
munautaire rechten niet moeilijker maken dan de uitoefening van rechten die uit het na-
tionale recht voortvloeien (het assimilatiebeginsel). en mogen zij de uitoefening van com-
munautaire rechten niet uiterst moeilijk of onmogelijk maken (het effectiviteitsbeginsel).
Bij wijziging van op het communautaire recht gebaseerde wetgeving dienen zij een toe-
reikende overgangstermijn te hanteren (het vertrouwensbeginsel).

252 Het experiment voor de toe passing van een verlaagd tarief op arbeidsintensieve diensten is on-
langs verlengd tot en met 31 december 2010 (Pb. 2006 nt. L051/12). Het is de vraag of de Commis-
sie de termijn voor de herbezinning dienovereenkomstig wi! verlengen.
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De vorige alinea's handelen over onderwerpen die nog niet zijn geharmoniseerd. In de
praktijk worden verschillen in behandeling en resultaat tussen de lidstaten veroorzaakt
door een verschillende uitleg die de lidstaten aan de bepalingen en begrippen in de Zesde
Richtlijn geven. Ook over de concrete toepassing van de jurisprudentie van het HvJ EG be-
staan verschillen van inzicht, zodat ieder arrest vroeg oflaat nieuwe vragen oproept. Het
HvJ EG publiceert regelmatig niet-bindende aanwijzingen voor de nationale rechters over
de interpretatie van de Cilfit-doctrine (par. 1.2.4. van Deelll). Deze aanwijzingen gaan over
de rolverdeling tussen het HvJ EG en de nationale rechters bij de interpretatie en de toe-
passing van het communautaire recht. De vraag is of de keuze voor een ander rechtsin-
strument, de verordening, verbetering in de situatie zal brengen. Een verordening is wel-
iswaar rechtstreeks van toepassing in aile lidstaten, maar kan ook keuzemogelijkheden
en delegatiebepalingen bevatten. De jurisprudentie over het douanerecht, dat grotendeels
door verordeningen wordt beheerst, laat zien dat zich ook bij gebruik van een verorde-
ning uitleggingsvragen kunnen voordoen. De Cilfit-doctrine is op vragen over verordenin-
gen en communautaire verdragen evenzeer van toe passing als op vragen over richtlijnen.

De Commissie heeft de nodige voorstellen gepresenteerd om het huidige systeem te ver-
beteren, waaronder een voorstel om de Achtste Richtlijn te moderniseren en een een-Io-
ketregeling in te voeren voor belastingplichtigen die in meerdere lidstaten btw moeten
voldoen. Deze voorstellen komen in de volgende paragraaf aan de orde.

2.4.3 Weg naar vereenvoudiging

De praktijk wijst uit dat niet zozeer de tarieven, als wei de administratieve verplichtingen
het grootste obstakel vormen bij de uitoefening van econornische activiteiten op de inter-
ne markt.P'' Bedrijven die activiteiten ontplooien in andere lidstaten krijgen te maken
met een disproportionele stijging van de adrninistratieve lasten. Deze lasten bedragen
0,02% van de verkopen voor grote bedrijven en 2,6% van de verkopen voor middelgrote en
kleine bedrijven. De lasten stijgen met het aantal dochterondernemingen dat in andere
lidstaten wordt aangehouden, welke situatie zich niet verdraagt met het vrije verkeer van
kapitaal en het recht op vrije vestiging.

De administratieve verplichtingen die bedrijven in het binnenland hebben, zoals het doen
van aangifte en de opgaaf intracommunautaire leveringen, boekhouden, de begeleiding
van controles door de autoriteiten en factuurvereisten, leggen beslag op veel tijd en mid-
delen.254 De noodzaak om de voldoening aan deze verplichtingen te controleren, legt ook
een aanzienlijk beslag op de capaciteit van de lidstaten, die volgens de Commissie de voor-
keur geven aan de controle van het nationale verkeer.f" AI deze factoren kunnen tot een
inkomstenderving van 100 miljoen euro per jaar leiden - nog afgezien van de negatieve
effecten voor de econornische groei, die volgens de Comrnissie lijdt onder het gebrek aan
harmonisatie van de indirecte belastingen.P" De Commissie he eft in het kader van de ver-
eenvoudiging en modernise ring van het huidige systeem een voorstel gedaan om de erg-

253 Zie het werkdocument nr. 3 van oktober 2004, European Tax Survey, Bureau voor officiele publi-
caties der Europese Gemeenschappen, 2004.

254 Zie de schriftelijke vraag van het Parlementslid Glyn Ford (PSE)aan de Commissie van 16 septem-
ber 2002, nr. E-2588/02 (Pb.2003 nr. C 137E/94). Het Parlementslid verwees naar de mogeJijkheid
om als niet in het Verenigd Koninkrijk gevestigde belastingplichtige de verleggingsregeJing toe
te passen en de afnemer de verschuldigde btw te laten voldoen, zodat registratie niet verpJicht is.
Hij vergeleek deze situatie met de situatie van een Britse belastingplichtige die verplicht is zich
voor de btw te laten registreren indien hij goederen of diensten willeveren in Frankrijk of Ier-
land, en vroeg aan de Commissie of zij van plan was voor meer harmonisatie te zorgen. Commis-
saris Bolkestein antwoordde dat niet aile lidstaten gebruikmaakten van de mogelijkheid om de
verleggingsregeling toe te passen. De huidige situatie was het gevolg van een moeizaam binnen
de Raad bereikt compromis.

255 COM(2000) 28 def.
256 Een gemeenschappelijk btw-stelsel, Een programma voor de interne markt, COM(96)328 def.

126 De rol van de regelgever binnen het harmonisatieproces



ste problemen te verhelpen="; maar de Raad heeft dit nog niet aangenomen. De Cornmis-
sie stelt zes maatregelen voor, die deels zijn gebaseerd op oude voorstellen die zij ooit
he eft ingetrokken:
1. Een een-loketsysteem voor niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen, zo-

dat zij via het portaal van de autoriteiten in hun eigen lidstaat op elektronische wijze
aan de verplichtingen in andere lidstaten kunnen voldoen=":

2. Modemisering van de Achtste Richtlijn voor de teruggaafvan btw aan in andere lidsta-
ten gevestigde belastingplichtigen, zodat deze belastingplichtigen via het portaal van
de autoriteiten in hun eigen lidstaat op elektronische wijze verzoeken om teruggaaf
kunnen indienen bij de autoriteiten van andere lidstaten;

3. Harmonisatie van de soorten goederen en diensten waarvoor de aftrek van voorbelas-
ting mag worden uitgesloten, zoals voedsel en dranken, personenvervoer, accommo-
datie, vermaak en representatie;

4. Uitbreiding van de verleggingsregeling naar andere transacties tussen belastingplich-
tigen waarbij de belastingplichtige die de transactie verricht, in een ander land is ge-
vestigd;

5. Herziening van de regeling voor kleine ondernemers, waarbij in aile lidstaten dezelfde
maximumdrempel (100.000 euro) zal gelden voor de toepassing van deze regeling;

6. Vereenvoudiging van de regeling voor afstandsverkopen, waarbij een drempel zal gel-
den op basis waarvan de plaats van levering wordt geacht te zijn gelegen in de lidstaat
van verbruik. De belastingplichtige mag opteren voor belastingheffing in de lidstaat
van verbruik indien hij onder de drempel blijft.

Het is de vraag of de Raad het voorstel spoedig zal aannemen.P? Veel van de voorgestelde
maatregelen worden voor de tweede keer voorgesteld, waarbij vooral de modemisering
van de Achtste Richtlijn en de harmonisatie van de goederen en diensten waarop de aftrek
van voorbelasting is uitgesloten op politieke weerstand kunnen stuiten-"? Het EESC261

heeft opgemerkt het in grote lijnen eens te zijn met de voorstellen van de Commissie,
maar heeft ook een aantal kanttekeningen geplaatst die mogen worden opgevat als opties
voor toekomstige ontwikkelingen en maatregelen. Het EESCbeseft dat de Commissie
haar best heeft gedaan en dat een realistisch, maar minimalistisch programma het meest
haalbare is. Het EESCvroeg zich af of de een-loketregeling wei voldoende aantrekkelijk
zal zijn voor belastingplichtigen gezien het magere resultaat dat is bereikt met de registra-
tie van belastingplichtigen die elektronische diensten verlenen aan afuemers die binnen
de Europese Unie zijn gevestigd. Het vroeg zich bovendien afwie de kosten zal dragen, en
gaf aan te betreuren dat niet meer harmonisatie is voorgesteld op het gebied van de admi-
nistratieve verplichtingen.

Op de laatste twee punten, de kosten en het gebrek aan harmonisatie, geef ik het EESC
gelijk. Op het eerste punt maakt het EESCeen vreemde vergelijking. De speciale regeling
waarnaar het verwijst (art. 26 quater Zesde Richtlijn) is niet in eerste instantie bedoeld als
aantrekkelijke registratiemethode. Het betreft hier niet binnen de Gemeenschap gevestig-

257 Voorstel van 29 oktober 2004, COM(2004) 728 def. over de vereenvoudiging van de administratie-
ve verplichtingen.

258 Uit het antwoord van comrnissaris Bolkestein op de schriftelijke vraag van het Parlementslid Kar-
la Peijs (PPE-DE)aan de Comrnissie van 31 januari 2002, nr. P-0232/02 (Pb. 2002 nr. C 205E/98) kan
worden afgeleid dat de Commissie in februari 2002 nog niet aan invoering van dit systeern dacht.

259 Tijdens de conferentie van 31 mei 2005 in Berlijn meldde comrnissaris Kovacs dat de regering van
het Verenigd Koninkrijk prioriteit wil geven aan de aanvaarding van het voorstel voor een loket
voor belastingplichtigen tijdens haar voorzitterschap in de tweede helft van 2005.

260 De uitsluitingen van het recht op aftrek werden voorgesteld in het voorstel voor een Twaalfde
Richtlijn, COM(82) 870 def. en COM(84) 84 def. Het voorste1 werd op 4 januari 1997 ingetrokken.
De Commissie stelde ook eerder een herziening voor van de rege1ing voor kleine ondernemers in
het voorstel voor een Tweeentwintigste Richtlijn, COM(86) 444 def. Het voorstel werd op 4 januari
1997 ingetrokken.

261 Advies van 12 mei 2005, COM(2004) 728 def.
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de belastingplichtigen die elektronische diensten aanbieden die binnen de Gemeenschap
aan de btw zijn onderworpen. Belastingplichtigen die van de regeling gebruik kunnen rna-
ken maar dit niet doen. zijn hetzij niet op de hoogte van de verschuldigdheid van btw op
hun diensten, dan wei zijn hiervan wei op de hoogte doch verkiezen geen btw te voldoen.
Deze belastingplichtigen verkiezen geen registratie boven de speciale methode. wat een
geheel andere keuze is dan die tussen de speciale methode en de nonnale methode. Dat
de speciale registratieprocedure zich niet in een bepaalde populariteit mag verheugen.
kan de regeling op zich niet worden verweten. De Comrnissie toonde zich in de toelichting
op haar voorstel van 20 juli 2005 over de plaats van dienst enthousiast over de speciale
registratiemethode, die tot 30 juni 2004 ruim 90 miljoen euro heeft opgebracht. De ver-
melding van dit cijfer zonder enige toelichting geeft geen goed overzicht van de werking
van de speciale registratiemethode.

De Raad zal de kritiek van het EESCmoeten afwegen tegen het enthousiasme van de Com-
missie, die haar hoop heeft gevestigd op centrale toepassing van de nieuwste technische
middelen om de btw te laten toevloeien aan de lidstaat van verbruik. Het verschil met het
door de Commissie geprefereerde fiscale-woonplaatssysteern is dat de geprefereerde com-
binatie van de gefractioneerde betaling aan de lidstaat van vestiging met het clearingstel-
sel wordt vervangen door de combinatie van gecentraliseerde elektronische aangifte en
betaling door de belastingplichtige aan de lidstaat van verbruik.

De recente voorstellen wijzen erop dat de Commissie de hoop op invoering van de tweede
mogelijkheid (tevens tweede keus) niet heeft opgegeven. De koppeling van een aantal
voorstellen. zoals de plaats van dienst, de een-Ioketregellng en uniformering van de aftre-
kregeling, verhoogt de kans dat de voorstellen hetzij niet worden aangenomen, dan wei
per saldo niet tot de gewenste vereenvoudiging leiden. Een aantal voorstellen, zoals de
plaats van dienst en de wijziging van de regeling voor afstandsverkopen. heeft ook een -
zij het marginale - invloed op de verdeling van de opbrengst tussen de lidstaten. De ver-
schillende aspecten aan het pakket voorstellen van de Commissie vergen een zorgvuldige
afweging door iedere lidstaat. zodat de besluitvorming lange tijd kan duren. De behande-
ling binnen de Raad hangt bovendien grotendeels afvan de prioriteitenstelling van de fun-
gerend voorzitter van de Raad.

Uit de geschiedenis blijkt dat vooral de harmonisering van de uitsluitingen van het recht
op aftrek politiek gevoelig ligt. De Raad heeft in 1977 het voorstel van de Commissie op
dit punt niet gevolgd en sindsdien geweigerd soortgelijke voorstellen aan te nemen.
Art. 17. lid 6. Zesde Richtlijn. dat aan de lidstaten de bevoegdheid biedt om gedurende een
overgangsperiode, die nag niet is afgelopen. elke uitsluiting van het recht op aftrek te
handhaven waarin hun nationale wetgeving ten tijde van de inwerkingtreding van de Zes-
de Richtlijn voorzag, is een van de weinige bepalingen die de lidstaten ten minste de
schijn van autonornie verschaffen.P'' Het HvJ EGheeft duidelijk gemaakt dat de lidstaten
de uitsluitingen mogen wijzigen in die zin dat aftrek mogelijk wordt en de aftrekregeling
beter aansluit bij de bedoeling van de Zesde Richtlijn. maar dat het niet is toegestaan de
uitsluitingen uit te breiden en de aftrekregeling verder van de bedoeling van de Zesde
Richtlijn te verwijderen.P'' De huidige, aan beperkingen gebonden stand-stillbepaling is
kennelijk voor de lidstaten aantrekkelijker dan het voorstel van de Comrnissie.

262 HvJ EG 18 juni 1998. Commissie tegen Prankrijk, Dr. C-43/96. V-N 1998/38.10.
263 Arresten van 14 juni 2001. Commissie tegen Prankrijk, C-345/99 en 14 juni 2001. Commissie tegen

Prankrijk, C-40/00. V-N 2001/37.18. en van 8 januari 2002. Metropol Treuhand, C-409/99. V-N 2002/
8.33.
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In de mededeling aan het Europees Parlernent, de Raad, het EESC en het Comite van de
Regio's heeft de Commissie een overzicht gegeven van haar werkprogramma voor hetjaar
2006.264 Zij heeft hierin aangekondigd dat zij een nieuw programma. Fiscalis 2013. zal op-
stellen om de werking van de belastingsystemen in de interne markt te verbeteren. Dit
programma zal instrumenten bevatten om schadelijke belastingcompetitie en belasting-
fraude te voorkomen. zowel binnen de Gemeenschap ais in de relatie met derde landen.
In het kader van de administratieve samenwerking en de wederzijdse bijstand zullen de
trans-Europese netwerken. zoals VIESen EMCS(Excise Movement Control System). verder
worden ontwikkeld en gemoderniseerd.

Een tweede voornemen is de publica tie van een mededeling aan de Raad en het Europees
Parlement over een strategie om de strijd tegen belastingfraude te verbeteren. De Com-
rnissie heeft aangetekend dat, hoewel de verantwoordelijkheid voor de controle op de hef-
fing van belastingen en de bestrijding van belastingfraude bij de lidstaten ligt, een debat
op communautair niveau nodig is om nieuwe maatregelen van wetgevende en niet-wet-
gevende aard te ontwikkelen. Het doel zal vooral zijn de verbetering van de administra-
tieve samenwerking tussen de lidstaten. De Commissie wil in deze ontwikkeling een on-
dersteunende rol vervullen door de presentatie van wetteksten.

2.4.4 Visie Commissie

De visie van de Commissie op de ontwikkeling van de btw is verwoord in de mededeling
aan de Raad, het Europees Parlement en het EESCvan 20 oktober 2003.265 De Commissie
heeft niet alleen een overzicht gegeven van de aanhangige voorstellen. maar ook aange-
kondigd welke prioriteiten zij stelt voor de komende jaren. De Commissie constateerde in
de inleiding dat de lidstaten zich de afgelopen jaren terughoudend hadden opgesteld ten
aanzien van de hefting van de btw volgens het oorsprongslandbeginsel. Zij heeft daarom
besloten een pragrnatisch actieprogramma te volgen dat is gebaseerd op vereenvoudiging
en modernisering van de bestaande regels. grotere uniformiteit in de toepassing en her-
waardering van de administratieve samenwerking. Het in par. 2.4.3. beschreven voorstel
met de zes rnaatregelen voor de vereenvoudiging en modernise ring van het huidige sy-
steem past naadloos in deze strategie. De overige voorstellen hebben vooral betrekking op
de plaats van de prestatie en op de tarieven. Dit is de lijst met aanhangige voorstellen:
- De afschaffing van de Achtste Richtlijn, door een belastingplichtige het recht te geven

om de voorbelasting die hij in andere lidstaten heeft betaald, op zijn lokale aangifte in
aftrek te brengen-=:

- De bijzondere regeling voor retsbureaus=":
- Postale dienstverlening. waarbij het doel is de vrijstelling voor postale diensten door

de publieke postdiensten (art. 13 A. lid 1. sub a) afte schaff en met het oog op de voort-
gaande liberalisering van de postmarkt=";

- Toepassing van de verlaagde tarieven269;

- Plaats van dienst tussen belastingplichtigen (B2B)270. dat vervolgens is uitgebreid met
het voorstel voor de plaats van dienst aan niet-belastingplichtigen (B2C)271;

264 Mededeling van 25 oktober 2005. COM(2005)531 def.
265 Mededeling van 20 oktober 2003. COM(2003)614 def.
266 Voorstel van 17 juni 1998. COM(1998)377 def. De Commissie heeft op 27 september 2005 bekend

gemaakt dat zij het voorstel wi1 intrekken (COM(2005)462 def.).
267 Voorste1 van 8 februari 2002. COM(2002)64 def. In de mededeling van 27 september 2005

(COM(2005)462 def.) heeft de Cornmissie een nadere economische analyse aangekondigd om de
Raad te kunnen overtuigen van het nut van het voorsteL

268 Voorstel van 5 mei 2003. COM(2003)234 def.
269 Voorstel van 23 juli 2003. COM(2003) 397 def
270 Voorstel van 23 december 2003. COM(2003)822 def.
271 Voorstel van 20 juli 2005. COM(2005) 334 def.
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- Herschikking van de Zesde Richtlijn. waarmee geen ingrijpende materiele wijzigingen
zijn beoogd-'",

- Vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen (een-Ioketregeling), moderni-
sering van de Achtste Richtlijn en administratieve samenwerking tussen de lidstaten
spedaal voor de introductie van de een-loketregeling en de modernisering van de Acht-
ste Richtlijn273;

- Herziening van de vrijstellingen voor btw en accijns bij invoer door personen afkom-
stig uit derde landen.F?

In aile voorstellen wordt aandacht geschonken aan het evenwicht tussen de adrninistra-
tieve verplichtingen en de samenwerking tussen de lidstaten. indien noodzakelijk via een
koppeling van voorstellen (proportionaliteit. par. 1.5.4.7. van Deelll). De aard en de bedoe-
ling van de voormelde voorstellen bevestigen wat de Commissie in de mededeling heeft
omschreven als een van de richtsnoeren bij de strategie op de korte termijn, namelijk ver-
eenvoudiging van de verplichtingen voor ondernemers en het wegnemen van belemme-
ringen voor de intracommunautaire handel. Het voorstel voor de toepassing van de ver-
laagde tarieven past ook in deze strategie. De Commissie heeft in de toelichting bij dit
voorstel gewezen op de twee belangrijkste belemmeringen die de huidige toepassing van
de verlaagde tarieven veroorzaakt.

De eerste belemmering is het facultatieve karakter van de toepassing van de verlaagde ta-
rieven op de goederen en diensten van Bijlage H. Deze belemmering komt mij inderdaad
voor als een probleem, omdat een afstandsverkoper die goederen levert aan particulieren
en daarmee gelijkgestelden in andere lidstaten en hierbij de drempel overschrijdt, de btw
van de lidstaat van aankomst zal moeten berekenen. Indien hij handelt in goederen die
voorkomen op Bijlage H zal hij niet aileen op de hoogte dienen te zijn van de algemene
tarieven van de lidstaten. maar ook moeten controleren of de lidstaat van aankomst wei-
licht een verlaagd tarief toepast op de goederen en. zo ja, hoe hoog dit tarief is. Dit pro-
bleem zal groter worden als de Raad instemt met de voorstellen van de Commissie over
de afstandsverkopenregeling en de plaats van dienst aan particulieren (zie hierna), omdat
de btw dan vaker wordt geheven in de lidstaat van verbruik. In dit kader zijn ook de over-
gangsbepalingen een verstorende factor. omdat zij sommige lidstaten toestaan tijdens de
overgangsperiode een nultarief. een superlaag tarief of een parkeertarieftoe te passen op
bepaalde goederen en diensten.

De tweede belemmering die de Commissie heeft genoemd, het gebrek aan gerneenschap-
pelijke definities. is een schijnprobleem. omdat de vermeldingen op Bijlage H communau-
taire begrippen zijn. Deze belemmering wordt niet veroorzaakt door de discretionaire be-
voegdheid van de lidstaten (die de bevoegdheid hebben om te kiezen uit de comrnunau-
taire begrippen op Bijlage H).maar door gebrek aan regie aan de zijde van de regelgever.
Dit probleem kan hetzij geleidelijk worden opgelost door het HvJ EG. dat tot uitlegging
van deze begrippen is bevoegd, dan wei direct door ingrijpen door de Raad. De Commissie
kan ook bijdragen aan de uniforme uitlegging van de bedoelde begrippen via de inbreuk-
procedure van art. 226 EG. Zij kan de lidstaten die naar haar inzicht een te ruime definitie
hanteren van de goederen en diensten op Bijlage H voor het HvJ EG dagen (par. 5.2. van
Deel II). De omschrijving van deze goederen en diensten lijkt mij een goed onderwerp
voor een volgende uitvoeringsmaatregel op grond van art. 29 bis Zesde Richtlijn. Zoals de
Commissie heeft opgemerkt in de toelichting. dient de Raad hierbij rekening te houden
met de neutraliteit. Gelijksoortige goederen en diensten die met elkaar concurreren die-
nen hetzij allemaal op Bijlage H te staan, dan weI allemaal niet.

272 Voorstei van 15 aprii2004, COM(2004)246 def.
273 Voorstel van 29 oktober 2004, COM(2004)728 def.
274 Voorstei van 22 februari 2006, COM(2006)76 def.
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De voorstellen die de Commissie he eft ingediend om de toepassing van de verlaagde tarie-
yen te vereenvoudigen. zijn bescheiden. De Commissie maande de lidstaten de btw niet
te gebruiken als instrument om het gedrag van de consument te sturen of om bepaalde
beleidsdoelstellingen te realiseren. De btw is een verbruiksbelasting. aldus de Commissie.
Zij stelde voor de verlaagde tarieven slechts toe te staan voor de goederen en diensten van
Bijlage H. die dient te worden uitgebreid en gerationaliseerd. Zo worden levende planten,
bloembolten. snijbloemen en soortgelijke goederen. restaurantdiensten en de verlening
van huishoudelijke hulp aan Bijlage H toegevoegd. Deze uitbreiding is hetzij gebaseerd op
de wens om de lidstaten gelijk te behandelen (sommige lidstaten waren gemachtigd een
verlaagd tarieftoe te passen en andere niet). dan weI ingegeven door sociale redenen (de
huishoudelijke hulp). Lidstaten die een parkeertarief of een superlaag tarief mogen toe-
passen, mogen deze tarieven aileen handhaven voor goederen en diensten die op Bijlage
H staan. Alle andere goederen en diensten dienen naar het algemene tarief te worden
overgebracht. De Commissie constateerde bovendien dat het experiment met de verlaag-
de tarieven voor arbeidsintensieve diensten niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd,
namelijk de creatie van legale werkgelegenheid door een verlaging van de prijs, en zij stel-
de voor het verlaagde tariefvoor deze diensten afte schaffen.

Vooral de lidstaten die een parkeertarief mogen toepassen op goederen en diensten die
niet op Bijlage H staan, Luxemburg. Ierland en in mindere mate Belgie, zullen moeite heb-
ben met het rationaliseringsvoorstel van de Commissie. Op 14 april 2005 diende de Com-
missie een voorstel in met een nog bescheidener opzet om te verzekeren dat het mini-
mumniveau voor het algemene tarief. 15%. gehandhaafd lOU blijven. De Raad heeft dit
voorstel op 12 december 2005 zonder verdere discussie aangenornen.F" De tijdelijke re-
geling voor arbeidsintensieve diensten is tot 31 december 2010 verlengd.F" Het ziet er dus
naar uit dat de gewenste rationalisering van de tarieven voorlopig van de baan is.

Het EESC277liet in zijn advies weten in te stemmen met het voorstel voor de verlenging
van het minimum voor het standaardtarief. Opmerkelijk is dat het EESC naar eigen zeg-
gen van de gelegenheid gebruikmaakte om enkele opmerkingen te maken, in de hoop dat
deze de aandacht van de lidstaten zouden krijgen. Het EESC herinnerde eraan dat de lid-
staten geen overeenstemming konden bereiken over de bandbreedte van 15% tot 25%.
waarbij het er fijntjes op wees dat deze bandbreedte in de praktijk al bestaat. Ook over
een oorsprongslandsysteem hebben de lidstaten geen overeenstemming kunnen berei-
ken. Het EESC ging verder met de opmerking dat de lidstaten nooit serieus hebben ge-
tracht de vele vrijstellingen en afwijkingen afte schaffen. Als deze afwijkingen al aan een
termijn zijn gebonden. wordt die termijn vrijwel nooit nageleefd, aldus het EESC. Het
spreken over een 'voorlopig btw-stelsel' duidde het EESC aan als een 'vorm van misleiding·.
die het niet meer wenste te accepteren. Het EESC spoorde de Raad aan om te verklaren
dat harmonisatie een strategische doelstelling lOU blijven. die echter op korte of middel-
lange termijn onmogelijk zou kunnen worden verwezenlijkt. Het EESC eindigde zijn kri-
tiek met de woorden: '20 wordt voorkomen dat energie en middelen worden verspild aan vergeefse
pogingen om unanimiteit te bereiken over kwesties die van jimdamenteel belang zijn voor het sociaal
en jiscaal klimaat van iedere lidstaat, en waarvoor geen enkele lidstaat bereid is concessies te doen.· De
Commissie en het EESC zijn beide doordrongen van de noodzaak om de praktische pro-
blemen op te lossen. maar wat betreft stijl zijn de verschillen opvallend. Het is niet de eer-
ste keer dat het EESConverbloemd zijn mening geeft over het gebrek aan actie aan de zij-
de van de Raad.

275 Pb. 2005 nr. L 345 van 28 december 2005.
276 Pb. 2006 nr. L051/12.
277 Advies van het EESCvan 14 juli 2005. Pb. 2005 nr. C 294/54.
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Ten aanzien van de keuze voor de lidstaat van verbruik, heeft de Commissie opgemerkt-?"
dat dit de beste garantie biedt voor neurraliteit-P omdat een verschil inbtw-tarief in een
btw-stelsel op basis van een bestemmingslandbeginsel niet relevant is.280 De Commissie
heeft deze lijn doorgetrokken naar bepaalde prestaties aan particulieren die op eenvoudi-
ge wijze op afstand kunnen worden verleend. De Commissie heeft voorgesteld deze dien-
sten te belasten waar het verbruik plaatsvindt:
1. De langdurige verhuur van vervoermiddelen, elektronische diensten, telecommunica-

tie, onderwijs op afstand (het voorzitterschap van de Raad heeft aangegeven deze laat-
ste categorie uit deze bepaling te willen schrappen omdat deze presta ties kunnen zijn
vrijgesteld) en radio- en televisiediensten worden belast waar de afnerner van de pres-
tatie woont, is gevestigd of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft;

2. Restauratieve diensten, cateringdiensten en andere diensten die aan boord van een ver-
voermiddel worden verbruikt worden geacht plaats te vinden waar het passagiersver-
voer een aanvang neemt;

3. Kortdurende verhuur van vervoermiddelen (korter dan dertig dagen) en restauratieve
en cateringdiensten die niet op een vervoermiddel worden verleend, worden geacht
plaats te vinden in de lidstaat van verbruik. Bij kortdurende verhuur van voertuigen is
dit bijvoorbeeld de plaats waar het voertuig feitelijk ter beschikking wordt gesteld.

De bepaling die allange tijd aanknoopt bij de plaats van verbruik, het vervoer van perso-
nen (heffing in de lidstaat of lids tat en waar het vervoer plaatsvindt, naar rata van de afge-
legde afstanden, art. 9, lid 2, sub c, Zesde Richtlijn), zorgt in de praktijk voor de grootste
problemen.P! Deze bepaling blijft ongewijzigd. De Commissie heeft in de toelichting op-
gemerkt dat de gepleegde consultatie van het bedrijfsleven heeft opgeleverd dat de ver-
voerders de voorkeur geven aan de huidige regeling boven, bijvoorbeeld, de lidstaat van
vertrek. Dit kan verband houden met de beperkte controlemogelijkheden van de lidstaten
op het vervoer en de vereenvoudigingsmaatregelen die bepaalde lidstaten hebben inge-
voerd.282 De vervoerders vreesden kennelijk een verlegging van de routes, zodat vervoer-
ders die in of in de buurt van een lidstaat met een relatiefiaag tariefwaren gevestigd, hun
passagiers in deze lidstaat zouden laten op- of overs tappen. De uitkomst is verrassend, ge-
zien de vragen van een lid van het Europees Parlement en de antwoorden van de Commis-
sie over verschillen tussen btw-tarieven voor vervoersdiensten in 1997.283 Het Parlements-
lid wilde weten of de Commissie van oordeel was dat deze verschillen de markt konden
verstoren, en of de Commissie van plan was maatregelen te treffen. Commissaris Monti
gaf aan zich terdege bewust te zijn van de problemen, die door uiteenlopende tarieven en
vrijstellingen werden veroorzaakt en die de con curren tie, zowel tussen de lidstaten als
tussen de verschillende wijzen van vervoer, niet bevorderden. De commissaris kondigde
aan een onderzoek uit te voeren en een discussienota op te stellen, Uit de gepleegde con-
sultatie volgde kennelijk, jaren later, dat niet de tariefsverschillen, maar de administratie-
ve moeilijkheden de concurrentieverhoudingen verstoorden,

278 Voorstel van 20 juli 2005, COM(200S)334 def.
279 Mahesh C. Purohit, Structure and Administration of VATin Canada - Lessons for India, Internatio-

nal VAT Monitor 2001, vol. 12, nr. 6, p. 311 - 324. merkte op dat de meeste btw-stelsels aanknopen
bij het verbruik en wees het oorsprongslandbeginsel als onjuist van de hand.

280 Sukumar Mukhopadhyay, VATat Last - In half of India, International VAT Monitor 2005. vol. 16, nr.
I, p. 317 - 324. wees erop dat er geen verschil bestaat tussen het oorsprongs- en het bestemmings-
beginsel indien de tarieven gelijk zijn. Dit is vanuit het perspectief van de belastingplichtige en
de consument waar, maar niet voor de betrokken gebieden (het oorsprongsgebied en het bestem-
mingsgebied) indien zij beide fiscaal autonoom zijn.

281 Arrest van 6 november 1997, Reiseburo Binder. Dr. C-116/96, V-N 1998/4.13. Dit arrest handelt over
de bepaling van de maatstafvan heffing tussen de verschillende lidstaten bij intracomrnunautair
busvervoer.

282 Zie de aanhangige zaak nr. C-128/05, Commissie tegen Oostenrijk.
283 Antwoord van commissaris Monti op de schriftelijke vraag van het Parlementslid Eolo Parodi

(UPE)aan de Commissie van 13 oktober 1997, nr, E-3115/97 (Pb. 1998 nr. C 158/34).
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De Commissie heeft erkend dat de voorgestelde regeling voor aanbieders van bepaalde
diensten aan niet-belastingplichtige afnemers in andere lidstaten een registratieverplich-
ting oproept. Als praktische oplossing heeft zij het een-loketsysteem genoemd, dat zij als
een onontbeerlijk element beschouwt om de beoogde vereenvoudiging te verwezenlijken.
De belastingplichtigen kunnen via dit systeem op een plaats en op eenvoudige wijze aan
hun verplichtingen voldoen. In par. 2.4.5. komt de Amerikaanse variant van de een-Ioket-
regeling, de one-stop registration, ter sprake.

De Commissie heeft er in de mededeling op gewezen dat de Raad in de drie voorafgaande
jaren negen richtlijnvoorstellen heeft aangenomen. Zij heeft hieruit afgeleid dat de prag-
matische aanpak vruchten afwerpt. Gezien het aantal voorstellen dat al jaren bij de Raad
aanhangig is, zou ik het succes als betrekkelijk willen aanduiden. Het EESC284kwalificeer-
de de tot op heden bereikte resultaten als bescheiden. Het merkte op dat vrijwel iedereen
het erover eens is dat het huidige stelsel over het algemeen inadequaat is, en zelfs strijdig
met de werking van de interne markt. Steun kan het EESContlenen aan de internationale
ervaringen die in par. 2.4.5. aan de orde komen. Vooral Canada en de Verenigde Staten
hebben maatregelen getroffen om de inning van belasting te verenigen met een eenvou-
dig stelsel dat niet bezwaarJijk is voor de marktdeelnemers.

Overwegende dat de Raad meer oog schijnt te hebben voor de nationale belangen dan
voor het communautaire belang, heeft het EESC erkend dat het actieprograrnma van de
Commissie de enige realistische doelstelling is, hoewel het zijn waardering heeft geuit
voor de wens van de Commissie voor een definitief stelsel. Het EESCheeft ook een zekere
onsamenhangendheid in de strategie en onduidelijkheid in de visie van de Commissie
ontwaard, welke opmerkingen het EESC niet verder heeft toegelicht. lndien het EESCbe-
doelde dat de Commissie in ieder voorstel ter verbetering van het huidige stelsel de gele-
genheid benut om de andere instellingen op het belang van een definitief systeem te wij-
zen, kan ik het EESCgelijk geven. Het lijkt erop dat de Commissie wil vasthouden aan de
wens een nieuw systeem in te voeren, terwijl zij beseft dat de politieke wil hiervoor ont-
breekt. De critici kunnen hieruit de conclusie trekken dat de Commissie de voorstellen
voor de verbetering van het huidige systeem niet voluit steunt, en deze beschouwt als
tweede keus. Dit is geen argument om de voorstellen van de Commissie als onsamenhan-
gend en onduidelijk aan te merken.

Hoewel kritiek op de details van ieder voorstel mogeJijk - en naar mijn mening zelfs nood-
zakelijk - is, kiest de Commissie in de voorstellen voor de verbetering van het huidige sy-
steem voor uitgangspunten die gezamenlijk bezien consistent zijn, zoals vereenvoudiging
en heffing in de lid staat van verbruik. Beide ontwikkelingen passen in de internationale
trend die in par. 2.4.5. wordt beschreven. Indien alle aanhangige voorstellen werden aan-
genomen zou het systeem aanzienlijk vereenvoudigen, vooral voor de handelingen die
tussen belastingplichtigen plaatsvinden. Uit de aangekondigde intrekking van de voorstel-
len uit 1998 over de afschaffing van de Achtste Richtlijn en de introductie van een intra-
communautair recht op aftrek van voorbelasting kan worden afgeJeid dat de Commissie
haar aandacht heeft verlegd naar de recente voorstellen over de modernisering van de
Achtste Richtlijn en de uniformering van de uitsluitingen.

Het EESC heeft zijn eerder uitgesproken steun voor de invoering van een regeigevende be-
voegdheid voor het btw-comite herhaald, omdat op deze wijze 'praktische problemen op een
lager niveau dan het HoI van Justine kunnen worden opgelost'. 285Over de taak van het HvJ EG als
probleemoplosser wil ik: in dit verband aivast een opmerking maken. In de oudere juris-
prudentie beantwoordde het HvJ EG uitsluitend de voorgelegde vragen en liet het de keu-

284 Advies EESCvan 31 maart 2004, Pb. 2004 nr. C 112/60.
285 Adviezen EESCvan 29 oktober 1997, Pb. 1998 nr. C 19/56 en van 30 oktober 2003, Pb. 2004 nr. C

32/120.
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ze van de prejudiciele vragen over aan de verwijzende rechter.286 Uit de recente jurispru-
dentie blijkt een toegenomen aandacht voor de feiten van het geschil287 en de behoefte
om zo nodig de rechtsgronden aan te vuilen.288 Indien nodigvoor een correcte toepassing
van het communautaire recht op een specifiek geval, wijzigt het HvJ EG de voorgelegde
vragen op een wijze die verder gaat dan de enkele herformulering van de vragen. Het HvJ
EG beschouwt het als zijn taak de verwijzende rechter een antwoord te verschaffen dat
nuttig is voor de oplossing van het geschiJ289, waarbij de grens ligt bij een oordeel over de
verenigbaarheid van de nationale bepaling met de Zesde Richtlijn: dit oordeel is aan de
verwijzende rechter.

2.4.5 Internationale vergelijldng

De lidstaten van de Gemeenschap zijn niet de enige staten die een btw of een soortgelijke
belasting heffen die aan meerdere bestuursniveaus ten goede komt. Een aantal staten die
zowel een federale regering als decentrale regeringen kennen, zoals Brazilie, Canada, In-
dia en de Verenigde Staten, hebben een eigen methode ontwikkeld om de indirecte belas-
tingopbrengsten van interstatelijk verkeer, waar nodig, te verdelen over de lokale overhe-
den. In het a1gemeen gebeurt dit aan de hand van de regels over de plaats van de prestatie,
maar soms is verrekening nodig omdat de federale overheid belasting heft en int namens
een aantal provincies, zoals in Canada, of dient de wenselijkheid van de verrekening te
worden bepaald indien de deelstaat van vertrek beIasting heft op goederen die voor een
andere deelstaat zijn bestemd, welke belasting in de deelstaat van aankomst aftrekbaar is,
zoals in Brazilie,

Gezien de recente trend in de voorstelien van de Commissie om de plaats van de prestatie
te verschuiven van de lidstaat van oorsprong naar de lidstaat van verbruik (zie de bespre-
king van de aanhangige voorstelien in par. 2.4.4. en van de recente aanpassingen van de
Zesde Richtlijn in par. 2.3.2), kunnen de ervaringen in Canada met de HST, die aanknoopt
bij verbruik, een interessante inspiratiebron vormen voor de Commissie, terwijl de ont-
wikkeling van de Streamlined Sales Tax in de deelnemende Amerikaanse staten het vol-
gen waard is omdat de doelstellingen van dit laatste project-?? grote overeenkomsten ver-
tonen met de doelstellingen van de vereenvoudigingsstrategie van de Commissie:
- Heffing op verbruik (de sales and use tax wordt in de meeste staten uitsluitend geheven

bij verkopen van goederen in de kleinhandelsfase in de staat van verbruik);
- Bevordering van de neutraliteit, vooral door de vaststelling van geJijke tarieven binnen

dezelfde staat voor soortgelijke goederen;
- Bestrijdingvan ontwijking en misbruik, door invoering van maatregelen om de heffing

van belasting bij afstandsverkopen en e-commerce te verzekeren;
- Uniformering van definities, die worden toegepast in alle staten;
- Harmonisering van tarieven en vrijstellingen;
- Vereenvoudiging en uniformering van de procedures (one-stop registration);
- Vergroting van de betrokkenheid van de burgers.

De deeInemende staten hebben tot het project besloten om een einde te maken aan de
situatie die ontstond als gevolg van twee uitspraken van het Hooggerechtshof, Bellas
Hess291 en Quill.292 De hoogste Amerikaanse rechter oordeelde dat een afstandsverkoper
niet kon worden gedwongen om sales and use tax te berekenen bij verkopen aan afne-
mers die in staten wonen waar hij geen voldoende aanwezigheid ('nexus') heeft. Een af-

286 Arrest van 1 april 1982, Hong Kong Trade Development Council, nr. 89/81, BNB1982/312.
287 Arrest van 5 juni 2003, Design Concept. nr. C-483/01, VoN 2003/30.23 en NTFR2003/1020.
288 Arrest van 12 mei 2005. RALChannel Islands. nr. C-452/03, VoN 2005/32.26 en NTFR2005/728.
289 Notitie van 11 juni 2005. Ph. 2005 C 143/1.
290 Multistate Tax Commission Policy Statement 2002-01, te vinden op www.mtc.gov.
291 National Bellas Hess v. Dept. of Revenue of Illinois. 386 U.S. 753 (1967).
292 Quill Corp. v. North Dakota. 504 U.S. 298 {1992}.
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standsverkoper uit Nevada die goederen aflevert bij een klant in Californie is niet ver-
plicht om Californische (en wellicht op een lager niveau geheven) sales and use tax in re-
kening te brengen. De afnemer is aansprakelijk voor deze bela sting. maar de overheden
hebben moeten constateren dat de afnemers zich massaal aan hun verplichting onttrek-
ken. Deze situatie dreigt de concurrentieverhoudingen te verstoren omdat de lokale leve-
rancier wei belasting berekent (ook indien de afnemer de goederen ophaalt, ongeacht de
plaats van bestemming) en een afstandsverkoper uit een andere staat niet. Andere nega-
tieve gevolgen zijn de toegenomen regressiviteit van de belasting (hoog opgeleide consu-
menten met een computer en een creditcard kopen meer op afstand) en het dilemma dat
is ontstaan voor de staat, die als gevolg van de verminderde inkomsten hetzij het diensten-
niveau moet verlagen dan wei andere belastingen moet verhogen.

De staten hebben becijferd dat zij jaarlijks USD3.3 miljard aan inkomsten rnislopen door
ontwijking en ontduiking. Een aantal staten heeft besloten om de huidige sales and use
taxes te stroomlijnen. zodat voldoening aan de regels eenvoudiger wordt en rninder mo-
gelijkheden bestaan om de belasting te ontgaan. Deze staten. inmiddels een ruime meer-
derheid van de staten die sales and use tax heffen (44 staten en het District of Columbia
hebben verklaard mee te willen doen). hebben het Congres opgeroepen om wetgeving aan
te nemen die de jurisprudentie van het Hooggerechtshof opzij zet.293

De maatregelen, die in subcomites worden voorbereid, concentreren zich deels op de uni-
formering van wetgeving. zoals de uniforme procedure voor de registratie en de betaling.
de definitie van de verschillende soorten goederen en de maatstafvan heffing, en deels op
de harmonisatie van maatregelen, zoals de toepassing van de tarieven en de vrijstellingen.
Voor dit doel wordt een database ontworpen met de informatie over de tarieven en de vrij-
stellingen in de deelnemende staten voor elk product. dat een geiiniformeerde definitie
krijgt. Deze database wordt ter beschikking gesteld aan het publiek, dat inspraak krijgt
bij de inrichting van het systeem en de ontwikkeling van het project. Een one-stop regi-
stratie moet de (voorlopig vrijwillige) deelname van verkopers stimuleren. De software
dient gebruiksvriendelijk te zijn, zodat de belastingplichtige op eenvoudige en digitale
wijze aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij kan zich elektronisch aan- en afmelden. op
dezelfde wijze alle relevante wijzigingen doorgeven, elektronisch aangifte doen en elek-
tronisch betalen. Voor al deze handelingen gebruiken de deelnemende staten dezelfde
formulieren en programma's, Door het ontbreken van de aftrek van voorbelasting in het
Amerikaanse systeem lijkt deze procedure op de speciale methode voor de registratie en
de aangifte door buiten de Gemeenschap gevestigde aanbieders van elektronische dien-
sten (art. 26 quater Zesde Richtlijn). De Comrnissie heeft voorgesteld de een-Ioketregeling
uit te breiden naar alle in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen die btw zijn ver-
schuldigd in lidstaten waar zij niet gevestigd zijn. Deze belastingplichtigen kunnen de
voorbelasting die zij in een lidstaat hebben betaald, aftrekken van de btw die zij over de
presta ties in die lidstaat verschuldigd zijn. Deze oplossing doet recht aan het neutraliteits-
beginsel, maar maakt de spoedige aanvaarding van het voorstel door de Raad onzeker om-
dat een logisch gevolg van dit voorstel een volledige uniformering van de aftrekbeperkin-
gen is. Deze uniformering maakt dan ook onderdeel uit van het voorstel van de Commis-
sie, samen met een voorstel voor een verordening om de vereiste adrninistratieve
samenwerking tussen de lidstaten tot stand te brengen.

Positieve ervaringen met het gebruik van een volledig digitaal systeem in de Verenigde
Staten. waar de deelnemende staten - net als de lidstaten van de Gemeenschap - fiscaal
autonoom zijn, kunnen de Raad over de streep trekken. lndien met behulp van deze erva-
ringen en de technische kennis van de deelnemende staten een systeem kan worden ont-
wikkeld dat voordelen biedt voor de belastingplichtigen. de neutraliteit bevordert en de

293 Senatoren Enzi en Dorgan hebben een voorstel ingediend in de Senaat (5. 1736). en Leden Istook
en Delahunt hebben een voorstel ingediend in het Hills van Mgevaardigden (H.R. 3184).
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verdeling van de opbrengst tussen de lidstaten en de Comrnissie controleerbaar maakt,
ontvalt de grond aan de bezwaren van de Raad tegen de vereenvoudigingsstrategie van de
Comrnissie. Dit systeem vormt weliswaar de technologische ruggengraat van de vernieuw-
de btw, maar biedt geen afdoende antwoord voor aile andere uitdagingen die zijn verbon-
den aan een vernieuwde btw die beter aanknoopt bij het verbruik van goederen en dien-
sten binnen de interne markt, De Amerikaanse sales and use tax wordt niet geheven op
diensten. zodat voor een nuttige vergelijking ten eerste dient te worden gezocht naar an-
dere belastingen met een bredere werkingssfeer. en ten tweede dient te worden beoor-
deeld of dergelijke belastingen bruikbare bepalingen bevatten die voldoen aan de voor-
waarden die de Comrnissie in acht heeft genomen bij de opstelling van de vereenvoudi-
gingsstrategie.

Wat betreft werkingssfeer vertoont de Canadese HST meer overeenkomsten met de btw
dan de Amerikaanse sales and use tax. Deze belasting wordt geheven over leveringen van
goederen en diensten en de invoer van goederen in de drie deelnemende provincies New
Foundland. New Brunswick en Nova Scotia. De meerderheid van de overige provincies
heft eigen belastingen. vaak in de vorm van een kleinhandelsbelasting. die wat betreft
werkingssfeer en tarieven varieren. De HST bestaat uit de federale component. de GST. die
ook in de andere provincies wordt geheven, en een provinciale component. die eveneens
wordt geheven en gemd door de federale autoriteiten. de Canada Revenue Agency. en ver-
volgens op basis van statistische gegevens verdeeld over de drie deelnemende provindes.

De regels over de plaats van de prestatie-?" die gelden voor de GST. zijn ook op de HST van
toepassing. Deze regels knopen vooral aan bij de plaats van verbruik. De Canadese wetge-
ving maakt onderscheid tussen tastbare persoonlijke bezittingen, ontastbare persoonlijke
bezittingen. onroerend goed, diensten, vervoer, telecommunicatie en veronderstelde en
voorgeschreven prestaties.

De levering van goederen (tastbare persoonJijke bezittingen) is belast waar het goed ter be-
schikking wordt gesteld aan de afnemer. Indien een leverancier uit Quebec goederen afle-
vert bij een klant in New Foundland. dient hij 15%HST te berekenen en deze aan de Canada
Revenue Agency te voldoen. Indien dezelfde klant de goederen ophaalt, berekent de leve-
rancier 7%GST en de belasting die Quebec heft. Een dienst die bestaat uit de langdurige ver-
huur van een tastbare persoonlijke bezitting wordt geacht plaats te vinden waar het goed
ter beschikking wordt gesteld. Bij de verhuur van vervoermiddelen voor een periode langer
dan drie maanden geldt dat de plaats van de dienst is gelegen in de provincie waar het ver-
voermiddel geregistreerd dient te worden. zodat bij registratie in een deelnemende provin-
cie 15%HSTverschuldigd is over de huur. De plaats van andere diensten die verband houden
met zaken, zoals franchiserechten, rechten van intellectuele eigendom. toegangsrechten en
Jidmaatschappen (ontastbare persoonlijke bezittingen). wordt geacht te zijn waar de zaak
zich bevindt. Indien deze andere diensten verband houden met diensten of met immateriele
goederen. is de plaats van dienst waar de diensten geheel of nagenoeg geheel feitelijk wor-
den uitgevoerd of gebruikt. Voor transacties in of diensten met betrekking tot onroerend
goed wordt aangeknoopt bij de plaats waar het onroerend goed is gelegen.

Het vervoer van personen (inclusief het vervoer van hun persoonlijke bagage) is belast in
de provincie van vertrek, mits het eindpunt en alle tussenstops op Canadees grondgebied
Jiggen. Het vervoer van vracht, daarentegen. is belast in de provincie van bestemming.
Voor telecommunicatiediensten die bestaan uit de terbeschikkingstelling van apparatuur
wordt aangeknoopt bij de plaats waar de apparatuur zich gewoonlijk bevindt. De terug-
valregel, de provincie waarin het factuuradres is gelegen. voorkomt dat moeizame en
technische discussies ontstaan over de plaats waar de apparatuur zich gewoonlijk bevindt

294 GSTfHSTTechnical Information Bulletin van 28 februari 1997. nr. B-078. te vinden op www.cra-
arc.gc.ca.
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indien de apparatuur mobiel is ofverspreid over verschiJlende provincies. Andere tele-
communicatiediensten zijn belast in de provincie waar de communicatie wordt uitgezon-
den en ontvangen. of anders het factuuradres indien de communicatie hetzij wordt ont-
vangen, dan wei wordt uitgezonden in de provincie waar het factuuradres is gelegen. In-
dien het factuuradres buiten de provincie van uitzending en ontvangst is gelegen. is de
plaats van dienst de provincie van uitzending. Overige diensten worden belast in de pro-
vincie waarin het grootste deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd.

Bijna aile hiervoor beschreven regels kennen een terugvalregel van formele aard, namelijk
de plaats waar de onderhandelingen over de prestatie worden gevoerd. Indien de hoofdregel
voor een bepaalde prestatie geen oplossing biedt, vindt de prestatie plaats waar de onder-
handelingen zijn gevoerd, tenzij de prestatie geheel ofnagenoeg geheel buiten deze provin-
cie wordt verricht. Deze terugvalregelleidt ertoe dat indien de prestatie feitelijk in verschil-
lende provincies wordt verricht, de plaats van de onderhandelingen de doorslag geeft mits
in die provincie in ieder geval een dee I van de prestatie wordt uitgevoerd.

De hiervoor beschreven regels impliceren dat belastingpJichtigen die buiten een deelne-
mende provincie zijn gevestigd, HST verschuldigd zijn over prestaties die worden geacht
in een deeinemende provincie te zijn verricht. In deze gevallen dienen zij 15% HST te be-
rekenen die zij in hun GST-aangifte verwerken en voldoen aan de Canada Revenue Agen-
cy. De federale overheid keert de opbrengst uit aan de drie provincies op basis van statis-
tisch materiaal. Aile in Canada gevestigde belastingplichtigen, behalve die in Quebec zijn
gevestigd, kunnen elektronisch aangifte doen via het Engelstalige portaal FILENET.In
Quebec gevestigde belastingplichtigen kunnen elektronisch aangifte doen via het Frans-
talige IMPOTNET. De Canadese gelijkschakeling van de GST en de provinciale belastingen
in New Foundland, New Brunswick en Nova Scotia heeft dus niet geleid tot een verzwaring
van de administratieve lasten voor belastingplichtigen die voor de GST zijn geregistreerd.

De Canadese regels over de plaats van de prestatie knopen aan bij het verbruik van de goe-
deren en de diensten, precies wat de Commissie heeft voorgesteld om een gelijk speelveld
te creeren voor alle marktdeelnemers in de Gemeenschap. Indien alle leveringen van goe-
deren en diensten zijn belast in de lidstaat van verbruik, drukt op het verbruik van gelijk-
soortige goederen en diensten in dezelfde lidstaat hetzelfde tarief, ongeacht de plaats van
vestiging van de leverancier. am een exact gelijke btw-druk te krijgen, is vereist dat de
Jidstaten alle overgangsmaatregelen afschaffen op het gebied van de vrijstellingen en de
bepalingen over de uitsluiting van de aftrek uniformeren. Zonder uniforme bepalingen
voor de vrijstellingen en het recht op aftrek kan de uiteindeJijke btw-druk op het verbruik
van goederen en diensten verschillen, bijvoorbeeld omdat de prestatie in de lidstaat van
vertrek van de goederen of de plaats van vestiging van de dienstverrichter is vrijgesteld
zonder recht op aftrek van voorbelasting terwijl de prestatie wordt belast in de lidstaat
van verbruik of omgekeerd-", of omdat de lidstaat van vertrek van de goederen of de
plaats van vestiging van de dienstverrichter op basis van art. 17 Zesde Richtlijn andere af-
trekbeperkingen heeft dan de lidstaat van verbruik.P"

295 Op basis van art. 17. lid 3, sub a, Zesde Richtlijn. verleent de lidstaat van vestiging aftrek van voor-
belasting voor in het buitenland verrichte prestaties waarvoor aftrek van voorbelasting zou ont-
staan indien de prestaties in het binnenJand waren verricht. Deze bepaling kan dus tot gevolg
hebben enerzijds dat de omzet is be last terwijl de voorbelasting niet aftrekbaar is. en anderzijds
dat de omzet is vrijgesteld en de voorbelasting aftrekbaar is.

296 Zie voor de invloed van de Achtste Richtlijn het arrest van 13 juli 2000. Monte Dei Paschi di Siena.
nr. C-136/99. VoN 2000/50.22. Oit arrest illustreert de verschillen tussen interne neutraliteit en ex-
teme neutraliteit: dient een belastingplichtige zich in dezelfde positie te bevinden als belasting-
plichtigen die concurrerende hande1ingen verrichten in de lidstaat 1) van vestiging. of 2) de lid-
staat waar de handeling aan de btw wordt onderworpen? Zolang de bepalingen over het recht op
aftrek en de vrijstellingen niet zijn geuniformeerd, wordt het neutraliteitsbeginsel niet ten volle
gerespecteerd.
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De voorstellen die de Commissie heeft ingediend (paragrafen 2.4.3. en 2.4.4) gaan dus niet
ver genoeg om volledige neutraliteit te bereiken. De Commissie heeft gelijk wanneer zij
stelt dat aile overgangsmaatregelen moe ten worden afgeschaft en de aftrekbeperkingen
moeten worden geuniformeerd, maar helaas heeft zij evenzeer gelijk wanneer zij stelt dat
deze aanpassingen politiek gevoelig zijn, Indien de Raad de aanhangige voorstellen van de
Commissie over de plaats van de prestatie. de een-loketregeling en de modernisering van
de Achtste Richtlijn aanvaardt, ruilt hij de huidige, vanuit het neutraliteitsbeginsel ge-
brekkige, overgangsregeling in voor een regeling die evenmin neutraal is, maar tot een
verzwaring van de administratieve lasten kan leiden voor belastingplichtigen die in meer-
dere lidstaten bepaalde prestaties verrichten (zoals de verhuur van vervoermiddelen, tele-
communicatiediensten, elektronische diensten en de verzorging van radio- en televisie-
uitzendingen). De ideale situatie, volledige neutraliteit, komt door dit voorstel niet veel
dichterbij. Indien de Raad besluit weI de voorstellen over de plaats van de prestatie te aan-
vaarden en niet de voorstellen voor de een-loketregeling en de modernisering van de Acht-
ste Richtlijn, ontstaat per saldo een resultaat dat de neutraliteit verder aantast. De heffing
van btw verschuift weliswaar naar de lidstaat van verbruik, zoals in Canada en de Verenig-
de Staten. maar tegen een prijs die te hoog is voor belastingplichtigen die in een andere
lidstaat zijn gevestigd. Het HvJ EG zal, anders dan het Hooggerechtshof, niet tot het oor-
deel kunnen komen dat de lidstaten een in een andere lidstaat gevestigde afstandsverko-
per niet aansprakelijk kunnen houden voor de btw (par. 2.3.3. van Deel II).

De wijziging van de regels rond de plaats van de prestatie dient dus gepaard te gaan met
modernisering en vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen (het liefst voor
zowel de verplichtingen in de lidstaat van vestiging als voor die in de lidstaten van regi-
stratie), afschaffing van de overgangsbepalingen op het gebied van de vrijstellingen en
uniformering van de bepalingen rond de aftrek. De belastingplichtige dient het recht te
krijgen om de voorbelasting die hij in een lidstaat van registratie betaalt, te verrekenen
met de btw die hij in die lidstaat verschuldigd is over zijn belaste handelingen. De lidsta-
ten dienen elkaar te machtigen om op de handhaving van de regels toe te zien en waar
mogelijk gezamenlijk controles te organiseren. De uniformering van wetgeving. bij voor-
keur via een verordening. vergemakkelijkt deze controle. De lidstaten zijn niet verplicht
de tarieven te uniformeren. Wei verdient het aanbeveling om de tot op heden bereikte
toenadering te behouden, zoals de rninimumhoogte van 15%voor het algemene tarief en
niet meer dan twee verlaagde tarieven die de verrekening van voorbelasting mogelijk ma-
ken. Deze verlaagde tarieven mogen uitsluitend worden toegepast op de goederen en
diensten van Bijlage H. zoals de Commissie heeft voorgesteld.

De Comrnissie kan voor de invulling en de randvoorwaarden van een vernieuwd btw-stel-
sel de voordelen benutten van de ervaringen met de Canadese HST. die wat betreft wer-
kingssfeer en het recht op vooraftrek overeenkomsten he eft met de btw, en met de Arne-
rikaanse streamlined sales tax. die is ontworpen om gebruik te belasten en de belasting-
ontwijking en -ontduiking te voorkomen die het gevolg is van de toegenomen
afstandsverkopen. Het vernieuwde btw-stelsel dient aan de volgende kenmerken en rand-
voorwaarden te voldoen:
1. Een uniforme omschrijving van goederen en diensten, bijvoorbeeld met gebruikma-
king van een nomenclatuur, die bindend is voor de indeling in Bijlage H en de plaats
van de prestatie;

2. Een uniforrne grondslag. wat onder meer de afschaffing van de overgangsregeling voor
de vrijstellingen vereist;

3. Uniforrnering van de regels rond het recht op aftrek van voorbelasting;
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4. Een uniforme, elektronische en eenvoudige procedure voor de registratie, de aangifte
en de betaling-?":

5. Centrale regie over, alsmede uniforme wetgeving voor, controles en handhaving;
6. Gebruik van moderne technieken en communicatiemiddelen;
7. De autoriteiten stellen de relevante informatie beschikbaar via internet, waar de wet-

teksten, de jurisprudentie, informatie over recente wijzigingen en het beleid zijn te
vinden. Het huidige portaal, EUR-Lex,is een goede basis. Het verdient aanbeveling de
informatie toegankelijker te maken voor de burger die zich niet professioneel met het
communautaire recht bezighoudt, en aile voor het publiek bestemde raadsdocumen-
ten op de site te plaatsen (op dit moment zijn bepaalde documenten uitsluitend op-
vraagbaar). Gezien het financiele be lang voor de lidstaten (en de Gemeenschap) ver-
dient de inrichting van een speciale website voor de btw overweging, waarin niet al-
leen de hiervoor genoemde informatie op overzichtelijke wijze is opgenomen, maar
ook de link naar de site waar een belastingplichtige zich elektronisch kan aanmelden.

De beste vorm voor de wetgeving is een verordening, die rechtstreeks van toe passing is in
aile lidstaten, niet kan worden omgezet in nationaal recht en authentiek is in aile talen
van de Gemeenschap. Ook de uitvoerende maatregelen, zoals de administratieve sarnen-
werking voor de heffing, de inning en de handhaving van de btw, dienen in een verorde-
ning te worden neergelegd. Deze verordening dient zo min mogelijk uitvoeringsbevoegd-
heden aan de lidstaten te laten. Bij heffing in de lidstaat van verbruik is uniformering van
de tarieven geen noodzaak, mits de grondslag in aile lidstaten op uniforme wijze wordt
vastgesteld. Deze uniforme grondslag is tevens de basis voor de afdracht van de eigen mid-
delen aan de Commissie.

Het succes van de buitenlandse projecten zou de Raad ervan kunnen overtuigen dat de
vereenvoudigingsstrategie van de Commissie, die grotendeels dezelfde doelstellingen
he eft - heffing op basis van verbruik, vereenvoudiging, modernisering, voorkomen van
misbruik en ontwijking -, kan werken. Een politiek 'nee', gebaseerd op wederzijds wan-
trouwen, zou de Gemeenschap op achterstand zetten. De mondiale liberalisering van de
handel. die de Gemeenschap voor een aantal econornische uitdagingen stelt, vraagt om
intensieve samenwerking tussen de lidstaten, om uniformering van de wetgeving die ver-
band houdt met de interne markt en om toepassing van de nieuwste technologie om te
kunnen concurreren met landen waar het bedrijfsleven niet op de eigen, interne markt
rekening hoeft te houden met 25 verschillende belastingen op economische prestaties.

2.5 CONCLUSIE

De harmonisatie van de btw zou zich oorspronkelijk in drie etappes voltrekken:
1. Afschaffing van de bestaande omzetbelastingen, die in de meeste lidstaten volgens een

marktverstorend, cumulatief cascadestelsel werden geheven en invoering van een be-
lasting over de toegevoegde waarde, die een zo algemeen mogelijke toepassing diende
te krijgen en in alle stadia van het productie- en handelsproces diende te worden gehe-
ven;

2. Afschaffing van de heffing van btw bij invoer vanuit een andere lidstaat en ontlasting
van uitvoer in het handelsverkeer tussen de lidstaten;

3. Harmonisatie van tarieven en vrijstellingen.

297 De belastingplichtigen die zich vrijwillig registreren voor de streamlined sales tax kunnen kiezen
tussen de aanstelling van een gecertificeerde derde om de formaliteiten af te handelen, de aan-
schaf van gecertificeerde software en gebruik van een eigen programma dat is goedgekeurd; in
aile gevallen kan de beJastingplichtige een kostenvergoeding aanvragen. Zie voor Canada de eer-
dere opmerkingen in deze paragraaf.
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De eerste etappe kan als voltooid worden beschouwd, hoewel sommige lidstaten een of
meerdere malen uitstel hebben gekregen. In alle lidstaten wordt nu een btw geheven, die
op grote lijnen de kenmerken heeft die de richtlijngever voor ogen stonden. De tweede en
de derde etappe kunnen niet als voltooid worden beschouwd. De grensposten zijn welis-
waar verwijderd maar van afschaffing van de heffing van btw bij invoer vanuit een andere
lidstaat en ontlasting van uitvoer in het handelsverkeer tussen de lidstaten is geen sprake.
De praktijk laat zien dat de overgangsregeling, die oorspronkelijk als tussenstation op
weg naar de voltooiing van de tweede etappe werd ingevoerd, niet naar ieders tevreden-
heid werkt,

De overgangsmaatregelen voor het intracommunautaire verkeer van goederen leggen een
zware administratieve last op het bedrijfsleven: de afhandeling van formaliteiten is ver-
plaatst van het douanekantoor naar het kantoor van de belastingplichtige. De hoofdregel
voor de plaats van dienst leidt bij grensoverschrijdend dienstenverkeer tussen belasting-
plichtigen tot heffing in het oorsprongsland, wat uitmondt in een tijdrovend en omslach-
tig teruggaafverzoek op basis van de Achtste Richtlijn. De uitzonderingen op de hoofdre-
gel worden in iedere lidstaat op eigen wijze uitgelegd, wat tot situaties van dubbele of
geen heffing kan leiden. De jurisprudentie over de vrijstellingen en de tarieven laat zien
dat de vervolmaking van de derde etappe, die met de Zesde Richtlijn voorzichtig was in-
gezet, nog veel aandacht vergt. Met de harmonisatie van de administratieve verplichtin-
gen is een (niet geheel gelukt) begin gemaakt met de factureringsrichtlijn, maar op dit ter-
rein is nog een lange weg te gaan. Hetzelfde geldt voor de regels op het gebied van heffing,
inning en controle, waar de nationale bepalingen onverminderd van kracht zijn. De lid-
staten hebben weI rekening te houden met de algemene beginselen, zoals het non-discri-
minatiebeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel. Gelet op de ruime bevoegdheden die
de lidstaten binnen het kader van deze beginselen hebben, kan van de jurisprudentie
geen verdere harmoniserende werking uitgaan (par. 2.3.3. van Deel II). Het is aan de regel-
gever om op dit terrein nieuwe stappen te zetten.

Het EESC heeft opgemerkt dat de politieke wil ontbreekt om de sprong te maken naar een
definitief systeem, het oorsprongslandsysteem. Het is onwaarschijnlijk dat het huidige sy-
steem, aangeduid als 'overgangssysteem' en oorspronke1ijk voorbestemd om tot
31 december 1996 in functie te blijven (art. 28 terdecies Zesde Richtlijn), op korte terrnijn
zaJ worden vervangen. De Commissie heeft het zichzelf ook niet gemakkelijk gemaakt
door vast te houden aan de wens een definitieve regeling in te voeren op basis van het oor-
sprongslandsysteem en iedere gelegenheid aan te grijpen om dit systeem bij de Raad aan
te prijzen. De laatste tijd heeft de Commissie merkbaar haar energie en aandacht verlegd
naar de vereenvoudiging en de modemisering van het huidige systeem.

In 1996 bepleitte de Commissie de invoering van een fiscale-woonplaatssysteem en een
verrekenstelsel op basis van statistische gegevens. Deze ideeen staan op gespannen voet
met de wens van de lidstaten dat een nieuw systeem geen grote verschuiving van de in-
komsten tussen de lid staten teweeg brengt. De poJitieke belemmering die in 1991 aan de
aanvaarding van de voorstellen uit 1987 in de weg stond, staat ook aan de kans van slagen
van de in 1996 aangekondigde voorstellen in de weg. De politieke wil ontbreekt nog steeds
om een nieuw systeem in te voeren waarin de administratieve lasten geheel bij de lidsta-
ten komen te liggen. Het gebrek aan vertrouwen in een rechtvaardige en econornisch ra-
tionele verdeling van de opbrengsten tussen de lidstaten zorgt ervoor dat de Raad niet tot
overeenstemrning komt. De Comrnissie he eft de in 1996 aangekondigde voorstellen tot op
heden niet ingediend.

De Comrnissie heeft, gesteund door het EESC, besloten haar aandacht te verleggen naar
praktische maatregelen om het huidige systeem te verbeteren en om fraude en ontwij-
king te bestrijden. Dat de Raad de zeggenschap over fiscale wetgeving tot zijn exdusieve
bevoegdheid rekent, blijkt ook uit het feit dat de Commissie heeft besloten om het voor-
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stel om het btw-comite regelgevende bevoegdheid te geven. na een periode van zeven jaar
in te trekken. Ik ben met de Commissie van mening dat het btw-comite, dat bestaat uit
vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de Commissie, een be-
langrijke rol kan spelen bij de uniformere toepassing van de bepalingen in de Zesde Richt-
lijn en de verlichting van de werkdruk van het HvJ EG.298De bevoegdheden van het btw-
cornite zouden echter beperkt moeten blijven tot uitvoerende en uitleggende taken. om-
dat het btw-comite niet democratisch is gelegitimeerd. Aan een dergelijk orgaan kan niet
de bevoegdheid worden verleend om de Zesde Richtlijn te wijzigen. De leden van het btw-
cornite zouden via hun contacten in de lidstaten moeten werken aan afstemming van be-
leid en praktijk in de lidstaten, en ieder lid kan zijn kennis en ervaring aanwenden om
zijn vertegenwoordiger in de Raad van de noodzaak van wijzigingen te overtuigen. In ant-
woord op vragen van leden van het Europees Parlement of de adviezen van het btw-comite
konden worden gepubliceerd, gafcommissaris Monti in 1998 aan dat de Commissie geen
juridische verantwoordelijkheid kon nemen voor gepubliceerde adviezen die geen juridi-
sche waarde hebben omdat zij niet meer zijn dan het resultaat van besprekingen binnen
een raadgevend comite zonder interpretatieve of goedkeurende bevoegdheden.P" Hij ver-
wees naar het voorstel om het btw-comite regelgevende bevoegdheden toe te kennen.

In haar conclusie in de zaak Levob Verzekeringen+'? merkte advocaat-generaal Kokott op
dat hoeweljuridisch niet-bindende standpunten van raadgevende comites in beginsel nut-
tige aanwijzingen kunnen geven, het HvJ EG daaraan geen aandacht dient te besteden zo-
lang de richtsnoeren van het btw-comite niet zijn bekendgemaakt. De particulier kan im-
mers niet worden gebonden aan een standpunt dat hij niet kent.'?' De advocaat-generaal
merkte vervolgens op dat er geen reden zou zijn om de unaniem vastgestelde richtsnoe-
ren van het comite over de uitlegging van de Zesde Richtlijn geheim te houden. Met het
oog op de uniforme uitlegging. zouden zij naar haar mening juist bekend moeten worden
gemaakt.t'" De advocaat-generaal gafaan de nuttige rol die het btw-comite kan vervullen
te onderschrijven en leek te suggereren dat, zouden de unanieme opvattingen van het
btw-comite bekend zijn gemaakt, de particulier hierop een beroep kon doen. De opmer-
king van commissaris Monti dat de Commissie geen juridische verantwoordelijkheid wil-
de nemen voor gepubliceerde adviezen, wijst in dezelfde richting. Het HvJ EG is niet op
de opmerkingen van de advocaat-generaal ingegaan.

De opmerkingen van de advocaat-generaal roepen de vraag op of de autoriteiten een be-
roep kunnen doen op een bekendgemaakte, voor de particulier ongunstige. uitlegging
van het btw-comite. Ik neem aan dat het HvJ EG, zou het ooit aan de beantwoording van
deze vragen toekomen, zou antwoorden dat dit aileen het geval is indien deze uitlegging
de juiste uitlegging is (deze uitlegging is dus direct op de richtlijn gebaseerd). Een bekend-
gemaakt doch onjuist standpunt van het btw-comite is niet bindend zolang het btw-comi-
te geen regelgevende bevoegdheid he eft. De verlening van regelgevende bevoegdheid aan
het btw-comite is voorlopig niet aan de orde. Art. 29 bis Zesde Richtlijn verleent de Raad

298 Reugebrink uitte in 1974 zijn bedenkingen bij een actieve rol van het btw-cornite, Hij waarschuw-
de voor een zekere spanning tussen de interpretatie van de nationale rechters (en het HVJEG) en
de in Brussel bedachte uitleggingen. die het beste in het stelsel van de eigen middelen zou passen
O. Reugebrink, 'De ontwerp zesde richtlijn nader beschouwd (I)'. WFR1974/465.

299 Antwoord van commissaris Monti op schriftelijke vragen van de Parlementsleden Amadeo Ama-
deo (NI) en Salvatore Tatarella (NI) aan de Commissie van 18 maart 1998. nr. E-0719/98 (Pb. 1998
nr. C 386/37).

300 Condusie van 12 mei 2005, nr. C-41/04. ]urispr. 2005. p. 1-9433.
301 Het EESC gafblijk van dezelfde opvatting in zijn advies van 29 oktober 1997. Pb. 1997 nr. C 19/

58. Het EESC beval aan dat het bedrijfsleven, de sociale partners en andere sociaal-economische
belangengroeperingen in voldoende mate bij de beleidsvorming dienden te worden betrokken.
Bovendien raadde het EESC aan ook belastingconsulenten de gelegenheid te bieden advies te ge-
yen. door de voorstellen die aan het btw-comite worden voorgelegd. tijdig te publiceren.

302 Een korte samenvatting van de visie van het Comite is te vinden in het Tweede rapport van de
Comrnissie van 20 december 1988, COM(88) 799 def.
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de bevoegdheid, op voorstel van de Commissie, uitvoeringsmaatregelen vast te stellen. De
eerste maatregelen zijn inmiddels vastgesteld.P'" De recentste richtlijn verschaft de lidsta-
ten de bevoegdheid een aantal maatregelen te treffen om bepaalde vormen van fraude en
ontwijking aan te pakken. Omdat de lidstaten niet verplicht zijn deze maatregelen in hun
nationale regelgeving op te nemen, zal deze richtlijn de nationale regelgevingen verder
uit elkaar doen groeien. De aanvaarding van deze richtlijn kan als een teken worden be-
schouwd dat de lidstaten er de voorkeur aan geven om ieder zelfstandig fraude en ontwij-
king aan te pakken, in plaats van gezamenlijk.

De Raad heeft met de aanvaarding van een verordening met een aantal uitvoeringsmaat-
regelen een gebaar gemaakt naar de Commissie door een aantal inzichten van het btw-
comite verbindende werking te geven. De verordening onderstreept de conclusie dat de
Commissie voor het nemen van algemeen verbindende maatregelen afhankelijk blijft van
de besluitvonning in de Raad die met de toe name van het aantallidstaten steeds moeiza-
mer verloopt. De Raad heeft de moeite genomen om overeenstemming te bereiken over
een aantal concrete uitvoeringsmaatregelen, welk werk veel efficienter en voortvarender
door een btw-comite met regelgevende bevoegdheden kan worden gedaan. Hieruit valt af
te leiden dat de Raad niet van plan is de besluitvorming over welke btw-maatregel dan
ook, uit hand en te geven. Ik vraag me dan ook af of de 25 leden van de Raad ooit unaniem
zullen besluiten om de op dit moment aanhangige voorstellen van de Commissie, waar-
van een aantal al eerder is voorgesteld, niet aangenomen en vervolgens ingetrokken, aan
te nemen. Het oplossen van praktische problemen is voorlopig. zoals het EESCvaststelde,
het dome in van het HvJ EG (en. sinds de aanvaarding van de verordening, een beetje van
de Raad).

303 Verordening nr. 1777/2005. Pb. 2005 nr. L288.

142 De rol van de regelgever binnen het hannonisatieproces



3 RaI van de regelgever bij de valtoaiing van de interne
markt

3.1 INLEIDING

De oudste doelstelling van de harmonisatie van de btw is het wegnemen van hinderpalen
bij de vorming van de interne rnarkt, waarbinnen vrij verkeer van goederen, diensten,
personen en kapitaal mogelijk is. Volgens de Commissie worden de verschillen tussen de
lidstaten bij de toepassing van de btw steeds meer als een ernstige hinderpaal ervaren in
de interne markt.'?" De Commissie wees in een rapport uit 1996 over de interne markt op
de bijzondere regelingen. facultatieve regelingen en keuzemogelijkheden die de Zesde
Richtlijn biedt (66). tijdelijke afwijkingen of afwijkingen met een overgangskarakter die
nooit zijn afgeschaft, andere afwijkingen die de Raad heeft toegestaan (ongeveer 130). ge-
breken bij de omzetting ofverschillen in interpretatie om te illustreren dat de comrnu-
nautaire bepalingen over de btw in iedere lidstaat anders worden toegepast. Deze ver-
scheidenheid heeft de volgende negatieve gevolgen:
1. Ontbreken van rechtszekerheid bij bedrijven, waardoor belemmeringen ontstaan;
2. Bedrijven dienen de wetgeving in alle lidstaten te kennen;
3. De verschillen worden uitgebuit met behulp van constructies.

De Commissie concludeerde dat deze elementen de concurrentievoorwaarden vervalsten.
Zij noemde als voorbeeld de leasing van auto's, Discussies met het bedrijfsleven wezen uit
dat een ruime meerderheid van de bedrijven zich uitsprak voor harmonisatie van de wet-
geving. vooral voor de wijze van heffing en het doen van aangifte. het recht op aftrek, de
tarieven en de vrijstellingen.

In dit hoofdstuk, over de voltooiing van de interne markt, wordt aan de hand van de rele-
vante documenten en bepalingen geanalyseerd welke invloed de btw he eft op de werking
van de interne markt. De bespreking van de relevante aspecten is toegespitst op de bepa-
lingen rond de plaats van de presta tie in het intracommunautaire verkeer (i.e.Jeveringen
van goederen en diensten) en op de praktische problemen die het bedrijfsleven bij de na-
leving van deze bepalingen ondervindt. Voordat de invloed op de btw op het vrije verkeer
kan worden besproken, dient eerst de omvang van de interne markt te worden vastge-
steld. Hierbij onderscheid ik twee soorten grenzen: de materiele en de territoriale gren-
zen.

De rnateriele grenzen bepalen welke leveringen van goederen en diensten naar hun aard
aan de btw onderworpen zijn en de territoriale grenzen bakenen het grondgebied af waar
deze transacties moeten plaatsvinden om daadwerkelijk binnen de werkingssfeer van de
communautaire btw te vallen. De werkingssfeer van de btw wordt in art. 2 Zesde Richtlijn
vrij algemeen omschreven. Zij omvat alle leveringen van goederen en diensten die in het
binnenland onder bezwarende titel door een als zodanig handelende belastingplichtige
worden verricht, alsmede de invoer van goederen. Niets in de redactie van art. 2 sugge-
reert dat bepaalde goederen en diensten buiten de werkingssfeer van de btw zouden val-
len. De verbinding met art. 4 Zesde Richtlijn, dat de belastingplichtige beschrijft, maakt

304 Een gemeenschappelijk brw-stelsel, Een programma voor de interne markt, COM(96)328 def.
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duidelijk dat alle economische activiteiten van een als zodanig handelende belastingplich-
tige binnen de werkingssfeer van de btw vallen. Art. 4 Zesde Richtlijn geeft dus evenmin
aanleiding te veronderstellen dat bepaalde soorten handelingen buiten de werkingssfeer
van de btw zouden vallen.

De territoriale grenzen staan beschreven in art. 3 Zesde Richtlijn in samenhang met
art. 227 EEG. Na de vernummering van het EG-Verdrag is art. 3, lid 2, Zesde Richtlijn ken-
nelijk niet aangepast, want het huidige artikel waarin de werkingssfeer van het EG-Ver-
drag wordt beschreven is art 299 EG. Dit laatste artikel geeft aan op welke gebiedsdelen
die tot het grondgebied van elke lid staat behoren, het communautaire recht in beginsel
van toepassing is. Het is de lidstaten toegestaan om bij de onderhandeling over een be-
paald onderwerp uitzonderingen op de in het EG-Verdrag neergelegde werkingssfeer te
bedingen, bijvoorbeeld voor de landen en gebieden overzee (LGO)waarmee zij een speci-
ale band onderhouden. De beschrijving in het EG-Verdrag is ook van toepassing voor de
btw, met de wijzigingen die lid 3 en 4 hierop aanbrengen. Lid 3 sluit een aantal binnen-
landse nationale gebieden van de btw uit, terwijllid 4 bepaalt dat het vorstendom Monaco
wordt behandeld als een onderdeel van Frankrijk, het eiland Man als een onderdeel van
het Verenigd Koninkrijk en Akrotiri en Dhekelia, de zones van Cyprus die onder de soe-
vereiniteit van het Verenigd Koninkrijk valien, als onderdelen van Cyprus.

Het voorstel voor een herschikking van de Zesde Richtlijn30S brengt de territoriale wer-
kingssfeer in overeenstemming met het EG-Verdrag. De voorgestelde art. 5 tot en met 9
beschrijven het grondgebied voor de toepassing van de btw onder verwijzing naar art. 299
EG. Bepaalde tot het grondgebied van lidstaten behorende gebieden zijn van het toepas-
singsgebied voor de btw uitgesloten (art. 6), terwijl sommige niet tot het grondgebied van
de lidstaten behorende gebieden voor de btw tot het grondgebied van een lidstaat worden
gerekend (art. 8). In art. 6 wordt ook Gibraltar genoemd als grondgebied dat buiten de
werkingssfeer van de btw valt. Advocaat-generaal Tizzano-?" verwees in een conclusie
naar art. 28 Toetredlngsakte-'", waaruit blijkt dat Gibraltar niet tot het douanegebied be-
hoort en, tenzij de Raad unaniern anders beslist, ook niet tot het grondgebied van de btw.
De expliciete opname van Gibraltar in de Zesde Richtlijn als van het grondgebied voor de
hefting van btw uitgezonderd gebied verdient om redenen van eenvoud de voorkeur, zo-
dat de wijziging van de Zesde Richtlijn moet worden toegejuicht.

In de volgende paragrafen staat de relatie tussen de btw en de vier vrijheden centraal. In
par. 3.2. het vrije verkeer van goederen, in par. 3.3. het vrije verkeer van diensten, in
par. 3.4. het vrije verkeer van personen (de hindernissen die belastingplichtigen ondervin-
den bij intracommunautaire handel) en in par. 3.5. het vrije verkeer van kapitaal. Iedere
paragraafbegint met een beschrijving van de technische en de fiscale barrieres die het
vrije verkeer belemmeren. Vervolgens worden de relevante bepalingen in de Zesde Richt-
lijn becommentarieerd. Iedere paragraafwordt besloten met een overzicht van het com-
mentaar dat de instellingen, zoals de Commissie en het EESC, hebben geleverd.

305 Voorstel van 15 april 2004. COM(2004)246 def.
306 Conclusie van 10 maart 2005. Comrnissie tegen het Verenigd Koninkrijk, nr. C-349/03.jurispr.

2005. p. 1-7321.
307 Toetredingsakte van het Koninkrijk Denemarken, de lerse Republiek, het Koninkrijk Noorwegen

en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland, Pb. 1972 or. L73/1.
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3.2 GOEDEREN

3.2.1 Technische en fiscale barrieres

In het Witboek (par. 2.2.2) analyseerde de Cornmissie de drie soorten barrieres die het in-
tracornmunautaire verkeer hinderden in de periode die voorafging aan de afschaffing van
de fysieke grenzen per 1 januari 1993:
- Fysieke barrieres (de grenscontroles)
- Technische barrie res (technische en veiligheidsvoorschriften die de lidstaten opleggen

aan producten die tot de lokale markt toegelaten worden)
- Fiscale barrieres

De fysieke barrie res werden op 1 januari 1993 verwijderd, toen de douanecontroles op het
goederenverkeer aan de grenzen tussen de lidstaten werden afgeschaft. In het Elfde jaar-
lijks verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (1993)308merk-
te de Cornmissie op dat klachten waren uitgebleven over de nakoming van de belofte die
de lidstaten hadden gedaan om per 1 januari 1993 de grenscontroles afte schaffen. De
technische barrieres, zoals de nationale technische voorschriften die de lidstaten opleg-
gen aan producenten van goederen, gaven de meeste aanleiding tot discussies tussen de
Commissie en de lidstaten. Op basis van Richtlijn nr. 83/189 waren de lidstaten verplicht
de ontwerpen van dergelijke technische voorschriften v66r goedkeuring ter controle naar
de Cornmissie te sturen. De Commissie controleerde vervolgens of deze voorschriften han-
delsbelemmeringen konden veroorzaken op de interne markt. Ook controleerde de Com-
missie, aan de hand van de officiele publicaties van de lidstaten, of de lidstaten vergeten
waren voorschriften aan te melden. Zij benadrukte in het verslag dat zij een inbreukpro-
cedure zou starten tegen lidstaten die deze notificatierichtlijn schonden. In het Vijftiende
jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (1997)309
maakte de Cornmissie melding van een groot aantal dossiers over overheidsmaatregelen
die mogelijk de handel zouden belemmeren. In het Twintigste jaarlijks verslag over de
controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (2002)310merkte de Commissie op
dat het aantal dossiers ten opzichte van het voorgaande jaar stabiel was gebleven.

In de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlernent, het EESC en
het Comite voor de Regie's van 7 mei 2003311 wees de Commissie op een aantal gevolgen
van het voortbestaan van technische barrieres, Deze barrieres zouden aan de groei van het
vrije verkeer binnen de interne markt in de weg staan, wat zou blijken uit de volgende
gegevens:
1. De handel met derde landen groeit harder dan de handel tussen de lidstaten, en de toe-

nadering van het prijspeil tussen de lidstaten is min of meer tot stilstand gekomen;
2. 75% van de bedrijven vindt dat de opheffing van technische barrieres een topprioriteit

dient te zijn;
3. Een vijfde van de Zweedse bedrijven ondervindt hinder bij de handel. 85% van hen ver-

kiest de producten aan te pass en aan de eisen van de lidstaat van besternming;
4. Technische voorschriften en conformiteitsonderzoeken, die voor de helft van de pro-

blemen zorgen, bezorgen Spaanse bedrijven de meeste last;
5. De tijd die nodig is om Europese standaards aan te nemen, nam toe van 4,5 jaar in 1995

tot 8 jaar in 2001. Slechts 22%van de 600 standaards die nodig zijn om een werkelijke
interne markt voor bouwproducten tot stand te brengen, was meer dan tien jaar na de
aanvaarding van de betreffende richtlijn ingevoerd;

308 COM(94)500 def.
309 COM(98)317 def.
310 COM(2003)669 def.
311 Strategie voor de interne markt - prioriteiten 2003 - 2006, COM(2003)238 def.
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6. De niet-toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning heeft de handel gere-
duceerd met een bed rag van ten hoogste 150 miljard euro in het jaar 2000.

De Commissie benadrukte dat wederzijdse erkenning van elkaars technische voorschrif-
ten de aangewezen methode is om de technische barrie res op te heffen. In gevoelige en
complexe gebieden zou wederzijdse erkenning niet genoeg zijn, maar waren uniforme
maatregelen noodzakelijk. De Commissie erkende dat de ontwikkeling van deze Europese
standaards teveel tijd zou vergen. Zij beloofde zich ervoor in te zetten dat deze standaards
vrijwillig zouden worden ontwikkeld in samenwerking met de industrie. Als gebieden
waar extra maatregelen nodig waren, noemde de Comrnissie milieubescherrning en pro-
duetveiligheid. De Comrnissie kondigde een comrnunautair verbintenissenrecht aan om
de handel te vergemakkelijken en de eonsumenten de vruchten te laten plukken van de
interne markt.

Ten aanzien van de btw maakte de Commissie in de hiervoor genoemde jaarlijkse versla-
gen sleehts melding van de diseussies met de individuele lidstaten over vermeende schen-
dingen van de Zesde Richtlijn. Een aantal van deze zaken mondde uit in een inbreukpro-
cedure, waarvan de Commissie een aantal won en een aantal verloor. Tevens deed de Com-
missie verslag van de naleving van de met de lidstaten gemaakte afspraken over
richtlijnconforme toepassing van de btw en van de acties die de lidstaten hadden onder-
nomen om de uitspraken van het HvJ EG in tegen hen aangespannen inbreukproeedures
te irnplementeren.

Het sprak vanzelf dat de Commissie slechts kon optreden in situaties waarin zij vermoed-
de dat de lidstaat zijn verplichtingen schond, i.e. in een situatie waarop een communau-
taire be paling van toepassing was en waarin een lidstaat geen beoordelingsmarge had. Be-
lastingplichtigen konden hinder ofvoordeel ondervinden van dergelijke schendingen.ln
het eerste geval konden zij de Cornmissie vragen in te grijpen. In de verslagen maakte de
Commissie inderdaad melding van zulke ingrepen. Het was ook mogelijk dat belasting-
pliehtigen hinder ofvoordeel zouden ondervinden in situaties waarin geen (duidelijke]
comrnunautaire bepaling van toepassing was dan weI aan de lidstaten een zekere beoor-
delingsmarge toekwam. Hetvrije verkeer van goederen kon worden belemmerd in al deze
situaties.

Uit de rapporten van de Commissie blijkt dat niet uitsluitend fiseale barrieres de groei van
het intracommunautaire handelsverkeer hinderen. De Commissie wijst ook op het be-
staan van teehnisehe barrieres, die vooral bestaan uit nationale voorschriften op het ge-
bied van veiligheid, milieu en technisehe kwalificaties. De onderbouwing van de vermeen-
de schade en de gederfde groei is niet geheel overtuigend te noemen. Zij is gebaseerd op
enquetes en op schattingen, die soms zijn gebaseerd op vergelijkingen waarin andere fac-
toren eveneens een rol spelen. Dat de handel met derde landen harder groeit, zullen de
meeste lidstaten niet als een probleem ervaren. Bovendien is het niet ondenkbaar dat de
derde landen die eomrnunautaire producten invoeren, in verhouding zwaardere aanpas-
singen aan de produeten eisen dan de andere lidstaten die dezelfde produeten afnemen.
De rapporten van de Commissie maken duidelijk dat niet aileen op het gebied van de btw
harmonisering van de regelgeving te wensen overlaat. Leden van het Europees Parlement
stellen ook regelmatig vragen over dergelijke belemmeringen. bijvoorbeeld over de han-
del in alcoholhoudende dranken in Zweden, die volledig in handen is van de Zweedse
staat. Particulieren hebben niet het recht om direct aleoholhoudende dranken aan te
sehaffen bij leveranciers in andere lidstaten. Comrnissaris Bolkesteirr'F antwoordde dat
de Comrnissie van mening was dat particulieren niet mochten worden belemmerd om

312 Antwoord van commissaris Bolkestein op de schriftelijke vraag van het Parlementslid Jonas
Sjostedt (GUEfNGL)aan de Commissie van 12 december 2002, nr. E-3570J02 (Pb. 2003 nr. C 137EJ
228).
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wijn, zware bieren of gedistilleerde dranken voor eigen gebruik aan te schaffen in andere
lidstaten. Hij meldde op informatie van de Zweedse regering te wachten om te kunnen
beoordelen of de Zweedse regelgeving het vrije verkeer belemmerde. De commissaris ging
niet in op de fiscale gevolgen van de verkoop van accijnsgoederen, zoals alcohol en alco-
holhoudende dranken. De levering wordt voor de hefting van btw geacht plaats te vinden
in de lidstaat van verbruik, tenzij de particulier de goederen in beperkte mate voor eigen
gebruik zelf meeneemt. De vrijheid van de Zweedse consument om deze goederen in an-
dere lidstaten te kopen, betekent ook de vrijheid van de leverancier om deze goederen te
leveren. De leverancier zal de verschuldigde accijnzen en btw in Zweden moeten voldoen,
wat het prijsvoordeel- dat vermoedelijk aan de wens van de Zweedse consument ten
grondslag ligt - zal verrninderen.

In de volgende paragrafen beschrijf ik eerst de bepalingen die de plaats van goederenleve-
ringen beheersen (par. 3.2.2). Daarna volgt een overzicht van de mededelingen die de in-
stellingen over de werking van deze bepaling hebben gedaan (par. 3.2.3). Ik be perk mijn
bespreking tot de periode sinds de afschaffing van de fysieke grenzen op 1 januari 1993.
De bespreking heeft dus betrekking op bepalingen die nog steeds gelden onder de over-
gangsregeling.

3.2.2 Plaats van handelingen met goederen

Tot 1 januari 1993 werden goederen die van de ene lidstaat naar de andere reisden, uitge-
voerd uit de lidstaat van vertrek, en ingevoerd in de lidstaat van aankomst. Deze procedu-
re ging gepaard met fysieke controles, de verplichting om de goederen aan te brengen bij
de douane in be ide lidstaten en de nodige formulieren, die gestempeld, rondgestuurd en
bewaard moesten worden. Met de voltooiing van de interne markt per 1 januari 1993,
toen de douanecontroles op het intracommunautaire goederenverkeer werden opgehe-
ven, brak een geheel nieuwe peri ode in het integratieproces aan. Goederen moesten, ge-
lijk in het binnenlandse verkeer, zonder formaliteiten kunnen worden vervoerd. De over-
gangsregeling he eft niet aileen geleid tot de verwijdering van de grenscontroles, maar ook
tot een uitgebreid systeem met regels om de plaats van de levering te bepalen.

Op dit moment biedt de Zesde Richtlijn in hoofdstuk VI, de plaats van de belastbare han-
delingen, plaats aan art. 8 (plaats van levering van goederen) en 9 (plaats van dienst.
par. 3.3.2). De bepalingen die de plaats van invoer regelen staan in art. 7, lid 2 en 3, direct
onder de definitie van dit belastbare feit in lid 1. Anders dan voor de overige belastbare
feiten, staan de omschrijving en de plaats van het belastbare feit invoer in hetzelfde arti-
kel. Hoofdstuk XVI bis, over het handelsverkeer tussen de lidstaten, bevat een aantal be-
palingen die afwijkende regels bevatten voor leveringen van goederen en van bepaalde
diensten, te weten vervoer en daarmee samenhangende prestaties, tussen lidstaten. In dit
hoofdstuk is ook de plaats van het vierde belastbare feit, de intracommunautaire verwer-
ving van goederen, geregeld.

Levering van goederen
De goederenstroom, en niet de factuurstroom of de woon- of vestigingsplaats van de afne-
mer, bepaalt in de meeste gevailen waar de levering van een goed aan de btw wordt on-
derworpen. De hoofdregel van art. 8, lid 1, sub a, eerste volzin, waarop vele uitzonderin-
gen bestaan, gaat uit van de veronderstelling dat de goederen als gevolg van de transactie
worden vervoerd ofverzonden. De plaats van levering is in beginsel gelegen in de lid staat
van vertrek van het vervoer of de verzending. Indien het goed wordt gemonteerd of gem-
stalleerd, wordt de levering geacht plaats te vinden waar de montage of installatie wordt
uitgevoerd (tweede volzin). De laatste volzin, die voorschrijft dat de lidstaat van montage
of installatie maatregelen treft om dubbele hefting te voorkomen indien de leverancier in
een andere lidstaat is gevestigd, heeft zijn betekenis sinds 1 januari 1993 verloren. Art. 28
bis, lid 5, sub b, bepaalt dat de levering van de gemonteerde of de geinstalleerde goederen
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niet als overbrenging van eigen goederen door de leverancier wordt aangemerkt. Art. 28
bis. lid 1. sub a. eerste volzin, voorkomt dat de lidstaat van installatie of montage de aan-
koop kan gelijkstellen met een intracommunautaire verwerving door de afnemer. Een ge-
lijkwaardige voorkorning van dubbele heffing bij installatie of montage van goederen die
zijn ingevoerd uit derde landen is niet in de Zesde Richtlijn opgenomen. Indien de afne-
mer volgens art. 21. lid 1. sub a. laatste volzin aansprakelijk wordt gehouden voor de btw
die is verschuldigd over de levering en de leverancier de btw bij invoer heeft betaald,
treedt dubbele heffing op indien de lidstaat van montage ofinstallatie op basis van het
reciprociteitsbeginsel weigert de teruggaaf van de btw bij invoer te verlenen aan de buiten
de Gemeenschap gevestigde leverancier (art. 2. lid 2. Dertiende Richtlijn). De leverancier
kan deze dubbele heffing voorkomen indien hij de goederen invoert in een lidstaat die
hem weI teruggaafvan de btw bij invoer verleent, op voorwaarde dat hij aantoont dat de
afuemer in de lidstaat van montage of ins talla tie de btw op basis van art. 21. lid 1. sub a,
laatste volzin, he eft voldaan.

Indien het goed niet wordt vervoerd, vindt de levering plaats waar het zich bevindt op het
moment waarop de beschikkingsmacht wordt overgedragen (art. 8. lid 1. sub b). Indien de
overdracht plaatsvindt aan boord van een trein, vliegtuig of schip tijdens intracommunau-
tair vervoer van passagiers. is de plaats van levering de plaats van vertrek (art. 8. lid 1.
sub c). Indien het vervoer het grondgebied van een derde land of de internationale wate-
ren doorkruist. dient de vraag naar de uitlegging van het begrip 'tussenstop' te worden
beantwoord (par. 3.3.1.8. van Deel [I).

De regel voor de levering van gas en elektriciteit via de speciale distributienetwerken is
uitsluitend van toepassing tussen wederverkopers. i.e. in de groothandel (art. 8. lid 1.
sub d). De plaats van levering is in deze gevallen gelegen in de lidstaat van vestiging van
de afnemer, wat een breuk betekende met de voordien geldende opvatting dat de goede-
renstroom de heffing van btw bepaalde. De speciale regel, gekoppeld aan een verplichte
verlegging van de verschuldigdheid van de btw naar de afnemer (art. 21. lid 1. sub f). was
nodig in verband met de liberalisering van de energiemarkt. Art. 8. lid 1. sub e. verzekert
dat de hefting uiteindelijk plaatsvindt waar het goed wordt gebruikt. In par. 3.2.3. be-
spreek ik het commentaar van de Commissie op de huidige regels en de voorstellen die
zij heeft gedaan ter verbetering van de overgangsregeling. Hoewel de Commissie aangaf
het volgen van de goederenstroom niet meer van de mod erne tijd te achten, heeft zij nog
geen voorstellen gepresenteerd voor een nieuw systeem dat volgens haar beter bij de hui-
dige tijd aanknoopt.

Invoer
Bij invoer is de plaats van aankomst (art. 7. lid 2) c.q. van het brengen in het vrije verkeer
bepalend (art. 7. lid 3). Hoewel de plaats van invoer op het eerste oog weinig invloed lijkt
te hebben op de werking van de interne markt, toont de jurisprudentie aan dat ook bij
invoer interpretatie- en toepassingsvragen zijn ontstaan. Deze vragen zien vooral op het
begrip 'onttrekking', dat als communautair begrip in alle lidstaten op gelijke wijze moet
worden uitgelegd (par. 3.3.1.7. van Deel [I).

Afstandsverkopen
Een speciale regeling is van toepassing op intracommunautaire leveringen van goederen
aan belastingplichtigen die onder de regeling voor landbouwers vallen, niet tot aftrek van
voorbelasting gerechtigde belastingplichtigen en niet-belastingplichtigen (art. 28 ter, B.
lid 1. jo. lid 2). De levering wordt geacht plaats te vinden in de lidstaat van aankornst, in-
dien de waarde van de aan deze afnemers geleverde goederen gedurende het voorgaande
kalenderjaar of tijdens het huidige kalenderjaar in de lidstaat van aankomst de drempel
van 100.000 euro heeft overschreden. Of de drempel is overschreden en btw is verschul-
digd in de lidstaat van aankomst, dient dus vanuit het perspectiefvan de lidstaat van aan-
komst te worden beoordeeld. De leverancier is bij overschrijding verplicht de btw van de
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lidstaat van aankornst in rekening te brengen. tenzij een verleggingsregeling van toepas-
sing is en de afnerner zelf de btw voldoet. De belastingplichtige kan ook opteren voor hef-
fing in de lidstaat van aankomst.

Deze speciale regeling dankt haar naarn, de regeling voor afstandsverkopen. aan de extra
voorwaarde dat de goederen door of voor rekening van de leverancier worden vervoerd.
De lidstaten mogen de drempel op 35.000 euro vaststellen indien zij vrezen dat het hogere
bedrag zou leiden tot ernstige verstoringen van de mededinging. Een aantallidstaten
heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De levering van accijnsgoederen is uitge-
sloten van de afstandsverkopenregeling; deze levering vindt altijd plaats in de lidstaat van
verbruik indien de leverancier de accijnsgoederen vervoert of laat vervoeren, ongeacht of
de drernpel is overschreden.

De regeling voor afstandsverkopen is moeilijk na te leven en moeilijk te controleren door
de verschillende toepassing in de lidstaten wat betreft drempel en administratieve ver-
plichtingen.U'' Om deze reden he eft de Commissie een vereenvoudiging voorgesteld, die
erin bestaat dat een drempel van 150.000 euro zal gelden voor alle verkopen door dezelfde
belastingplichtige. Anders dan onder het huidige systeern, waarbij vanuit de lidstaat van
aankomst wordt beoordeeld of de verkopen aan kwaJificerende afnemers de drempel heb-
ben overschreden, wordt onder het voorgestelde systeem vanuit de lidstaat van vertrek
beoordeeld of de plaats van levering in een andere lidstaat is gelegen.P" Dit voorstellijkt
in sommige situaties een verslechtering ten opzichte van de huidige regeling omdat de
grens van 150.000 euro voor de verkopen aan kwalificerende afnerners geldt in aile 24 an-
dere lidstaten. maar in combinatie met de overige voorgestelde maatregelen zouden de
extra adrninistratieve lasten voor de betrokken belastingplichtigen kunnen meevallen. De
vraag is of de Raad bereid is het complete pakket aan rnaatregelen te accepteren.

Intracommunautaire verwerving
De hoofdregel voor de plaats van de intracommunautaire verwerving knoopt aan bij de
goederenstroom, narnelijk de lidstaat waar de goederen na vervoer ofverzending aanko-
men (art. 28 ter, lid 1). Voor een aantal gevallen heeft de richtlijngever een aanvullende
bepaling ingevoerd die beoogt te voorkomen dat een verwerving buiten de hefting blijft
omdat de belastingplichtige weigert ofniet in staat is aan te tonen waar de goederen zich
bevonden op het moment van aankomst. De plaats van verwerving is in deze situaties ge-
legen in de lidstaat van identificatie (art. 28 ter, lid 2). Ik veronderstel dat de btw die de
belastingplichtige over de verwerving dient te voldoen. voor aftrek in aanmerking komt
indien hij aantoont dat hij de goederen heeft gebruikt voor belaste prestaties (in welk ge-
val ook duidelijk wordt welke lidstaat bevoegd is). In een situatie waarin de uiteindelijke
bestemming van de goederen onduidelijk is. bestaat geen recht op aftrek van de verschul-
digde btw. Omdat de aanvullende bepaling spreekt van een identificatienummer en niet
van vestigingsplaats. vaste inrichting ofwoonplaats. behoeven de autoriteiten in de lid-
staat van identificatie niet aan te tonen dat de belastingplichtige de verwerving als zoda-
nig heeft verricht. Het is voldoende dat hij het identificatienummer heeft gebruikt dat de-
ze lidstaat hem heeft toegekend.

313 Op 17 oktober 2005 heeft de Raad het voorstel van de Commissie van 25 oktober 2004 voor een
verordening (Verordening nr. 1777/2005 van 17 oktober 2005, Pb. 2005 nr. L 288) aangenomen.
De verordening geeft een aantal opvattingen van het btw-comite over de uitlegging van bepalin-
gen in de Zesde Richtlijn verbindende werking. Een aantal van deze opvattingen heeft betrekking
op de werking van de regeling voor afstandsverkopen, zoals het predeze moment waarop de le-
verander wordt geacht de drempel van 100.000 of 35.000 euro te overschrijden. Het was gebleken
dat de lidstaten een verschillende opvatting hadden over de toepassing van enkele begrippen.

314 Voorstel van 29 oktober 2004, COM(2004) 728 def. over de vereenvoudiging van de administratie-
ve verplichtingen.
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Intracammunautaire verwenring door speciale categorieen afnemers
Een speciale regeling is van toepassing op verwervingen van goederen door de volgende
drie groepen die in het algemeen hetzij niet als belastingplichtige kwalificeren. dan weI
onder een speciale regeling vallen en deels of geheel zijn ontheven van administratieve
verplichtingen (art. 28 bis, lid 1. sub a. jo. lid 1 bis, sub b):
1. Belastingplichtigen die onder de landbouwregeling vallen;
2. Belastingplichtigen die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten;
3. Niet-belastingplichtige rechtspersonen.

De hiervoor genoemde categorieen afnemers verrichten een intracommunautaire verwer-
ving en zijn btw verschuldigd in de lidstaat van aankomst, indien de waarde van de aan
hen geleverde goederen gedurende het voorgaande kalenderjaar oftijdens het huidige ka-
lenderjaar de drempel van 10.000 euro heeft overschreden. De leverancier kan de levering
vrijstellen met het recht op aftrek van voorbelasting. en de afuemer dient de verschuldig-
de btw te voldoen in de lidstaat van aankomst. Deze regeling loopt, door de overeenkomst
wat betreft de categorieen afnemers, soms samen met de regeling voor afstandsverkopen.
Speciaal in deze situatie levert de correcte toepassing van de regels rond de plaats van le-
vering problemen op.

Verwerving van nieuwe vervoermiddelen
Een ieder die een nieuw vervoermiddel koopt in een andere lidstaat, wordt geacht een in-
tracommunautaire verwerving te verrichten in de lidstaat van aankomst (art. 28 bis. lid 1.
sub b). Hij is btw verschuldigd over de verwerving van het nieuwe vervoermiddel, onge-
acht zijn status ofhet voorgenomen gebruik. Deze regel beoogt. net als de regeling voor
afstandsverkopen en die voor de verwerving van goederen door speciale groepen afne-
mers, te voorkomen dat leveranciers hun voorraden teveel zouden verleggen naar lidsta-
ten met relatief lage btw-tarieven, zoals Luxemburg. Duitsland en Spanje, om vanuit deze
landen te leveren aan afnemers die geen recht op aftrek ofteruggaafvan voorbelasting
hebben. De lidstaten wilden na de afschaffing van de grenscontroles op het goederenver-
keer geen grote verschuivingen in de btw-opbrengsten aanvaarden.

Het overzicht van de regels rand de plaats van transacties met goederen. i.e. de levering.
de invoer en de intracommunautaire verwerving.Iaat zien dat de correcte toe passing niet
altijd eenvoudig is. In de bepalingen komen bovendien vee! begrippen voor, zoals instal-
latie, montage. gedeelte van een binnen de Gemeenschap verricht passagiersvervoer, tus-
senstop buiten de Gemeenschap. vaste inrichting. effectieve gebruik en verbruik, onttrek-
king aan een douaneregeling. enz .. die een nadere uitlegging behoeven. Als instantie die
belast is met de uitlegging van het communautaire recht, krijgt het HvJ EG ook vragen
voorgelegd over deze begrippen. De belangrijkste jurisprudentie van het HvJ EG over de
plaats van transacties met goederen is het onderwerp van par. 3.3.1. van Dee! II.

3.2.3 Commentaar van de instellingen

In de vorige paragraaf heb ik een overzicht gegeven van de bepalingen die de plaats van
levering van goederen regelen. Het overzicht geeft aan dat de bepalingen over de plaats
van levering sinds de invoering van de overgangsregeling het vrije verkeer van goederen
kunnen belemmeren. omdat belastingplichtigen die aan de communautaire handel deel
willen nemen bij iedere transactie een aantal essentiele vragen moeten beantwoorden die
enerzijds verb and houden met de goederenstroom. en anderzijds met de pJaats van vesti-
ging en de status van de afnemer. De belangrijkste vragen die bepalen waar en hoe de btw
is verschuldigd bij intracommunautaire goederentransacties zijn de volgende:
1. Waar wordt de levering geacht plaats te vinden:
2. Wie is de btw verschuldigd (is de hefting wellicht verlegd naar de afnemer):
3. Welk btw-tarief is van toepassing;
4. Wanneer is de btw verschuldigd;
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5. Welke administratieve verplichtingen moeten worden vervuld.

De Commissie acht de overgangsregeling geen geschikt systeem om volle dig profijt te
trekken van de oorspronkelijke opzet van de interne markt. In het programma voor de
interne markt van 22 juli 1996315 bracht zij in herinnering dat de definitieve regeling aan
twee belangrijke criteria moet voldoen, die voortvloeien uit de fundamentele doelstellin-
gen van de Gemeenschap:
1. Neutrale belastingheffing op intracommunautaire transacties;
2. De afschaffing van hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen, person en, dien-

sten en kapitaai.

De definitieve regeling moet enerzijds leiden tot een verrnindering van de adrninistratieve
verplichtingen voor het bedrijfsleven en voor de overheid en anderzijds tot instandhou-
ding van het neutrale karakter van de btw wat betreft mededinging. Zij mag niet leiden
tot een vermindering van de opbrengst voor de lidstaten of tot een verhoging van het ri-
sico van belastingontduiking. De noodzaak de goederen fysiek te volgen, is volgens de
Commissie niet aangepast aan de moderne bedrijfsvoering. De Comrnissie stelde dus voor
aan te knopen bij de fiscale woonplaats van de belastingplichtige om te bepalen in welke
lidstaat de leveringen van goederen en diensten aan de btw zijn onderworpen. Het 'oor-
sprongslandsysteem' zou dus door een 'fiscale-woonplaatssysteem' dienen te worden ver-
vangen.

Vervolgens merkte de Comrnissie op dat de overgangsregeling, die sinds 1 januari 1993
van kracht is en waarvan de afschaffing niet op korte termijn te verwachten is, onnodige
kosten voor het bedrijfsleven met zich meebrengt. Volgens de Comrnissie zijn de kosten
voor intracomrnunautaire transacties vijf ofzes maal zo hoog als voor binnenlandse trans-
acties. De verlaging van deze kosten is van belang voor de totale handel, maar in het bij-
zonder voor middelgrote en kleine ondernemingen. De Comrnissie gaf aan van deze groe-
pen ondernemingen de meeste econornische groei te verwachten. Via groei van de handel
en van de werkgelegenheid, waardoor de belastingopbrengsten zouden stijgen, en door
verbetering van de inning van belastingen zouden de lidstaten hun begrotingstekorten
kunnen verminderen of stabiliseren.

De Commissie gaf aan de waarde van de goederen die in het van btw vrijgestelde intra-
communautaire verkeer circuleren, waarvan een deel in het zwarte circuit zal belanden,
op 700 rniljard ecu te schatten. De Commissie impliceerde dat afschaffing van de over-
gangsregeling nodig is om deze fraude aan te pakken. Op deze wi.jze koppelde zij de am-
bitie van de lidstaten om aan de criteria van de Econornische en Monetaire Unie te vol-
doen aan de invoering van een oorsprongslandsysteem. De invoering van de euro, de
kroon op de Economische en Monetaire Unie, vond plaats zonder de introductie van een
nieuw systeem voor de btw. De vergelijking van de prijzen in de eurolanden is weliswaar
eenvoudiger geworden, maar het is van algemene bekendheid dat prijsverschillen niet
(uitsluitend) worden veroorzaakt door verschillen tussen de btw-tarieven, De koppeling
die de Commissie aanbracht, is niet juist en niet nodig gebleken.

In de mededeling aan de Raad en het Europees Parlement over de werking van het btw-
stelsel in de interne markt+" signaleerde de Comrnissie dat een aantal speciale maatrege-
len (die nog steeds van kracht zijn) problemen opleverde. Deze regelingen waren destijds
ingevoerd om uiteenlopende redenen, zoals ten einde te voorkomen dat personen die
geen recht op aftrek van voorbelasting hebben, hun aankopen zouden doen in de lidsta-
ten met de laagste tarieven. of om te bereiken dat de btw toe zou komen aan de lidstaat

315 Een gemeenschappelijk btw-stelsel, Een programma voor de interne markt, COM(96)328 def.
316 Strategie ter verbetering van de werking van het btw-stelsel in het kader van de interne markt

van 7 juni 2000, COM(2000)348 def.
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van verbruik. De Commissie verwees in de mededeling naar de volgende regelingen die
praktische problernen zouden opleveren:
- Montage en installatie
- Verkoop van goederen via distributienetwerken (water. gas en elektra)
- Afstandsverkopen

Sindsdien heeft de Commissie voorstellen gedaan om deze problemen te verminderen. Zo
merkte zij in de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en
het EESC van 20 oktober 2003317 op dat nog steeds behoefte bestaat aan speciale regels
voor intracommunautaire verkopen van nieuwe vervoermiddelen. afstandsverkopen en
intracommunautaire verkopen aan niet-belastingplichtige rechtspersonen en belasting-
pliehtigen zonder recht op aftrek. De Commissie kondigde aan te willen onderzoeken hoe
deze regelingen vereenvoudigd en beter controleerbaar zouden kunnen worden. Ook kon-
digde de Commissie nieuwe regels aan voor de verkoop van goederen aan particulieren.
Ook hier staat vereenvoudiging van de administratieve verpliehtingen voorop. en niet zo-
zeer aanpassing van de plaats van levering.

Inmiddels is het voorstel over de herziening van de plaats van levering van gas en elektra
aangenomen (par. 2.3.2) en heeft de Commissie een voorstel ingediend over de plaats van
afstandsverkopen (par. 2.4.3). Over de laatste regeling sehreef de Commissie dat als de le-
verancier niet op eigen initiatief aan zijn aangifte- en betalingsverplichtingen in de lidsta-
ten van verbruik zou voldoen, geen heffing van btw mogelijk zou zijn. De Commissie acht-
te een verhoging van de drempel noodzakelijk in combinatie met een goed systeem van
gegevensuitwisseling. ten einde de vervulling van de verpliehtingen te vergemakkelijken
en ervoor te zorgen dat de btw in de juiste Iidstaat wordt geheven.

In de mededeling van 20 oktober 2003 herinnerde de Commissie eraan dat de politieke
wil ontbreekt om over te schakelen naar een oorsprongslandsysteem (ik neem aan dat de
Commissie doelde op haar gewijzigde plannen uit 1996 voor een fiscale-woonplaatssy-
steem). De Commissie leidde uit het feit dat de Raad in een periode van drie jaar negen
voorstellen op het gebied van de btw had aangenomen. af dat de pragrnatische aanpak
vruehten heeft afgeworpen. Zij pleitte voor flexibiliteit bij de besluitvorrning, omdat de
unanimiteitseis de voortgang kan belemmeren. Zij verwachtte een aanzienlijke vereen-
voudiging van het een-loketsysteem. dat zou kunnen helpen bij de naleving van de speci-
ale regels rond de plaats van levering. Om situaties van dubbele heffing op te lossen, dien-
de aan het btw-cornite regelgevende bevoegdheid te worden toegekend-", alsmede een
initiatiefte worden ontwikkeld om in individuele gevallen dubbele hefting te voorkomen.
Voor deze laatste procedure kondigde de Commissie een voorstel aan. De Commissie ein-
digde met de vaststelling dat de earrouselfraude een dusdanige omvang had aangenomen,
dat dit versehijnsel de normale werking van de interne markt dreigde te verstoren. De
Commissie verklaarde zich bereid zonder enige vooringenomenheid het debat aan te gaan
over de toekomst van het btw-stelsel,

Niet alleen de overgangsregeling voor het intracommunautaire verkeer. ook de vele afwij-
kende maatregelen die hun reehtsgrond vinden in art. 27 Zesde Riehtlijn en de overgangs-
maatregelen van art. 28 Zesde Richtlijn (waartoe de overgangsregeling ook wordt gere-
kend) staan aan de vorming van een eommunautaire btw en de uniforme toepassing daar-
van in de weg. Het EESC sehreef in zijn advies van 30 oktober 2003319 dat de huidige
verschillen in nationale voorschriften met betrekking tot belastingdruk of administratie-

317 Balans en bijstelling van de prioriteiten van de brw-strategie, COM(2003) 614 def.
318 De Commissie diende op 25 juni 1997 een voorstel in om aan het btw-comite regelgevende be-

voegdheid te geven (COM(97) 325 def.). Zij heeft dit voorstel op 6 augustus 2004 ingetrokken
(COM(2004) 542 def.), Dit voorstel is dus zeven jaar zonder resultaat aanhangig geweest,

319 Pb. 2004 nr. C 32/26.
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ve procedures de uniformiteit van de btw-regeling in het gedrang brengen. en zo de inter-
nationale ontwikkeling van het bedrijfsleven en de volledige totstandkoming van de in-
terne markt belemmeren. Het EESC gaf aan het merkwaardig te vinden dat de lidstaten
de Zesde Richtlijn verschillend blijven interpreteren en toepassen. Het EESCbeval aan de
richtsnoeren van het btw-comite een wettelijke status te geven, zodat dit orgaan bindende
voorschriften zou kunnen geven voor de uitlegging van de bepalingen in de Zesde Richt-
lijn. De speciale aandacht van het EESCging hierbij uit naar de problemen met betrekking
tot het verschil tussen goederen en diensten en hun classificatie, de vasts telling van de
plaats van de prestatie en de eventuele voorwaarden van belastingheffing. Ik neem aan
dat het EESCmet deze laatste, vage, omschrijving doelde op de bijzondere maatregelen
die de lidstaten hebben getroffen ter vereenvoudiging van de hefting en ter voorkoming
van fraude en ontwijking. en op de toepassing van de vrijstellingen en de administratieve
verplichtingen. Aangenomen mag worden dat het EESCde wens van de Commissie om de-
ze bepalingen af te schaffen, deelt.

Het EESCgaf toe te beseffen dat het voorstel van de Commissie om het btw-cornite regel-
gevende bevoegdheid te geven, vooralsnog niet haalbaar was. Daarom stelde het EESC
voor dat de Raad uitvoerende maatregelen zou treffen om een uniforme toepassing van
een aantal bepaJingen te verzekeren.P" Het EESC gaf de Raad in overweging terughou-
dend te zijn met de aanvaarding van verzoeken van lidstaten om toepassing van een bij-
zondere maatregel, welke aanvaarding toentertijd ook stilzwijgend kon geschieden. Het
EESC achtte deze werkwijze strijdig met het beginsel van transparantie, omdat de belas-
tingplichtigen niet de mogelijkbeid had den om te vernemen waarom de Raad met de
maatregel had ingestemd.

Gezien de geheimhouding van de beraadslagingen van de Raad, lijkt het gebrek aan trans-
parantie mij ook van toepassing te zijn op aile andere besluiten die de Raad neemt. Het is
inmiddels niet meer mogelijk voor de Raad om stilzwijgend besluiten te nemen op basis
van art. 27 en art. 30 Zesde Richtlijn.F? Deze wijziging is ingegeven door overwegingen
die te maken hebben met de transparantie en de rechtszekerheid. De procedure die beide
artikelen nu bevatten, dient ervoor te zorgen dat de verzoekende lidstaat op de hoogte is
van de fase waarin het verzoek zich bevindt en dat het verzoek binnen een redelijke ter-
mijn (acht maanden) wordt afgerond.

3.3 DIENSTEN

3.3.1 Technische en fiscale barrieres

Het vrije verkeer van diensten ondervond voor de afschaffing van de fysieke grenzen
slechts indirect hinder van de grenscontroles. bijvoorbeeld wanneer een dierenarts op be-
zoek ging bij een client in een andere lidstaat of een technicien zijn werkzaamheden uit-
voerde op het terrein van de opdrachtgever in een andere lidstaat. De douane kon de die-
renarts of de technicien naar zijn papieren vragen. wat enige oponthoud kon geven. Ook
had de douane de bevoegdheid om de meegebrachte apparatuur en voorraden te onder-
zoeken. Bij de verlening van intracommunautaire diensten is de opheffing van technische
en fiscale barrieres eveneens van groot belang gebleken.

320 Inmiddels heeft de Raad een verordening aangenomen met een aantal concrete maatregelen, bij-
voorbeeld over de toepassing van de afstandsverkopenregeling. de speciale regeling voor elektro-
nische diensten en de correctie van de onjuiste behandelingvan intracommunautaire transacties.
Ook duidt de verordening bepaalde handelingen aan a1s hetzij de levering van een goed dan wei
als een dienst, en bevat zij aanwijzingen over de plaats van dienst van een aantal concreet aange-
duide prestaties. zoals de verhuur van opleggers. aanhangwagens en treinwagons en de organisa-
tie van begrafenissen (Pb. 2005 nr. L288). Zie par. 2.3.2.

321 Art. 27 en art. 30 Zesde Richtlijn zijn aangepast bij Richtlijn nr. 2004/7 van 20 januari 2004. Pb.
2004 nr. L 27/44.
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In de jaarlijkse verslagen beschrijft de Commissie tevens haar onderzoek naar vermeende
belemmeringen van het vrije verkeer van diensten. Vooral de media, telecommunicatie,
financiele diensten en (in 2002) postdiensten hebben de aandacht van de Comrnissie. De
analyse geeft aan dat niet alleen de fiscaliteit een potentiele hindernis vormt voor het vrije
verkeer van diensten. In de mededeling van de Comrnissie aan de Raad, het Europees Par-
lement, het EESC en het Comite voor de Regio's van 7 mei 2003322 wees de Commissie op
de volgende aspecten van de ontwikkeling van de intracommunautaire dienstverlening:
1. Diensten maken 20% van de intracommunautaire handel uit, wat een verslechtering

betekent ten opzichte van tien jaar geleden;
2. Er is een enorm groeipotentieel aanwezig in de nieuwe lidstaten, waar diensten tussen

56% en 70% van de economie uitmaken en voor 54%van de totale werkgelegenheid zor-
gen;

3. Bijna 90% van de kleine en middelgrote ondernemingen is werkzaam in de diensten-
sector;

4. 40% van de bedrijven zegt dat de opheffing van de barrieres de dienstverlening met ten
hoogste 20% kan laten groeien;

5. Er bestaan voldoende verhalen (de Commissie duidt deze verhalen aan als anekdotes)
over de kosten die bedrijven maken als zij hun diensten willen aanbieden in andere
lidstaten;

6. Recente schattingen van de financiele sector laten zien dat verdere integra tie tot een
stijging van het bruto binnenlands product van ongeveer 130 miljard euro kan leiden,
en de werkgelegenheid met ongeveer 0,5% kan laten stijgen.

De Commissie kondigde een aantal maatregelen aan om de regelgeving in de verschillen-
de markten te uniformeren. Zo zou zij een verordening voorstellen voor intracornmunau-
taire promotiecampagnes en een richtlijn voor de erkenning van professionele kwalifica-
ties, om de migratie van geschoolde werknemers te bevorderen. Zij wees op de verlaging
van de prijzen voor telecommunicatiediensten en voor vliegreizen, die dankzij de libera-
lisering van de respectieve markten tot stand was gekomen. De Commissie schreef een
deel van dit succes toe aan de communautaire regelgeving. Zij kondigde nieuwe initiatie-
ven aan om deze successen uit te breiden naar andere sectoren, zoals energie, openbaar
vervoer, waterbeheer, postdiensten en publiekjprivate samenwerking op het gebied van
infrastructurele werken, vooral in de nieuwe lidstaten.

In de volgende paragrafen komen de plaats van dienst (par. 3.3.2) en het commentaar van
de instellingen op de voortgang van de verwijdering van de hindernissen die de btw op-
werpt (par. 3.3.3) aan de orde.

3.3.2 Plaats van dienst

In de toelichting bij het voorstel voor de plaats van dienst tussen belastingplichtigen van
23 december 2003323 schreef de Commissie dat de Zesde Richtlijn op dit moment 21 sub-
regels kent voor de plaats van dienst, waarvan er veertien aanknopen bij de vestigings-
plaats ofhet btw-identificatienummer van de ontvanger. Hierbij komen nog de regels
voor de plaats van dienst aan particulieren, waarvoor de Commissie had toegezegd in een
later stadium met een voorsteI te komen. Op 20 juli 2005 presenteerde de Comrnissie ook
een voorstel voor de plaats van dienst aan particulieren.F" Beide voorstellen worden in
par. 3.3.2. behandeld.

Een vergelijking van de regeling van de plaats van dienst in art. 9 met de tekst van het oor-
spronkelijke voorstel van 29 juni 1973 (art. 10, door tussenvoeging van een artikel over de

322 Strategie voor de interne markt - prioriteiten 2003 - 2006. COM(2003)238 def.
323 COM(2003)822 def.
324 COM(2005) 334 def.
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werkzaamheden aan onroerende zaken, dat niet in de definitieve tekst van de Zesde Richt-
lijn is opgenomen) levert interessante gezichtspunten op. In essentie was het voorgestelde
artikel simpel van opzet.
1: De plaats van dienst is waar de dienstverrichter de zetel van zijn bedrijfsuitoefening

heeft gevestigd of. bij gebreke daaraan, zijn woonplaats;
2a: De plaats van diensten die be trekking hebben op onroerende goederen, alsmede voor-

bereidende diensten voor de uitvoering en coordinatie van bouwwerken en de dien-
sten van architecten en van bureaus die op de uitvoering van het werk toezicht hou-
den. is waar het onroerend goed is gelegen;

2b: De plaats van vervoersdiensten is waar het vervoer plaatsvindt, zulks naar verhouding
van de afgelegde afstanden.

De keuze voor de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd, werd volgens de officiele
toelichting ingegeven door eenvoud en de wens interpretatiemoeilijkheden te verrnij-
den.32s De Commissie gaf in de toelichting blijk van vertrouwen in de toekomst van het
geiiniforrneerde btw-systeem. Tot de opheffing van de belastinggrenzen zou een over-
gangsregeling gelden om een vrijstelling te verlenen aan bepaalde diensten voor ontvan-
gers in het buitenland (zie het voorgestelde art. 16. lid 10). Na de opheffing van de belas-
tinggrenzen zou deze vrijstelling nog slechts gelden voor diensten aan ontvangers die in
derde landen waren gevestigd, omdat ontvangers uit andere lidstaten de aan hen bereken-
de btw op de eigen aangifte in aftrek konden brengen. Bijna twintig jaar later werden de
belastinggrenzen opgeheven, doch werd her aIs einddoel voorgestelde systeem niet inge-
voerd. Dar systeem lijkt, dertig jaar na dato, nog ver weg.

In art. 16, lid 10 (vrijstelling bij uitvoer en daarmee gelijkgestelde prestaties). van het
voorstel werd bepaald dat een aantal diensten aan ontvangers die hetzij belastingplichtige
waren en gevestigd in een andere lidstaat, dan weI waren gevestigd of woonachtig waren
buiten de Gemeenschap. was vrijgesteld met aftrek van voorbelasting. zodat een financi-
eel resultaat zou worden bereikt dat gelijk is aan dar wat nu volgt uit art. 9. lid 2. sub e.
Belastingplichtigen die deze diensten ontvingen uit andere landen, zouden btw verschul-
digd worden die via hun eigen aangifte moest worden voldaan. Ook niet-belastingplichti-
gen waren btw verschuldigd over de diensten die zij uit derde landen betrokken. waarvoor
zij apart bij de autoriteiten aangifte moesten doen. De belastingplichtige in een lidstaat
die deze diensten aan een andere belastingplichtige of aan een ieder buiten de Gemeen-
schap verleende, was geen btw verschuldigd. WeI had hij recht op aftrek van voorbelas-
ting. De lijst met diensten was iets korter dan de huidige lijst van art. 9. lid 2. sub e.

De Raad koos bij de invoering van de Zesde Richtlijn voor een iets ander systeem voor de
plaats van dienst. Dit systeem is hiervoor in grote lijnen geschetst. In de considerans bij
de Zesde Richtlijn beschreef de Raad de achtergrond: de noodzaak om conflicten tussen
de lidstaten te verrnijden staat voorop, maar een uitzondering moest worden gemaakt
voor diensten waarvan de kosten in de prijs van goederen worden opgenomen. Met name
de laatstbedoelde bepaling, art. 9. lid 2, sub e. is in de loop der jaren meerdere malen aan-
gepast om het grensoverschrijdende vrije verkeer van diensten gemakkelijker te maken.
Deze bepaling voorkomt de noodzaak voor ontvangers van diensten om in een andere lid-
staat een verzoek om teruggaafvan btw in te dienen op basis van de Achtste Richtlijn. De
Raad achtte aanpassing van de regels rond de plaats van dienst een betere oplossing om
de problemen van het bedrijfsleven te verlichten dan de fundamentele keuze voor het sy-
steem waar de Commissie in haar toelichting op het oorspronkelijke voorstel impliciet
naar verwees. De verschuivingvan de plaats van dienst naar de lidstaat van verbruik vindt

325 In het werkdocument van 8 juni 1999 over indirecte belastingen en e-commerce (te vinden op de
site van de Commissie] gafde Commissie een andere verklaring.In par. 5.1. schreef zij dat de be-
paling tot stand kwarn in een tijd waarin er een natuurlijke verondersteIIing was dat de dienst-
verrichter en zijn klant direct persoonIijk contact onderhielden.
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nog steeds plaats. In haar voorstellen gebruikt de Commissie deze methode om de verle-
ning van diensten tussen beJastingplichtigen te stimuleren, terwijl uit het voorstel van
20 juli 2005 blijkt dat de Cornmissie ook voor dienstverJening aan particulieren wil aan-
knopen bij de plaats van verbruik. Deze laatstbedoelde verschuiving zal het intracommu-
nautaire verkeer van diensten niet ten goede komen omdat aanbieders zich in meerdere
lidstaten voor de btw zullen moeten registreren, tenzij de Raad het voorstel voor de een-
loketregeling aanvaardt en dit systeem in de praktijk naar ieders tevredenheid werkt.

3.3.3 Commentaar van de instellingen

Volgens de Commissie vormt de ontwikkeling van internationale diensten het meest dy-
namische deel van de Europese en de wereldeconomie.F" De Commissie heeft opgemerkt
dat deze diensten steeds meer ontsnappen of dreigen te ontsnappen aan de btw in de lid-
staat van verbruik, Zij heeft in dit verband gewezen op de ontwikkelingen in de telecom-
municatiesector en op de uitbesteding van overheidstaken aan private ondernemingen.
In de rnededeling aan de Raad en het Europees Parlement van 7 juni 2000327 signaleerde
de Comrnissie een tendens am de plaats van dienst te verleggen naar de plaats waar de
afnerner zich bevindt. Zij maande tot enige voorzichtigheid, omdat deze ontwikkeling een
van de basisbeginselen van de btw op losse schroeven zou zetten, namelijk de gefractio-
neerde betaling van de btw. De Commissie merkte op de voorkeur te geven aan maatre-
gelen die de aftrek of teruggaaf van in andere Iidstaten betaalde btw zou vereenvoudigen.
Hoewel de Commissie niet uitlegde waarom zij aan dit beginsel vasthoudt+", lijkt het er-
op dat zij bevreesd is voor carrouselfraude met diensten.

Tegenover de fraude met onbelast circulerende goederen en diensten staat een ander ge-
vaar. Dit gevaar schuilt in het misbruik van een factuur met btw, door advocaat-generaal
Slynn getypeerd als 'het toegangskaartje tot de aftrek' .329 Samenspannende belastingplichti-
gen kunnen valse toegangskaartjes uitgeven, zodat de ene belastingplichtige de aftrek of
teruggaaf claimt, terwijl de andere belastingplichtige de btw niet voldoet en verdwijnt
voordat de autoriteiten hem op het spoor komen. Op deze wijze lopen de lidstaten niet
aileen inkomsten mis, maar zijn zij per saldo nog slechter af omdat zij geld moeten uitge-
yen.

In de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het EESCvan
20 oktober 2003330 merkte de Comrnissie op dat de lidstaten bij de herziening van de re-
gels over de plaats van dienst de voorkeur geven aan de regels die gelden tussen belasting-
plichtigen. In een later stadium komt de plaats van dienst aan particulieren aan bod. De
Commissie herhaalde de opmerking over de tendens naar hefting in de lidstaat waar de
afnemer is gevestigd. Zij wees op de rechtvaardigingsgronden voor deze verschuiving, die
enerzijds werd ingegeven door de wens om binnen en buiten de Gemeenschap gevestigde
belastingplichtigen gelijk te behandelen (telecommunicatiediensten, elektronische dien-
sten en radio- en televisiediensten), en anderzijds door de behoefte aan vereenvoudiging
(intracomrnunautair goederenvervoer en daarmee samenhangende diensten, diensten
van tussenpersonen331).

326 Een gemeenschappelijk btw-stelsel, Een programma voor de interne markt. COM(96)328 def.
327 Strategie ter verbetering van de werking van het btw-stelsel in het kader van de interne markt

van 7 juni 2000, COM(2000)348 def.
328 ALe. Simons. 'De opheffing van grenzen voor accijnzen en omzetbelasting. Enige staatsrechte-

lijke problemen en fiscale wensen (II. slot)'. WFR1973/165, omschreef dit als een voordeel voor
het bedrijfsleven. Op deze marner behoefde de laatste schakel illet de volledige financieringslast
te dragen.

329 Conclusie van 31 mei 1988, Jeunehomme, nrs. 123/87 en 330/87, Jurispr. 1988, p. 4517.
330 Balans en bijstelling van de prioriteitenvan de B1W-strategie, COM(2003)614 def.
331 De Commissie vergat de veredelingsdiensten van art. 28 tef F Zesde Richtlijn.
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De Commissie kondigde een voorstel aan waarin de plaats van de afuemer bij eliensten
tussen belastingplichtigen als hoofdregel wordt opgenomen, aangevuld met een aantal
uitzonderingen. Op 23 december 2003 heeft de Commissie een voorstel ingediend dat nog
niet door de Raad is aangenomen.P" Het uitgangspunt is dat de plaats van dienst wordt
verlegd naar de plaats waar de afuemer is gevestigd of een vaste inrichting heeft waaraan
de dienst wordt verleend. Een rechtspersoon die als belastingplichtige kwalificeert, wordt
geacht bij de ontvangst van diensten altijd als belastingplichtige te handelen. Het is dus
niet meer nodig om onderscheid te maken tussen de verschillende capaciteiten waarin,
bijvoorbeeld, een houdstermaatschappij optreedt. Op 20 juli 2005 heeft de Commissie elit
voorstel uitgebreid met nieuwe regels over de plaats van dienst aan niet-belastingplichti-
gen.333 De Commissie stelt voor de huidige hoofdregel van art. 9, lid I, te handhaven voor
diensten aan niet-belastingplichtigen.

De nieuwe hoofdregels voor diensten aan belastingplichtigen en niet-belastingplichtigen
worden aangevuld met een aantal uitzonderingen, die beogen de dienst te belasten waar
het gebruik ofverbruik plaatsvindt. Een aantal van deze uitzonderingen is in de huidige
Zesde Richtlijn opgenomen, zodat aannemelijk is dat de jurisprudentie van het HvJEGop
deze begrippen onverkort van toepassing blijft (par. 3.3.2. van Deel II).Een aantal uitzon-
deringen is nieuw, wat uitnodigt tot nieuwe vragen over de uitlegging en de toepassing
van de gebruikte begrippen. Het gecombineerde voorstel bevat, zoals gewijzigd naar aan-
leiding van een eerste discussie binnen de Raad334, de volgende uitzonderingen:
- Bepaalde eliensten die verband houden met onroerend goed (art. 9 bis) vinden plaats
waar het onroerend goed is gelegen. Aan de huidige tekst van art. 9, lid 2, sub a, wordt
de verstrekking van accommodatie, bijvoorbeeld in een hotel, en de verlening van ge-
bruiksrechten toegevoegd;

- Personenvervoer (art. 9 ter) vindt plaats waar het vervoer daadwerkelijk wordt ver-
richt, zuiks naar gelang de afgelegde afstand;

- De elienst die bestaat uit de verlening van toegang tot culturele, artistieke, sportieve,
wetenschappelijke, onderwijs-, vermakelijkheids- en soortgelijke evenementen is be-
last waar het evenement wordt gehouden. Andere culturele, artistieke, sportieve, we-
tenschappelijke, onderwijs-, vermakelijkheids- en soortgelijke activiteiten, zoals beur-
zen en tentoonstellingen, aan niet-belastingplichtigen (art. 9 quater) vinden plaats
waar zij daadwerkelijk worden verricht. Wetenschappelijke en onderwijsactiviteiten
aan belastingplichtigen verhuizen naar de nieuwe basisregel;

- De kortdurende verhuur van vervoermiddelen vindt plaats in de lidstaat waar het ver-
voermiddel ter beschikking wordt gesteld. De verhuur van vervoermiddelen voor een
langere termijn (langer dan dertig dagen) aan niet-belastingplichtigen is belastwaar de
afnemer zijn gebruikeJijke woon- ofverblijfplaats heeft;

- Restauratieve en cateringdiensten alsmede andere diensten (mits ter plaatse gebruikt)
die aan boord van een vervoermiddel worden verieend tijdens het vervoer van passa-
giers, vinden plaats waar het vervoer begint (art. 9 sexies). De Comrnissie had een be-
perktere toepassing voorgesteld, maar de Raad heeft gemeend deze regel op aile dien-
sten die aan boord worden verbruikt, te moeten toe pass en;

- Goederenvervoervoor niet-belastingplichtigen (art. 9 septies), zoals bij een verhuizing,
vindt plaats in de lidstaat van vertrek (bij intracommunautair vervoer) of waar het ver-
voer daadwerkelijk plaatsvindt, zulks naar gelang de afgelegde afstand;

- Elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisiediensten die
worden verieend aan niet-belastingplichtigen (art. 9 octies) vinden plaats waar de afne-
mer is gevestigd, woont of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft. Deze regel vindt even-
eens toepassing indien de genoemde diensten worden verleend door binnen de Ge-

332 COM(2003)822 def Zie voor een uitvoerig commentaar A. van Dongen, 'Een prachtig vergezicht;
de toekomst van de plaats van dienst', BtwBrn!2004, nr. 5.

333 Voorstel van 20 juli 2005, COM(2005) 334 def
334 Raadsdocument van 23 december 2005, nr. 16112/05.
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meenschap gevestigde dienstverrichters. De Commissie had ook de verlening van on-
deIWijs op afstand (e-Iearning) in deze bepating opgenomen, maar de Raad heeft deze
categorie geschrapt omdat deze diensten onder een vrijstelling kunnen vallen;

- Diensten van tussenpersonen aan niet-belastingplichtigen (art. 9 nonies) worden ge-
acht plaats te vinden waar de handeling wordt geacht plaats te vinden waarbij wordt
bemiddeld;

- Bepaalde diensten aan niet-belastingplichtigen die buiten de Gemeenschap wonen of
zijn gevestigd, worden geacht te zijn verricht waar de niet-belastingplichtige zijn ge-
bruikelijke woon- of verblijfplaats heeft (art. 9 dedes). De genoemde diensten komen
overeen met de diensten die zijn opgenomen in het huidige art. 9, lid 2, sub e, maar
met uitzondering van telecommunicatiediensten, radio- en televisiediensten en elek-
tronische diensten;

- Het voorstel voorziet in een nieuwe be paling ter voorkoming van dubbele bela sting-
heffing (art. 9 undecies). De lidstaten kunnen deze bepaling gebruiken om situaties van
dubbele belasting en van niet-heffing te voorkomen. De lidstaten knopen hierbij aan
bij de plaats waar de dienst genoemd in art. 9 tot en met art. 9 undedes daadwerkelijk
wordt gebruikt en geexploiteerd. De facultatieve redactie kan aanleiding geven tot 25
verschillende regelingen, wat ook een potentiele bron van uitleggingsvragen vormt;

- De slotbepaling, art. 9 duodedes, kondigt aan dat de Raad, op basis van een rapport van
de Commissie, voor 30 juni 2006 een nieuw besluit zal nemen over enkele bepalingen
in het voorstel. Omdat de genoemde datum ten tijde van de afronding van dit manus-
cript is verstreken, zal deze bepaling in ieder geval moeten worden aangepast.

Hoewel vooral de voorgestelde hoofdregel voor de plaats van dienst aan belastingplichti-
gen aan veel bezwaren van het bedrijfsleven tegemoet komt, kan het voorstel in zijn ge-
heel nieuwe vragen oproepen. De facultatieve bepaJingen over de belasting van daadwer-
kelijk gebruik en daadwerkelijke exploitatie en de voorkoming van dubbele hefting en
niet-heffing zijn de bepalingen die in potentie tot de meeste discussies aanleiding geven.
In dit opzicht heeft de Raad blijk gegeven van een vooruitziende blik, door een door de
Commissie voorgestelde bepaling over bepaalde diensten aan belastingplichtigen (zoals
een kapbeurt) te schrappen. Deze bepaling leende zich door het gebruik van de term 'on-
middellijk verbruik' voor discussies. Opmerking verdient dat dezelfde term in art. 9 sexies
wordt gebruikt in verband met diensten die aan boord van een vervoermiddel worden ver-
leend. Om de grootste problemen te voorkomen, zou de Raad zijn verantwoordelijkheid
moeten nemen en een goede, praktische definitie (c.q. een lijst) moeten opstellen van de
diensten die door deze term worden gedekt. De lidstaten kunnen Richtlijn nr. 2004/7 van
20 januari 2004335 aanwenden om bindende maatregelen te treffen ter uitvoering van de
Zesde Richtlijn. Het nieuwe art. 29 bis geeft de Raad de mogelijkheid om (unaniem) de no-
dige maatregelen vast te stellen ter uitvoering van de Zesde Richtlijn. Volgens de conside-
rans van Richtlijn nr. 2004/7 moeten deze maatregelen 'met name een op!ossing bieden voor
het probleem van de dubbele belastinghejfing op grensoverschrijdende transacties, die kan voortvloeien
uit een niet eenvormige toepassing door de lidstaten van de bepalingen van Richtlijn 771388/EEG inzake
de plaats van levering'. Dat deze bepaJing betrekking heeft op zowel de plaats van levering
van goederen als op de plaats van dienst, kan uit de andere taalversies worden afgeleid.336

De Raad kan art. 29 bis gebruiken om praktische problemen op te loss en die zich voor-
doen in het intracommunautaire verkeer van goederen en diensten. De Raad kan deze mo-
gelijkheid benutten en de Commissie opdracht geven om een bruikbare en zo uitputtend
mogelijke toelichting te schrijven op de gebruikte begrippen. AIleen op deze wijze kun-
nen discussies over de uitlegging van deze begrippen tot een minimum worden beperkt.

335 Pb. 2004 nr. L 27/44.
336 Engels: 'place of supply'; Duits: 'Ort einer Ueferung bzw. Dienstleistung'; Frans: 'lieu de fournitu-

re'.
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De Commissie knoopte voor de plaats van diensten die worden verleend aan eindverbrui-
kers aan bij het verbruik. In de toeIichting op het voorstel verwees de Commissie naar de
gepleegde consultatie, waaruit zij he eft afgeleid dat het bedrijfsleven (vooral de trans-
port-. telecommunicatie-, e-commerce-, consultancy- en cateringsectoren) de voorkeur
geeft aan voorkoming van oneerlijke concurrentie. Deze concurrentieverstoring wordt
veroorzaakt doordat aanbieders hun locatie verplaatsen naar lidstaten met de laagste ta-
rieven of naar derde landen. Door aan te knopen bij de plaats van verbruik, beoogt de
Commissie deze vorm van concurrentieverstoring te voorkomen. De Commissie erkende
dat de keuze om de plaats van bepaalde diensten, zoals catering en restauratieve diensten
en diensten die op afstand worden verleend, te verplaatsen naar de lidstaat van verbruik,
betekent dat aanbieders van deze diensten zich in meerdere lidstaten dienen te registeren
en met een aanzienlijke lastenverzwaring worden geconfronteerd. Zij verwees naar het
idee van een een-loketsysteem. waarvoor zij inmiddels een voorstel heeft ingediend.P?
Het is de bedoeling dar het voorstel voor de plaats van dienst wordt aangenomen in com-
binatie met dat voor het een-Ioketsysteem. zodat de vervulling van de administratieve ver-
plichtingen in meerdere lidstaten wordt vereenvoudigd. De Raad heeft het voorstel op be-
paalde punten gewijzigd, vooral om technische redenen. Hij gaf er de voorkeur aan dat
diensten aan niet-belastingplichtigen en belastingplichtigen die dezelfde regel volgen, in
dezelfde bepaling worden opgenomen.

De strategie van de Commissie. de koppeling van bepaalde voorstellen, houdt het gevaar
in dat het samengestelde pakket in zijn geheel op bezwaren binnen de Raad stuit. De be-
sluitvorming, die in fiscale aangelegenheden bij unanimiteit plaatsvindt, wordt vertraagd
indien de Raad over een ingewikkelde combinatie dient te beslissen. De koppeling van an-
dere politiek controversiele voorstellen, zoals van het voorstel over de mogelijkheid van
grensoverschrijdende aftrek met dat voor uniformering van de aftrekuitsluitingen=".
heeft evenmin tot een spoedige aanvaarding bijgedragen. De Commissie heeft bekendge-
maakt deze voorstellen in te willen trekken.P?

3.4 PERSONEN

3.4.1 Technische en fiscale barrieres

De technische barrieres op het vrije verkeer van personen zijn van velerlei aard, zoals het
recht op vrije vestiging. verbod van discriminatie, recht op verblijf(bijvoorbeeld in ver-
band met het zoeken naar werk of het volgen van onderwijs) en erkenning van diploma's.
De Commissie wijst in haar jaarlijkse verslagen aan het Europees Parlement over de con-
trole op de toepassing van het gemeenschapsrecht veelvuldig op de hindernissen die bur-
gers ondervinden die werk willen zoeken, een bedrijfwiUen beginnen of een studie willen
volgen in een andere lidstaat. Het HvJEGheeft ook op dit gebied vele prejudiciele vragen
beantwoord en in inbreukprocedures geoordeeld of een lidstaat de op hem rustende ver-
plichtingen heeft geschonden. De Commissie vermeldt deze procedures in haar verslagen.
en geeft tevens aan hoe ver de lidstaten zijn gevorderd met de ornzetting van de richtlij-
nen die de hindernissen moeten wegnemen. Vooral de verschillen in de sociale-zeker-
heidswetgeving tussen de lidstaten vormen aanleiding voor prejudiciele vragen.P'?

Het vrije verkeer van personen lijkt in eerste instantie niet te worden gehinderd door de
indirecte belastingen, zoals de btw. De btw wordt geheven bij leveringen en invoer van
goederen (par. 3.2) en de verlening van diensten (par. 3.3). Het vrije verkeer van personen

337 Voorstel van 29 oktober 2004, COM(2004)728 def over de vereenvoudiging van de administratie-
ve verpJichtingen.

338 Voorstel van 17 juni 1998. COM(98)377 def
339 Mededeling van 27 september 2005. COM(2005)462 def.
340 Arrest van 23 maart 2004. Collins. ill. C-138/02. ]urispr. 2004, p. 1-2703.
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wordt wei indirect gehinderd door de btw, omdat een persoon die economische activitei-
ten wil verrichten in een andere lidstaat, dient te verifieren ofhij zich vanwege die acti-
viteit in de andere lidstaat dient te registreren als belastingplichtige en, indien bet ant-
woord bevestigend luidt, welke verplichtingen hij aldaar moet vervullen. De kosten die
zijn gemoeid met de registratie en de vervulling van de administratieve verplichtingen
kunnen een indirecte barriere opwerpen die ondernemers weerhoudt van de uitbreiding
van hun economische activiteiten naar andere lidstaten.

In de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het EESCvan
20 oktober 2003341 gaf de Commissie aan dat zij de intracommunautaire handel wilde sti-
muleren door de administratieve verplichtingen te vereenvoudigen en de administratieve
lasten voor het bedrijfsleven te verminderen. De voorstellen van de Commissie zijn gro-
tendeels gebaseerd op de technische mogelijkbeden die internet, ED! en e-mail bieden om
op afstand gegevens uit te wisselen en te controleren. De Commissie spoort de lidstaten
in haar verslagen over de controle en de inning van de btw aan om te investeren in de
nieuwste technieken. Zij heeft in de mededeling van 20 oktober 2003 gewezen op de vol-
gende wijzigingen van de Zesde Richtlijn die zijn gerealiseerd:
1. De afschaffing van de bevoegdheid die de lidstaten hadden om een in een andere lid-
staat gevestigde ofwoonachtige belastingplichtige te verplichten een lokale fiscaal ver-
tegenwoordiger aan te steilen. De Commissie merkte deze verplichting aan als een du-
re en ingewikkelde verplichting die aan de ontplooiing van de activiteiten in andere
lidstaten in de weg stond.342ln de Gemeenschap gevestigde ofwoonachtige belasting-
plichtigen mogen zich met ingang van 1 januari 2003 direct bij de autoriteiten in an-
dere lidstaten aanmelden.

2. Met ingang van 1 juli 2003 mogen aile belastingplichtigen zich op elektroniscbe wijze
aanmelden bij de autoriteiten en op elektronische wijze hun aangifte indienen.P?

3. Met ingang van 1 januari 2004 zijn de factuurvereisten grotendeels geharmoniseerd.P"
Bovendien mogen belastingplichtigen hun facturen op elektronische wijze verzenden
(mits de authentidteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud zijn gewaar-
borgd34S) en opslaan. Zij mogen ook de factureringswerkzaamheden uitbesteden en
overeenkomen dat de afnemer de factuur opmaakt.

De Commissie kondigde in de mededeling van 20 oktober 2003 andere initiatieven aan
om de administratieve verplichtingen te vereenvoudigen. Een belangrijke wens van de
Commissie is de afschaffingvan de Achtste Richtlijn, die voorziet in een teruggaafvan btw
aan in andere lidstaten gevestigde belastingplichtigen. Ook deze richtlijn beschouwt de
Commissie als een omslachtige en kostbare procedure die de handel tussen de lidstaten
belemmert. De Commissie heeft besloten het voorstel uit 1997 om de teruggaafprocedure
te vervangen door een direct recht op aftrek van in andere lidstaten betaalde voorbelas-
ting in de eigen aangifte, na zeven jaar in te trekken.P'" Hoewel de Commissie in de me-
dedeling over de intrekking van 68 voorstellen drie algemene redenen noemt, is indit ver-
band de meest aannemelijke het gebrek aan voortgang binnen de Raad. Ook het tweede

341 Balans en bijstellingvan de prioriteiten van de B1W-strategie. COM(2003)614 def.
342 Richtlijn nr. 2000/65 van 17 oktober 2000, Pb. 2002 nr. L269.
343 Richtlijn nr. 2002/38 van 7 mei 2002, Pb. 2002 nr. L128.
344 Richtlijn nr. 2001/115 van 20 december 2001. Pb. 2002 nr. L IS. In zijn speech van 31 mei 2005

rnerkte commissaris Kovacs op dat de Richtlijn niet am de doelstelling voldoet: te ingewikkeld
en teveel opties voor de lidstaten. Hij kondigde aan dat opnieuw naar de materie zou worden ge-
keken.

345 De belastingplichtige is ervan verzekerd dat hij aan deze voorwaarde voldoet indien hij gebruik-
maakt van hetzij een beveiligde elektronische handtekening in de zin van art. 2, lid 2. Richtlijn
nr. 1999/93 (Pb. 2000 nr. L13), dan wei een elektronische uitwisseling van gegevens zoals beschre-
ven in art. 2 van Aanbeveling nr. 1994/820 (Pb. 1994 Dr. L338). De lidstaten mogen ook andere
methoden aanvaarden.

346 COM(1998) 377def.. de Commissie heeft bekend gemaakt de voorstellen te willen intrekken
(COM(2005)462 def.).

160 De TOlvan de regelgever binnen het hannonisatieproces



element in dit voorstel, de harmonisatie van de uitgaven waarop de voorbelasting van af-
trek is uitgesloten, zoals personenvervoer, accommodatie, voedsel, dranken en represen-
tatie, kon niet op unanimiteit binnen de Raad rekenen. Art. 17, lid 6, Zesde Richtlijn, dat
de lidstaten de bevoegdheid geeft elke uitsluiting waarin de nationale wetgeving ten tijde
van de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn voorzag, tijdens de nog steeds voortduren-
de overgangsregeling te handhaven, diende volgens dit voorstel te worden geschrapt. De
Raad, die vasthoudt aan de besluitvorming in fiscale zaken bij unanimiteit, weigert tot op
heden iedere verdere harmonisatie van de uitoefening van het voor het bedrijfsleven zo
belangrijke aftrekrecht te steunen.

De Commissie he eft inmiddels een altematiefvoorgesteld. In dit tweede voorstel wordt
de directe aftrek in de eigen aangifte vervangen door een elektronisch verzoek om terug-
gaafvia het portaal van de nationale autoriteiten, die het verzoek doorsturen naar de be-
voegde autoriteiten."? De Raad heeft dit tweede voorstel, dat ook schrapping van art. 17.
lid 6. Zesde Richtlijn impliceert, nog niet aanvaard. Ook aan deze weigering liggen finan-
ciele en politieke factoren ten grondslag.

In de volgende paragrafen bespreek ik de artikelen in de Zesde Richtlijn over de aanspra-
kelijkheid en de administratieve verplichtingen (par. 3.4.2) en de opvattingen van de in-
stellingen over de aangelegenheden die de belastingplichtige betreffen (par. 3.4.3). Ik laat
de speciale regelingen van art. 24 (kleine ondememers). art. 25 (Iandbouwers) en art. 26
(reisbureaus). die per lidstaat aanzienlijk verschillend zijn uitgewerkt, onbesproken.

3.4.2 Plaats van personen

Art. 21 Zesde Richtlijn regelt wie de btw dient te voldoen. In het binnenlandse verkeer is
de btw in beginsel verschuldigd door de belastingplichtige die de levering verricht. De lid-
staten kunnen bepalen dat de btw wordt geheven van de ontvanger in een geval waarin
de leverancier of dienstverrichter niet in het binnenland is gevestigd. De lidstaten hebben
allemaal in ruime ofbeperkte mate gebruik gemaakt van deze mogelijkheid (art. 21. lid 1,
sub a). De Zesde Richtlijn kent een verplichte verlegging naar de belastingplichtige ont-
vanger indien een niet in het binnenland gevestigde belastingplichtige diensten verleent
als bedoeld in art. 9. lid 2. sub e, Zesde Richtlijn. zoals reclamediensten, advies, verlening
en overdracht van bepaalde rechten, elektronische diensten en telecommunicatiedien-
sten. Ook is de in het binnenland voor de btw geidentificeerde ontvanger de btw verschul-
digd indien aan hem de diensten worden verleend als bedoeld in art. 28 ter, C. D. E en F
(diensten die nauw samenhangen met intracommunautair goederenverkeer) door een
niet in het binnenland gevestigde belastingplichtige (art. 21, lid 1. sub b).

Bij de intracommunautaire handel in goederen gelden ook twee speciale regels. Bij een
normale intracommunautaire verwerving is de btw verschuldigd door de persoon die de
verwerving verricht (art. 21, lid 1. sub e).lndien aan de voorwaarden wordt voldaan, is de
btw die is verschuldigd bij een intracommunautaire verwerving verlegd naar de afnemer.
De in het binnenland geregistreerde afnemer is gehouden de btw die ter zake van de ver-
werving verschuldigd is. te voldoen in plaats van de leverancier (art. 21. lid 1. sub c). Rela-
tief nieuw is de verleggingsregeling voor de levering van gas en elektriciteit via de daar-
voor bestemde distributiekanalen. lndien de afnemer in het binnenland voor de btw is ge-
edentificeerd en de leverancier niet in het binnenland is gevestigd, wordt de btw geheven
van de afnemer (art. 21. lid 1. sub f).

Een ieder die btw vermeldt op een factuur, is gehouden deze btw te voldoen (art. 21. lid 1.
sub d). Uit de jurisprudentie van het HvJ EG voigt. dat onder 'een ieder' moet worden ver-

347 Voorstel van 29 oktober 2004. COM(2004) 728 def. over de vereenvoudigingvan de administratie-
ve verplichtingen.
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staan een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige die de btw te kwader trouw op
de factuur vermeldt. Een niet-belastingplichtige die per abuis btw vermeldt, is niet gehou-
den deze te voldoen.r"

De lidstaten kunnen de niet in het binnenland gevestigde belastingplichtige de mogeJijk-
heid bieden een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen voor de voldoening van de btw
(art. 21. lid 2. sub a). lndien deze belastingplichtige is gevestigd in een land waarmee geen
rechtsinstrument is gesloten dat de wederzijdse bijstand regelil49, kunnen de lidstaten
hem verplichten een fiscaaI vertegenwoordiger aan te wijzen (art. 21. lid 2, sub b). De lid-
staten kunnen de aanstelling van een aansprakelijk fiscaal vertegenwoordiger niet ver-
plicht stellen voor belastingplichtigen die zijn geregistreerd onder de speciale procedure
voor niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen die elektronische diensten
verlenen aan niet-belastingplichtigen in de Gemeenschap (art. 26 quater. lid 10). Ook kun-
nen de lidstaten in aile situaties bepalen dat een andere persoon dan degene die tot vol-
doening is gehouden, hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden (art. 21, lid 3).

Bij invoer is de btw verschuldigd door de persoon die door de lidstaat van invoer wordt
aangewezen of erkend (art. 21, lid 4).

Niet alle bepalingen over de tot voldoening gehouden persoon staan in art. 21. Een bijzon-
dere regeling is geschreven voor de levering van goud en halffabrikaten en beleggings-
goud wanneer het recht is uitgeoefend om voor belastingheffing te kiezen. De lidstaten
kunnen de afuemer aanwijzen als de persoon die de btw moet voldoen (art. 26 ter, F).

De lidstaten hebben onder de derogatiebepaling van art. 27 Zesde Richtlijn speciale maat-
regelen ingevoerd om belastingontwijking en -fraude te voorkomen. Onder deze bepaling
heeft een aantallidstaten een verleggingsregeling ingevoerd in fraudegevoelige sectoren,
zoals de bouw, de kledingindustrie en de verkoop van onroerend goed. De Raad heeft op
24 juli 2006 een voorstel aangenomen dat deze - en een aantaI andere - maatregelen
stroomlijnt en het aantal derogatiebeschikkingen vermindert.P? De Commissie had het
voorstel ingediend om de toepassing van de verleggingsregeling in de lidstaten inzichte-
lijker te maken. Omda t de lidstaten niet verplich t zijn om de verleggingsregeling in te voe-
ren, brengt deze richtlijn naar mijn overtuiging niet de duidelijkheid en de uniformiteit
die de Commissie voor ogen staan.

Art. 22: Administratieve verplichtingen
Art. 22 Zesde Richtlijn bevat een aantal basisbepalingen voor de belangrijkste administra-
tieve verplichtingen, aIsmede voor de ontheffing daarvan. Art. 22 bis regelt de elektroni-
sche toegang tot facturen die in een andere lidstaat zijn opgeslagen. De autoriteiten van
de bevoegde lidstaat krijgen voor controledoeleinden elektronisch toegang tot de relevan-
te facturen en mogen deze downloaden en op elektronische wijze gebruiken. De bepalin-
gen in de Zesde RichtIijn over de vervulling van de administratieve verplichtingen zijn vrij
summier. De factuurvereisten zijn wel grotendeels geharmoniseerd naar aanleiding van
klachten van het bednjfsleven."" De praktijk laat verschillen zien tussen de administra-
tieve verplichtingen die de lidstaten opleggen aan in het binnenland gevestigde belasting-
plichtigen en die zij aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen opJeggen.

348 Arrest van 6 november 2003. Karageorgou. Dr. C-78/02. V·N 2003/58.17. FED 2004/134 en NTFR
2003/1906.

349 Art. 21. lid 2, sub b, verwijst naar Richtlijnen Dr. 76/308 en Dr. 77/799 en naar Verordening Dr. 218/
92 over de administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen. De voorge-
stelde tekst inhet kader van de herschikking van de Zesde Richtlijn verwijst naar Richtlijn Dr. 76/
308 en Verordening nr. 1798/2003.

350 Zie voor de tekst van het voorstel van 16 maar! 2005, COM(2005) 89 def. Het voorlopige raadsdo-
cument heeft als nummer 11556/06.

351 Richtlijn nr. 2001/115 van 20 december 2001. Pb. 2002 nr. L 15.

162 De rol van de regelgever binnen het harmonisatieproces



Deze verschillen zien dus niet alleen op de toepassing van de verleggingsregeling, maar
ook op aangelegenheden als de registratieprocedure, de aangiftetijdvakken en de contro-
les. Een belastingplichtige die in meerdere lidstaten is geregistreerd, zal zich van deze ver-
schillen op de hoogte moeten stellen. In antwoord op een vraag van een lid van het Euro-
pees Parlement over de harrnonisatie van de administratieve verplichtingen, gaf commis-
saris Bolkestein aan dat de huidige situatie het gevolg was van een compromis dat
moeizaam in de Raad tot stand was gekomen in het kader van de discussie om de verplich-
ting tot aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger op te heffen.352 Hij meldde dat on-
derzoek werd gedaan naar de vereenvoudiging en de modernisering van de adrninistratie-
ve verplichtingen.

De Commissie, die periodiek een verslag opstelt over de administratieve samenwerking
tussen de lidstaten en de procedures voor de invordering en de controle van de btw, heeft
geconstateerd dat de lidstaten wat betreft aanpak en prioriteitenstelling verschillen
(par. 3.4.3). Zij doet regelmatig aanbevelingen om de controle te verbeteren. Zoals ik in
hoofdstuk 4 uiteen zal zetten, wordt het aandeel van iedere lidstaat in de eigen middelen
berekend aan de hand van de statistieken (de verordening spreekt van opbrengsten). Bij
de invoering van de btw als deel van de eigen middelen mochten de lidstaten kiezen tus-
sen de statistische methode en de fiscale methode, op basis van de aangiften, om de grond-
slag en de afte dragen btw-middelen te berekenen. Slechts twee lidstaten hebben ooit ge-
bruikgemaakt van de fiscale methode. lndien de laatste methode ingang had gevonden,
had de richtlijngever geen andere keuze gehad dan de uniforrnering van de aangiftepro-
cedures. Onder de huidige methode voor de berekening van de btw-middelen verdient
stroomlijning van en controle op de statistieken prioriteit.

3.4.3 Commentaar van de instellingen

De twee belangrijkste richtlijnen over de administratieve verplichtingen die tot doel had-
den de adrninistratieve lasten te verminderen, betreffen de be paling van degene die tot
voldoening van de btw is gehouden en de harrnonisering van de factuurvereisten, die ten
dele is geslaagd. Ik bespreek hierna de visie van de Commissie en het commentaar van de
instellingen die over de voorstellen hebben geadviseerd.

Degene die gehouden is tot voldoening van de btw
De eerste Richtlijn behelst, kort gezegd, de afschaffing van de mogelijkbeid die de lidsta-
ten voordien hadden om een niet in het binnenland gevestigde belastingplichtige de ver-
plichting op te leggen, een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling werd
beheerst door nationale wetgeving, en riep vaak hoge kosten en een verplichting tot het
stellen van zekerheid op. Belastingplichtigen die niet in het binnenland zijn gevestigd,
kunnen dankzij deze richtlijn zelfstandig een verzoek om registratie indienen en aan de
administratieve verplichtingen voldoen. Zij mogen, indien zij daaraan de voorkeur geven,
een fiscale vertegenwoordiger aanstellen. Door de taalbarriere en de verschillen in proce-
dure vorrnt directe registratie niet in aIle gevallen een oplossing. De lidstaten kunnen de-
ze aanstelling verplicht stellen voor belastingplichtigen die zijn gevestigd in een land
waarrnee geen voldoende rechtsinstrumenten bestaan op het gebied van administratieve
samenwerking en wederzijdse bijstand.

Vergelijking van de considerans van het voorsteP53 met de considerans van de richtlijn
wijst uit dat de Commissie en de Raad niet van mening verschilden over de moeilijkheden
die belastingplichtigen (vooral kleinere) ondervinden bij grensoverschrijdende activitei-
ten. De Commissie verwees naar de aanbevelingen in het verslag dat zij had geschreven

352 Antwoord van commissaris Bolkestein op de schriftelijke vraag van het Parlementslid Glyn Ford
(PSE) aan de Commissie van 16 september 2002, nr. E-2588/02 (Pb. 2003 nr. C 137E/94).

353 COM(1998) 660 def., Pb. 1998 nr. C 409/10.
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voor de Raad en het Europees Parlement over de heffing op handelingen door niet in het
binnenland gevestigde belastingplichtigen'P", en constateerde dat de Raad daaraan onvol-
doende gevolg had gegeven, In dit verslag had de Cornmissie geconcludeerd dat de verleg-
ging van de hefting naar de afuemer afbreuk zou doen aan het beginsel van gefractioneer-
de betalingen. De Raad herinnerde in de considerans van de richtlijn niet aan dit beginsel,
wat een aanwijzingvormt dat de Raad de mening van de Commissie op dit punt niet deelt.
Deze aanwijzing wordt ook ondersteund door de keuze van de Raad om bepaalde voorstel-
len weI aan te nemen. Ook heeft de Raad de aanbeveling van de Commissie niet overge-
nomen om te verklaren dat de persoon die de handeling verricht, degene is die gehouden
is de btw te voldoen. De Raad stelde wellicht minder vertrouwen in de procedure voor de
wederzijdse bijstand waarnaar de Commissie in het voorstel had verwezen.

Het EESCwees in zijn advies355 twee oorzaken aan voor de moeilijkheden die belasting-
plichtigen ondervinden bij grensoverschrijdende activiteiten. Ten eerste diende de belas-
tingplichtige per transactie te bepalen wie gehouden was de btw te voldoen, wat gezien
de verschillen tussen de lidstaten niet eenvoudig was. Ten tweede waren op de fiscaal ver-
tegenwoordiger zeer uiteenlopende verplichtingen van toepassing. Hoewel deze opmer-
king op het eerste gezicht wat merkwaardig is. de vertegenwoordiger behoefde inuners
aileen de wetgeving van zijn eigen lidstaat te kennen, begrijp ik uit de toelichting van het
EESC dat het de verschillende benadering van de lidstaten als zodanig als onwenselijk en
belemmerend heeft ervaren. Het EESCwees in dit verband op de hoge kosten die de ver-
tegenwoordiging konden oproepen.

Het EESCgaf aan met de Commissie van mening te verschillen over de noodzaak om vast
te houden aan het beginsel van gefractioneerde betaling. Het merkte op dat de beste ma-
nier om de lasten terug te dringen en vereenvoudigingen door te voeren, zou zijn om geen
btw meer te heffen op transacties tussen geregistreerde belastingplichtigen. Dat de vereis-
te veiligheidsvoorzieningen problemen oproepen, heeft het EESC niet doen besluiten van
deze oplossing afte zien. Een bandbreedte tussen de tarieven zou volgens het EESC een
deel van de problemen kunnen wegnemen. en het beval de Comrnissie aan deze suggestie
te bestuderen. De Commissie zal met de bestudering van deze suggestie geen moeite heb-
ben; zij verklaart telkens veel waarde te hechten aan toenadering - zo niet uniformering
- van de tarieven. De Raad heeft tot op heden echter nagelaten om de achtereenvolgende
voorstellen van de Commissie voor vergaande toenadering c.q. uniformering van de tarie-
yen aan te nemen.

Het EESC liet doorschemeren te verwachten dat vele belastingplichtigen na de aanvaar-
ding van het voorstel nog steeds een vertegenwoordiger nodig zouden hebben. Verschil-
len in taal, procedures. wettelijke regelingen en administratieve structuren kunnen de
aanwijzing van een vertegenwoordiger aantrekkelijker maken dan directe registratie. Het
EESCgaf aan dat de lidstaten veel vrijheid hebben bij de aanwijzing van de tot voldoening
gehouden persoon en van eventuele hoofdelijk aansprakelijke personen. Het vroeg zich
af of deze vrijheid niet moest worden ingeperkt.T" Het EESCbesloot zijn advies met de
opmerking dat alleen een definitief stelsel een einde kon maken aan de problemen. Het
gaf aan de traagheid waarmee de invoering van dit stelsel plaatsvindt, te betreuren, en
deed een beroep op de lidstaten om mee te werken aan de invoering.

354 COM(94)471 def.
355 Advies van 24 februari 1999. Pb. 1999 nr. C 116/14.
356 In de lopende zaak Federation of Technological Industries and others. nr. C-384/04.verdedigt een

aantal lidstaten, her Verenigd Koninkrijk, lerland, Duitsland, Nederland en Cyprus, de opvatting
dat de lidstaten inderdaad veel vrijheid toekomt bij de aanwijzing van hoofdelijk aansprakelijke
personen. Het rapport van de zitting is inmiddels verschenen in de procestaal, het Engels.
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Factuurvereisten
De richtlijn over de factureringsvereisten beoogde een einde te maken aan de verschillen-
de eisen die de lidstaten stelden aan de factuur. Zo bevat de richtlijn een lijst met gegevens
die verplicht op de factuur moeten worden vermeld en biedt zij de mogelijkheid voor elek-
tronische verzending en opslag van facturen. Een laatste punt vonnt de mogelijkheid om
de uitreiking van de factuur over te laten aan de ontvanger of uit te besteden aan een der-
de. Wat betreft de opzet om een lijst met verplichte gegevens op te stell en is de richtlijn
niet geheel geslaagd. Hoewel de Commissie de gegevens zo eenduidig mogelijk formuleer-
de, bijvoorbeeld bij een vrijstelling of een bijzonder regime een verwijzing naar de toepas-
selijke bepaling in de Zesde Richtlijn, laat de definitieve tekst ruimte voor keuzes.P? De
vraag die zich in dit verband voordoet, is aan wie deze keuze toekomt. Omdat de defini-
tieve versie van de richtlijn het resultaat is van beraadslagingen binnen de Raad, acht ik
aannemelijk dat de lidstaten de stelling innemen dat zij mogen kiezen. Gezien het doel
van de richtlijn, vereenvoudigingvoor het bedrijfsleven,lijkt me dit geenjuist standpunt.

Ook mogen de lidstaten een vertaling eisen van een in een andere taal opgestelde factuur
en komen hun andere mogelijkheden toe, zoals de verplichte bewaring van niet op elek-
tronische wijze uitgereikte facturen in het binnenland, aanvaarding van andere systemen
voor elektronische facturering dan die zijn genoemd in de richtlijn, termijn van de opslag
en speciale voorwaarden aan de opslag in landen waarmee geen rechtsinstrumenten be-
staan voor administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand. De richtlijn geeft vol-
doende aanleiding om te veronderstellen dat de verschillen tussen de lidstaten weliswaar
kleiner zijn geworden, maar nog groot genoeg zijn om een administratieve hindernis op
te werpen bij grensoverschrijdende handelingen.

Vergelijking van de considerans van de richtlijn over de factureringsvereisten met de con-
siderans van het voorstel van de Commissiee'" wijst uit dat de Commissie en de Raad wat
betreft de redenen voor de invoering van de richtlijn niet van mening verschilden. De
Raad heeft in juni 1998 uitgesproken dat het, gezien de ontwikkeling van de elektroni-
sche handel, nodig was een juridisch kader tot stand te brengen voor elektronische factu-
rering waarbij de controlemogelijkheden van de autoriteiten behouden blijven.ln dit ver-
band is vereist dat gemeenschappelijke voorwaarden worden vastgesteld voor:
- Elektronische facturering;
- Elektronische opslag van facturen;
- Uitbesteding van factureringswerkzaamheden (aan de afnemer of aan een derde).

De Commissie stelde voor om uit te spreken dat de lidstaten geen papieren versie mogen
eisen van een elektronisch verzonden factuur. Hoewel de Raad deze overweging niet heeft
overgenomen, blijkt uit de richtlijn niet dat de lidstaten deze bevoegdheid toch zouden
hebben. Het EESCwees in zijn advies359 op de belangrijke functies die de factuur in de btw
vervult:
1. De factuur bevat informatie over de toepasselijke btw-regeling;
2. De factuur stelt de autoriteiten in staat om controles uit te voeren;
3. De ontvanger kan zijn recht op aftrek bewijzen.

Ook het EESC constateerde dat de handel werd belemmerd door de per lidstaat verschil-
lende eisen die aan een factuur werden gesteld, wat een complexe situatie opleverde die
bij de technologische ontwikkelingen was achtergebleven. Het EESC verwees naar het ver-
slag over SLIM360, waarin de Commissie toezegde te zuilen onderzoeken welke noodzake-

357 Bij een vrijstelling of toe passing van de verleggingsregeJing: 'een verwijzing naar de betreffende
bepaling in deze richtlijn of naar de overeenkomstige nationale bepaling of enige andere vermel-
ding dat de levering is vrijgesteld of onder de toepassing van de verieggingsregeJing valt'.

358 COM(2000) 650 def., Pb. 2001 nr. C 96 E/145.
359 Advies van 26 april 2001, Pb. 2001 nr. C 193/53.
360 Simpler Legislation for the Internal Market, COM(97) 618 def.
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Jijke vermeldingen een factum voor de btw diende te bevatten en aan welke juridische en
technische eisen een factum diende te voldoen. Het EESC steunde <litinitiatief, en teken-
de aan dat verschillen in regelingen, interpretaties. gebruiken en praktijken tussen de lid-
staten grotere belernrneringen vonnden dan uiteenlopende tarieven. Het voorstel was no-
dig om de administratieve kosten te verlagen en om ervoor te zorgen dat de Gemeenschap
niet achterop raakte bij de technologische ontwikkelingen.

Het EESC adviseerde in plaats van een specifiek nummer, zoaJs de Cornmissie voorstelde,
een specifiek opvolgend nurnrner verpJicht te stellen. Ook stelde het EESCvoor een kruis-
referentie naar de debetnota verplicht te stellen bij de uitreiking van creditnota's, Deze
adviezen, <liede controle zouden vergernakkeJijken. heeft de Raad overgenomen. In het
kader van de controle merkte het EESC op dat het de mening van de Cornmissie deelde
dat de richtlijn niet ten nadele van de autoriteiten mocht werken. Het EESC toonde zich
niet bevreesd dat dergeJijke nadelen zich zouden voordoen. maar yond wei dat de autori-
teiten beter samen moesten werken. Zolang iedere lidstaat zijn eigen belastingautoriteit
heeft, zullen de lidstaten de controle alleen kunnen uitoefenen via sarnenwerking en we-
derzijdse bijstand. Het EESCmerkte op dat <lit niet de sterkste kant van de autoriteiten is
gebleken. en gaf blijk van hoop op verbetering.

Het advies van het EESC illustreert welke spanning zit tussen twee belangrijke doelen die
de Commissie zich he eft gesteld. Aan de ene kant de verlichting van de administratieve
lasten voor het bedrijfsleven, en aan de andere kant de bestrij<ling van fraude. Het EESC
en de Comrnissie verwachtten veel soelaas van de verbetering van de adrninistratieve sa-
menwerking en intensivering van de wederzijdse bijstand, maar zij verschilden waar het
de wenselijkheid van een nieuw stelsel betreft. Waar de Cornmissie vasthoudt aan het
voornemen om een nieuw stelsel in te voeren (met gespreide betaling op basis van een
oorsprongsland- dan wei een fiscale-woonplaatsstelsel), geeft het EESCaan een nieuw stel-
sel rninder noodzakelijk te vinden. Het EESC ziet, naar rnijn mening terecht, in dat zolang
de adrninistratieve samenwerking en de wederzijdse bijstand niet op voldoende niveau
zijn gebracht, ieder stelsel gevoeJig is voor ontwijking, rnisbruik en fraude.

3.5 KAPITAAL

3.5.1 Technische en fiscale barrieres

Voor ik de invloed van de btw op het vrije verkeer van kapitaaJ bespreek, maak ik een in-
leidende opmerking. Ik gebruik een mime omschrijving van het begrip 'kapitaal', in aile
mogelijke betekenissen en inwelke vonn dan ook: chartaaJ, giraal, in de vorm van effec-
ten en waardepapieren (aJ dan niet verhandelbaar) ofter beschikking gesteld als lening.
In de zaak Witzernann=" stond de invoer van vals geld centraal. De Duitse douane be-
schouwde de dollarbiljetten, die irnrners geen wettig betaalmiddel vormden. als goede-
ren, <liebij invoer aan de btw waren onderworpen. Ik: laat transacties met vals geld verder
buiten beschouwing. Ik: bespreek de btw-aspecten van kapitaal in de functie van ruil-, be-
leggings- en investeringsrniddel. Waar ik dit geoorloofd acht, i.e. voornarnelijk bij de be-
spreking van de functie van ruilmiddel, beschouw ik de tennen 'kapitaal' en 'geld' als sy-
noniemen, die ik afwisselend gebruik.

De technische barrieres leveren in het vrije verkeer van kapitaaJ geen noernenswaardige
problemen op. In het Elfde jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het ge-
meenschapsrecht (1993)362 merkte de Commissie op dat aileen in Griekenland tot 30 juni
1994 nog een overgangsmaatregel van kracht was voor het korte-tennijnkapitaalverkeer.
In het Vijftiende jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschaps-

361 Arrest van 6 december 1990, Witzemann. TIr. C-343/89. BNB 1991/190 en FED1991/354.
362 COM(94)500 def
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recht (1997)363meldde de Commissie dat vooruitgang werd geboekt met de opheffing van
bepaalde beperkingen op de fysieke uitvoer van betalings- en investeringsmiddelen uit
Griekenland en op de fysieke uitvoer van betalingsmiddelen uit Italie. Wei maakte de
Commissie melding van twee inbreukprocedures wegens een verbod op in eigen valuta
luidende buitenlandse kasbonnen.

Uit het Twintigste jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het gemeen-
schapsrecht (2002)364blijkt dat de meest opvallende inbreuken betrekking had den op be-
perkingen van investeringen die voortvloeien uit 'bijzondere beheersrechten' die de over-
heden van bepaalde lidstaten zichzelfverlenen. Het HvJEGheeft drie arresten gewezen="
over bijzondere beheersrechten ('golden shares') in het kader van de privatisering van on-
dememingen die actief zijn op het gebied van diensten van algemeen of strategisch be-
lang. Bij deze gelegenheid heeft het HvJEGgeoordeeld dat de beperking van directe inves-
teringen in de betrokken bedrijven, waaronder ook ingrijpen in het beheer van ondeme-
mingen, onverenigbaar is met het EG-Verdrag, tenzij wordt voldaan aan zeer nauwkeurig
vastgelegde voorwaarden die er met name voor zorgen dat elk discrirninerend of onder-
scheid makend optreden wordt voorkomen.

De lidstaten mogen op grond van Richtlijn nr. 69/335 van 17 juli 1969366 een indirecte be-
lasting heffen op de inbreng van kapitaal in kapitaalvennootschappen. De oprichting van
een kapitaalvennootschap, de omzetting in een kapitaaIvennootschap, de vermeerdering
van het vennootschappelijk vermogen en bepaalde vormen van overbrenging naar een
(andere) lidstaat vormen belastbare feiten die aan het kapitaalrecht mogen worden onder-
worpen. Aan geen enkele belasting zijn onderworpen (art. 11):
1. Het opmaken, de uitgifte, de toelating ter beurze, het in omloop brengen ofverhande-

len van aandelen, deelbewijzen of andere soortgelijke effecten, alsmede van certifica-
ten van deze stukken, onverschillig door wie zij worden uitgegeven;

2. Leningen, met inbegrip van renten, afgesloten tegen uitgifte van obligaties of andere
verhandelbare effecten, onverschillig door wie deze worden uitgegeven, en aile daar-
mee verband houdende faciliteiten, alsmede het opmaken, de uitgifte, de toelating ter
beurze, het in omloop brengen of het verhandelen van deze obligaties of andere ver-
handelbare effecten.

De aanhefvan het artikel verbiedt de lidstaten de beschreven handelingen, die het vrije
verkeer van verhandelbare stukken die kapitaal vertegenwoordigen, belichamen, aan be-
lasting te onderwerpen. Omdat de richtlijn het woord 'belasting' gebruikt en niet 'kapi-
taalrecht', dat naar de kapitaaIsbelasting verwijst, ziet het verbod op aile heffingen. Vol-
gens de considerans leidden de voordien van kracht zijnde indirecte belastingen op het
bijeenbrengen van kapitaaI, te weten het recht op de inbreng in vennootschappen en het
zegelrecht op effecten, tot discriminaties, dubbele belastingheffing en ongelijkheden, die
het vrije kapitaaIverkeer hinderden en derhalve door een harmonisatie dienden te wor-
den weggenomen. Het zegelrecht, dat de lidstaten vooral op effecten hieven, diende te
worden afgeschaft. Art. 12, lid 1, sub f, Richtlijn nr. 69/335 bepaalt echter dat de lidstaten
de handelingen wei aan de btw mogen onderwerpen. Dit verklaart waarom bij de uitleg-
ging van de bepalingen over handelingen met betrekking tot effecten niet wordt gerefe-
reerd aan Richtlijn nr. 69/335.

In de volgende paragrafen bespreek ik de bepalingen in de Zesde Richtlijn over kapitaal
(par. 3.5.2) en het commentaar van de instellingen (par. 3.5.3).

363 COM(98)317 def.
364 COM(2003) 669 def.
365 Arresten van 4 JUDi 2002, Commissie tegen Portugal, nr. C-367/98, ]urispr. 2002, p. 1-4731,Com-

missie tegen Frankrijk, nr. C-483/99,]urispr. 2002, p. 1-4781en Commissie tegen Belgie, fir. C-503/
99, jurispr. 2002, p. 1-4809.

366 Pb. 1969 fir. L 249/25.

Rol van de regelgever bij de voltooiing van de interne markt 167



3.5.2 Plaats van kapitaal

Geld neemt in een verbruiksbelasting een aparte plaats in. Het kan het voorwerp zijn van
een handeling (functie van beleggings- en investeringsmiddel), maar ook de tegrnprestatie
die de leverancier van de goederen of de diensten bedingt (functie van ruilmiddel). Omdat
de btw uitsluitend wordt geheven over de belastbare handelingen die zijn genoemd in
art. 2 en art. 28 bis, lid 1, Zesde Richtlijrr=", dient te worden beoordeeld of een transactie
waarbij kapitaal is betrokken als een levering, een intracommunautaire verwerving of in-
voer van een goed, of als een dienst moet worden beschouwd. Bij de vasts telling of een
transactie binnen de werkingssfeer van de btw valt, gelden de gebruikelijke regels van de
Zesde Richtlijn, nu voor kapitaal geen bijzondere bepalingen zijn getroffen.

Art. 2 Zesde Richtlijn368 vereist dat de belastbare handelingen worden verricht door een
als zodanig handelende belastingplichtige. Art. 4, lid 1, Zesde Richtlijn geeft een ruime de-
finitie van het begrip belastingplichtige. Een ieder die zelfstandig een economische acti-
viteit verricht, wordt als zodanig aangemerkt. Art. 4, lid 2, geeft op zijn beurt een ruime
definitie van het begrip economische activiteit, waaronder ook wordt verstaan de explDita-
tie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verktijgrn. De enige
bepalingen die direct verwijzen naar financiele handelingen zijn art. 9, lid 2, sub e, en
art. 13 B, sub d.

Art. 9, lid 2, sub e. Zesde Richtlijn situeert de plaats van bank-, financiele en verzekerings-
handelingen, met inbegrip van herverzekeringsverrichtingen en met uitzondering van de
verhuur van safeloketten=", waar de ontvanger woont, is gevestigd of een vaste inrichting
heeft waarvoor de dienst is verleend. De ontvanger dient hetzij een belastingplichtige te
zijn dan weI een ieder die buiten de Gemeenschap woont of is gevestigd. Deze be paling
verdeelt de heffingsbevoegdheid over de lidstaten. Omdat een aantal van deze handelin-
gen is vrijgesteld, vindt in de lidstaat die tot hefting is bevoegd, niet altijd voidoening van
btw plaats. Art. 13 B, sub b, ten vierde, Zesde Richtlijn noemt de handelingen die van btw
zijn vrijgesteld:
1. Verlening van kredieten en bemiddeling inzake kredieten, alsmede het beheer van

kredieten door degene die ze heeft verleend;
2. Het bemiddelen bij en het aangaan van borgtochten en andere zekerheids- en garan-

tieverbintenissen, alsmede het beheer van kredietgaranties door degene die het kre-
diet heeft verleend;

3. Handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito's, rekening-cou-
rantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorderingen, cheques en andere han-
delspapieren met uitzondering van de invordering van schuldvorderingen;

4. Handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen, bankbiljetten
en munten die wettig betaalmiddel zijn, met uitzondering van munten en biljetten die
als verzamelobject worden beschouwd; als zodanig worden beschouwd gouden, zilve-

367 Arrest van 11 september 2003. nr. C-155/01, V-N 2003/48.18. FED2004/7 en NTFR2003/1596. In zijn
conclusie van 25 mei 2005 concludeerde A-G Poiares Maduro (British American Tobacco Interna-
tional Ltd.. nr. C-435/03) dat diefstal geen levering van een goed is. Hij merkte, in deze zaak ten
overvloede, op dat de lidstaten niet de bevoegdheid hebben om naast de belastbare handelingen
die de Zesde Richtlijn noemt, nieuwe belastbare handelingen te introduceren. Hij gaf aan dat dit
verbod ook geldt indien de lidstaten gebruikmaken van een afwijkende maatregel die op art. 27
Zesde Richtlijn is gebaseerd. De afwijkingsbevoegdheid die de lidstaten aan dit artike1 ontlenen.
reikt niet zover. Het HvJ EGbevestigde deze opvatting (arrest van 14 juli 2005, British American
Tobacco International Ltd., nr, C-435!03).

368 In beginsel stelt art. 28 bis dat de intracommunautaire verwerving door een als zodanig hande-
lende belastingplichtige is onderworpen aan de btw. maar deze hoofdregel kent een aantal uit-
zonderingen. lk laat art. 28 bis verder buiten beschouwing.

369 Een enigszins wonderlijke uitzondering, omdat de combinatie van art. 13 B. sub b, ten vierde, en
art. 9, lid 2, sub a. impliceert dat de verhuur van safeloketten niet als een financiele prestatie
moet worden aangemerkt maar als de verhuur van onroerend goed.
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ren ofuit een ander metaal geslagen munten, alsmede biljetten, die normaliter niet als
wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numismatische waarde hebben;

5. Handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, uitgezonderd bewaring en beheer. in-
zake aandelen, deelnemingen in vennootschappen ofverenigingen. obligaties en an-
dere waardepapieren. met uitzondering van:
- Documenten die goederen vertegenwoordigen;
- De in art. 5. lid 3. genoemde rechten of effecten;

6. Het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, als omschreven door de lidsta-
ten.

In een situatie waarin de afnemer van een financiele of ban caire dienst een belastingplich-
tige is of een persoon die buiten de Gemeenschap woont of is gevestigd, is de dienst be-
lastbaar waar de afnemer woont of is gevestigd. Deze regel vergemakkelijkt in het alge-
meen het vrije verkeer, omdat de afnemer niet wordt geconfronteerd met btw die in een
andere lidstaat wordt geheven en die hij eventueel wil terugvragen via de Achtste Richt-
lijn. Een vrijstelling doet dit effect teniet, omdat de afnemer indirect wordt geconfron-
teerd met de btw die in de prijs van de aangeschafte diensten begrepen is. Het is minder
aantrekkelijk om deze diensten te betrekken van een belastingplichtige die is gevestigd
in een lidstaat met relatiefhoge btw-tarieven (het omgekeerde effect doet zich ook voor).
Het verstorende effect wordt versterkt door de mogelijkheid die de lidstaten op grond van
art. 13 C. sub b. hebben om hun belastingplichtigen het recht geven te kiezen voor belas-
tingheffiug voor de diensten die zijn genoemd in art. 13 B. sub d. De combinatie van deze
mogelijkheid met de regel over de plaats van dienst roept de vraag op. welke lid staat de
keuzemogelijkheid moet bieden: de lidstaat waar de dienstverrichter is gevestigd, of de
lidstaat waar de ontvanger is gevestigd. In het verlengde van deze vraag ligt de vraag naar
de gevolgen voor het recht op aftrek van de dienstverrichter en die naar de verschuldigd-
heid van de ontvanger. die in zijn lidstaat van vestiging op grond van de nationale regel-
geving wellicht niet tot voldoening van de btw gehouden is. De eenzijdige keuzernogelijk-
heid die de lidstaten mogen opnemen in hun nationale wetgeving. lijkt moeilijk verenig-
baar met de regel over de plaats van dienst.

De Commissie heeft in een verhandeling over de noodzaak van modernisering van de btw-
regels voor financiele diensten en verzekeringen aandacht besteed aan de problemen die
de aanbieders en de autoriteiten ervaren met de btw.F? Zij heeft de conclusie getrokken
dat de bepalingen in de Zesde Richtlijn, en vooral de bepalingen over de vrijstellingen,
zijn verouderd en niet meer aansluiten bij de diensten die de aanbieders daadwerkelijk
verrichten. Dit heeft geleid tot vragen over de interpretatie van de vrijstellingen, structu-
ren om de btw-druk te verlagen en moeilijkheden bij de berekening van het recht op af.
trek. De verhandeling bevat een aantal opties om de grootste problemen te verhelpen, zo-
als een nultarief, uitbreiding van de vrijstellingen (ook naar voorgaande schakels). com-
pensatie van de voorbelasting die de aanbieders in rekening gebracht krijgen wanneer zij
prestaties inkopen die zij ook zelfkunnen uitvoeren, de introductie van de mogelijkheid
voor de aanbieder om voor hefting van btw te kiezen en de introductie van een grensover-
schrijdende fiscale eenheid.

Iedere optie heeft voor- en nadelen, zodat een keuze niet eenvoudig te rnaken of in te voe-
ren is. De Commissie heeft om commentaar op de verhandeling gevraagd en een tender
uitgeschreven om deskundig advies in te winnen over de beste opties om de Zesde Richt-
lijn aan te passen aan de moderne bedrijfsvoering. Uit de eerste twee voorwaarden die de
Commissie aan de nieuwe regeling stelt, kan worden afgeleid dat de fiscale soevereiniteit
van de lidstaten een belangrijke rol speelt: waarborging van de budgettaire zekerheid van
de lidstaten en vermindering van de kosten die de autoriteiten moeten maken om op de

370 Consultation Paper on modernising Value Added Tax obligations for financial services and insu-
rances, te vinden op de website van de Commissie.
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naleving toe te zien. In de verhandeling worden deze voorwaarden gekoppeld aan gelijk-
waardige voordelen voor de aanbieders: rninder adrninistratieve lasten en rechtszeker-
heid. De Commissie zoekt dus naar een oplossing die zowel de kool als de geit spaart. De
pogingen die de Commissie in het verleden heeft ondernomen om de regelgeving te mo-
derniseren, zijn op dit dilemma gestrand.'?'

De laatste voorwaarde die de Commissie heeft gesteld is ook interessant, namelijk de
stroomlijning van de bepalingen inde Zesde Richtlijn en de overige bepalingen van com-
munautair recht op het gebied van financiele diensten en verzekeringen. De Commissie
verwees in dit verband naar het Witboek beleid op het gebied van financiele diensten
2005-2010.372 In dit Witboek vatte de Commissie de lopende projecten samen, zoals die op
het gebied van retailbankieren (hypotheken, consumentenkrediet en betalingsdiensten),
solvabiliteit (verzekeringen]. gekwalificeerde deelnerningen (investeringen. fusies en
overnames) en clearing en afwikkeling van financiele transacties. Ook gaf de Commissie
een overzicht van de lopende gedachtewisselingen. zoals die over grensoverschrijdende
consolidatie, elektronisch geld. verzekeringsgarantieregelingen, het Verdrag van Den
Haag inzake effecten en optionele instrumenten. De Commissie verklaarde op het gebied
van ratingbureaus. financiele analisten, overnames en kapitaalvereisten voor gereglernen-
teerde markten geen nieuwe initiatieven te ontplooien. Zij kondigde aan wei nieuwe re-
gelgeving te willen invoeren voor beleggingsfondsen en financiele diensten aan consu-
menten (bankrekeningen en kredietbemiddelaars).

De btw-regels kunnen door de vrijstellingen (zonder recht op aftrek van voorbelasting) en
de mogelijkheid die sommige lidstaten bieden om toch voor belastingheffing te kiezen,
marginale effecten hebben die in bepaalde situaties een licht voor- ofnadeel creeren, De vra-
gen die aan het HvJ EG zijn voorgelegd (par. 3.3.4. van Deel II) en de verhandeling van de
Commissie over de modernisering van de btw-regels laten zien dat de huidige regelgeving
veel vragen oproept en uitnodigt tot de ontwikkeling van structuren om de btw-druk te ver-
lagen. De verhandeling kondigt ingrijpende wijzigingen van de btw-regels voor financiele
diensten en verzekeringen aan. Het zou de samenhang binnen de communautaire rechtsor-
de ten goede komen indien deze wijzigingen werden afgestemd op de secundaire regelge-
ving als geheel. Dat dit onder de huidige regelgeving niet het geval is, wordt uiteengezet in
par. 3.3.4. van Deel II, waar de jurisprudentie van het HvJ EGover financiele diensten en ver-
zekeringen wordt besproken. Het HvJ EG heeft geoordeeld dat gelijkluidende communau-
taire begrippen een verschillende betekenis hebben indien de doelstellingen van de Zesde
Richtlijn zich tegen de toekenning van dezelfde betekenis verzetten. Een voorbeeld vormt
het begrip 'handelingen ter zake van verzekeringen' dat ook in de verzekeringsrichtlijnen
wordt gebruikt. De inhoud van dit begrip in beide soorten regelgeving verschilt.

3.5.3 Commentaar van de instellingen

De instellingen hebben in de officiele mededelingen geen uitvoerige beschouwingen ge-
wijd aan de btw-positie van houdsters en financieringsmaatschappijen. De mening van de
Commissie kan worden afgeleid uit de opmerkingen die zij heeft ingediend in de besliste
zaken. Zo haalde advocaat-generaal Van Gerven in zijn condusie in de zaak Satam373 de
Cornmissie aan die had aangegeven dat zij van oordeel was dat 'dividenden, alsmede andere

financie1e producten van een ondememing, zoals meerwaarden resulterend uit de verkoop van een par-
ticipatie' niet de tegenprestatie vormden voor een aan btw onderworpen prestatie, en even-
min voor een van btw vrijgestelde activiteit. Deze opbrengsten, die de vergoeding vormen

371 Zie hoofdstuk 1 van het Consultation Paper.
372 Witboek op het gebied van financiele diensten 2005-2010 van 5 december 2005, te vinden op ht-

tp://europa.eu.intjcomm/intemal_market/finances/policy/index_en.htm#20051205.
373 Conclusie van 23 januari 1993, Satam, nr. C-333/91, ]urispr. 1993, p.I-3513.
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voor een kapitaalbelegging, vielen volgens de Commissie buiten de werkingssfeer van de
btw.

Advocaat-generaal Fennelly verwoordde in de zaak Harnas & Helm374de mening van de
Commissie over handelingen in obligaties. Volgens de Commissie (en de Nederlandse re-
gering) kon het verwerven en houden van obligaties niet worden beschouwd als een eco-
nomische activiteit, omdat die activiteit vergelijkbaar was met het verwerven en houden
van aandelen. 'Dat in plaats van dividenden rente wordt ontvangen, onderscheidt de activiteit in
kwestie niet van die van een aandeelhouder, daar de ontvangen rente, evenaIs dividend, voortspruit uit
de loutere eigendom van de betrokken obligaties. In tegenstelling tot inkomsten uit lichamelijke zaken,
die voortspruiten uit de actieve exploitatie daarvan zoaIshet geval was in de zaak Van Tiem, kan de
houdervan obligaties passie!inkomsten verwerven louter op grond van de eigendom van de obligaties.'
Volgens de Commissie heeft een obligatiehouder, anders dan een aandeelhouder, geen
recht op controle of zeggenschap in de onderneming, zodat het enkele houden van een
obligatie dus a fortiori geen economische activiteit kan zijn. De Commissie voerde ook
een contextueel argument aan voor de gelijkstelling van het houden van obligaties met
het houden van aandelen en niet met de verlening van krediet, omdat de eerste twee ac-
tiviteiten samen worden vermeld in artikel13 B, sub d, ten vijfde, Zesde Richtlijn, en de
laatste afzonderlijk onder art. 13 B, sub d, ten eerste. Het standpunt van de Commissie
over het houden en verwerven (en verkopen) van aandelen en obligaties komt dus overeen
met het oordeel van het HvJ EG.

In antwoord op een vraag van een lid van het Europees Parlement over de opvattingen van
het btw-comite uit 1990 over het recht op aftrek van voorbelasting op uitgaven voor de
aan- en verkoop van aandelen, verwees commissaris Bolkestein+" naar het raadgevende
karakter van de adviezen van het btw-comite, Deze adviezen hebben geen enkele wette-
lijke status en binden de lidstaten niet. Een lidstaat die dergelijke adviezen publiceert,
doet dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De commissaris gafniet aan ofhij het
standpunt van het btw-cornite, dat voor de aan- en verkoop van aandelen geen recht op
aftrek zou bestaan, deelde. Uit het antwoord kan wel worden afgeleid dat de Commissie
met ingang van 2000 haar aandacht heeft verlegd van de ontwikkeling van een nieuw sy-
steem naar de verbetering van het overgangssysteem.

Uit haar schriftelijke opmerkingen in de zaak KapHag376blijkt dat de Commissie, zoals
het HvJEG zou oordelen, van mening is dat de opname van een vennoot in een personen-
vennootschap geen prestatie vormt. Zij vroeg zich af of de conclusie anders zou luiden als
er sprake was van directe ofindirecte inmenging in het bestuur van de vennootschap. In
het geval van een loutere verwerving ofuitoefening van de status van vennoot is er vol-
gens haar van een dergelijke inmenging geen sprake; hiervoor is immers vereist dat de
vennoot nog andere activiteiten uitoefent, wat in casu niet het geval is. Ik neem aan dat
de Commissie met 'andere activiteiten' werkzaamheden bedoelt, die verder strekken dan
de uitoefening van de rechten en plichten als vennoot (vergelijk punt 14 in het arrest Po-
lysar, waarin het HvJ EGde aandeelhouder en de vennoot reeds op een lijn stelde '?", en
de opmerkingen van advocaat-generaal Van Gerven).

374 Condusie van 7 november 1996, Harnas & Helm, nr. C-80/95, Jurispr. 1997, p. 1-745.
375 Antwoord van commissaris Bolkestein op de schriftelijke vraag van het Parlementslid Michel

Hansenne (PPE-DE)aan de Commissie van 30 november 2000, nr. E-3729/00 (Pb. 2001 nr. C 174E/
128).

376 Arrest van 26 juni 2003, KapHag, nr. C-442/01, V-N 2003/34.14, FED 2003/552 en NTFR 2003/1146.
377 'Dit ligr anders wanneer de deelneminggepaard gaat met een zich direct of indirect moeien in het beheer van

de vennootschappen waatin wordt deeJgenomen. onverminderd de rechten die de houder van de deelnemingen
aIs aandeelhouder of vennoot heeft. '
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In Bijlage 2 bij de mededeling aan de Raad, het Europees Parlement en het EESC van
20 oktober 2003378 vermeldde de Commissie als onderdeel van de voorsteIlen die zij op
korte termijn wilde indienen, de belastingheffing van financiele diensten."? In de mede-
deling gaf de Commissie aIleen aan dar de huidige regeling ingewikkeld is. Zij heeft geen
uitsluitsel gegeven over de mogelijkheden die zij overweegt om de regeling eenvoudiger
te maken.

In het voorstel over de plaats van dienst380 stelde de Commissie een bepaling voor die een
einde beoogde te maken aan de discussie over de gesplitste houdstermaatschappij. Naar
aanleiding van de jurisprudentie van het HvJ EG is twijfel ontstaan of een actieve houd-
stermaatschappij in twee verschillende hoedanigheden optreedt: 1) als houdster, en 2) als
belastingplichtige. De positieve beantwoording van deze vraag heeft gevolgen voor de
plaats van bepaalde diensten (art. 9, lid 2, sub e, Zesde Richtlijn). Als belastingplichtige is
de actieve houdstermaatschappij btw verschuldigd indien zij deze diensten uit het buiten-
land betrekt, en als houdsterrnaatschappij is zij deze btw niet verschuldigd en dient een
in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter lokale btw te berekenen. Om aan de
praktische problemen die hieruit voortvloeien een einde te maken, heeft de Commissie
voorgesteld om een veronderstelling in de Zesde Richtlijn op te nemen, die luidt dat een
belastingplichtige wordt geacht altijd als belastingplichtige te handelen bij de ontvangst
van diensten, behalve wanneer deze diensten voor privedoeleinden van de belastingplich-
tige of van zijn personeel zijn bestemd (art. 9, lid 3, voorstel). Tenzij de Zesde Richtlijn op
het punt van de uitsluitingen van de aftrek wordt geuniformeerd en een duidelijke keuze
wordt gemaakt om de uitgesloten uitgaven als geheel prive dan wei als geheel zakelijk aan
te merken, kunnen de lidstaten de termen 'prive' en 'zakelijk' verschillend toepassen. Si-
tuaties van dubbele of geen heffing, beide onwenselijk in een interne markt, treden dan
in een nieuwe variant op.

3.6 CONCLUSIE

De btw vormt een instrument dat ten dienste staat aan de werking van de interne markt.
Uit de vorige paragrafen kan worden afgeleid dat de btw in dit opzicht niet optimaal func-
tioneert:
1. De harmonisatie van de indirecte belastingen, de belastingen die direct verbonden zijn

aan goederen en niet aan personen (hoewel personen een belangrijke rol vervullen bij
de heffing en de inning), is nog niet voltooid. Zo kent de Zesde Richtlijn vele be palin-
gen over de plaats van levering van goederen, vooral om te verzekeren dat de btw toe-
komt aan de lidstaat van verbruik. De Commissie heeft geconstateerd dat de speciale
regelingen, zoals die voor intracommunautaire transacties met nieuwe vervoermidde-
len, afstandsverkopen en leveringen aan niet tot aftrek gerechtigde belastingplichti-
gen en niet-belastingplichtige rechtspersonen, ingewikkeld zijn. Als gevolg hiervan on-
dervinden de betrokken belastingplichtigen moeilijkheden bij de voldoening aan de
regels (zowel wat betreft de bepaling van de plaats van levering als de voldoening aan
de administratieve verplichtingen), en kunnen de autoriteiten de regels moeilijk hand-
haven.

2. De overgangsregeling voor intracommunautaire transacties heeft geleid tot een nieuw
fraudepatroon, de carrouselfraude, waarbij fraudeurs gebruikmaken van handelsgoe-

378 Balans en bijstelling van de prioriteiten van de B1W-strategie, COM(2003)614 def.
379 Zie ook het antwoord van commissaris Bolkestein op de schriftelijke vraag van het Pariementslid

Theresa Villiers (PPE-DE)aan de Commissie van 10 JUDi 2002, Of. E-1631j02 (Pb. 2003 Of. C 110Ej
22), waaruit blijkt dat de Commissie de harmonisatie van de btw op financiele diensten niet als
een prioriteit beschouwde, hoewel zij weI als een punt van aanpak werd genoemd in de btw-stra-
tegie van JUDi 2000. De commissaris gaf aan dat vrijstellingen een verstorend effect hebben, zodat
een regeling diende te worden ontworpen waarin de afschaffing van de vrijstelling kon worden
bereikt zonder een aanzienlijke verzwaring van de adm.in..istratieve verplichtingen.

380 Voorstel van 23 december 2003, COM(2003) 822 def.
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deren die zich vrij van btw in het communautaire verkeer bevinden. Deze fraude
schaadt de mededinging en leidt tot een aanzienlijk inkomstenverlies voor de lidsta-
ten. De extra maatregelen die de lidstaten treffen om toezicht te houden op de handel.
zijn inefficient en onvoldoende. Deze maatregelen treffen bovendien in toenemende
mate de goedwillende handelaren die onschuldig zijn aan de fraude die in hun bedrijfs-
tak wordt gepleegd, zodat ook normale handelstransacties bovenmatige hinder onder-
vinden van de speciale maatregelen om de overgangsregeling te handhaven.

3. De Zesde Richtlijn kent 21 bijzondere regels voor de plaats van dienst, die aile aanlei-
ding geven tot interpretatie- en toepassingsvragen. De Cornmissie doet regelmatig
voorstellen die leiden tot een verschuiving van de plaats van dienst tussen belasting-
plichtigen naar de plaats waar de afnemer is gevestigd of een vaste inrichting heeft
waaraan de dienst wordt verleend, maar geeft aan zelf de voorkeur te geven aan gefrac-
tioneerde betaling van de btw. Voor dienstverlening aan niet-belastingplichtigen wil
de Commissie aanknopen bij de plaats waar het gebruik plaatsvindt. De aanhangige
voorsteilen over de plaats van dienst tussen belastingplichtigen en het aangekondigde
voorstel voor de plaats van dienst aan niet-belastingplichtigen doen vermoeden dat het
aantal regels voor de plaats van dienst niet zal afnemen. Interpretatie- en toepassings-
vragen zullen zich dan blijven voordoen.

4. Vasthouden aan (of de herinvoering van) het beginsel van gefractioneerde betaling tus-
sen belastingplichtigen en toepassing van het besternminglandbeginsel bij dienstver-
lening aan niet-belastingplichtigen lijken slechts mogelijk indien de Raad de voorstel-
len van de Comrnissie accepteert voor vereenvoudiging van de administratieve ver-
plichtingen voor de belastingplichtigen en de afschaffing c.q. modernisering van de
Achtste Richtlijn voor de aftrek c.q. teruggaafvan in andere lidstaten betaalde btw. De-
ze voorstellen stuiten vooralsnog op politieke blokkades binnen de Raad, zodat door-
gaan met het praktische werkprogramma van de Comrnissie voorlopig de enige rna-
nier is om de grootste obstakels aan te pakken.

5. Het neutraliteitsbeginsel vereist dat alle belastingplichtigen die gelijksoortige hande-
lingen verrichten, gelijk worden behandeld. Binnen een interne markt rechtvaardigt
de woon- ofvestigingsplaats van de belastingplichtige geen verschil in behandeling. Be-
lastingplichtigen die hun economische activiteiten naar een andere lidstaat willen uit-
breiden. ondervinden een aantal hindernissen. Iedere lidstaat heeft zijn eigen regels
over registratie, indiening van de aangifte en de opgaafintracommunautaire leverin-
gen. betaling. bijhouden van de boekhouding. controles en afinelding. Een fiscaal ver-
tegenwoordiger. hoewel niet langer verplicht, kan goede diensten bewijzen in een lid-
staat waarvan de belastingplichtige de taal niet machtig is maar brengt kosten met
zich mee. De kosten die met de vervulling van de adrninistratieve verplichtingen ge-
moeid zijn, zijn nog steeds aanzienlijk, Wellicht dat aanvaarding van het voorstel van
de Cornmissie over de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen verlich-
ting zal brengen, in combinatie met aanvaarding van het voorstel van de Cornmissie
over de herziening van de plaats van dienst tussen belastingplichtigen.

6. De huidige btw-regels zijn niet afgestemd op de moderne bedrijfsvoering en de produc-
ten van de financiele sector. De vrijstellingen van art. 13 B hebben, zoals aile vrijstel-
lingen, een verstorend effect op diensten die aan belastingplichtigen met een recht op
aftrek van voorbelasting worden verleend. De combinatie met de mogelijkheid die lid-
staten mogen bieden aan belastingplichtigen om voor heffing van btw te kiezen, roept
een aantal vragen op die aantonen dat de regels niet passen binnen een interne markt.
Wei roept de behandeling van effecten en waardepapieren interessante vragen op, die
het onderwerp zijn geweest van prejudiciele procedures. De Cornmissie heeft aange-
kondigd de btw-regels voor financiele diensten en verzekeringen te willen herzien.

Geconcludeerd kan worden dat de regelgever nog niet is geslaagd in zijn opdracht tot har-
monisatie. De besluitvorrning binnen de Raad verloopt nog altijd traag, zodat de operatie
tot vereenvoudiging en modernisering die de Cornrnissie in gang heeft gezet, vermoede-
lijk nog jaren zal vergen. Op zich vormen de voorgestelde maatregelen een consistent ge-
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heel dat, indien ook in zijn geheel aangenomen, vooral de problemen rond de plaats van
dienst en, in het verlengde daarvan, de administratieve lasten van belastingplichtigen die
in meerdere lidstaten voor de btw zijn geregistreerd, zal verminderen.

De antwoorden die de Commissie geeft naar aanleiding van vragen van leden van het Eu-
ropees Parlement over de harmonisatie van de btw maken twee zaken duidelijk. Ten eer-
ste, dat het Europees Parlement geen wetgevende bevoegdheid heeft op het gebied van de
btw. Het Parlement kan uitsluitend via dit castiistische middel aandacht vragen voor de
praktische problemen die het bedrijfsleven, onderdeel van het electoraat, ondervindt bij
de uitoefening van het recht op vrij verkeer.381 Ten tweede dat de Commissie de geschets-
te problemen onderkent, maar niet bij machte is zelfstandig in te grijpen. Aileen indien
de regelgeving wel is geharmoniseerd en een lidstaat zijn communautaire verplichtingen
niet vervult, kan de Commissie een inbreukprocedure inleiden om de lidstaat te bewegen
alsnog de juiste maatregelen te treffen. De regelgevende bevoegdheid berust niet bij de
twee hiervoor genoemde instellingen, maar bij de Raad.

De Raad zou er goed aan doen de voorstellen van de Commissie te bestuderen, het liefst
in samenhang met de projecten die in Canada en de Verenigde Staten zijn opgezet om tot
een effectieve lastenverlichting te komen. Hierbij zal, om de besluitvorming niet extra te
bemoeilijken, aandacht nodig zijn voor de handhaving van de fiscale soevereiniteit van de
lidstaten. De wijziging van de Zesde Richtlijn mag geen grote verschuivingen in de verde-
ling van de belastingopbrengsten veroorzaken en geen grote invloed hebben op de bepa-
ling van de opbrengsten (de tarieven) en de inning daarvan. Binnen een interne markt zou
aan dergelijke overwegingen niet veel aandacht behoeven te worden geschonken. Dat dit
wel noodzakelijk is, is te danken aan het grote gewicht dat de Raad toekent aan de belan-
gen van de individuele lidstaten, wat ten koste gaat van de belangen van de collectiviteit
- de Gemeenschap. Het vrije verkeer, dat de welvaart van de volkeren van Europa dient te
maximaliseren, is ondergeschikt aan de verde ling van de huidige opbrengsten tussen de
lidstaten.

381 Soms hebben de vragen betrekking op het vrije verkeer van persoonlijke bezittingen van parti-
culieren; zie bijvoorbee\d het antwoord van commissaris Bolkestein op de schriftelijke vraag van
het Parlementslid Graham Watson (ELDR) aan de Commissie van 25 oktober 2001, nr. E-2966/01
(Pb. 2002 nr. C 205E/17).
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4 Eigen middelen - noodzaak uniforme grondslag

4.1 INLEIDING

De behoefte aan eigen middelen. i.e. inkomsten waartoe de Gemeenschappen autonoom
zijn gerechtigd, ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw. Tegenover de verpJichtin-
gen die de Gemeenschappen aanvaardden tegenover de lidstaten en hun burgers. zoals de
landbouwuitgaven en de cohesie- en structuurfondsen. behoorden auto nome eigen in-
komsten te staan, die de Gemeenschappen in staat steiden een stabiel en rechtvaardig be-
grotingsbeleid te voeren, Paragraaf 4.2. bevat een overzicht van de belangrijkste ontwik-
kelingen rond de eigen middelen, die op dit moment bestaan uit vier bronnen: de invoer-
rechten, de landbouwheffingen. een percentage van de grondslag van de btw en een
bijdrage van de lidstaten op basis van hun brute nationaal product. De vraag luidt welke
invloed deze ontwikkelingen. die vooral het gevolg zijn geweest van politieke keuzes,
hebben gehad op de harmonisatie van de btw.

De btw nam bij de introductie van de eigen middelen een belangrijke plaats in aan de in-
komstenkant van de begroting. Recente ontwikkelingen. vooral de introductie van de
vierde bron - de bijdrage op basis van het brute nationaal product -. hebben gezorgd voor
een significante afuame van het belang van de btw als inkomstenbron. De berekening van
de grondslag van de btw, die volgens communautaire voorschriften wordt vastgesteld,
staat onveranderd centraal in de regelgeving over de eigen rniddelen - hoewel de grond-
slag sinds een aantaljaren is afgetopt tot een percentage van het brute nationaal inkomen
van de lidstaten. Ik bespreek deze regelgeving - niet aileen voor de btw maar ook voor de
andere bronnen - uitvoerig in par. 4.3 .. waarbij de vraag wordt beantwoord naar de in-
vloed die de regelgeving rond de eigen middelen heeft gehad op de ontwikkeling van de
Zesde Richtlijn. In par. 4.4. wordt de invloed besproken van toekomstige keuzes inzake
het stelsel van de eigen middelen op de interne rnarkt, de werking van het stelsel van de
eigen middelen en de btw. In par. 4.5. worden enkele condusies getrokken over de rol van
de regelgever in het stelsel van de eigen middelen.

Omdat de werking van het stelsel van de eigen rniddelen zelden een punt van stu die is in
een fiscaal geschrift, wordt de regelgeving gedetailleerd besproken. Eerst wordt voor een
goed begrip van de achtergronden de geschiedenis beschreven, voornamelijk aan de hand
van de stukken die de instellingen hebben geproduceerd.

4.2 GESCHIEDENIS

4.2.1 Klassieke acquis

De wens om de bijdragen van de lidstaten te vervangen door eigen rniddelen uit fiscale
bronnen. werd geuit in een periode die achterafkan worden omschreven als een van gren-
zeloos optimisme. Het was de periode die voorafging aan de Oliecrisis, en de econornieen
van de lidstaten ontwikkelden zich voorspoedig. Tijdens de vergadering van de Raad op 1
en 2 december 1969 in Den Haag verklaarden de lidstaten te willen streven naar een eco-
nomische en monetaire unie, die in etappes zou moeten worden bereikt. Het voomemen
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om eigen middelen te vormen werd enige tijd later, op 21 april 1970, na de aanvaarding
van de Eerste en de Tweede Richtlijn, neergeIegd in het eerste EigenmiddelenbesIuit.382
De eigen middelen werden gevormd door de landbouwheffingen, de invoerrechten op
producten die werden ingevoerd vanuit derde landen en een maximum van 1% van de op
uniforme wijzevoor de lidstaten vastgestelde grondsJagvan de btw. De Raad nodigde de Commis-
sie uit om met een voorstel te komen voor een Zesde Richtlijn met maatregelen om de
uniforme grondsiag van de btw vast te stellen. Het EESC definieerde de eigen middelen
later als voIgt: 'aan de Gemeenschap toegewezen inkomsten om de eigen begroting tefinancieren, die
haar rechtens toekomen zonder besluiten van de nationale overheden'. 383

De samenhang tussen beide ontwikkelingen, de vorming van de economische en mone-
taire unie en de vervanging van de bijdragen van de lidstaten door eigen middelen uit fis-
cale bron, blijkt uit de Resolutie van 22 maart 1971.384 De Raad sprak de wens uit een eco-
nomische en monetaire unie te ontwikkelen volgens een aantal etappes. De eerste etappe
diende op 1 januari 1971 te beginnen en de laatste etappe diende binnen tienjaar nadien
te zijn voltooid. De volgende voorwaarden waren volgens de Raad onontbeerlijk voor een
succesvolle afronding van de vorming van de economische en monetaire unie:
1. Het einddoeI zou binnen tien jaar te verwezenlijken zijn, mits de regeringen hun poli-

tieke steun verleenden;
2. De belangrijkste beslissingen in het economische beleid zouden op gerneenschapsni-

veau worden genomen. De noodzakelijke bevoegdheden zouden voor dit doel worden
overgedragen. Het proces diende uit te monden in een gemeenschappelijke munt;

3. Voor de verwezenlijking van dit doel diende een aantal rnaatregelen te worden getrof-
fen. De voorbereidende werkzaarnheden dienden tijdens de eerste etappe te worden
verricht. Tot deze maatregelen behoorde onder andere een wijziging van het EG-Ver-
drag;

4. De eerste etappe diende binnen drie jaar na aanvang te worden afgerond. Deze etappe
was bestemd om de communautaire instrumenten doeltreffender te maken, zodat de
Gemeenschap als een geheel kon functioneren binnen het internationale monetaire
stelsel;

5. De eerste etappe hield in dat a) de begrotingspolitiek van de lidstaten zou worden ge-
voerd in overeenstemming met gemeenschappelijke doeleinden, b) een zekere harmo-
nisering op belastinggebied tot stand zou worden gebracht, c) de monetaire en krediet-
politiek hecht zou worden gecoordineerd en d) de integra tie van de kapitaalmarkten
zou worden verstevigd;

6. De Gemeenschap zou geleidelijk gemeenschappelijke standpunten moeten innemen
ten aanzien van de monetaire verhoudingen met andere landen en internationale in-
stellingen. en geen gebruik moeten maken van regelingen voor de versoepeling van
het internationale wisselkoerssysreem.P''

De verwezenlijking van de economische en monetaire unie vereiste dus politieke wil, sa-
menwerking en overdracht van bevoegdheden aan de instellingen. Uit de opsomming van
de doelstellingen die de Raad voor ogen had, blijkt de verbinding tussen de vestiging van
de interne markt en de economische en monetaire unie.386 Na de vestiging van de econo-
mische en monetaire unie zou de Gemeenschap:

382 Pb. 1970 nr. L94/19.
383 Advies van 12 mei 2005, COM(2004)501 def., 2004/0170 (CNS).
384 Pb. 1971/1 nr. C 028.
385 Ik veronderstel dat de Raad hier het oog had op de vastJegging van de wisselkoersen van de vaJuta

van de lidstaten die veel later dan voorzien inderdaad tot stand kwam.
386 Terugkijkend vaJt op dat de vorming van een politieke unie aanvankelijk geen merkbare rol heeft

gespeeJd in dit proces. De voorstanders van de economische en monetaire unie spraken 30 jaar
later de hoop uit dat de invoering van de euro zou leiden tot een politieke unie.
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1. Een zone vormen waarbinnen vrij verkeer van personen, goederen. diensten en kapi-
taal zou plaatsvinden zonder structure Ie of region ale onevenwichtigheden te veroor-
zaken;

2. Een afzonderlijk monetair geheel vormen dat zou worden gekenmerkt door de totale
en onherroepelijke convertibiliteit van de valuta. de opheffing van de fluctuatiemarges
van de wisselkoersen en het voorgoed vaststellen van de wisselkoersverhoudingen.
welke factoren noodzakelijke voorwaarden zijn voor een munteenheid;

3. Op economisch en monetair gebied de bevoegdheden en verantwoordelijkheden heb-
ben die het haar mogelijk zouden maken het beheer over de unie te voeren.

Om de daadwerkelijke vrijmaking van het verkeer en de onderlinge vervlechting van de
econornieen te versnellen. zou de Raad de volgende maatregelen treffen:
- Vaststelling van comrnunautaire voorschriften voor de uniforme grondslag van de btw;

Harmonisatie van het toepassingsgebied. de grondslag en de wijze van heffing van ac-
cijnzen;
Harmonisatie van bepaalde belastingen die het kapitaalverkeer binnen de Gemeen-
schap rechtstreeks kunnen beinvloeden (vooral voor vastrentende waarden en dividen-
den);
Harmonisatie van de structuur van de vennootschapsbelastingen;
Geleidelijke uitbreiding van de belastingvrijstellingen voor particulieren bij het over-
schrijden van de grenzen binnen de Gemeenschap.

Voor het einde van de eerste etappe (1 januari 1974) nam de Raad voorstellen in behande-
ling voor de onderlinge aanpassing van de tarieven van de btw en de accijnzen. Achteraf
is vast te stellen dat de voltooiing van de economische en monetaire unie niet binnen een
periode van tien jaar is gelukt. Het voorgestelde tempo kon zelfs ten tijde van de opstel-
ling van de Resolutie als al te voortvarend worden bestempeld. De oprichters Italie en Bel-
gie ondervonden problemen met de tijdige invoering van de btw, terwijI op dat moment
toetredingsonderhandelingen werden gevoerd met drie nieuwe lidstaten (par. 2.1.2). De
vertraging die de invoering van de Eerste en de Tweede RichtIijn hierdoor opliep, werkte
door naar de invoering van de Zesde Richtlijn, de richtlijn die een scharnierfunctie zou
moeten vervullen in het hiervoor geschetste proces.

Zoals uit de beschrijving van de geschiedenis van de Zesde Richtlijn blijkt, is het destijds
voorgestelde niveau van harmonisatie nog altijd niet bereikt (hoofdstuk 2). Zo zijn de btw-
tarieven en de vrijstellingen 35 jaar na de publicatie van de Resolutie nog niet geharmo-
niseerd. Later dan de bedoeling was. heeft de Raad een minimum van 15%aanvaard voor
het algemene tarief en nieuwe regels vastgesteld voor de verlaagde tarieven. De harmoni-
satie van de tarieven is minder urgent geworden door de gewijzigde visie van de Raad op
de toekomst van de btw. De Raad verkiest de huidige overgangsregeling boven een nieuw
systeem op basis van een oorsprongsland- offiscale-woonplaatsbeginsel, zoals de Commis-
sie voorstaat. Aan het einde van deze paragraafbespreek ik de visie van de Commissie en
het EESC op de toekomstige invulling van de inkomstenkant van de begroting. De uit-
komst van de vergaderingen van de Raad over de begroting voor de jaren 2007 tot en met
2013 zal van grote invloed zijn op de ontwikkeling van de btw in de komende jaren.

Een van de in 1971 aangekondigde maatregelen had betrekking op de vaststellingvan uni-
forme voorschriften voor de grondslag van de btw, de basis voor de berekening van een
deel van de eigen middelen tot dekking van de gemeenschappelijke begroting. De Com-
missie diende op 29 juni 1973387 een gedetailleerd voorstel in. Het EESCmerkte in zijn ad-
vies over het eerste voorstel voor een Zesde Richtlijn388 op dat een harmonisatie van de
grondslag die de Gemeenschap een bron van inkomsten zou verschaffen, zeker een instru-

387 Pb. 1973 nr. C 80/l.
388 Advies van 31 januari 1974. Pb. 1974 fir. C 139/15.
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ment was om de bijdrage van de lidstaten aan de begroting op een billijke wijze te verde-
len. Het EESC achtte de bepalingen die de Commissie voorstelde noodzakelijk met het oog
op de verwezenlijking van een nieuwe fase in de harmonisatie van het communautaire
btw-stelsel. Het Europees Parlement=" benadrukte dat gemeenschapsvoorschriften nodig
waren op fundamentele gebieden: de belastingplichtige, het belastbare feit, de aftrek, de
uitzonderingen. enz., om de lasten evenwichtig over de lidstaten te verdelen. Het EESCen
het Europees Parlernent gaven blijk van een goed inzicht in de mate van afstemming tus-
sen de Zesde Richtlijn en de regelgeving rond de eigen middelen die nodig was om het
doel, een bi1lijke lastenverdeling conform voorafvastgelegde afspraken, te bereiken. Voor
de berekening van de uniforme grondslag kwamen twee methoden inbeeld, de fiscale en
de macro-economische.

De fiscaZe methode lOU zijn gebaseerd op de aangiften van de belastingplichtigen. die het
bedrag dat voor de eigen middelen was bestemd apart op de factuur en op de aangifte
moesten vermelden. Simons=? ging ervan uit dat de btw-tarieven met het communautaire
percentage, stell procentpunt, moesten worden verhoogd. Volgens het Europees Parle-
ment was dit niet de bedoeling omdat de lidstaten de betaling van de eigen middelen kon-
den verrekenen met de bijdrage die zij niet langer verschuldigd waren. De introductie van
de eigen middelen mocht niet gepaard gaan met een belastingverhoging. Simons be-
schreef de problemen die de bijzondere regelingen en tarieven zouden veroorzaken, en
die meer administratieve werkzaamheden voor de belastingplichtigen en de autoriteiten
zouden opleveren. Hij voegde hieraan toe dat de verplichting om een aantal keer per jaar
uit te rekenen hoeveel belasting aan de communautaire middelen moest worden betaald,
de affectie tot de EEGniet zou vergroten. De Comrnissie he eft op dit punt altijd een andere
mening verkondigd; zij is ervan overtuigd dat het besef bij de burgers van wat de Gemeen-
schappen deden en wat deze werkzaamheden kostten, de band tussen de instellingen en
de burgers lOU verstevigen.'?' Het criterium van de zichtbaarheid vormt voor de Commis-
sie een van de criteria die een rol spelen bij de selectie van het geschiktste autonome, fis-
cale eigen middel (par. 4.3.4).

De macro-economische methode zou zijn gebaseerd op statistische gegevens over de btw-op-
brengsten. Hierbij stond de betrouwbaarheid van de statistische gegevens centraal. Voor
deze methode besprak Simons de problemen die verschillende tarieven zouden opleve-
ren. In een lidstaat met een tariefwas de vaststelling van de grondslag eenvoudig. betoog-
de hij.Bij meerdere tarieven werd dit lastig, omdat de lidstaat gegevens nodig zou hebben
over het aandeel van elk tarief in de btw-opbrengst, Hij verwachtte dat de keuze zou vallen
op de fiscale methode. die betrouwbaarder zou zijn. Deze voorspelling is niet correct ge-
bleken. Bij de discussie over de toekomst van de btw kunnen de analyses en inzichten van
Simons en zijn tijdgenoten nog van pas komen. De Comrnissie heeft namelijk voorgesteld
de statistische methode te verlaten en een nieuwe btw te introduceren, die op basis van
de fiscale methode wordt berekend.

De fiscale methode vereist een directe band tussen de regelgeving over de btw enerzijds
en die over de eigen middelen anderzijds, vooral in een situatie waarin een belastingplich-
tige twee aangiftes doet: een voor de nationale schatkist, en een voor de eigen middelen.
De macro-economische methode laat een iets losser verband toe. De belastingplichtige
past de (in nationaal recht omgezette) Zesde Richtlijn toe, waarna de lidstaten de op-
brengsten verdelen over de nationale schatkist en de eigen middelen in overeenstemming
met de regelgeving rond de eigen middelen. De Comrnissie streefde bij de introductie van

389 Zittingsdocumenten van 14 februari 1974, nr. 360/73.
390 A.L.e. Simons, 'De opheffing van grenzen voor accijnzen en omzetbelasting. Enige staatsrechte-

lijke problemen en fiscale wensen (II, slot)" WFR1973/165.
391 Verslag van de Commissie over de werking van het stelsel van eigen middelen van 6 september

2004, COM(2004) 50S def/2.
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de eigen middelen naar een tussenoplossing. De belastingplichtige behoefde de 'commu-
nautaire btw' niet apart te verrnelden, maar de lidstaten dienden wel zodanige eisen aan
de aangifte te stellen dat het aandeel in de eigen middelen kon worden vastgesteld. Het
Europees Parlement stelde vast dat de Commissie kennelijk uitging van de fiscale metho-
de. Volgens het Europees Parlement was de macro-economische methode eveneens ver-
enigbaar met het Eigenmiddelenbesluit. Het was essentieel dat de Gemeenschap eigen in-
komsten kreeg die naar objectieve maatstaven werden berekend; volgens welke methode
dit zou gebeuren, was minder belangrijk. Het Parlement gafimpliciet de voorkeur aan de
laatstgenoemde methode door de nadruk te leggen op de verbetering van de statistische
praktijk.P'' Ook wees het Parlement op de nadelen die de fiscale methode kon hebben,
omdat verschillen in mentaliteit en controlesystemen van invloed konden zijn op de op-
brengst. Het komt mij voor dat dit probleem zich bij beide methoden voordoet, omdat ook
de statistieken zijn gebaseerd op eventueel verkeerde gegevens die de belastingplichtigen
aanleveren en de correctie daarvan afhankelijk is van de kwaliteit van de controle door de
autoriteiten.

Reugebrink=" vroeg zich af ofhet Eigenrniddelenbesluit weI noopte tot een vergaande
harrnonisatie van de grondslag. Hij wees op de opmerkingen van het Europees Parlement,
dat zich in gelijke bewoordingen uitliet. Het Parlement merkte op dat de Comrnissie het
Eigenmiddelenbesluit klaarblijkelijk he eft gebruikt om de gehele harrnonisatie van de
btw in gang te zetten, met als einddoel de ophefting van de grenzen. Reugebrink yond dat
de ontwikkelingen te snel gingen; de bevolking was nog niet geheel aan de btw gewend,
en een grondige aanpassing van het btw-stelsel zou te vroeg komen. Hij wees in dit ver-
band op de voordelen van de macro-econornische methode, die minder belastend zou zijn
voor de belastingplichtige.

Uit de jurisprudentie (hoofdstuk 4 van Deel II) blijkt dat het HvJ EG de harmonisatie van
de grondslag net zo emstig heeft genomen als de Commissie haar heeft bedoeld. Hoewel
de Raad uiteindelijk een vrijblijvender tekst heeft aangenomen met afwijkende maatre-
gelen, keuzes voor de lidstaten en overgangsbepalingen, deelt het HvJ EG de visie van de
Commissie dat een communautaire uitleg van de bepalingen in de Zesde Richtlijn nood-
zakelijk is om de lidstaten te geven waar zij zelf naar streven met de ins telling van de ei-
gen rniddelen: een rechtvaardige en billijke verde ling van de lasten volgens communau-
taire voorschriften. Dit komt vooral tot uitdrukking in de jurisprudentie over de maatstaf
van heffing (par. 4.4. van Deel II) en de vrijstellingen (par. 4.5. van Deel II). De Commissie
heeft haar visie op dit punt kernachtig vastgelegd in haar Eerste verslag.P" Zij merkte op
dat de geleidelijke eliminatie van de verschillen tussen de lidstaten, zowel die werden ver-
oorzaakt door de Zesde Richtlijn zelf als die werden veroorzaakt door de verschillen in in-
terpretatie, in de eerste plaats een voorwaarde was voor de verbetering van de hefting van
de eigen rniddelen.

In het begin hadden de lidstaten de keuze tussen de fiscale en de macro-economische me-
thode, die ook bekend stond als de opbrengstenmethode.P" In 1989 werd de opbrengsten-
methode verplicht gesteld en dienden de lidstaten aan de hand van statistische gegevens
over de ontvangen btw de grondslag te herleiden door de opbrengsten te delen door het

392 De berekening van de macro-economische gegevens vormt nog steeds onderwerp van d.iscussie
tussen de Raad en de Commissie, zie het Besluit van de Raad van 29 september 2000 betreffende
het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen. Pb. 2000 nr. L 253/42. De Com-
missie wil dat aIle gegevens volgens het Europese stelsel van economische rekeningen (ESR95)
worden berekend. Ind.ien wijzigingen van het ESR 95 leiden tot significante wijzigingen in het
bruto nationaal inkomen van de lidstaten, besluit de Raad of deze wijzigingen oak gelden voor
de eigen middelen.

393 J. Reugebrink. 'De ontwerp zesde richtlijn nader beschouwd (I)" WFR1974/465.
394 Rapport van 14 september 1983, COM(83)426 def
395 Verordening nr. 2892/77 van 19 december 1977. Pb. 1977 nr. L 336.
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(gewogen gemiddeld) tarief. De Commissie stimuleerde de lidstaten om de samenstelling
van de statistieken te verbeteren en de nieuwste rekenmethodes hiervoor aan te wenden.
In zekere zin werd hierbij de directe band tussen de methode van beffing van de btw en
de berekening van bet btw-aandeel in de eigen middelen losgelaten, omdat de omvang
van de opbrengsten en niet het systeem van de Zesde Ricbtlijn als basis werd genomen
voor de verdeling tussen de nationale schatkist en de eigen middelen. Later heeft de Com-
missie de nodige kanttekeningen geplaatst bij deze ontwikkeling. vooral omdat de op-
brengstenmethode ingewikkeld is en het gebruik van dezelfde statistische methode ver-
eist in alle lidstaten (par. 4.2.4). Hierbij zal een rol bebben gespeeld dat een lossere band
tussen de Zesde Richtlijn en de regelgeving rond de eigen middelen de financiele autono-
rnie van de Gemeenschap aantast. De Commissie is door de toepassing van de statistiscbe
methode afhankelijker geworden van de berekeningen van de lidstaten. die in feite de
rniddelen aan de Commissie ter beschikking stellen. De Commissie kan de omvang van de
eigen middelen dus niet geheel zelfstandig vaststellen.

Intussen was de Gemeenschap toe aan een fundamentele bezinning op het stelsel van de
eigen rniddelen. Advocaat-generaal Geelhoed396 beschreef de complicaties die de toetre-
ding van gerniddeld armere lidstaten (Griekenland. Portugal en Spanje) veroorzaakte bij
de vasts telling van de begroting. Ten eerste vergde de opname van armere lidstaten de
overheveling van middelen van de rijkere naar de armere lidstaten en ten tweede dreig-
den de landbouwuitgaven onbeheersbaar te worden. Het Drieluik van Delors. dat de Com-
missie in februari 1987 indiende, betekende een ingrijpende wijziging van de openbare
financien van de Gemeenschap. Dit drieluik had gevolgen voor vier elementen uit de jaar-
lijkse besluitvorming over de begroting:
1. Het financiele kader voor de middellange termijn, dat zou worden vastgesteld voor een

periode van vijf of zes jaar, waarin de maximumuitgaven werden vastgelegd.
2. Het Eigenmiddelenbesluit, dat de tegenhanger van het financiele kader vormde, waar-

in de ontvangsten zouden worden vastgelegd.
3. De introductie van speciale maatregelen om de begrotingsdisdpline te bevorderen, die

vooral betrekking zouden hebben op de landbouwuitgaven.
4. De uitgaven van de structuurfondsen zouden nauwkeurig worden vastgelegd, om de

welvaartsverschillen tussen de lidstaten te verminderen. De uitgaven voor de struc-
tuurfondsen dienden na iedere begrotingsronde te worden herzien.

De advocaat-generaal wees op art. 268 EG. dat voorschrijft dat de uitgaven en de inkom-
sten in evenwicht moeten zijn. In bet Eigenmiddelenbesluit en de verordeningen waarin
de uitvoeringsmaatregelen zijn vastgelegd, worden de verplichtingen van de lidstaten
nauwkeurig omschreven. met name vanwege wat de advocaat-generaal betitelde als de in-
trinsieke kwetsbaarbeid van het communautaire begrotingsproces. Bij de compensatie
van tegenvallers en de verdeling van meevallers loopt de besluitvorming een zeker risico,
merkte de advocaat-generaal op. Hij doe Ide hier op de beginselen van de communautaire
begrotingstechniek. en die bet EESC als voigt beschreefin zijn advies van 12 mei 2005397

over het zesde Eigenmiddelenbesluit (par. 4.3.4):
- Het beginsel van het evenredig rendement ('juste retour'), dat een even wicht vereist

tussen de voor- en de nadelen van het lidmaatschap;
- Het solidariteitsbeginsel, op basis waarvan de individuele lidstaat meer moet toestaan

c.q. minder moet vragen in het belang van het collectief.

Tijdens de (politieke) discussies over de meerjarenbegroting proberen de lidstaten het op-
timale evenwicht te vinden tussen beide beginselen. Niettemin kunnen de technische be-
grotingsregels in de praktijk tot een onaanvaardbare uitkomst leiden. Het Verenigd Ko-

396 Condusie van 10 maart 2005. Commissie tegen Denemarken. or. C-392/02. jurispr. 2005, p. 1-9811.
397 Advies van het EESC over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van

eigen middelen van de Europese Gemeenschappen. COM(2004) 501 def
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ninkrijk kreeg een aanzienlijke korting op zijn bijdrage naar aanleiding van de vergade-
ring van de Raad in Fontainebleau in 1984. De Raad fonnuleerde een algemeen beginsel
op basis waarvan elke lidstaat die buitengewone lasten moet dragen in verhouding tot zijn
welvaart, voor een korting in aanmerking komt. Het Verenigd Koninkrijk had in die peri-
ode weinig voordeel van de speciale fondsen en de subsidies die de Gemeenschappen toe-
kenden, en had een relatieflaag welvaartspeil. De Raad besloot het Verenigd Koninkrijk
in 1985 een korting van 66%toe te kennen van het verschil tussen zijn bijdrage en bepaal-
de uitgaven waarvan het profiteerde. Het Verenigd Koninkrijk behoefde zelf niet bij te
dragen aan de compensatie van de korting. Hoewel het beginsel algemeen is geformu-
leerd, is het tot op heden aileen gebruikt om aan de onevenwichtige bijdrage van het Ver-
enigd Koninkrijk een eind te maken.

Het EESCheeft zich vrij kritisch getoond over het correctiemechanisme dat wordt toege-
past om de korting te berekenen, en dat volgens het EESCaan herziening toe is en een
bredere toepassing moet krijgen. Het mechanisme zou niet alleen tot evenwichtige, maar
bovenal tot doorzichtige en goed gemotiveerde oplossingen dienen te leiden. Het EESC
waarschuwde dat de onderhandelaars ook een bijzondere politi eke gevoeligheid aan de
dag moesten leggen en oog moesten hebben voor de publieke opinie, met name in de per
1 mei 2004 toegetreden lidstaten.

4.2.2 Verdieping en verbreding acquis

In 1989 werd een vierde bron aan de eigen middelen toegevoegd, een bijdrage die iedere
lidstaat is verschuldigd op basis van zijn brute nationaal product.F" De inkomsten uit de
traditionele eigen middelen (TEM,de invoerrechten en de landbouwheffingen) en de btw
(door de Commissie bestempeld als een statistische heffing), namen in omvang af. De
grondslag waarover de btw werd berekend werd afgetopt tot 55%en later tot 50%van het
bruto nationaal product van de lidstaat, terwijl het tarief dat hierop wordt toegepast in de
loop der tijd is gedaald van 1%(na een aanvankelijke stijging naar 1,4%)naar 0,30%in de
voorgestelde begroting voor de jaren 2007 tot en met 2013. Bovendien is het aandeel van
de TEMdat de lidstaten mogen inhouden voor de dekking van de gemaakte inningskos-
ten, gestegen van 10%naar 25%.Tussen 1996 en 2005 daalde het aandeel van de opbrengs-
ten van de TEMvan 19,1%naar 11,4%van de begroting, en dat van de btwvan 51.3%naar
14,1%van de begroting. De ornvang van de vierde bron nam navenant toe, van 29,6% in
1995 naar 74,5%in 2005. Het volgende overzicht illustreert de verandering van de samen-
stelling van de eigen middelenr"?

Middel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TEM 19,1% 18,8% 17,2% 16,8% 17,4% 18,1% 11,9% 13,0% 12,0% 11,4%

btw 51,3% 45,5% 40,3% 37,8% 39,9% 38,7% 28,8% 25,4% 14,6% 14,1%

BNP 29,6% 35,7% 42,5% 45,4% 42,7% 43,2% 59,3% 61,6% 73,4% 74,5%

De wijziging van de samenstelling van de eigen rniddelen is niet gepaard gegaan met een
ingrijpende, hierop afgestemde wijziging van de Zesde Richtlijn. Hoewel de Zesde Richt-
lijn en het eerste Eigenmiddelenbesluit wat betreft opbouw en systematiek op elkaar wa-
ren afgestemd (par. 4.3.1), heeft de invoering van de opbrengstenmethode op een later
tijdstip gezorgd voor een losser verband tussen de regelgeving op beide gebieden. De vele
uitzonderingen in de regelgeving en de afgifte van individuele beschikkingen aan de lid-

398 R.A.Wolf, 'B1W en de finandering van Europa', WFR2003/1553, merkte op dat de invoering van
de vierde bran wellicht deels verband meld met de verschillen tussen het aandeel van de zwarte
economie binnen de lidstaten. De vierde bran zou een rechtvaardiger verdeling van de lasten ge-
ven.

399 Opgenomen in het verslag van de Commissie over de werking van het stelsel van eigen middelen,
COM(2004) 505 def/2.
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staten die nodig waren om op correcte wijze rekening te houden met de overgangsrege-
ling van art. 28 Zesde Richtlijn en de derogaties van art. 27 Zesde Richtlijn, maakten de
afstemming van aanvang af gecompliceerd. De fiscaZe autonomie waaraan de Iidstaten tot
op heden vasthouden (de besluitvonning in belastingzaken geschiedt bij unanimiteit) is
altijd een remmende factor geweest in het harmonisatieproces van de btw. De behoefte
aanfinancie1e autonomie van de lidstaten (iedere lidstaat wi! zeit. tijdens de periodieke be-
grotingsonderhandelingen. bepalen welke bijdrage hij betaalt) is de doorslaggevende fac-
tor in de besluitvorming rond de eigen middelen. De combinatie van beide is een van de
factoren die een rol heeft gespeeld in de dating van het aandeel van de btw in de eigen
middelen. Het optimisme van het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw, waarin
aan de btw de grootste rol als eigen middel, waartoe de Gemeenschap autonoom was ge-
rechtigd, werd toegekend, werd, zoals hierna wordt toegelicht, door de politieke en eco-
nomische realiteit ingehaald.

De invoering van de vierde bron heeft de afuame van het financiele gewicht van de btw
binnen de eigen middelen ingeluid. Deze invoering werd veroorzaakt door vooral politie-
ke en sociaal-economische overwegingen. De lidstaten wilden voor de inkomstenkant van
de begroting niet afhankelijk zijn van een belasting die was gebaseerd op bestedingen c.q.
productie. De neergang van de economie in de jaren tachtig van de vorige eeuw kan als
de belangrijkste oorzaak worden aangewezen voor de introductie van de vierde bron. die
voor stabiliteit op budgettair vlak moest zorgen. Bovendien wensten de lidstaten meer ge-
wicht toe te kennen aan het welvaartspeil van de individuele lidstaten, ten koste van het
niveau van de economische activiteiten. Ook de korting die het Verenigd Koninkrijk op
zijn bijdrage bedong, hing samen met deze ontwikkeling. De politieke noodzaak van het
bereiken van een goed evenwicht tussen de voor- en nadelen van het lidmaatschap vormt
nog altijd de belangrijkste factor binnen de ontwikketing van de eigen middelen.

4.2.3 Versnelling acquis

De vierde bron, gebaseerd op de welvaart van de individuele lidstaten. vormt in deze pe-
riode de belangrijkste inkomstenbron van de Gemeenschap. De Commissie heeft voorge-
steld het begrip 'bruto nationaal product'. waarop deze bijdrage is gebaseerd, te vervan-
gen door 'bruto nationaal inkomen', aangezien dit begrip tot een rechtvaardiger resultaat
zou leiden omdat het de welvaartsverschillen tussen de lidstaten beter weerspiegelt. De
vierde bron kan niet worden beschouwd als een autonome bron, omdat deze bijdrage ge-
heel afhankelijk is van factoren waarop de instellingen van de Gemeenschap geen directe
invloed hebben. Hij is veeleer te typeren als een contributie. die de lidstaten verschuldigd
zijn op basis van periodieke afspraken. De Commissie heeft aangekondigd dat zij een stel-
sel van eigen middelen wi! invoeren dat de Gemeenschap minder afhankelijk maakt van
de lidstaten (par. 4.2.4). Het EESCheeft zich niet ongelukkig getoond met de veranderde
samenstelling van de eigen middelen. De bijdrage op basis van het bruto nationaal pro-
duct levert vanuit administratief oogpunt de minste moeilijkheden op en is het goed-
koopst. Het EESC vroeg zich afwaarom de Commissie vasthield aan de TEM en de btw als
eigen middelen: 'het EESC neemt hier nota van, maar tekent aan dat op het stuk van begrotingsbij-
dragen naleving van prindpes vaak hetveld moet ruimen voor economische overwegingen'. Het EESC
heeft hiermee op diplomatieke wijze de zienswijze van de Commissie verwoord: het prin-
cipe van de financiele autonomie van de Gemeenschap wordt ondergeschikt gemaakt aan
de onderhandelingen tussen de lidstaten. Een andere visie is ook mogelijk, namelijk dat
het beginsel van de financiele autonomie van de Gemeenschap ondergeschikt is aan het
beginsel van financiele autonomie van de lidstaten.
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4.2.4 Verbetering huidige systeem

De Commissie he eft inmiddels haar visie gepubliceerd op de toekomst van het stelsel van
de eigen middelen op de langere termijn (na het jaar 2013).400 Zij wil meer financiele au-
tonomie voor de Gemeenschap en heeft voorgesteld een nieuwe, autonome, fiscale in-
komstenbron aan te wijzen. Een van de kandidaten is de btw, die volgens een nieuw sy-
steem zal moeten worden geheven. De toekomstige ontwikkeling van de btw is deels af-
hankelijk van de vraag of zij haar status als onderdeel van de eigen middelen zal
behouden. De status als eigen middel vereist dat de uniforme grondslag wordt gehand-
haafd en dat de relevante bepalingen in de Zesde Richtlijn (zoals de reikwijdte van de btw
in algemene zin, de omschrijving van de belastbare handelingen, de maatstaf van heffing
en de vrijstellingen) worden geiiniformeerd. Alle overgangsbepalingen, derogaties en dis-
cretionaire bepalingen dienen dan te verdwijnen. In de inleidende paragraaf van het ver-
slag noemde de Commissie de volgende criteria voor de beoordeling van het huidige stel-
sel:
1. Zichtbaarheid en eenvoud
2. Pinanciele autonomie
3. Bijdrage tot de doelroatige toewijzing van de eigen middelen
4. Toereikendheid
5. Administratieve kosteneffectiviteit
6. Inkomstenstabiliteit
7. Billijkheid op het vlak van de brutobijdragen

De betekenis van de hiervoor genoemde criteria wordt, in een andere volgorde, beschre-
yen in een apart werkdocurnent"?'. dat geen aandacht besteedt aan de financiele autono-
mie. Het criterium 'billijkheid op het vlak van de brutobijdragen' werd gesplitst in hori-
zontale en verticale billijkheid. De opsteller van het werkdocument hanteerde de volgen-
de volgorde:
1. Toereikendheid
2. Stabiliteit
3. Zichtbaarheid
4. Administratieve kosteneffectiviteit
5. Doelmatige toewijzing van de eigen middelen
6. Horizontale billijkheid
7. Verticale billijkheid

Hiema worden deze criteria besproken. Eerst wordt het criterium in algemene, theoreti-
sche termen beschreven, waarna het wordt toegepast op de (theorie van de) btw. Hierbij
staat voorop of het criterium een negatief, een neutraal of een positief element is bij de
beoordeling of de btw bruikbaar is als eigen mid del. Na de bespreking van de criteria in
het werkdocument worden de bevindingen in het verslag van de Commissie vergeleken
met de uitkomsten van het werkdocument.
1. Het eerste criterium in het werkdocument is toereikendheid, een begrip dat geen uit-

gebreide toelichting nodig heeft, De vraag is hier of de fiscale bron voldoende inkom-
sten oplevert om de begroting te dekken. De btw voldoet op dit punt aan de norm; een
opslag van twee procentpunt op de huidige tarieven van de lidstaten zou ruim voldoen-
de zijn om de uitgaven te dekken. De opsteller van het werkdocument lijkt de moge-
lijkheid van twee tarieven, een voor basisvoorzieningen en een voor de overige hande-
lingen, niet uit te sluiten (vergelijk het zesde criterium).

400 Verslag van de Commissie over de werldng van het stelsel van eigen rniddelen, COM(2004) 505
def/2.

401 Taxation Papers - Tax-based own resources: an assessment. working paper no. 1/2004. Het docu-
ment is op eigen titel geschreven door Philippe Cattoir, werkzaam bij de Commissie.
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2. Het tweede criterium is stabiliteit, de vraag of de fiscale bron op langere tennijn vol-
doende stabiel is. Ook op dit criterium scoort de btw goed omdat zij drukt op consump-
tie en overheidsbestedingen. Deze twee componenten van het brute nationaal product
zijn stabieler dan de componenten handel en investeringen, die gevoeliger zijn voor de
economische cydus.

3. Het derde criterium is zichtbaarheid van de fiscale bron voor de burgers. Dit criterium
lijkt mij eerder een nadeel dan een voordeel, maar de opsteller van het werkdocument
hecht er, net als de Commissie, waarde aan om de werkzaarnheden van de Gemeen-
schappen zichtbaarder te maken voor de burger. lk zou willen voorstellen om die
werkzaaroheden, die hebben geleid tot langdurige vrede en welvaart, een interne
markt met vrij verkeer, alsmede het belang van de Gemeenschap als economische
macht, beter te etaleren, Dat die werkzaamheden geld kosten is iets dat de burgers weI
weten maar waarmee zij liever niet worden geconfronteerd. Om deze reden eisen de
meeste lidstaten dat de prijzen voor de consument indusiefbtw luiden, en dat de btw
niet apart mag worden aangeduid op plaatsen die bestemd zijn voor verkoop aan de
consument. Op het criterium van de zichtbaarheid voldoet de btw eveneens aan de
norm omdat het communautaire btw-tarief apart op de factuur zal worden vermeld,
naast het nationale tarief. Deze zichtbaarheid is dus in strijd met de praktijk in de
meeste lidstaten, waar de consument geen idee heeft hoeveel btw hij precies betaalt
over zijn aankopen.

4. Het vierde criterium is de administratieve kosteneffectiviteit. Omdat de opsteller van
het werkdocument veronderstelt dat de communautaire btw kan worden ingevoerd
via een opslag op de huidige tarieven, kent hij de btw op dit punt ook een goede score
toe. Ik neem aan dat deze score is gebaseerd op de aanname dat de lidstaten de com-
munautaire opslag zullen innen en aan de Commissie ter beschikking zullen stellen.
Deze aanname blaast de discussie over de fiscale methode, die ontstond tijdens de on-
derhandelingen over de Zesde Richtlijn, nieuw leven in. Tenzij de Raad akkoord gaat
met een totale herziening van de wijze waarop het communautaire element van de
btw wordt vastgesteld en gemd, kan de btw wat betreft de kosteneffectiviteit niet vol-
doen aan de goede score. lndien de btw wordt geind door de lidstaten, zal de Commis-
sie erop toe willen zien dat dit correct gebeurt en hiervoor de middelen nodig hebben.
De gestage uitbreiding van de controlebevoegdheden van de Commissie en van de
voorwaarden over de boeking van de eigen middelen die in de regelgeving over de ei-
gen middelen zijn opgenomen (par. 4.3), vormt een indicatie dat de controle en de in-
ning van de eigen middelen via de lidstaten ook in de toekomst ingewikkeld, ondoor-
zichtig en kostbaar zal zijn. Indien de btw direct aan de Commissie wordt betaald, zal
dit leiden tot een extra belastingadministratie en tot dubbele lasten voor het bedrijfs-
leven, Gelet op de hoeveelheid klachten die het bedrijfsleven heeft over de voldoening
aan de voorschriften rond de btw, dient de Raad niet lichtzinnig om te gaan met een
verdere verzwaring van de administratieve lasten.
Wellicht dat de nieuwe technologie uitkomst kan bieden. De elektronische indiening
van de reguliere aangifte maakt het mogelijk een (blinde) kopie te sturen naar de Com-
missie, dan weI de Commissie leesrechten te geven op het portaal waar de aangiften
binnenkomen voor de verwerking door de nationale autoriteiten. Met behulp van goe-
de software zou het mogelijk moeten zijn dat de Commissie en de lidstaten de cijfers
vergelijken en de btw-opbrengsten verdelen, Voor boekenonderzoeken en suppletie-
aangiften zou een aparte procedure moeten worden ingesteld die de Commissie in
staat stelt mee te kijken. De Commissie zou bijvoorbeeld een kopie kunnen krijgen van
aIle ingediende suppletie-aangiften (op de wijze zoals hiervoor beschreven). en lees-
rechten kunnen krijgen voor het deel van de geautomatiseerde administratie waar de
Iidstaten de resultaten van teruggaafverzoeken. boekenonderzoeken en naheffings-
aanslagen opslaan. De Commissie kan deze gegevens opnemen in haar eigen rapport
en de uitkomsten vergelijken met de rapporten die de lidstaten indienen zodra zij de
definitieve afdracht van de eigen middelen voor een bepaald kalendeIjaar berekenen.
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De lidstaten dienen verschillen tussen de ruwe, onbewerkte gegevens die de belasting-
plichtigen naar het portaal sturen en de uitkomsten in het rapport te verklaren.

5. Het vijfde criterium is de doelmatige toewijzing van de eigen middelen. welk criterium
dient te worden uitgelegd als de bijdrage die de fiscale bron kan leveren aan het berei-
ken van de doelstellingen van de Gemeenschap. In de algemene toelichting op de cri-
teria wordt gewezen op twee manieren waarop een fiscale bron kan bijdragen aan de
doelstellingen van de Gemeenschap. De eerste manier is om druk uit te oefenen op ter-
reinen waar actie en beleid van de Gemeenschap nodig zijn, bijvoorbeeld waar sprake
is van grensoverschrijdende. niet in de prijs berekende kosten. zoals milieukosten. en
waar gebrek is aan coordinatie van fiscaal beleid tussen de lidstaten. Het gaat hier, be-
grijp ik, om de inzet van het fiscale instrument om het gedrag van de burgers te bem-
vloeden. De tweede manier is de hannonisatie van de fiscale grondslag, met potentiele
voordelen voor de interne markt. Een verdere toelichting op deze opmerking ont-
breekt, maar uit de bespreking van dit criterium voor de verschillende fiscale bronnen
die in het werkdocument worden besproken. leid ik af dat dit een heel breed criterium
is. Over de mogelijkheid om een soort monetaire belasting te heffen van de centrale
banken, merkt de opsteller bij dit criterium op dat deze belasting efficient kan worden
georganiseerd. Bij de bespreking van de andere fiscale bronnen worden wei toepasse-
lijke argumenten aangehaald, die zeer divers zijn. Deze argumenten varieren van de
invloed op het vrije verkeer van werknemers tot aan milieubescherming. beperking
van alcohol- en tabakconsumptie, enz.
Op dit punt krijgt de btw een gemiddelde score. welke uitkomst volgens mij niet cor-
rect is. De verslagen van de Commissie en de jurisprudentie van het HvJ EG laten zien
dat de onvoltooide harmonisatie van de btw grote problemen veroorzaakt voor het
vrije verkeer binnen de interne markt (hoofdstuk 3). Zolang zich situaties van dubbele
hefting en geen heffing voordoen, kunnen marktdeelnemers niet optimaal profiteren
van de voordelen van de interne markt. De noodzaak tot lokale registratie en de vol-
doening aan lokale adrninistratieve voorschriften weerhouden belastingplichtigen er-
van goederen en diensten aan te bieden aan consumenten in een andere lidstaat, ter-
wijl de intracommunautaire handel in goederen en - vooral- diensten tussen belas-
tingplichtigen wordt belemmerd door uiteenlopende factoren, zoals de
ingewikkeldheid van de regelgeving. de verschillen in wetgeving en interpretatie tus-
sen de lidstaten. het gebrekkige toezicht door de autoriteiten en de gebrekkige samen-
werking tussen de lidstaten. Een daadwerkelijke. geslaagde harmonisatie (uniforme-
ring via de invoering van een verordening - na aanpassing van art. 93 EG - zou nog be-
ter zijn) van de btw zou een enorme bijdrage zijn aan de goede werking van de interne
markt. De btw verdient op dit punt. vanuit de theorie, ook een goede score.

6. Het zesde criterium. de horizontale billijkheid, beoordeelt de fiscale bron op de moge-
lijkheid om de lasten eerlijk te verdelen tussen burgers die zich in gelijke omstandig-
heden bevinden. Ook op dit punt scoort de btw goed, mits de grondslag wordt gehar-
moniseerd en het nultariefwordt afgeschaft. Uit de analyse in het werkdocument
blijkt dat de opsteller een voorstander is van een directe band tussen de burger en de
eigen middelen. Indien een lidstaat op bepaalde goederen. zoals voedsel, een nultarief
wil toepassen, behoeft dit geen invloed te hebben op de bijdrage van die lidstaat aan
de eigen rniddelen. De grondslag van deze goederen wordt opgeteld bij de grondslag
van de andere handelingen voor de berekening van de eigen middelen. Deze lidstaat
lijdt per saldo verlies op goederen die aan het nultariefzijn onderworpen. De opsteller
van het werkdocument acht het kennelijk belangrijk dat de burger de btw direct
draagt. wat verband houdt met het derde criterium. de zichtbaarheid van de fiscale
bron. Een lidstaat die ervoor kiest een nultariefte handhaven op bepaalde goederen
verbreekt deze band. tenzij hij de belastingplichtigen verplicht de communautaire
brw, naast het nationale nultarief apart op de factuur te vermelden en aan de afne-
mers in rekening te brengen. Deze situatie lijkt een ideale testomgeving om de bruik-
baarheid van het derde criterium te toetsen en te ondervinden welke mening de wer-
kelijkheid het dichtst benadert: die van de Commissie of die van het EESC. dat zich al-
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tijd sceptisch heeft getoond over de vermeende wens van de burger om te ervaren wat
de Gemeenschap kost.

7. Het zevende criterium, de verticale billijkbeid, behandelt de vraag of de fiscale bron
zalleiden tot een herverdeling van de inkomsten tussen ongelijke groepen burgers. De
opsteller refereert in dit verband aan de theorie van het fiscale federalisme, die voor-
schrijft dat een belasting met een herverdelend effect op een centraal niveau dient te
worden geheven om te voorkomen dat rijkeren zich vestigen in een gebied met een
laag tarief en minder draagkrachtigen zich concentreren in de gebieden waar herver-
de ling voorop staat (en hogere tarieven bestaan). Op het gebied van de verticale billijk-
heid scoort de btw gemiddeld omdat zij regressiefis. Armere mensen besteden verhou-
dingsgewijs een groter aandeel van hun inkomen en betalen verhoudingsgewijs meer
btw. De invoering van verlaagde tarieven kan dit nadeel ondervangen. Hoewel de op-
steller van het werkdocument hierover zwijgt, is aannemelijk dat hij het oog heeft op
gelijke tarieven in de lidstaten voor gelijksoortige goederen en diensten om de vertica-
Ie billijkheid te bevorderen.
Een ideaal heffingsmechanisme lOU heffing op het hoogste niveau zijn, dus door de
Commissie, maar het zal naar mijn mening moeilijk zijn om dit te realiseren. Het is
een feit van algemene bekendheid dat de lidstaten van mening verschillen over de toe-
komstige structuur van de Gemeenschap als hetzij een federale staat, dan weI een vrij-
handeIszone (en alle varianten daartussen). Hefting op het hoogste niveau, door de
Commissie, zal (voorlopig) niet tot de mogelijkbeden behoren. Hierbij dienen ook de
extra kosten te worden meegewogen die de afzonderlijke hefting, inning en controle
van de btw op communautair niveau zou oproepen.

Het eindoordeel in het werkdocument over de btw is positief, hoewel verdere harmonisa-
tie van de grondslag nodig is en de nultarieven moeten worden afgeschaft. Deze wijzigin-
gen zouden ernstige politieke moeilijkheden kunnen veroorzaken. De overige fiscale
bronnen die in het werkdocument worden geanalyseerd, zoals een vennootschapsbelas-
ting, een inkomstenbelasting, een accijns op alcohol en tabak, een milieuheffing, een mo-
netaire belasting en een communicatiebelasting. behalen evenmin een volle score. De op-
steller constateerde, enigszins voorspelbaar, dat de ideale fiscale bron niet bestaat.

De Commissie constateerde in haar verslag dat het huidige stelsel niet optimaal functio-
neert, vooral niet qua zichtbaarheid en eenvoud, evenals qua doelmatige toewijzing van
de eigen middelen. Het stelsel voldoet wat betreft toereikendheid en stabiliteit, terwijl de
financiele autonomie steeds meer wordt aangetast. Met deze laatste constatering doe Ide
de Commissie, zo neem ik aan, op de vervanging van de fiscale bronnen door de bijdrage
van de lidstaten. Op de overige punten beoordeelde de Comrnissie het huidige steisel als
niet ideaal, omdat met de vaststelling en de controle van de TEM en de btw de nodige kos-
ten en administratieve procedures zijn gemoeid. De Commissie onderzocht in het verslag
ofwijziging van het huidige steisel tot verbetering van de zwakke punten zou kunnen lei-
den. Zij meende, anders dan het EESC, dat de band tussen de EUen de burgers zou worden
versterkt indien de burgers zagen hoeveel alles kost en wat zij aan de begroting moeten
bijdragen. De Commissie stelde voor het huidige stelsel met ingang van 2014 te herzien.
Zij noemde in dit kader kort de sterke en de zwakke punten van de twee uiterste varian-
ten:
1. De eerste variant is een louter op basis van het bruto nationaal inkomen gebaseerde

bijdrage van de lidstaten. Dit stelsel heeft als voordelen dat het eenvoudig is, begrijpe-
lijk is en rekening houdt met de welvaartsverschillen tussen de lidstaten. Deze vorm
van financiering doet echter geen recht aan de speciale status van de EU: een unie van
Iidstaten en burgers. en betekent het einde van het stelsel van eigen middelen. De Com-
missie wees deze mogelijkheid af.

2. De tweede variant is een stelsel dat is gebaseerd op fiscale eigen middelen. Onder dit
stelsel worden de financiele autonomie en de zichtbaarheid van de EU vergroot, en
wordt de kans kleiner dat de discussies over de begroting worden beheerst door de na-
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tionale bijdragen.f'" Dit stelsel is evenrnin ideaal, omdat art. 268 EG eist dat de begro-
ting in evenwicht is. Zonder een correctiemechanisme, zoals een aanvullende inkom-
stenbron die tekorten kan opvangen, is het moeilijk om een sluitende begroting te ma-
ken. Dit stelsel is niet stabiel genoeg.

De Commissie stelde een mix voor van een aanvullende bijdrage die is gebaseerd op het
brute nationaal inkomen en zorgt voor stabiliteit, met als primaire inkomstenbron fiscale
eigen middelen, waartoe de Gemeenschap autonoom is gerechtigd. Deze nieuwe bron is
een van de drie volgende heftingen:
1. Een milieubelasting (de Commissie opperde een hefting op brandstof voor het wegver-

voer);
2. Een nieuwe btw (de Commissie dacht aan een tariefvan 1%dat separaat in rekening

wordt gebracht);
3. Een vennootschapsbelasting, die wordt geheven over een geharmoniseerde grondslag.

De Commissie becijferde dat een kwart van de huidige vennootschapsbelastinginkom-
sten van de lidstaten aan de Gemeenschap moet worden toegewezen om de begroting
sluitend te krijgen.

De Commissie voorzag moeilijkheden voor alle drie opties, maar nodigde de Raad uit haar
voorstellen te overwegen. De Commissie volstond wat betreft de beschrijving van de fis-
cale middelen met een aantal grove penstreken. Over de btw merkte zij op dat de moei-
lijkheden scholen in de onvolledige harmonisatie van de btw-stelsels van de lidstaten,
'vooral in verband met de van btw vrijgestelde goederen' .403 Een ander nadeel dat relevant is in
de discussie over de eigen middelen, is de regressiviteit van de btw. Naarmate het brute
nationaal inkomen stijgt, daalt verhoudingsgewijs de grondslag voor de btw. De aftopping
van de grondslag voor de btw naar 55%en later naar 50%van het bruto nationaal product
was ook bedoeld om deze regressiviteit te verzachten, zodat de lasten eerlijker tussen de
armere en de rijkere lidstaten zouden worden verdeeld. De Commissie gaf aan te verwach-
ten dat de invoering van de btw als eigen middel binnen zes jaar kon worden gerealiseerd.

Het voorstel van de Commissie om een communautaire btw in te voeren die tot uitdruk-
king kan komen via de aparte berekening van een tariefvan 1%bovenop het nationale ta-
rief, roept de herinnering op aan de discussies die in de jaren zeventig van de vorige eeuw
werden gevoerd bij de invoering van de Zesde Richtlijn. De lidstaten kregen bij de invoe-
ring de keuze tussen het fiscale en het statistische stelsel voor de berekening van de eigen
rniddelen, en in de literatuur zijn de praktische gevolgen en de uitdagingen van be ide stel-
sels beschreven. Simons beschreefhoe een systeem op basis van de fiscale methode in de
praktijk kan werken.t'" De huidige technische middelen, zoals internet, kunnen de lasten
van zowel de belastingplichtige als de autoriteiten verlichten. Een aantal van de prakti-
sche bezwaren waarop de auteurs destijds we zen, kan met behulp van deze technische
middelen worden opgelost of vermin derd.

De stand van de techniek voorkomt naar mijn ins chatting niet dat per saldo toch een las-
tenverzwaring zal optreden, omdat hetzij de belastingplichtige aparte handelingen zal
moeten verrichten (berekening van de btw op de factuur, indiening van een extra aangif-
te, doen van een tweede betaling, bijhouden van aparte grootboekrekeningen, medewer-
king aan extra controles), dan wei de autoriteiten (splitsing van de opbrengsten op basis

402 Ik neem aan dat de Commissie doelt op de politi eke noodzaak voor iedere lidstaat om een even-
wicht te vinden tussen de beginselen van 'juste retour' en solidariteit.

403 De Engelse versie spreekt van 'zero rated goods'. De Commissie bedoelt hier de vrijstellingen met
aftrek, dus de leveringen van goederen in het intracommunautaire verkeer. Deze vrijstelling, die
volgens de Commissie fraudegevoelig is, is vaker het onderwerp van kritiek van de zijde van de
Commissie. In een discussie over de eigen middelen lijkt deze opmerking irrelevant.

404 A.L.e. Simons, 'De opheffing van grenzen voor accijnzen en ornzetbelasting. Enige staatsrechte-
lijke problemen en fiscale wensen (II, slot)', WFR 1973/165.
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van de aangiften en Diet op basis van de statistieken, melding aan de Commissie, terbe-
schikkingstelling van de eigen middelen, bijhouden van een aparte boekhouding, mede-
werking am controles). De techniek kan de voldoening aan de extra verplichtingen hoog-
uit vergemakkelijken, maar zal niet afdoen aan het blote feit dat de verplichtingen moe-
ten worden vervuld. Bepaalde groepen belastingplichtigen, zoals kleine en middelgrote
ondernemingen en landbouwproducenten, zullen aanvoeren dat zij Diet in staat zijn om
de extra verplichtingen op elektronische wijze te vervullen en (opnieuw) een uitzonde-
ringspositie claimen. Uiteindelijk betaalt de burger de extra kosten, hetzij als consument
danweI als belastingbetaler.

Het EESC leverde in zijn advies van 12 mei 2005405 commentaar op de toekomstvisie van
de Commissie. Het EESCvroeg zich af'waarom de Commissie vasthield aan de TEM en de
btw, omdat de inning van bijdragen op basis van het bruto nationaal inkomen goedkoop,
relatief eenvoudig, doorzichtig en rechtvaardig is. Het EESCverwees naar zijn advies van
15 september 2004406 over de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebrei-
de Unie in de jaren 2007 tot en met 2013, waarin het de plannen voor zowel de uitgaven-
als de inkomstenkant besprak. Het EESCmerkte in dit laatstgenoemde advies het voorstel
van de Commissie voor een nieuwe fiscale bron aan als positief en zeer interessant. Het
EESCmerkte op dat de invoering met de nodige omzichtigheid moest gebeuren om geen
negatieve reacties bij de burgers uit te lokken. Het EESCgaf aan de opvatting van de Com-
missie dat een communautaire hefting de band met de burgers zal versterken, Diet te de-
len, zoals duidelijker blijkt uit het advies van 12 mei 2005. Het EESCmerkte in dit laatste
advies op dat nergens de suggestie werd gedaan om een bijdrage te heffen die is gebaseerd
op het inkomen per hoofd van de bevolking, wat volgens het EESC een rechtvaardig resul-
taat zou geven. Een algemeen correctiemechanisme, dat zou leiden tot een herverdeling
ten gunste van de rijkste landen, wees het EESC af.407Voor het geval de Commissie hier-
aan zou vasthouden, stelde het EESC een aantal verbeteringen voor. Uitsluitend een on-
evenwichtigheid tussen de bijdrage van een lidstaat en zijn aandeel in de operationele uit-
gaven (en niet de administratieve) zou een reden mogen zijn voor een correctie. Deze op-
vatting vormde een steun voor het Verenigd Koninkrijk, dat in verhouding tot zijn
bijdrage nauwelijks profiteert van de operationele uitgaven, zoals de landbouw- en struc-
tuurfondsen.

Het EESC sprak zich uit tegen een milieubelasting, omdat het volgens het EESC Diet mo-
gelijk was om een inkomstenbron speciaal voor een bepaald doel, de verbetering van het
milieu, aan te wenden. Voorts yond het EESC dat de intemationale politieke verhoudin-
gen niet toelieten dat besluiten zouden worden genomen die de toekomstige ontwikke-
lingen zouden beinvloeden. Het EESC lichtte Diet toe op welke internationale ontwikke-
lingen het precies doe Ide. Een mogelijke verklaring is dat het EESCde inkomstenkant van
de begroting niet wil baseren op een bron - verbranding van fossiele brandstoffen - die
het onderwerp is van een intemationaal verdrag, het Kyoto-Verdrag, waarin de Gerneen-
schap zich heeft verplicht om de emissie van C02 met 8%te verminderen.t'" Onder deze
omstandigheden is de stabiliteit van de begroting Diet gediend met de invoering van een

405 Advies van het EESC over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van
eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, COM(2004) 501 def.

406 Pb. 2005/32 nr. C 74.
407 Deze opmerking van het EESCberust naar mijn inschatting op een verkeerde interpretatie van

economische kerndjfers over de betrokken nettobetalers Nederland. Duitsland, Oostenrijk en
Zweden. De EU kent lidstaten die per hoofd van de bevolking een ruimer inkomen hebben dan
deze vier. Bovendien houdt het EESCgeen rekening met de toekenning van subsidies en fondsen
aan de lidstaten, waarvan ook een aanta! rijke landen profiteert. De Commissie stelt het mecha-
nisme voor om onevenwichtigheden te verhelpen die voortvloeien uit een combinatie van een
hoge bijdrage op basis van het bruto nationaal product ofhet bruto nationaal inkomen - waar op
zich geen bezwaar tegen bestaat - en onderbedeling bij de herverdeling van subsidies en fondsen.
Per saldo kan sprake zijn van een onevenredig zware last voor een lidstaat.

408 Bron: http://unfccc.int/essential_backgroundfkyoto_protocol/items/1678.php
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hefting die volgens internationale afspraken in de loop der tijd steeds minder mag op-
brengen.w? Over de andere opties - de daadwerkelijke btw en een vennootschapsbelasting
- maakte het EESCgeen inhoudelijke oftechnische opmerkingen.

Het EESC constateerde dat het gevaar aanwezig was dat de beide kanten van de begroting
uit balans zouden raken. Nu de Raad heeft gekozen voor continue ring van het uitgaven-
plafond van 1.24% van het bruto nationaal inkomen van de uitgebreide EU. dienen maat-
regelen te worden genomen om te verzekeren dat de EU haar politieke ambities - vooral
tegenover de nieuwe lidstaten - kan waarmaken. De Commissie gaf aan te vrezen dat de
aanpak van nieuwe prioriteiten in het gedrang zou komen indien de begroting niet werd
geherstructureerd. Het EESCdeelde deze vrees, en stelde dat de lidstaten moesten kiezen
tussen herschikking van de prioriteiten en verhoging van de inkomstenkant om eventue-
Ie nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Ik verwacht dat deze keuze ook de uitkomst van de
discussie over de inkomstenkant van de begroting zal beinvloeden. De lidstaten zullen de
herschikking van de voordelen die zij aan het lidmaatschap ontlenen. weerspiegeld willen
zien in de bijdrage die zij leveren (deze wens zal sterker zijn indien dit tot een voor hen
gunstiger resultaat leidt). In deze zin geeft de verbetering die het EESC voorstelde, name-
lijk het onderscheid tussen administratieve en operationele uitgaven bij de vaststelling of
een onevenwichtigheid bestaat. blijk van een goed inzicht in het evenwicht tussen de be-
ginselen van juste retour en solidariteit.

De Rekenkamerv'? constateerde in haar commentaar van 12 mei 2005 dat de Commissie
geen aandacht heeft besteed aan de tekortkomingen van het stelsel van eigen middelen.
Het enige probleem dat zij he eft besproken is het correctiemechanisme waarvan alleen
het Verenigd Koninkrijk profiteert. De Rekenkamer stelde vast dat de Commissie nauwe-
lijks de berekeningen van de lidstaten controleert en dat de aanpak van fraude, zeals car-
rouselfraude, tekortschiet. De Rekenkamer gaf geen inhoudelijk commentaar op de opties
die de Commissie had aangedragen voor nieuwe fiscale bronnen, maar herinnerde de
Commissie aan de eisen die aan een nieuw stelsel worden gesteld. Het stelsel moet recht-
vaardig, transparant, efficient en simpel zijn. De betrouwbaarheid en controleerbaarheid
moeten worden gegarandeerd. Ook stelde de Rekenkamer een aantal technische aanpas-
singen voor aan het correctiemechanisme dat de Commissie heeft voorgesteld. Een be-
langrijke opmerking betrof de controlebevoegdheden van de Rekenkamer. Volgens de Re-
kenkamer bevatte het voorstel van de Commissie een uitleg van de omvang van de be-
voegdheden die niet strookte met art. 248 EG. Indien de Commissie de bevoegdheden van
de Rekenkamer wilde wijzigen, diende zij de correcte procedure. die van verdragswijzi-
ging, te volgen. De opname van nieuwe regels in een besluit lOU volgens de Rekenkamer
niet volstaan.

Uit het commentaar van de Rekenkamer en het EESCkan worden afgeleid dar, hoewel be i-
de instellingen de opvatting van de Commissie delen dat de verde ling van de lasten over
de lidstaten op rechtvaardige, simpele en doelmatige wijze moet worden vastgesteld, ver-
schillen van inzicht bestaan tussen hen en de Comrnissie over hoe deze criteria concreet
moeten worden ingevuld. Het EESCplaatste, dee Is terecht, kanttekeningen bij de wens
van de Commissie om vast te houden aan de TEM en de btw, die relatief veel praktische

409 Bron: http://europa.eu.int/comm/environment/cJimatfkyoto.hlm
410 Ph. 2005 nr. C 167/1.
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en (beoordeeld naar de jurisprudentie) juridische problemen veroorzaken."! De vaststel-
ling van de bijdragen aan de hand van het bruto nationaal inkomen heeft in dit opzicht
voordelen, Hierbij dient wei te worden aangetekend dat de berekening van het bruto na-
tionaal inkomen volgens dezelfde methode dient te geschieden. Sinds het vijfde Eigen-
middelenbesluit is het gebruik van de methode ESR 95 verplicht (par. 4.3.3). maar een at-
spraak over de methode garandeert nog niet dat de Commissie en de lidstaten altijd tot
een gelijke uitkomst zullen komen.

Tegen de afschaffing van de TEM als eigen mid del bestaat nog een ander, naar mijn in-
schatting ernstiger. bezwaar. De lidstaten die een relatief groot aandeel van de TEM na-
mens de Commissie innen, zoals Nederland. zullen hiervan verhoudingsgewijs buitenspo-
rig profiteren. Hoewel de inkomsten uit de invoerrechten door de liberalisering van de
wereldhandel gestaag verminderen. zullen de andere lidstaten eisen dat de bevoordeelde
lidstaten de opbrengsten verdelen op basis van het gebruik van de ingevoerde goederen.
Het voordeel van de afschaffing van de TEM als eigen middel wordt dan tenietgedaan door
de noodzaak om een vervangend mechanisme te ontwerpen. te handhaven en te contro-
leren om de TEM op rechtvaardige wijze te verdelen, In het verleden heeft de Raad een
dergelijk verrekenstelsel afgewezen om de btw-opbrengsten te verdelen, wat een aanwij-
zing is dat afschaffing van de TEM voor de Raad geen optie is. tenzij aan de lidstaten die
op dit moment de TEM innen een structurele meevaller wordt gegund. Een puur op het
bruto nationaal inkomen van de lidstaten gebaseerde bijdrage is geen waarschijnlijk sce-
nario voor de toekomst van de eigen middelen,

De invoering van een nieuwe btw is afhankelijk van de aanvaarding door de Raad. Dit im-
pliceert ten eerste dat de Raad het huidige stelsel van de eigen middelen wil wijzigen in
die zin dat aan de btw een belangrijke rol wordt toegekend, en ten tweede dat de Raad
instemt met voorstellen die de overdracht van de directe beschikkingsmacht over een
deel van de opbrengsten van de btw aan de Commissie bewerkstelligen. Anders dan de
Comrnissie voor ogen staat, kan de nieuwe btw aanleiding zijn voor een lastenverzwaring.
omdat het communautaire percentage bij de huidige percentages wordt opgeteld (al dan
niet om de extra administratieve lasten te compenseren). AI deze effecten dient de Raad
te overwegen voor hij een besluit neemt over de eigen middelen. De kans is aanwezig dat
iedere discussie over de inrichting van een definitief systeem voor de btw -laat staan over
een nieuwe btw - voorbarig is. omdat het meest voor de hand liggende besluit lijkt dat de
Raad alles bij het oude laat,

lndien de btw haar status als deel van de eigen middelen verliest, betekent dit niet dat het
harmonisatieproces van de btw kan worden gestaakt ofteruggedraaid. De goede werking
van de interne markt is afhankelijk van een geharmoniseerd. goed werkend btw-stelsel
dat de neutraliteit respecteert en de groei van het intracommunautaire verkeer niet hin-
dert. Om soortgelijke redenen heeft een aantal Canadese provincies in 1997 besloten om
de provinciale sales tax te harmoniseren, en neemt een groot aantal van de staten van de
Verenigde Staten van Amerika deel aan het Streamlined Sales Tax Project. dat zich nog
steeds ontwikkelt. Beide projecten hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken,

411 Het antwoord van commissaris Liikanen op de schriftelijke vraag van het Parlementslid Klaus
Lukas (NI) aan de Cornmissie van 7 april 1998. nr. E-1088/98 (Pb. 1999 nr. C 031/16) over de bere-
kening van de Oostenrijkse bijdrage suggereert dat de TEMtot de bijdrage van de lidstaat aan de
eigen rniddelen moeten worden gerekend, Commissaris Liikanen maakte wei duidelijk dat aileen
de btw- en de BNP-bijdragen zijn gerelateerd aan de draagkracht van de lidstaten. Deze verwar-
ring blijkt ook uit de discussie tussen het lid van de Rekenkamer de heer Engwirda en de Neder-
landse minister van Financien de heer Zalm over de vraag of de TEMdie Nederland moet afstaan
aan de Cornmissie tot de bijdrage van Nederland moeten worden gerekend (het interview met de
heer Engwirda op 9 november 2005 voor Radio 1 en de reactie van de heer Zalm op 15 november
2005 tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer).
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zoals een unifonne grondslag, gelijke definities van de kernbegrippen, gelijke regels voor
de plaats van de presta tie en afstemming van de tarieven.

De drie Canadese provincies hebben een uniform tariefingevoerd van 8%,dat op centraaI
niveau wordt geind door de Canada Revenue Agency samen met het federale tariefvan 7%.
De Canada Revenue Agency verdeelt de opbrengsten van de provinciale opslag vervolgens
over de deelnernende provincies op basis van statistische gegevens (welke verdelingsme-
thode doet denken aan de wijze waarop de lidstaten de grondslag voor het btw-deel van
de eigen middelen berekenen). In de Verenigde Staten innen de deelnemende staten de
streamlined sales tax zelf. Zij hebben wel initiatieven ontplooid om de voldoening van de
sales tax gemakkelijk te maken voor belastingplichtigen die in een andere staat zijn ge-
vestigd. Zij maken hierbij gebruik van moderne hulpmiddelen, zoals geavanceerde soft-
ware, die zij gratis ter beschikking stellen. Ook kunnen deze belastingplichtigen subsidies
krijgen om zelf software te ontwikkelen of een derde aan te stellen die namens hen de
belasting aangeeft.

Beide projecten, die overigens zijn gebaseerd op het verbruiksbeginsel (zodat de nieuwe
strategie van de Commissie om aan te knopen bij de lidstaat van verbruik in een interna-
tionale trend lijkt te passen), illustreren dat andere grote, interne markten met fiscaal au-
tonome deelgebieden oplossingen hebben gezocht - en gevonden - om een lokale belas-
ting op goederen en diensten te heffen die het economische verkeer niet hindert. Ook het
verrekeningsmechanisme van de provinciale btw in Brazilie, de ICMS,en de beperkte har-
monisatie van de btw in de helft van de deelstaten in India leveren ideeen die de Commis-
sie in de discussie met de Raad kan gebruiken.

4.3 REGELGEVING

Het Eigenmiddelenbesluit is een aantal maal gewijzigd, met name waar het de samenstel-
ling van de middelen, de percentages en de correcties betreft. De recente regelgeving
wordt gecompliceerd door de korting die de Raad heeft toegekend aan het Verenigd Ko-
ninkrijk en de gedeeltelijke correctie voor de grootste nettobetalers Nederland, Duitsland,
Oostenrijk en Zweden. In deze paragraafbespreek ik de maatregelen die de samenstelling
van de eigen middelen hebben beheerst sinds de instelling per 1 januari 1971. Deze maat-
regelen bestaan uit de besluiten over de samenstelling van de eigen middelen en de ver-
ordeningen over de toepassing van de besluiten voor de eigen middelen uit de btw. De be-
langrijkste elementen uit deze maatregelen zijn samengevat in een tabel, die aan het eind
van deze paragraaf is opgenomen.

4.3.1 Klassieke acquis

Het eerste Eigenmiddelenbesluit+P, nr. 70/243 van 21 april 1970, regelde de vaststelling
van de eigen middelen gedurende de overgangsfase die duurde van 1 januari 1971 tot en
met 31 december 1977. De landbouwheffingen en de douanerechten (samen aangeduid
als de traditionele eigen middelen, TEM)werden direct als eigen middelen op de cornmu-
nautaire begroting opgevoerd; de landbouwheffingen in hun geheel, en de douanerechten
geleidelijk. Sinds 1 januari 1975 worden de douanerechten in hun geheel als eigen midde-
len aangemerkt. Elke lidstaat was ter dekking van de inningskosten gerechtigd tot een te-
rugbetaling van 10%van de TEMdie hij voor de Gemeenschappen inde. Met ingang van
1 januari 1975 werd 1%van de volgens communautaire voorschriften vastgestelde grond-
slag van de btw als eigen middelen aangemerkt. Tijdens de overgangsfase werd de begro-
ting aangevuld met bijdragen van de lidstaten, die volgens een verdeelsleutel worden be-
rekend.

412 Ph. 1970 nr. L94/19.
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Het besluit voorzag oak in een alternatieve regeling. voor het geval de lidstaten er niet in
zouden slagen de communautaire voorschriften voor de grondslag van de btw tijdig in te
voeren. lndien minder dan drie lidstaten hierin slaagden, zouden de bijdragen van de lid-
staten worden vastgesteld op basis van het bruto nationaal product.tP Indien ten minste
drie lidstaten de communautaire voorschriften hadden ingevoerd, zou de bijdrage van de
in gebreke gebleven lidstaten worden berekend op basis van hun bruto nationaal product.
naar verhouding met het bruto nationaal product van de lidstaten die de communautaire
voorschriften wei toepasten. Zoals uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Zesde
Richtlijn blijkt (par. 2.1). is de alternatieve regeling niet voor niets in het besluit opgeno-
men. De Raad hield, gezien de vertraging bij de invoering van de Eerste en de Tweede
Richtlijn in Belgie en Italie, kennelijk rekening met de vertraagde invoering van de Zesde
Richtlijn.

Verordening Dr. 2892/77 van 19 december 1977414• die maatregelen bevatte voor de toe-
passing van het eerste Eigenmiddelenbesluit. was volgens de preambule een overgangs-
maatregel voor vijf jaar (1 januari 1978 tot en met 31 december 1982). De Raad verwees
naar de Zesde Richtlijn die op 17 mei 1977 was aangenomen. en merkte op dat voor de
vaststelling van de uniforme grondslag nadere regels nodig waren:
1. Tot de grondslag behoorden alle handelingen die op basis van art. 2 Zesde Richtlijn bin-
nen de werkingssfeer van de btw vielen (art. 2. lid 1. Verordening Dr. 2892/77);

2. De handelingen die waren vrijgesteld (art. 13 tot en met 16 Zesde Richtlijn) werden van
de grondslag uitgezonderd (art. 2. lid 1. Verordening Dr. 2892/77);

3. De lidstaten mochten twee methoden gebruiken om de grondslag te berekenen (art. 4
en 5 Verordening Dr. 2892/77 regelden de fiscale methode. en art. 6 tot en met 8 Ver-
ordening Dr. 2892/77 de opbrengstenmethode);

4. De lidstaten konden worden gemachtigd om van de verordening afte wijken (art. 9
Verordening Dr. 2892/77);

5. Een uniforme regeling was nodig voor de boeking en de terbeschikkingstelling van de
eigen middelen (art. 10 Verordening Dr. 2892/77);

6. Een communautaire procedure was nodig om de toepassing door de lidstaten te con-
troleren (art. 11 en 12 Verordening Dr. 2892/77);

7. Het Cornite voor de eigen middelen werd aangewezen om de problemen die uit deze
verordening rijzen, op te lossen (art. 13 Verordening Dr. 2892/77);

8. De Raad diende v66r 30 juni 1982 met eenparigheid van stemmen een definitieve re-
geling vast te stellen (art. 14 Verordening Dr. 2892/77).

De verordening gaf aan dat art. 2 Zesde Richtlijn een cruciale rol vervulde bij de interpre-
tatie van de uniforme grondslag. De lidstaten dienden de belastbare feiten levering van
goederen en diensten. invoer van goederen en - sinds 1 januari 1993 - intracommunau-
taire verwerving. eenduidig en op gelijke wijze uit te leggen en toe te pass en. De uitslui-
ting van de vrijgestelde handelingen van art. 13 tot en met 16 Zesde Richtlijn verklaart on-
der meer waarom het HvJEGgroot belang hecht aan een eenduidige en uniforme toepas-
sing van de vrijstellingen in de lidstaten (ook het neutraliteitsbeginsel is hier een
belangrijke, zo niet de belangrijkste. factor). In dit opzicht werpt het antwoord van com-
missaris Bolkestein op vragen van een lid van het Europees Parlement over de veriening
van een verboden btw-voordeel aan de katholieke kerk in Spanje een interessant licht op
de relatie tussen de vrijstellingen en de eigen middelen.v" De commissaris vergeleek de
Spaanse situatie met een soortgelijke situatie in Portugal, dat aan de katholieke kerk te-

413 Het Bruto Nationaal Product is het inkomen van alJe mensen in een land vermeerderd met de 10-
nen van mensen die hun loon in een ander land verdienen maar in het land wonen en vermin-
derd met het inkomen van de mensen die het in dat land verdienen maar in een ander land wo-
nen.

414 Pb. 1977 nr. L 336.
415 Antwoord van comrnissaris Bolkestein op de scbriftelijke vraag van het Parlementslid Turco Mau-

rizio (NI)aan de Comrnissie van 16 december 2002. nr. P-3773/02 (Pb. 2003 nr. C 161E/142).
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ruggaafvan btw verleende. De commissaris herinnerde eraan dat de financiering van re-
ligies een interne zaak is van de lidstaten. Met deze opmerking verklaarde hij waarom de
Commissie niet kon ingrijpen in de Portugese zaak. Hiermee is nog niet verklaard waarom
de Commissie besloot om niet in te grijpen in de Spaanse zaak, waarin sprake was van een
verboden vrijstelling voor de katholieke kerk. De commissaris merkte slechts op dat hij
beide lidstaten niet ongelijk wilde behandelen en dat Spanje de eigen middelen had over-
gemaakt. Een pragmatisch antwoord van de commissaris. Omdat beide lidstaten elke in-
vloed op de berekening van de eigen middelen hadden uitgeschakeld en sprake was van
twee situaties die, hoewel juridisch verschillend, economisch vergelijkbaar waren, heeft
de Commissie besloten geen inbreukprocedure te beginnen tegen Spanje.

Voor de handelingen onder de overgangsbepaling van art. 28 werd een andere regeling ge-
troffen (art. 9, lid 3, jo. art. 13 Verordening nr. 2892/77):
- De vrijgestelde handelingen van Bijlage E die de lidstaten mochten blijven belasten,

werden aangemerkt als vrijgestelde handelingen;
- De belaste handelingen van Bijlage F die de lidstaten mochten blijven vrijstellen, wer-

den aangemerkt als belaste handelingent":
- De handelingen van Bijlage G, punt 1, sub a, en punt 2, die op verzoek van de belas-

tingplichtige werden belast, werden aangemerkt als vrijgestelde handelingen.

De lidstaten konden om een machtiging verzoeken om van deze bepalingen af te wijken.
Deze afwijkingen konden erin bestaan dat de lidstaat voor de berekening van de grond-
slag geen rekening zou behoeven te houden met de bedoelde handelingen, of dat de
grondslag zou worden berekend aan de hand van rammgen."? De handelingen van belas-
tingplichtigen met een jaaromzet van minder dan 10.000 ERE418 telden niet mee bij de be-
rekening van de grondslag. De omzet van handelingen van andere kleine en middelgrote
ondernemingen mocht worden geschat, met dien verstande dat de grondslag van een ver-
leende degressieve vermindering niet in mindering kwam op de grondslag. AI deze afwij-
kingen hadden als effect dat het verband tussen de Zesde Richtlijn en de regelgeving rond
de eigen middelen indirecter werd. De precieze berekening van de bijdrage van iedere lid-
staat in de btw-component van de eigen middelen kon immers niet uitsluitend op basis
van de Zesde Richtlijn (vergelijk de verwijzingen naar de Zesde Richtlijn in Verordening
nr. 2892/77) worden uitgevoerd.

De lidstaten mochten, zolang de overgangsperiode duurde, die uitsluitingen van de aftrek
handhaven waarin hun nationale wetgeving voorzag op het moment dat de Zesde Richt-
lijn voor hen in werking trad (art. 17, lid 6, Zesde Richtlijn). De Verordening bepaalde dat
de lidstaten er bij de berekening van de grondslag vanuit mochten gaan dat de aftrek niet
was beperkt, hetgeen betekende dat zij de voorbelasting mochten opvoeren als voordruk
en de grondslag dienovereenkomstig mochten verlagen. Deze bijzondere bepaling ver-

416 Uit het arrest van 13 maart 1990. Commissie tegen Frankrijk, nr. C-30/89, ]urispr. 1990, p. 1-691,
kan worden afgeleid dat de correctie niet behoeft te worden toegepast op handelingen die buiten
het grondgebied voor de hefting van btw worden verricht, zoals vervoer over internationale wa-
teren, indien de lidstaat geen gebruikmaakt van zijn bevoegdheid om deze afstand aan de btw te
onderwerpen. Het is duidelijk dat een lidstaat die van een overgangsregeling gebruikmaakt, zoals
Frankrijk voor het vervoer van en naar Corsica, geen gebruik wenst te maken van deze bevoegd-
heid. De correctie diende weI te worden berekend voor het vervoer over de territoriale wateren.

417 Zie voor twee voorbeelden de beschikkingen van de Commissie van 23 maart 1990. Pb. 1990 nr.
L99/32. nr. 90/180 en nr. 90/181. waarbij Nederland respectievelijk de Italiaanse RepubJiek werd
gernachtigd om de grondslag van een aantaI categorieen handelingen te berekenen aan de hand
van rarningen. Op http://europa.eu.int/eur-lexJlexfnI/repert/0160.htm#016030 is een overzicht te
vinden van aIle beschikkingen.

418 Europese rekeneenheden. een puur rekenkundige voorloper van de euro die geen waarde had als
betaalmiddel.
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klaart mede waarom het HvJ EG art. 17. lid 6. Zesde Richtlijn strikt uitlegt.t'? Een andere
reden is dat een basisbeginsel van de btw luidt dat een belastingplichtige direct en volle-
dig van de voordruk moet worden ontlast (het neutraliteitsbeginselj.v? Uitzonderingen op
dit aftrekrecht moeten strikt worden uitgelegd.

De lidstaten mochten voor de berekening van de grondslag kiezen tussen de aangifte- en
de opbrengstenmethode. Bij de aangiftemethode was de grondslag het verschil tussen de
maatstaf van hefting van de handelingen van art. 2 Zesde Richtlijn die werd aangegeven
door belastingplichtigen en door tot betaling bij invoer gehouden personen. en de maat-
staf van heffing van de belasting die bij andere belastingplichtigen in aftrek kwam. Een
bijzondere bepaling was van toepassing voor de berekening van de grondslag van de be-
lastbare handelingen van landbouwproducenten en van kleine ondernemers. Deze me-
thode knoopte aan bij de uniforme grondslag die de Zesde Richtlijn beoogde vast te stel-
len. zoals deze werd opgenomen in de aangiften van de individuele belastingplichtige. De-
ze variant op de fiscale methode zou tot hetzelfde resultaat moeten voeren als de zuivere
fiscale methode. volgens welke de belastingplichtige een aparte aangifte zou moeten in-
dienen voor de berekening van de eigen middelen.

Bij de opbrengstenmethode werd de grondslag afgeleid door de geinde netto-opbrengsten
te delen door het toegepaste tarief. lndien een lidstaat meerdere tarieven toepaste, diende
hij het gewogen gemiddelde tarief te gebruiken. De keuze van de meeste lidstaten voor
deze methode (en de latere verplichtstelling van deze methode) verklaart mede waarom
het HvJ EG groot belang hecht aan de juiste tariefstoepassing in de lidstaten (hoewel het
neutraliteitsbeginsel hier de belangrijkste rnaatstaf vormt, namelijk de concurrentiever-
storende werking die van een verkeerde tariefstoepassing kan uitgaan). De lidstaten voeg-
den de grondslag van de verleende degressieve verminderingen onder de regeJing voor
kleine ondernemers (art. 24. lid 2. Zesde Richtlijn) toe aan de geinde opbrengsten. Van de
geinde opbrengsten mochten zij de gecorrigeerde voordruk aftrekken. Het verband tussen
deze methode en de uniforme grondslag in de Zesde Richtlijn is veel indirecter. In deze
methode speelt de correcte toepassing van de tarieven een belangrijke rol. Met behuIp van
de tarieven wordt de uniforme grondslag herleid uit de opbrengsten die de lidstaten daad-
werkelijk hebben ontvangen.

Het tweede Eigenmiddelenbesluitv", nr. 85/257 van 7 mei 1985. verhoogde het percenta-
ge dat op de grondslag werd toegepast van 1%naar 1.4%. De Raad voegde hieraan toe dat
het percentage uiterlijk op 1 januari 1988 kon worden verhoogd naar 1.6% (welke verho-
ging uiteindelijk niet werd doorgevoerd; na een korte peri ode van stijging vertoonde het
percentage een dalende lijn). Naar aanleiding van de vergadering van de Raad in Fontai-
nebleau werd aan het Verenigd Koninkrijk een korting toegekend. Deze korting kwam
ten laste van de overige lidstaten. De Raad overwoog explidet dat ook de andere lidstaten
voor een dergelijke korting in aarunerking konden komen indien zij, naar de maatstafvan
hun relatieve welvaart. een buitensporige last zouden dragen. Dit criterium achtte de
Raad in 1985 van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.v"

419 Arrest van 5 oktober 1999, Royscot Leasing, nr. C-305/97. VoN 1999/49.18. Dit arrest handelde over
de bevoegdheid van de lidstaten om uitsluitingen van het recht op aftrek tijdens de overgangspe-
riode te handhaven. Het HVJ EG oordeelde dat de Raad deze bevoegdheid ruim heeft bedoeld, zo-
dat ook de aftrek op bepaalde zakelijke kosten mocht worden uitgesloten. De bevoegdheid van
de lidstaten is even wei niet onbeperkt, wat werd bevestigd in het arrest van 14juli 2005, Charles.
nr. C-434/03. VoN 2005/35.18 en NTFR2005/965. AIleen bepaalde goederen en diensten mogen van
de aftrek worden uitgesloten. Het is de lidstaten wei toegestaan de uitsluiting te beperken (zodat
het recht op aftrek wordt uitgebreid, conform de doelstelling dat de belastingplichtige direct van
de voordruk dient te worden ontheven). maar niet deze uit te breiden.

420 Arrest van 14 februari 1985. Rompelman, nr. 268/83. BNB1985/315.
421 Pb. 1985 nr. L 128/15.
422 Volgens een later uitgevoerde analyse van de Commissie had hetVerenigd Koninkrijk destijds een

achterstand qua welvaartspeil ten opzichte van de andere lidstaten; verslag van de Commissie
over de werking van het stelsel van eigen rniddelen van 6 september 2004. COM(2004)505 def./2.
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Het derde Eigenmiddelenbesluir'F', nr. 88/376 van 24 juni 1988, bracht de invoering van
een nieuwe eigenmiddelenbron om het begrotingsevenwicht te herstellen: een bijdrage
van elke lidstaat op basis van zijn bruto nationaal product. De eigen middelen werden ge-
maximaliseerd op 1,2%van het totale BNPvan de Gemeenschap in hetjaar 1992. De grond-
slag voor het aandeel van de btw werd afgetopt op 55% van het BNP van iedere lidstaat,
welke wijziging de kwalificatie als 'statistische brw' bevestigde. De aftopping van de
grondslag op basis van het BNP heeft de band tussen het btw-stelsel en de bijdrage aan de
eigen middelen losser gemaakt.

Verordening nr. 1552/89 van 29 mei 1989424 stelde de definitieve uniforme regeling vast
voor de inning van het btw-aandeel in de eigen middelen. De maatregelen stemden gro-
tendeels overeen met de maatregelen in Verordening nr. 2892/77, al zijn de artikelen ver-
nummerd. De opbrengstenmethode werd verplicht gesteld en verfijnd (art. 3 tot en met 5
Verordening nr. 1552/89). Verordening nr. 2892/77 bepaalde dat de lidstaten bij de bereke-
ning van de grondslag de voorbelasting die volgens art. 17, lid 6, Zesde Richtlijn was uit-
gesloten van de aftrek, toch mochten opvoeren als voordruk. Verordening nr. 1552/89 pas-
te deze be paling aan, in die zin dat dit slechts was toegestaan voor de aankoop van aard-
olieproducten (ik neem aan dat de Raad doe Ide op brand- en smeerstoffen) en
personenautomobielen, alsmede voor de kosten voor lease, huur, onderhoud en reparatie
van deze voertuigen, voor zover deze voor beroeps- oJbedrijfsdoeZeinden worden gebruikt (art. 6,
lid 4, Verordening nr. 1552/89). Kennelijk achtte de Raad het roerekeningsprobleemf"
minder bezwaarlijk dan de Commissie, en veronderstelde hij dat de splitsing tussen zake-
lijke en andere kosten kon worden gemaakt. De bepalingen over de boeking en de terbe-
schikkingstelling van de eigen middelen aan de Commissie waren opgenomen in art. 7 tot
en met 9 en waren, in vergelijking met die van de opvolgende verordeningen, vrij sum-
mier. De bepalingen over de controle waren opgenomen in art. 10 tot en met 13, waarvan
art. 13 was gewijd aan de taken van het Cornite voor de eigen middelen. Art. 14 was de
slotbepaling, die de datum van inwerkingtreding op 1 januari 1989 stelde.

4.3.2 Verdieping en verbreding acquis

Het begin van deze periode werd ingeluid met de inwerkingtreding van de overgangsre-
geling in de Zesde Richtlijn met het oog op de afschaffing van de grenscontroles op het
intracommunautaire goederenverkeer. Hoewel het de bedoeling was om de btw te blijven
heffen in de lidstaat van verbruikv", konden de uitzonderingen leiden tot een verschui-
ving van de btw-opbrengsten van de lidstaat van verbruik naar de lid staat van invoer in de
Gemeenschap, levering of productie. De regels voor de plaats van dienst ondergingen
slechts kleine wijzigingen, welke wijzigingen vermoedelijk geen noemenswaardige in-
vloed op de verdeling van de opbrengsten hebben gehad. De vraag is of deze sprong voor-
waarts in het harmonisatieproces, die was bedoeld om het vrije verkeer te faciliteren, ook
van invloed is geweest op de heffing van de eigen middelen. In deze periode werd ook de
aanzet gegeven tot de daling van het aandeel van de btw in de eigen middelen van 51,3%
naar 14.1%. De vierde eigenmiddelenbron, oorspronkelijk bedoeld om het begrotings-
even wicht te herstellen, vulde het tekort aan dat werd veroorzaakt door de verminderde
opbrengsten van de TEM en de btw. De ingrijpende vermindering van deze opbrengsten

423 Pb. 1988 ill. L 185/24.
424 Pb. 1989 ill. L 155/9.
425 De Iidstaten passen art. 17. lid 6, Zesde Richtlijn in het algemeen toe op kosten die worden opge-

roepen door gemengd gebruik, zoals personenauto's, brandstof, accommodatie, eten en drinken,
vermaak en representatie. De Commissie wilde deze kosten in eerste instantie van het recht op
aftrek uitsluiten, omdat toerekening aan belaste en andere doeleinden op praktische problemen
stuit. De Raad gaf de voorkeur aan voortzetting van de uiteenlopende uitsluitingen die de Iidsta-
ten v66r de invoering van de Zesde Richtlijn in de nationale wetgeving hadden opgenomen.

426 Het HvJ EG verwoordde deze bedoeling in het arrest van 6 april 2006, EMAGHandel Eder OHG,
ill. C-245/04, NTFR2006/526.
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werd niet veroorzaakt door economische omstandigheden, maar door de politieke besluit-
vorming binnen de Raad. De Oemeenschap werd voor de dekking van haar uitgaven
steeds afhankelijker van de contributie die tijdens de onderhandelingen over de begroting
werd vastgesteld.

In eerste instantie waren de wijzigingen in deze periode administratiefvan aard, bedoeld
om de discipline van de lidstaten te stimuleren en te verzekeren dat de Commissie tijdig
over de benodigde middelen kon beschikken. Verordening nr. 1552/89 werd gewijzigd
door Verordening nr. 1355/96 van 8 juli 1996.427 De Raad stelde vast dat de methode voor
de uitvoering van de bepalingen over de eigen middelen moest worden verbeterd, met na-
me waar het de doorzichtigheid van het stelsel en de verstrekking van informatie betrof.
Zo dienden de lidstaten de bewijsstukken die zij voor de berekening van de eigen midde-
len gebruikten, te bewaren gedurende drie jaren na het einde van het jaar waarop zij be-
trekking hadden. De statistische gegevens en de gegevens voor de berekening van de
grondslag voor de btw moesten tot en met 30 september van het vierde jaar na het einde
van het jaar waarop zij betrekking hadden, worden bewaard. Gegevens die moesten wor-
den gerectificeerd, werden bewaard gedurende de periode die nodig was voor de rectifica-
tie en voor de controle. De lidstaat en de Commissie waren verplicht samen te werken.
Indien de Commissie stelde dat een lidstaat ten onrechte een bedrag niet als eigen midde-
len had geboekt, diende zij de status van het betwiste bedrag als eigen middelen te bewij-
zen met documenten en gegevens. De lidstaat, van wie de Commissie afhankelijk was
voor de verzamelingvan die documenten en gegevens, was verplicht naar beste vermogen
mee te werken aan het onderzoek.P" Bij de betwisting van een be drag kan het HvJ EG
geen uitkomst bieden. Advocaat-generaal Jacobs merkte op dat het HvJ EG het daadwer-
kelijk verschuldigde bedrag aan eigen middelen niet kon vaststellen, als partijen het niet
eens konden worden over de onderzoeksmethode en de juistheid van elkaars gegevens be-
rwistten.P?

De regels over het tijdstip waarop de aan de begroting toekomende eigen middelen dien-
den te worden geboekt (en ter beschikking te worden gesteld) werden aangescherpt. Om
de budgettaire krapte op te lossen die werd veroorzaakt door de verplichting om bepaalde
landbouwsubsidies vroeg in hetjaar uit te betalen, werden de btw en de aanvullende mid-
delen, zoals de bijdrage die was gebaseerd op het BNP, maandelijks in de A-boekhouding
opgenomen voor eentwaalfde deel van de bij voorbaat geschatte bijdrage. De bedragen
werden direct ter beschikking gesteld aan de Commissie, die ze opnam in haar boekhou-
ding.

De Verordening bevatte ook maatregelen om de lidstaten te stimuleren om de verschul-
digde eigen middelen tijdig ter beschikking te stellen. Een lidstaat die de eigen middelen
te laat ter beschikking stelt, om welke reden dan ook en ongeacht of de lidstaat voordeel
heeft gehad van de late betaling'P'', is voortaan vertragingsrente verschuldigd. Of de Com-
rnissie een nadeel heeft geleden, maakt geen verschil voor de verschuldigdheid van de
rente.v" Het maakt evenrnin verschil of de late terbeschikkingstelling berust op een juri-

427 Pb. 1996 nr. L 175/3.
428 Arrest van 7 maart 2002, Commissie tegen Italie, nr. C-10/00, jurispr. 2002. p. 1-2357. over de ver-

rekening van de invoerrechten die de Italiaanse Republiek voor San Marino had gemd en die zij
per abuis had verantwoord aIs eigen middelen. De Commissie stelde dat ltalie de hoogte van het
verrekende bedrag niet kon onderbouwen. en vorderde terugbetaling van een deel van de verre-
kende bedragen, Langdurig over leg tussen de Commissie en Italie leidde niet tot een bevredigend
resultaat.

429 Conclusie van 22 november 2001, Commissie tegen Italie, nr. C-10/00.Jurispr. 2002. p. 1-2357.
430 Arrest van 22 februari 1989. Commissie tegen Italie, nr. 54/87, ]urispr. 1989. p. 385; arrest van 12

juni 2003. Commissie tegen ltalie, nr. C-363/00, [urispr. 2003. p. 1-5767.
431 Arrest van 21 januari 1999, Commissie tegen Portugal. nr. C-150/97. jurispr, 1999. p.I-Z59; arrest

van 15 juni 2000, Commissie tegen Duitsland, nr. C-348/97, ]urispr. 2000, p. 1-4429; arrest van 12
juni 2003, Commissie tegen ltalie, nr. C-363/00, ]urispr. 2003, p. 1-5767.
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dische of een rnateriele fout, zoals een verschrijving bij de overmaking.fP De enkele niet-
nakoming van verplichtingen die uit het communautaire recht voortvloeien. is voldoende
om van een schending te spreken. Correcties worden op een later tijdstip verwerkt, zoals
wijzigingen van het tarief dat op de unifonne grondslag wordt toegepast en de gevolgen
van de Britse korting.

De verordening bevatte ook een aantal verplichtingen voor de lidstaten om de Commissie
in staat te stellen controle uit te oefenen op de nakoming van de financiele verplichtin-
gen. Zo werd de verplichting aan de lidstaten opgelegd om een aparte boekhouding te voe-
ren, de B-boekhouding. waarin zij de gegevens vastleggen van de rechten die zijn vastge-
steld, maar nog niet geind, Aan de hand van deze boekhouding kan de Commissie de
voortgang van de inning volgen en de lidstaten die weinig resultaat boeken, aansporen.
De btw en de aanvullende middelen, zoals de bijdrage die is gebaseerd op het BNP. worden
in de A-boekhouding opgenomen. Ook zijn de lidstaten verplicht gegevens over fraude en
onregelmatigheden te melden waannee rechten zijn gemoeid die de grens van 10.000 ecu
overschrijden. De verordening introduceerde de verplichting om de Commissie een jaar-
verslag toe te zen den met de resultaten van de controles (de Commissie heeft inmiddels
voorgesteld de jaarverslagen afte schaffen wegens tegenvallend nut). alsmede een verslag
van de algemene en principiele aspecten van de belangrijkste bij de toepassing van de ver-
ordening gerezen problemen.

Het vierde Bigenmiddelenbesluir'P, nr. 94/728 van 31 oktober 1994. zette de aanzienlijke
daling van het aandeel van de btw in de eigen middelen in. Het besluit voorzag in een ge-
leidelijke verlaging van het percentage van de grondslag voor de berekening van de eigen
middelen van 1.4% naar 1% in de periode tussen 1995 en 1999. Bovendien werd het niveau
van de aftopping van de grondslag vanaf 1995 voor de armste lidstaten verlaagd van 55%
naar 50% van het BNP.Voor de overige lidstaten vond de verlaging geleidelijk plaats tussen
1995 en 1999.

De toepassingsregels van het vierde Eigenroiddelenbesluit waren neergelegd in Verorde-
ning nr. 1150/2000 van 22 mei 2000.434 Verordening nr. 1150/2000 bouwde voort op Ver-
ordening nr. 1552/89. maar bevatte een aantal aanscherpingen. vooral op het gebied van
de controle en de infonnatieverschaffing. Ook was de indeling van deze verordening an-
ders. De lidstaten zijn verplicht de nodige controles uit te voeren, en dienen de Commissie
op haar verzoek bij de controles te betrekken. De Commissie kan om toezending van be-
paalde stukken verzoeken en zelfter plaatse controles uitvoeren. De lidstaten zijn ver-
plicht de bedragen te identificeren die zij door ontdekking van fraude en onregelmatighe-
den tijdens deze controles moe ten bijboeken in de maandelijkse boekhouding. De Com-
missie wi! met deze maatregelen haar bewijspositie versterken. zodat een geschil met een
lidstaat gemakkelijker kan worden opgelost. Zij hoeft niet meer te wachten tot de lidstaat
het bewijs he eft verzameld, maar kan zelf actie ondernemen om de gegevens te verkrijgen
die zij voor de controle nodig heeft. Deze methode komt tegemoet aan de patstelling die
advocaat-generaal Jacobs in een eerder aangehaalde condusie omschreef, namelijk on-
enigheid tussen de Commissie en de betrokken lidstaat over de feiten. In deze situatie is
geen rol weggelegd voor het HvJ EG. dat niet over de gegevens en de middelen beschikt
om zelf de verschuldigde eigen middelen te berekenen.

432 Arrest van 18 december 1986. Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk, or. 93/85. jurispr. 1986.
p. 4011; arrest van 12 juni 2003. Commissie tegen Italie, nr. C-363/00.Jurispr. 2003. p. 1-5767.

433 Pb. 1994 nr. L 299/32.
434 Pb. 2000 nr. L 130/1.
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In het verslag van 8 november 2000435 analyseerde de Commissie de ingediende verslagen
over de controleactiviteiten en -resultaten. Zij constateerde dat de opstelling en de me de-
de ling van de gegevens een geringe verbetering vertoonde. Het aantal douaneverrichtin-
gen vertoonde een algemene daling van 7%. maar het aantal controles achterafbleek te
zijn toegenomen. De versterking van de controle had resultaten afgeworpen. hoewel de
Commissie aantekende dat het niet gemakkelijk was de resultaten van de lidstaten te ver-
gelijken dankzij de verschillen in administratieve organisatie en toegepaste methoden.
Het aantal gevallen van fraude was toegenomen. maar het gemiddelde hierbij betrokken
bedrag was gedaald. De Commissie trok uit dit laatste gegeven geen conclusie, waarschijn-
lijk omdat zij ook niet wist ofhet aantal gevallen was toegenomen omdat de lidstaten aler-
ter waren of omdat de fraude was toegenomen. Het lijkt me vanuit de logica onmogelijk
om hierover een uitspraak te doen, omdat de omvang van de niet-ontdekte fraude niet is
vast te stellen.

De Commissie constateerde fouten in de boekhouding van de niet-geinde bedragen, voor-
a! de boeking van rechten die de lidstaten buiten hun schuld niet konden innen. (In een
dergelijk geval behoeven zij de rechten niet afte dragen.436) De Commissie kondigde nau-
were coordinatie aan tussen de werkzaamheden van het directoraat-generaal Begroting
en de resultaten van andere diensten. zoals het douane-overleg en het jaarverslag van
OlAF. het fraudebestrijdingsbureau.v?

De ontwikkelingen tijdens de verdieping en de verbreding van het acquis geven aan dat
de tijdige terbeschikkingstelling van de eigen middelen en de controle van de gegevens
prioriteit genoot. Het EESCmerkte nadien op dat de naleving van principes het veld moest
ruimen voor economische overwegingen (par. 4.2.3). Het was op praktische en economi-
sche gronden een voorstander van de aanvulling (en kennelijk zelfs de vervanging) van de
btw als eigen middel door de vierde bron. Toch is hiermee ook een principe gediend: de
vierde bron is gebaseerd op de welvaart van de lidstaten, en kan als zodanig als een eerlij-
ke verdeelsleutel van de lasten van het lidmaatschap worden gezien. Dit soort principes
heeft de Commissie niet voor ogen gestaan. Zij heeft zich een aanhanger getoond van een
stelsel van eigen middelen dat recht doet aan het principe van budgettaire autonomie
voor de Gemeenschap. Op het harmonisatieproces van de btw hebben deze meningsver-
schillen geen merkbare invloed gehad. De werking van de interne markt heeft de hefting
van de eigen middelen vervangen als drijfveer voor de harmonisatie van de btw. Deze ont-
wikkeling is ook in de volgende periode, de versnelling van het acquis, te onderkennen.

435 Synthese van de mededelingen van de lidstaten over hun controles en principiele vraagstukken
in verband met de traditionele eigen middelen - Begrotingsjaar 1999. bijlage bij COM(2000) 718
def

436 A-G Geelhoed legde de lat voor overmacht dan weI omstandigheden die niet aan de lidstaat te wij-
ten zijn, hoog. In zijn condusie van 10 maart 2005. Comrnissie tegen Denernarken, nr. C-392/02.
]urispr. 2005, p. 1-9811, merkte hij op dat er geen enkele algemene rechtsgrondslag is voor de stel-
ling dat douanerechten niet aan de Commissie zouden behoeven te worden overgedragen in een
situatie waarin een lidstaat de verschuldigde rechten niet aan de belastingschuldige kan meede-
len. Er bestaat geen prindpieel verschil tussen arbitrair of nalatig gedrag van een lidstaat dat leidt
tot vertraging van de inning aan de ene kant. en vergelijkbaar gedrag dat de inning onmogelijk
maakt. Inhet eerste geval dient de lidstaat de rechten alsnog - met vertragingsrente - ter beschik-
king te stellen aan de Commissie. De A-G meende dat dit ook geldt indien de inning van de rech-
ten onmogelijk is geworden. De nalatige lidstaat kan zijn falen bij de inning van eigen middelen
niet afwentelen op het collectief, meende de A-G. Her Hv] EG heeft geoordeeid dat de lidstaten
verplicht zijn de eigen middelen aan de Commissie ter beschikking te stellen zodra zij in staat
zijn het verschuldigde bedrag te berekenen en de belastingschuldige aan te wijzen. Het is niet ver-
eist dat de eigen middelen worden geboekt. Slechts indien sprake is van overmacht ofindien de
invordering van de bela sting om redenen buiten hun wil definitief onmogelijk is geworden. be-
noeven de lidstaten de eigen middelen niet ter beschikking te stellen (arrest van 15 november
2005, Commissie tegen Denemarken, nr. C-392/02. ]urispr. 200S. p. 1-9811).

437 Pb. 1990 nr. L 136/20.
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4.3.3 Versnelling acquis

Het vijfde Eigenrniddelenbesluitv", nr. 2000/597 van 29 september 2000, verlaagde het
percentage dat wordt toegepast op de grondslag voor de btw geleidelijk naar 0,50% in
2004. Op dit tarief werd een korting van 0,20%-punt toegepast, het bevroren tarief, die was
gebaseerd op een ingewikkelde formule die verband hield met de korting voor het Ver-
enigd Koninkrijk. Het BNPwerd vervangen door het bruto nationaal inkomen''P, dat werd
berekend volgens ESR95.440 De lidstaten hadden recht op 25%in plaats van 10%van de
gemde rechten (TEM)ter dekking van de inningskosten. De bijdrage van Nederland, Duits-
land, Oostenrijk en Zweden aan de korting voor het Verenigd Koninkrijk werd aan een
maximum gebonden van 25%van de normaal verschuldigde bijdrage. Op deze wijze wilde
de Raad recht doen aan de afspraak van de vergadering van Fontainebleau, dat de lidstaten
geen lasten hoeven te dragen die niet in overeenstemming zijn met hun welvaart. Ook in
dit besluit is de wens van de lidstaten zichtbaar om tot een goede afstemming te komen
tussen de voor- en de nadelen van het lidmaatschap. Een contributie op basis van de wel-
vaart van iedere lidstaat is hiervoor een geeigend instrument. Het nadeel is dat de politie-
ke discussies die hieruit voortvloeien, het besluitvormingsproces vertragen. Bovendien
zijn de speciale regels en uitzonderingen technisch ingewikkeld, wat niet bijdraagt aan de
ontwikkeling van een zichtbaar en eenvoudig systeem (par. 4.2.4).

4.3.4 Verbetering huidige systeem

Inmiddels heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening ter uitvoering
van het vijfde Bigenmiddelenbesluit+" Het voorstel bouwt voort op Verordening nr. 1150/
2000, maar bevat ook een aantal nieuwe maatregelen. Omdat Denemarken, Ierland en het
Verenigd Koninkrijk niet deelnemen aan het gemeenschappelijke visa-, asiel- en immigra-
tiebeleid, behoeven zij de kosten van dit beleid niet te dragen. De Commissie heeft een
correctiemechanisme voorgesteld om hieraan tegemoet te komen. Om de B-boekhouding
met de realiteit in overeenstemming te brengen, is een afboekmechanisme nodig. Bedra-
gen van meer dan 50.000 euro die meer dan vijf jaar oninbaar zijn gebleven, moeten aan
de Commissie worden gemeld. De Comrnissie beoordeelt vervolgens of de bedragen door
overmacht of andere redenen die niet aan de lidstaat te wijten zijn, niet zijn gemd. Indien
de Commissie oordeelt dat geen sprake is van een dergelijke situatie, dient de lidstaat de
niet-geinde middelen ter beschikking te stellen. Deze maatregel heeft betrekking op de
TEM,die de lidstaten van particulieren innen. Indien deze inning niet het gewenste resul-
taat heeft, dient te worden bepaald wie het nadeel draagt: de Gemeenschap of de lidstaat.
Bij de btw, die op basis van statistische gegevens wordt berekend, doet dit probleem zich
niet voor omdat de ontvangen opbrengsten worden gebruikt om de grondslag te bereke-
nen. Dit zou anders zijn indien het aandeel van de btw via de fiscale methode werd bere-
kend. Het verplichte gebruik van de opbrengstenmethode betekent dus dat oninbare of
niet-aangegeven btw altijd tot een vermindering van de bijdrage aan de eigen middelen
leidt. Hier staat tegenover dat dit effect enigszins wordt verzacht door de verdergaande
aftopping van de grondslag, door de dating van het percentage van de grondslag dat de
lidstaten dienen af te dragen en door de moeite die de lidstaten zich zullen getroosten om
de btw te innen (zij dragen slechts een klein deel van de btw af en mogen het grootste deel
houden, wat voor de TEMprecies omgekeerd is). Desalniettemin is de andere wijze van
boeken van de btw als eigen rniddel- met aile gevolgen die daaraan zijn verbonden, zoals
de verde ling van het risico dat de btw niet wordt gemd - een symptoom van het lossere

438 Pb. 2000 ill. L 253/42.
439 Het BNI (bruto nationaal inkomen, marktprijzen) is gelijk aan het totaal van alle inkomens die

ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan een (binnen- ofbuitenlands) productie-
proces ofvanwege hun vermogensbezit,

440 Europese stelsel van economische rekeningen, Verordening nr. 2223/96, gewijzigd bij Verorde-
ning nr. 448/98 (Pb. 1998 ill. L 58/1).

441 COM(2003) 366 def.
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verband tussen de Zesde Richtlijn en de regelgeving rond de eigen middelen. am het ver-
lies van budgettaire autonomie van de Gemeenschap te ondervangen, heeft de Commissie
aangegeven naar een daadwerkelijk autonome bron van fiscale aard te streven (par. 4.2.4).
De Commissie heeft erkend dat, indien de keuze op de btw valt, eerst de nodige stappen
van regelgevende aard moeten worden gezet om te verzekeren dat deze btw een volledig
geharmoniseerde. daadwerkelijk communautaire. belasting zal zijn.

Voorlopig concentreert de Commissie zich op de controle van de gegevens die de lidstaten
verstrekken en van de tijdige terbeschikkingstelling van de eigen middelen. Zij heeft ge-
constateerd dat de lidstaten in de jaarverslagen slechts een optelling verstrekken van de
maandverslagen. zodat deze verplichting kan worden afgeschaft. Bedragen beneden
50.000 euro behoeven niet te worden gemeld; zij worden aan de verantwoordelijkheid van
de lidstaten overgelaten. De Rekenkamer=? heeft ingestemd met de voorstellen van de
Commissie. Zij tekende aan dat de verordening lOU moeten worden verbeterd op het punt
van de controlewerkzaamheden ten aanzien van het bruto nationaal inkomen en de in-
formatie die de lidstaten moeten verstrekken over de controle van de jaarlijkse btw-grond-
slag en het bruto nationaal inkomen.

In het voorstel voor een zesde Eigenmiddelenbesluit voor de periode 2007 - 2013443 heeft
de Commissie suggesties opgenomen voor de afbouw van de korting voor het Verenigd Ko-
ninkrijk en voor de lastenverlichting van vier lidstaten die naar verhouding teveel bijdra-
gen aan de begroting (Nederland. Duitsland. Oostenrijk en Zweden). Het maximum voor
de eigen middelen diende te worden vastgesteld op 1.24%van het bruto nationaal inko-
men van alle lidstaten gezamenlijk. Het btw-percentage zou worden verlaagd naar 0,30%
van de grondslag, die zou worden afgetopt op 50%van het bruto nationaal inkomen van
de lidstaat. De Commissie deed ook een voorstel voor een algemeen correctiemechanisme
dat is bedoeld voor alle lidstaten die gemeten naar hun welvaartspeil te hoge lasten dra-
gen. De inwerkingtreding van dit mechanisme is voor het jaar 2014 voorzien. Het zesde
Eigenmiddelenbesluit is bedoeld om de bijdragen van de voornoemde vijf grootste netto-
betalers beter afte stemmen op het welvaartspeil van elk van deze lidstaten.

Op 16 december 2005444 heeft de Raad een, als voorlopig aangeduid, akkoord bereikt over
de kerngegevens voor de meerjarenbegroting. Het document bevat een beschrijving als-
mede de kerngegevens van zowel de uitgaven als de inkomsten. De opsteller, het Britse
voorzitterschap, heeft voorgesteld de aanpassingen te formaliseren in 2009 en deze met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 in werking te laten treden. Het voorzitterschap
heeft gewaarschuwd dat de beide zijden van de begroting onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden. Indien de Raad een van beide zijden wil wijzigen, zal hij de andere kant in ba-
lans moeten brengen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorstel van de
Comrnissie zijn:
1. Het btw-percentage is voor de meeste lidstaten 0,30%.Voor Oostenrijk is het percenta-

ge bepaald op 0,225%, voor Duitsland op 0,15%en voor Nederland en Zweden op 0,10%.
2. Nederland zal in de periode 2007-2013 een brutoreductie op de bijdrage op basis van

het bruto nationaal inkomen genieten van EUR605 miljoen, en Zweden van EUR150
miljoen.

3. De korting voor het Verenigd Koninkrijk blijft onaangetast, met dien verstande dat het
Verenigd Koninkrijk geleidelijk zal gaan bijdragen aan de uitgaven voor de nieuwe lid-
staten. Deze bijdrage zal het bedrag van EUR10,5 miljard in de periode 2007-2013 niet
overschrijden.

442 Advies van 15 en 16 oktober 2003, Pb. 2003 nr. C 318/1.
443 COM(2004) 501 def.
444 De opgenomen gegevens zijn gebaseerd op de voorlopige versie van de meerjarenbegroting voor

de periode 2007-2013 die is opgesteld door het Britse voorzitterschap op 16 december 2005.

200 De rol van de regelgever binnen het harmonisatieproces



Op 20 rnaart 2006 heeft de Cornmissie een voorstel gepresenteerd voor een nieuw eigen-
middelenbesluit, waarin de hiervoor vermelde uitgangspunten zijn opgenomen. In het
voorstel is ook de wens van de Raad neergelegd om in 2008 of 2009 een volle dig rapport
te publiceren over zowel de uitgaven- als de inkomstenkant van de begroting. Op dezelfde
datum he eft de Commissie een werkdocument gepubliceerd over de berekening, financie-
ring, betaling en verwerking in de begroting van de korting voor het Verenigd Konink-
rijk.445

Op de langere termijn, voor de begrotingsperioden na 2013, zullen de lidstaten overeen-
stemming moeten bereiken over de definitieve afbouw van de korting voor het Verenigd
Koninkrijk. Een niet onbelangrijk gegeven in deze discussie is de samenstelling van de uit-
gavenkant, en vooral de landbouwuitgaven en de steunfondsen voor de nieuwe lidstaten.
Sommige lidstaten willen op de langere termijn de uitgaven, vooral die voor de landbouw,
op fundarnentele wijze ter discussie stellen. De beraadslagingen over het Zesde eigenmid-
delenbesluit hebben niet geleid tot een be perking van de uitgaven, wat is te herleiden tot
de keuze om eerst overeensternming te bereiken over de uitgaven. De lidstaten zouden er
verstandig aan doen beide zijden van de begroting in de toekomst gelijktijdig te bespre-
ken. De Cornmissie heeft toegezegd in 2008 of 2009 een volledig rapport uit te brengen
over beide zijden van de begroting, en eventueel de benodigde voorstellen te presenteren.
Zij zal alle politiek gevoelige punten in dit rapport moeten opnemen, en al doende een
ingewikkeld evenwichtsnurnmer moeten opvoeren. De geschiedenis he eft laten zien dat
de Raad veranderingen van het stelsel van eigen middelen die de autonomie van de Iidsta-
ten beinvloeden, niet aanvaardt. Een dergelijke verandering is de vervanging van de hui-
dige eigen middelen door een nieuwe, autonome bron van fiscale aard, zoals de (vernieuw-
de) btw.

In de volgende tabel staan de kerngegevens van de besluiten en de verordeningen:

Maatregel: Middelen: Percentage btw: Begrenzing:

Douanerechten 1% Geen
Landbouwheffin-
gen btw Aanvul-
lende bijdrage

btw Zie hiervoor Geen

Bijzonderheden:

Besluit 85/257 Douanerechten Zie hiervoor
Landbouwheffin-
gen btw

Douanerechten 1,4%
Landbouwheffin-
gen btw Bijdrage
BNP

Geen

Geleidelijke opvoe-
ring douanerech-
ten; Overgangsmaat-
regelen voor de btw

Twee methoden
voor de berekening
van de grondslag; Af-
wijking art. 17, lid 6;
Afwijking art. 28;
Correcties landbou-
wers en kleine on-
dernemers

Britse korting
van 2/3

Besluit 70/243

VO.2892/77

Besluit 88/376 55% BNPvoor de
btw; Max 1,2%
BNP van de Ge-
meenschap voor
de totale eigen
middelen

Bijdrage BNP; Be-
grenzing grondslag
tot 55%van het BNP;
Begrenzing eigen
middelen op basis
van het BNP van de
Gemeenschap; Ver-
laging bijdrage
Spanje en Portugal

445 Het voorstel en het werkdocument zijn beide opgenomen in COM(2006) 99 def./2.
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Maatregel: Middelen: Percentage btw: Begrenzing: Bijzonderheden:

Vo. 1552/89 btw Zie hiervoor Zie hiervoor Opbrengstenmetho-
de wordt verplicht;
Aanpassing uitslui-
ting art. 17. tid 6

Vo. 3464/93' btw Bijdrage BNP Zie hiervoor Zie hiervoor Vervroeging ter be-
schikJdngste lling
van de eigen midde-
len (btw en BNP)om
de Commissie in
staat te stellen be-
paalde uitgaven te
doen

Vo. 2729/94b btw Bijdrage BNP Zie hiervoor Zie hiervoor Vervroeging ter be-
schikkingste lling
van de eigen midde-
len

Vo.1355/96 Douanerechten Zie hiervoor Zie hiervoor Bewaring boekhou-
Landbouwheffin- ding en gegevens;
gen btw Bijdrage Aanscherping tijd-
BNP stip boeking; Mel-

ding fraude en onre-
gelmatigheden; Op-
stelling jaarverslag

Besluit 94/728 Douanerechten Verlaging naar 1% 55%- 50%BNP Verhoging budget;
Landbouwheffin- voor de btw; Max Verdere aftopping
gen btw Bijdrage 1.27% BNP van de grondslag btw; Ver-
BNP Gemeenschap laging percentage

voor de totale grondslag btw
eigen middelen

Vo.1150/2000 Douanerechten Zie hiervoor Zie hiervoor Aanscherping boe-
Landbouwheffin- king eigen midde-
gen btw Bijdrage len; Aparte boeking
BNP niet-geinde rechten

(B-boekhouding);
Maandelijkse beta-
Iingen btw-midde-
len; Nauwere sa-
men werking lidsta-
ten en Cornmissie

Besluit 2000/597 Douanerechten Verlaging naar 50%BNP voor de Verlaging budget;
Landbouwheffin- 0.50% btw; Max 1.24% Reductic bijdrage
gen btw Bijdrage BNP van de Ge- van vier landen aan
BNI meenschap voor de Britse korting;

de totale eigen Vervanging BNP
middelen door BN!. dat wordt

berekend op basis
van ESR 95; Verla-
ging percentage
grondslag btw

Voorstel Zesde Douanerechten Zie hiervoor Zie hiervoor Herziening B-boek-
eigenrniddelen- Landbouwheffin- houding; Innings-
besluit gen btw Bijdrage kosten TEM 25%;Af-

BN! schaffing jaarverslag

a Pb. 1993 ill. L 317/1.
b Pb. 1994 ill. L293/5.
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4.4 INVLOED VAN TOEKOMSTIGE KEUZES

4.4.1 Inleiding

De Raad dient periodiek een besluit te nemen voor de middellange termijn (zeven jaar)
over de samenstelling van de eigen middelen en over de besteding van de beschikbare
middelen voor de uitvoering van de prioriteiten. De uitkomst is van wezenlijke invloed op
de toekomst van de btw als communautaire hefting. De kans is aanzienlijk dat de Raad
het huidige systeem verkiest boven een nieuw systeem (dat volgens de Commissie dient
te rusten op een nieuw. eigen middel uit fiscale bron waartoe de Gemeenschap autonoom
gerechtigd is). zodat de uniforme grondslag voor de jaren na 2014 een belangrijk funda-
ment blijft voor de toepassing van de btw. Aile bepalingen in de Zesde Richtlijn die van
belang zijn voor de vaststelling van de uniforme grondslag. zoals de omschrijving van de
belastbare feiten, de maatstafvan hefting en de vrijstellingen. dienen uniform te worden
uitgelegd. De status quo wordt gehandhaafd en de noodzaak voor verbetering van het hui-
dige systeem blijft aanwezig om de resterende belemmeringen voor het vrije verkeer van
goederen en diensten aan te pakken.

4.4.2 De belangen van de interne markt

Indien de keuze van de Raad op een andere eigenmiddelenbron valt, verliest de btw haar
functie als eigen middel en blijft de invloed van de btw op het vrije verkeer als belangrijk-
ste reden over voor verdere harmonise ring (de btw behoudt daarnaast de functie van be-
lastingopbrengst voor de individuele lidstaten). De status van de btw wordt dan vergelijk-
baar met die van de kapitaalsbelasting, waarvoor de regels op dusdanige wijze zijn neer-
gelegd dat de lidstaten die deze belasting willen heffen (dit is niet verplicht) dit op een
wijze doen die het vrije verkeer van kapitaal niet hindert en niet discriminerend werkt.

De vraag is of het verlies van de functie van eigen middel enige invloed zou hebben op de
mate waarin harmonise ring van de btw noodzakelijk is. aangezien neutraliteit een be-
langrijk beginsel is binnen een interne markt. De bepalingen rond de plaats van de pres-
tatie dienen nog steeds zo te worden uitgelegd en toegepast dat situaties van dubbele en
geen hefting worden vermeden. Ook de regels rond de aftrek van voorbelasting dienen te
worden gehandhaafd (met inbegrip van de Achtste Richtlijn) om te bereiken dat de belas-
tingplichtige direct van de voordruk wordt ontheven. dat de lidstaten geen hogere belas-
ting kunnen heffen op goederen en diensten die uit andere lidstaten afkomstig zijn en dat
de levering van goederen en diensten aan andere lidstaten niet gepaard gaat met een fis-
cale subsidie. Indien de btw wordt geheven in de lidstaat van verbruik, is verdere toena-
dering van de tarieven niet nodig. De vrijstellingen vormen in deze situatie een belangrij-
ke uitdaging, omdat moet worden voorkomen dat de neutraliteit wordt verstoord doordat
de lidstaat van verbruik een prestatie vrijstelt en de lidstaat van vestiging een recht op af-
trek verleent (of doordat de lidstaat van verbruik de vrijstelling niet toepast en de lidstaat
van vestiging geen recht op aftrek verieent"46). Ook blijft een communautaire definitie
van begrippen nodig om te voorkomen dat belastingplichtigen praktische moeilijkheden
ondervinden bij de bepaling of hun presta ties in de lidstaten van verbruik zijn belast (en
tegen welk tariet) ofvrijgesteld. De functie van de btw als instrument voor de interne
markt vormt dus de belangrijkste factor om de harmonisatie van de btw door te zetten.

Indien de herziening van de regels voor de plaats van de prestatie tot gevolg heeft dat be-
lastingplichtigen zich in meer lidstaten voor de btw dienen te registreren. verdient
stroomlijning van de administratieve verplichtiugen prioriteit. Deze stroomlijning. die ge-
paard dient te gaan met een vereenvoudiging van de Achtste Richtlijn, uniformering van

446 A-G Ruiz-Jarabo Colorner heeft deze situatie besproken in zijn condusie van 22 juni 2006. Euro-
dental Sarlo nr. C-240/05.
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de uitsluitingen van het recht op aftrek en effectievere controle door de autoriteiten. is
een van de kernpunten in de huidige strategie van de Commissie. Dit kernpunt behoudt
zijn belang, ongeacht de beslissing die de Raad neemt over de toekomstige functie van de
btw als eigen middel.

4.4.3 De belangen van het stelsel van de eigen middelen

Indien de Raad de btw verkiest als nieuw, eigen middel, roept een verandering van her ka-
rakter van de btw van statistische naar daadwerkelijke hefting dezelfde vragen op die zijn
gerezen bij de onderhandelingen over de Zesde Richtlijn. lndien de Raad voor deze moge-
lijkheid kiest, zal de Commissie aandringen op een grondige harmonisatie van de btw, in
lijn met de ideeen die zij heeft neergelegd in verschillende documenten. De voorstellen
van de Commissie zullen aan, onder andere. de volgende kenmerken voldoen:
- Concrete en duidelijke formulering;
- Afschaffing van aile discretionaire en overgangsbepatingen;
- Uniformering van bijzondere bepalingen. zoals landbouw- en kleine ondernernersrege-

ling;
- Bepalingen om misbruik en ontwijking te bestrijden;
- Hefting in de lidstaat waar de belastingplichtige zijn vestiging heeft;
- Afschaffing Achtste Richtlijn (intracommunautaire aftrek van voorbelasting);
- Centrale procedure voor registratie. doen van aangifte en betaling;
- Verrekenstelsel tussen de lidstaten.

De lidstaten zullen in ieder geval het deel van de btw dat zij aan de communautaire be-
groting moeten afdragen volgens deze regels moeten vaststellen. Of de 'binnenlandse'
btw hiervan wordt uitgezonderd, is een geheel andere vraag. 1ndien deze vraag bevesti-
gend wordt beantwoord, zullen twee verschillende btw-systemen naast elkaar bestaan die
worden geregeerd door eigen regels wat betreft de hefting. de invordering en de controle.
Ik vermoed dat de Raad deze variant niet aanvaardt, omdat dit onaanvaardbare gevolgen
heeft voor belastingplichtigen (die zich met twee geheel verschillende systemen ver-
trouwd moeten maken en moeite zullen hebben met de betaling van een extra belasting
die volledig aan de communautaire begroting ten goede komt) en voor de lidstaten. die
zullen moeten beslissen op welke wijze zij in hun nationale begroting rekening houden
met deze nieuwe belasting.

Maar ook een variant waarbij een, volledig geuniforrneerd, systeem wordt ingevoerd, zal
moeilijk aanvaardbaar zijn, vooral voor de lidstaten. De lidstaten zullen zich, ten einde
hun fiscale autonomie te behouden, niet vastleggen op uniforme tarieven op alle goede-
ren en diensten. De hoogte van de tarieven is de belangrijkste financiele factor binnen het
btw-stelsel waarover de lidstaten nog veel zeggenschap hebben, en zij zullen deze zeggen-
schap niet prijsgeven. Het uiteindelijke ontwerp zal het resultaat zijn van politieke be-
raadslagingen tussen 25 (ofmeer) lidstaten. De huidige tekst van de Zesde Richtlijn, waar-
voor de Commissie oorspronkelijk een duidelijk en direct toepasbaar voorstel had gefor-
muleerd, illustreert welke gevolgen deze beraadslagingen kunnen hebben.

De suggestie van het EESCom de fiscale eigen middelen afte schaffen en te vervangen
door een bijdrage die direct aansluit bij de welvaart van de lidstaten. is her overwegen
waard maar roept een vraag op over de verde ling van de TEM. Het argument van de Com-
rnissie dat deze bijdrage geen eigen bran is en de autonomie van de EU ondermijnt, is be-
trekkelijk omdat op dit moment ook de autonoom geachte bronnen, zoals de TEM en de
btw, door de lidstaten worden vastgesteld en aan de Commissie ter beschikking worden
gesteld. De inbreukprocedures die de Commissie naar aanleiding van een geschil met een
lidstaat begint, laten zien dat de Comrnissie zich ook hier in een afhankelijke positie be-
vindt. De lidstaten voeren de boekhoudingen op basis waarvan zij de eigen middelen be-
rekenen, en de Commissie controleert de berekeningen achteraf. De Commissie heeft
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geen onafhankelijke documenten of gegevens waarrnee zij de berekening zelfstandig kan
maken. Als zij met een lidstaat van mening verschilt over de juistheid van de berekenin-
gen die de lidstaat heeft gemaakt, is het HvJ EGniet toegerust om een oordeel te vellen.
Vanuit dit perspectief maakt het niet veel verschil of de Comrnissie de statistische gege-
yens over de welvaart van de lidstaten controleert, dan wei de berekeningen en de boekin-
gen van de TEM of de statistische gegevens waarmee de grondslag van de btw wordt bere-
kend. Een oplossing kan zijn dat de belastingplichtigen hun aangifte elektronisch indie-
nen en dat hetzij zij de Comrnissie een kopie sturen van deze aangifte, dan wei de
lidstaten de Cornrnissie leesrechten geven voor de gegevens die in het beveiligde portaal
worden opgeslagen. Indien de belastingplichtige wordt verplicht de grondslag waarover
hij de btw heeft berekend in zijn aangifte op te nemen, kan de Commissie berekenen hoe-
veel de lidstaten moeten betalen en de uitkomst vergelijken met de informatie die zij van
de lidstaten ontvangt.

4.5 CONCLUSIE

De eisen in het EG-Verdrag dat de begroting van de Gemeenschap in evenwicht is (art. 268,
derde alinea, EG)en dat de Comrnissie geen voorstellen voor communautaire handelingen
doet, geen wijzigingen in haar voorstellen aanbrengt en geen uitvoeringsmaatregelen
aanneemt die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de begroting, zonder de verze-
kering te geven dat die voorstellen ofmaatregelen gefinancierd kunnen worden uit de ei-
gen middelen (art. 270 EG) leveren een ijzeren begrotingsdiscipline op. Art. 269, tweede
alinea, EG schrijft voor dat de Raad met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, de bepalingen inzake het stel-
sel van eigen middelen van de Gemeenschap vaststelt. Dit wettelijke kader legt de Raad
dwingende verplichting op om periodiek de grondslagen vast te leggen in de Eigenmidde-
lenbesluiten en de uitvoerende maatregelen in verordeningen.

De gemaakte afspraken moeten voldoende concreet zijn om de Commissie in staat te stel-
len om nieuwe regelgeving voor te stellen, bestaande regelgeving te wijzigen en het dage-
lijkse beleid uit te voeren. De Comrnissie dient hierbij immers rekening te houden met de
voorwaarde dat de begroting niet uit evenwicht raakt. Indien de (jaarlijkse) begroting die
volgens de samenwerkingsprocedure met het Europees Parlement wordt vastgesteld niet
tijdig wordt aangenomen, voorziet art. 273 EG in een tussenoplossing. De maandelijkse
uitgaven kunnen worden gedaan, mits zij niet eentwaalfde deel van de bij de begroting
van het vorige begrotingsjaar geopende kredieten overschrijden en zonder dat deze maat-
regel tot gevolg heeft dat de Comrnissie meer dan eentwaalfde van de kredieten van de in
voorbereiding zijnde onrwerp-begroting ter beschikking krijgt. Deze maatregel treedt ook
in werking indien de begroting niet kan worden vastgesteld omdat het kader, een Eigen-
middelenbesluit, ontbreekt. Indien de Raad grip wil houden op het eigenrniddelenstelsel
en op de vaststelling van de begroting, kan hij zich geen politieke blokkade veroorloven.
Dit verklaart waarom de Raad er iedere zeven jaar in slaagt om een Eigenmiddelenbesluit
voor de komende periode vast te stellen, hoe verdeeld de lidstaten ook zijn over het ant-
woord op de vraag naar de evenredige verdeling van de voordelen en de lasten van hun
individuele lidmaatschap.

De Eigenrniddelenbesluiten die het gevolg zijn van het politieke compromis binnen de
Raad bevatten de kerncijfers die, in chronologische volgorde, een overzicht geven van het
aandeel van de btw-opbrengsten aan de inkomstenkant van de begroting. Aanvankelijk
bracht de btw meer dan 50%van de inkomsten op, maar door stapsgewijze verlaging van
het percentage dat op de uniforme grondslag wordt toegepast van 1%(via 1,4%)naar 0,30%
in het voorstel voor de periode 2007 tot en met 2013, in combinatie met de verdergaande
aftopping van de grondslag van 100% naar 50%van het brute nationaal product van een
lidstaat, is het aandeel van de btw gezakt naar 14,1% van de eigen middelen.
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De uitvoerende verordeningen. die eveneens door de Raad worden vastgesteld, bevatten
de kernelementen voor de berekening van de uniforme grondslag (art. 3 jo. art. 8 en 9 Zes-
de Richtlijn voor de regels die het binnenland omschrijven en voor de toerekening van de
belastbare handelingen aan de lidstaten). Aanvankelijk werd de grondslag minutieus in
Verordening nr. 1552/89 omschreven onder verwijzing naar de bepalingen in de Zesde
Richtlijn over de belastbare handelingen, de maatstafvan heffing en de vrijstellingen. De
hiervoor beschreven elementen vormen, samen met de informatieverplichtingen van de
lidstaten en de controlebevoegdheden van de Commissie, de kern van de btw in haar func-
tie als eigen rniddel. In de beginperiode werd het hiervoor beschreven mechanisme. dat
een verbinding legde met de fiscale bepalingen. gevolgd. Door allerlei oorzaken, zoals de
noodzaak tot vervroegde afdracht van een deel van de eigen middelen om de lopende uit-
gaven te betalen, de toegenomen controlebehoefte. de doorvoering van correcties na ver-
loop van langere tijd en de ontwikkeling van een verbeterde statistische methode (in com-
binatie met de aftopping van de grondslag). was de oorspronkelijke methode al spoedig
niet meer hanteerbaar. Bij Verordening nr. 1355/96 werd deze methode grotendeels ver-
vangen. terwijl Verordening nr. 1150/2000 haar geheel verving. De btw-middelen worden
eerst geraamd en in maandelijkse terrnijnen aan de Comrnissie ter beschikking gesteld,
waarna de betaalde bedragen aan de hand van de werkelijke grondslag worden geregu-
leerd.

Door de aftopping van de grondslag op 55%en vervolgens op 50%van het bruto nationaal
product van de lidstaten. komt de volgens macro-economische gegevens begrensde grond-
slag van de btw als eigen middellosser te staan van de juridische uniforme grondslag die
in de Zesde Richtlijn wordt voorgeschreven. Hoewel de regelgeving over de eigen midde-
len nog steeds verwijst naar de volgens communautaire voorschriften (de Zesde Richtlijn)
op uniforme wijze vastgelegde grondslag (art. 2. lid 1. sub c. Eigenmiddelenbesluiten). lei-
den de aftopping van de grondslag en de verlaging van het percentage dat op deze grond-
slag moet worden toegepast, er in combinatie met de verfijning van de opbrengstenme-
thode enerzijds toe dat het financiele be lang van de btw als eigen middel afneernt, en an-
derzijds dat rninder nadruk wordt gelegd op de uniforme voorschriften van de Zesde
Richtlijn. De uniforme grondslag van de btw als basis voor de berekening van een deel van
de eigen middelen is in de loop der tijd vervangen door een berekening volgens een sta-
tistisch model.

De vraag luidt of deze ontwikkeling gevolgen heeft voor de uitlegging van de sleutelbe-
grippen in de Zesde Richtlijn. zoals de aan de btw onderworpen economische activiteiten,
de vrijstellingen en de maatstafvan heffing. Deze vraag. die aan de hand van de jurispru-
dentie van het HvJ EG dient te worden onderzocht. staat centraal in hoofdstuk 4 van
Deel II.
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5 Conclusies over de rol van de regelgever in het
harmonisatieproces

5.1 DE STATUS QUO VAN DE HARMONISATIE

5.1.1 Inleiding

De btw vormt een instrument dat ten dienste staat van de werking van de interne markt.
Uit de vorige hoofdstukken kan worden afgeleid dat de barrieres niet geheel zijn opge-
ruimd. Zo kent de Zesde Richtlijn vele bepalingen over de plaats van levering van goede-
ren en diensten. Als gevolg hiervan ondervinden de betrokken belastingplichtigen moe i-
lijkheden bij de voldoening aan de regels (zowel wat betreft de bepaling van de plaats van
levering als de voldoening aan de administratieve verplichtingen), en kunnen de autori-
teiten de regels moeilijk handhaven. Ook de toepassing van de vrijstellingen en de tarie-
ven - om nog maar te zwijgen van de derogaties van art. 27 Zesde Richtlijn en de over-
gangsbepalingen van art. 28 Zesde Richtlijn -leidt ertoe dat prestaties, afbankelijk van de
regels rond de plaats van de prestatie, verschillend worden behandeld. De situaties van
dubbele en geen hefting die hiervan het gevolg zijn, alsmede de belemmerende werking
die uitgaat van de verschillen tussen de nationale regelingen op de uitbreiding van econo-
mische activiteiten naar verschillende lidstaten, zijn moeilijk te verenigen met de begin-
selen van een interne markt. Het harmonisatieproces dat het onderwerp vormt van deze
studie, is erop gericht een btw-stelsel te creeren dat het vrije verkeer van goederen, dien-
sten, personen en kapitaal mogelijk maakt dat binnen een interne markt gewoon is. Zo-
lang dit stelsel niet is ingevoerd, is de regelgever, de Raad, niet geslaagd in de opdracht
die hij zich heeft gesteld in het EGVerdrag.

De politieke blokkade binnen de Raad lijkt vooral te worden opgeworpen door de wens
van de lidstaten om de huidige verdeling van de opbrengsten niet te ingrijpend te wijzi-
gen. Bovendien twijfelen de lidstaten aan de aanwezigheid van voldoende kennis en mid-
delen om effectief samen te kunnen werken bij de controle op de naleving van de regel-
geving die van toepassing is op intracommunautaire handelingen (de bestrijding van frau-
de en misbruik hieronder begrepen). Beide punten van zorg vormden een belangrijke
overweging voor de Raad om de eerste voorstellen van de Commissie over de afschaffing
van de grenscontroles binnen de interne markt te verwerpen. Beide punten staan ook in
de weg aan de aanvaarding van voorstellen die tot een ingrijpende wijziging van het btw-
systeem zullen leiden.

De Raad dient snel een beslissing te nemen over de toekomstige ontwikkeling van de btw
met het oog op de werking van de interne markt. De voorkeur van de Raad lijkt uit te gaan
naar een geleidelijke verbetering en modernise ring van de bestaande regelgeving, in
plaats van naar een geheel nieuw btw-stelsel. De Commissie heeft een aantal voorstellen
gepresenteerd om de grootste problemen binnen de interne markt op te lossen. De groot-
ste problemen manifesteren zich in het intracommunautaire dienstenverkeer, waar de te-
rugvalregel van art. 9, lid 1, Zesde Richtlijn voorschrijft dat, tenzij de verleende dienst on-
der een uitzondering valt, de dienstverlener lokale btw dient te berekenen - zelfs aan een
belastingplichtige afnemer in een andere lidstaat. De Commissie heeft terecht voorgesteld
de regels rond de plaats van dienst te moderniseren, zodat de toepassing van de verleg-
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gingsregeling in het intracommunautaire dienstenverkeer tussen belastingplichtigen de
nieuwe terugvalregel wordt. De Raad heeft ten tijde van de afronding van dit manuscript
(1 september 2006) nog geen politieke overeenstemming kunnen bereiken.

De Commissie he eft eveneens voorgesteld om het bestemminglandbeginsel toe te passen
bij diensten aan niet-belastingplichtigen die gemakkelijk op afstand kunnen worden ver-
leend, zoals elektronische diensten, telecommunicatie en radio- en televisiediensten. am
te voorkomen dat deze wijziging - zo de Raad hiermee instemt - uitmondt in een verzwa-
ring van de adrninistratieve verplichtingen, dient de Raad de voorstellen van de Commis-
sie te accepteren voor vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen voor belas-
tingplichtigen en voor de afschaffing c.q. modernise ring van de Achtste Richtlijn voor de
teruggaafvan in andere lidstaten betaalde btw. De aanvaarding van deze voorstellen kan
de lastendruk verlichten van belastingplichtigen die in meerdere lidstaten hun economi-
sche activiteiten verrichten of deze activiteiten naar een andere lidstaat willen uitbreiden.
Het neutraliteitsbeginsel vereist dat aIle belastingplichtigen die gelijke handelingen ver-
richten, gelijk worden behandeld. Binnen een interne markt rechtvaardigt de woon- of
vestigingsplaats van de belastingplichtige geen verschil in behandeling. Zonder effectieve
aanpassing van de regelgeving ondervinden belastingplichtigen die gebruik willen maken
van het vrije verkeer, onevenredige hinder van de verschillen in regelgeving en praktijk
tussen de lidstaten. Deze hinder remt de ondernemingslust en de groei van de interne
markt, wat de belangrijkste doelstelling van de Gemeenschap in gevaar brengt: welvaart
voor de volkeren van Europa.

De vasthoudendheid aan de fiscale autonomie van de Iidstaten, die in de weg staat aan de
aanvaarding van voorstellen die de werking van de interne markt beogen te verbeteren,
heeft ook de ontwikkeling van de eigen rniddelen beinvloed, Na een optirnistisch begin in
de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de lidstaten verklaarden op korte termijn te
streven naar een econornische en monetaire unie en de wens ontstond om een stelsel van
eigen middelen in het leven te roepen dat de budgettaire autonomie van de Gemeenschap
zou bewerkstelligen, bleek inde jaren tachtig en negentig van diezelfde eeuw dat de voor-
waarde van fiscale autonornie voor de lidstaten belangrijker was dan de budgettaire auto-
nomie van de Gemeenschap. Dit heeft tot gevolg gehad dat de Gemeenschap (in de prak-
tijk: de Commissie) voor de dekking van haar uitgaven steeds afhankelijker is geworden
van de lidstaten, vertegenwoordigd in de Raad. Iedere lidstaat streeft naar een evenwicht
tussen de voor- en de nadelen van het Iidmaatschap, en de beste manier om dit te bereiken
is een vetorecht bij de besluitvorrning inzake de samenstelling van de begroting. De lid-
staten zijn bovendien niet genegen de hoge opbrengsten die de btw genereert en, wat
hiervan het logische gevolg is, de zeggenschap over de wijze van hefting, met elkaar te
delen.

De dubbele hang naar autonornie heeft de samenhang tussen de Zesde Richtlijn en de re-
gelgeving op het gebied van de eigen middelen, die oorspronkelijk bestond, vrij spoedig
doen afbrokkelen. Op beide terreinen is unanimiteit voorgeschreven, en de besluitvor-
ming binnen de Raad wordt vooral gekenmerkt door discussies over politieke comprornis-
sen. Omdat art. 268, derde alinea, EG eist dat de begroting in evenwicht is, zijn de lidsta-
ten op straffe van de inwerkingtreding van de tussenmaatregel van art. 273 EG verplicht
tijdig een comprornis te sluiten over de uitgaven en de ontvangsten. De Zesde Richtlijn
voorziet niet in een dergelijke noodprocedure+". zodat een nalaten aan de zijde van de
regelgever geen directe (financiele) gevolgen heeft voor de lidstaten. Het is in dit opzicht

447 De termijnen die de Zesde Richtlijn voorschrijft om een nieuwe regeling te treffen, zijn geen fa-
tale termijnen. Na het verstrijken van deze termijnen blijft de oude regeling van kracht (zie het
arrest van 5 december 1989, ORO Amsterdam Beheer BVen Concerto BV, ill. C-165/88, FED 1990/
92, over art. 32 Zesde Richtlijn (oud) en het arrest van 5 oktober 1999, Royscot Leasing, ill. C-305/
97, V·N 1999/49.18, over art. 17, lid 6, Zesde Richtlijn).
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begrijpelijk dat de lidstaten iedere invloed van de uitkomst van de periodieke begrotings-
onderhandelingen op de Zesde Richtlijn (en. als gevolg hiervan. de btw) willen voorko-
men. De keuze voor de opbrengstenmethode. de gewijzigde opzet van de uitvoeringsver-
ordeningen en de invoering van de vierde bran lijken onder meer door deze wens ingege-
ven. Deze middelen hebben de kans dat de besluitvorrning over de eigen middelen de
fiscale autonornie van de lidstaten aantast, aanzienlijk verkleind. In hoofdstuk 4 van Deel
II staat de vraag centraal welke betekenis het HvJ EG aan de samenhang tussen de eigen
middelen en de Zesde Richtlijn heeft gehecht bij de uitlegging van een aantal kernbegrip-
pen in de Zesde Richtlijn.

De harmonisatie van de btw is niet ver genoeg gevorderd om een van de opdrachten in
het EG-Verdrag. de vorming van een interne markt, af te ronden. De huidige stand van de
regelgeving Ieidt tot situaties die zich niet verdragen met de beginselen van een interne
markt. De vraag is welke stappen nodig zijn om de gewenste mate van harmonisatie te
bereiken. en of de regelgever wellicht de keuze heeft uit meerdere, gelijkwaardige alter-
natieven. In de vorige hoofdstukken is in dit kader aandacht be steed aan de twee wegen
die de Commissie openhoudt: enerzijds een geleidelijke verbetering en modernise ring
van de bestaande regelgeving. anderzijds de invoering van een geheel nieuw btw-stelsel,

Inde volgende paragrafen worden conclusies getrokken over de rol van achtereenvolgens
de Raad (par. 5.1.2). de Commissie (par. 5.1.3) en het Europees Parlement en het EESC
(par. 5.1.4) in het harmonisatieproces tot nu toe. Tevens worden kort de alternatieven be-
schreven die in de vorige hoofdstukken zijn geanalyseerd. In par. 5.2. worden de oplossin-
gen besproken die Canada. Brazilie, India en de Verenigde Staten hebben gevonden om
belastingopbrengsten te verdelen tussen verschillende bestuurslagen. Par. 5.3 .• tot slot. is
gewijd aan de lessen die de Gemeenschap kan trekken uit de oplossingen die in par. 5.2.
zijn beschreven. Deze oplossingen zijn dus toegesneden op de verde ling van de btw-op-
brengsten tussen de lidstaten en de eigen middelen. De bereidheid een bepaalde oplossing
op dit terrein te overdenken ofte aanvaarden. bepaalt mede de inhoud en de opzet van
een toekomstig btw-systeern en. dientengevolge, de richting die het harrnonisatieproces
van de btw in de toekomst zal nemen.

5.1.2 Rol van de Raad

De Raad is de ins telling die, al dan niet samen met het Europees Parlement, binnen de
communautaire rechtsorde de klassieke rol van de wetgevende macht vervult. Art. 93 EG
schrijft voor dat de Raad de besluiten over fiscale maatregelen met eenparigheid neemt,
na raadpleging van het Europees Parlement en het EESC. Deze wijze van besluitvorming
is ingegeven door de wens van de lidstaten om individueel te beslissen over belastingen,
zonder de mogelijkheid dat de meerderheid de minderheid haar wil oplegt en zo de fiscale
soevereiniteit van deze minderheid uitholt. Belastingen, zoals de btw, vormen een belang-
rijke inkomstenbron voor de lidstaten en bovendien een instrument waarmee, tot op ze-
kere hoogte, het gedrag van burgers kan worden beinvloed en beleid kan worden gevoerd.
Deze wijze van besluitvorming dient ten principale de belangen van de individuele lidsta-
ten. en niet die van de Gemeenschap. Het is veelzeggend dat de Grondwet, die nog niet in
werking is getreden (en waarvan de inwerkingtreding door de negatieve uitkomst van de
referenda in Nederland en Frankrijk uiterst onzeker is). ook de besluitvorming in belas-
tingzaken bij eenparigheid van stemmen voorschrijft. Het Europees Parlement, medere-
gelgever binnen de communautaire rechtsorde en democratisch gelegitimeerd, heeft uit-
sluitend een adviserende functie bij de besluitvorrning op het gebied van belastingen. Als
gevolg hiervan is niet aileen de besluitvorming binnen de Raad afbankelijk van de politie-
ke situatie binnen de individuele lidstaten, maar vindt ook de democratische controle
plaats door de nationale volksvertegenwoordigingen van de lidstaten. Het Notenboom-
rapport van 14 februari 1974 van de Commissie voor de begrotingen van het Europees Par-
lement heeft wei invloed gehad op de Zesde Richtlijn. De Cornmissie-Notenboorn had be-
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denkingen bij het voorstel van de Cornmissie, dat zij teveel op een wet yond lijken. Ook
pleitte zij voor uitstel van de inwerkingtreding en maande zij de lidstaten de tarieven niet
te verhogen. Zij benadrukte dat de heffing van de btw een zaak van de lidstaten moest blij-
ven, hoewel een gering deel van de opbrengst naar de eigen middelen zou gaan. Dat de
Raad deze adviezen van de Commissie-Notenboom niet louter voor kennisgeving heeft
aangenomen. kan achterafworden verklaard met hun strekking: de adviezen waren ge-
richt op bezinning en uitstel, en gaven blijk van twijfel aan de haalbaarheid van het hoge
tempo waarop de Commissie de btw wilde harmoniseren. De geschiedenis laat zien dat de
Raad het tempo van de Commissie nooit heeft willen volgen, zodat hij ieder advies om het
tempo te verlagen. met instemming zal hebben ontvangen.

Een nadere blik op het harmonisatieproces laat zien dat het proces sprongsgewijs ver-
loopt. De grote sprongen waren noodzakelijk door ontwikkelingen die niet door de btw
zelfwerden veroorzaakt. De eerste grote sprong was de aanvaarding van de Eerste en de
Tweede Richtlijn in 1967. Deze richtlijnen werden aangenomen in de tijd dat de Gemeen-
schap uit de zes oprichters bestond. De oprichters zagen de noodzaak van de invoering
van een belasting die de lidstaten voldoende opbrengsten zou verschaffen en het vrije ver-
keer (van goederen) minder zou belemmeren dan de omzetbelastingen die de lidstaten
voordien hieven. De voltooiing van de eerste etappe in het harmonisatieproces dat de
Raad in de considerans van de Eerste Richtlijn beschreef, was de doelstelling van de Twee-
de Richtlijn. Deze etappe, de vervanging van de ornzetbelastingen door de btw, werd afge-
sloten met de invoering van de btw in oprichter Italie en het inmiddels toegetreden Ver-
enigd Koninkrijk op 1 januari 1973. De vertraging. hoewel formeel niet aan de Raad te wij-
ten, belichaamt een fenomeen dat zich in het gehele communautaire recht manifesteert.
De Raad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, neemt
een besluit, dat de lidstaten vervolgens niet, onjuist of met de nodige vertraging uitvoeren
(par. 1.2.2. van Deel II).De implementatie van wijzigingen van de Zesde Richtlijn in de ver-
schillende lidstaten laat zien dat de uitvoering van bij unanimiteit genomen besluiten
niet van dit fenomeen is gevrijwaard.

De tweede grote sprong was de aanvaardingvan de Zesde Richtlijn in 1977. De belangrijkste
doelstelling van de Zesde Richtlijn was de vaststelling van de uniforme grondslag voor de
heffing van een deel van de eigen middelen. Het besluit om eigen middelen te genereren
voor de Gemeenschap en de btw hiervan onderdeel te maken, werd genomen in 1970. In
een resolutie legde de Raad zijn voornemen vast om op korte termijn te streven naar een
monetaire en economische unie. De voorstellen die de Commissie indiende, gingen verder
dan de Raad op dat moment opportuun leek. De Commissie wilde met de Zesde Richtlijn
een belangrijk begin maken met de voltooiing van de derde etappe inhet harmonisatiepro-
ces, namelijk de harmonisatie van de tarieven en de vrijstellingen. De Raad zwakte de ter-
minologie af (verving dwingend geformuleerde bepalingen door bepalingen die de lidstaten
meervrijheid c.q. ruimte boden), schrapte de duidelijke definitie van een aantal communau-
taire begrippen (zoals 'bouwterrein'). rnachtigde de lidstaten om inafwachting van verdere
harmonisatie bepaalde nationale regelingen te handhaven (zoals art. 32 over tweedehands-
goederen en art. 17. lid 6. over de uitsluiting van het recht op aftrek) en besloot tot een over-
gangsregeling (art. 28 Zesde Richtlijn) die de lidstaten juist op het terrein van de derde etap-
pe, de tarieven en de vrijstellingen, mogelijkheden bood om van de Zesde Richtlijn afte wij-
ken tot de Raad een nieuwe regeling zou treffen. In dit verband verdienen ook art. 27 en
art, 30 vermelding. Op grond van deze bepalingen kunnen de lidstaten, na te zijn gemach-
tigd door de Raad, afwijken van de Zesde Richtlijn om hetzij de heffing te vereenvoudigen
c.q, bepaalde vormen van fraude of ontwijking te voorkomen (art. 27). dan wei een overeen-
kornst te sluiten met een derde mogendheid of een internationale organisatie (art. 30). De
lidstaten hebben van deze mogelijkheden ruim gebruikgemaakt.

Het is niet overdreven te stellen dat na de aanvaarding van de Zesde Richtlijn de derde
etappe in het harmonisatieproces niet was voltooid. Met de tweede etappe, de afschaffing
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van de btw op het goederenverkeer tussen de lidstaten, moest nog geheel worden begon-
nen. De Zesde Richtlijn leek wei geslaagd in haar doelstelling om een uniforme grondslag
vast te stellen voor de heffing van de eigen middelen. In de uitvoeringsverordeningen die
voor de heffing van de eigen middelen werden vastgesteld, werd in eerste instantie reke-
ning gehouden met de overgangsregelingen en de afwijkingen om te verzekeren dat iede-
re lidstaat volgens de hoofdregels van de Zesde Richtlijn over de uniforme grondslag zou
bijdragen aan de dekking van de uitgaven. In de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw noopten de toetredingvan relatiefarmere lidstaten, de economische crisis die Euro-
pa trof en de uitbreiding van het takenpakket van de Gemeenschap (zoals de voorberei-
ding van de interne markt en de uitbreiding) tot een herbezinning op de eigen middelen.
Door de invoering van de opbrengstenmethode, de invoering van de vierde bron, de aftop-
ping van de grondslag en de verlaging van het percentage van de uniforme grondslag dat
de lidstaten aan de gemeenschappelijke begroting moesten afdragen, is het gewicht van
de btw in het stelsel van eigen middelen gestaag afgenomen. De koppeling tussen de Zes-
de Richtlijn en de regelgeving rond de eigen middelen is almaar losser geworden. Het be-
lang van de correcte werking van de interne markt vereist dat de Raad doorgaat met de
harmonisatie van de btw zoals is neergelegd in de considerans van de Eerste Richtlijn.

De derde grote sprong was de aanvaarding van de Richtlijn over de afschaffing van de in-
terne grenzen in 1991. De Raad beoogde met deze richtlijn de voltooiing van de tweede
etappe, de afschaffing van de hefting van btw op het intracommunautaire goederenver-
keer. De Raad verwierp om politieke en technische redenen de voorstellen van de Com-
rnissie die uitstekend aan deze doelstelling voldeden. De Raad vreesde dat de lidstaten
technische moeilijkheden zouden ondervinden bij de verwerking van de vereiste correc-
ties van de verdeling van de opbrengsten. Het voorgestelde verrekenstelsel, dat zou voor-
zien in de overdracht van brw-opbrengsten van de lidstaten van invoer van buiten de Ge-
meenschap c.q. productie naar de lidstaten van consumptie, werd door de Raad verwor-
pen. De Raad nodigde de Comrnissie uit om een nieuw voorstel te presenteren. Dit
voorstel voorzag in de introductie van een nieuw belastbaar feit, de intracommunautaire
verwerving van goederen, dat de invoer uit andere lidstaten zou vervangen, en in een vrij-
stelling met aftrek voor de levering van goederen naar een andere lidstaat, die de plaats
zou innemen van de vrijstelling met aftrek die op de export naar andere lidstaten van toe-
passing was. Mgezien van de uitzonderingen - die vooral het verkeer met niet-belasting-
plichtigen of daarmee gelijkgestelden betroffen - maakten deze politiek getinte aanpas-
singen de afschaffing van de btw op het intracommunautaire goederenverkeer illusoir.
Gesteld kan worden dat de tweede etappe met de aanvaarding van de gewijzigde voorstel-
len door de Raad niet werd voltooid. De voorstellen van de Commissie om de voltooiing
van de derde etappe dichterbij te brengen, zoals de instelling van een bandbreedte voor
de tarieven, haaIden de definitieve tekst van de richtlijn evenmin.

De kleinere sprongen, zoals vereenvoudigingen, adrninistratieve samenwerking en frau-
debestrijding, vonden deels wei hun oorzaak in het btw-systeem. De Raad heeft nooit veel
vaart gemaakt met de behandeling van de voorstellen die de Commissie heeft gepresen-
teerd om de grootste problemen binnen de interne markt, veroorzaakt door de gebrekki-
ge afstemming van de Zesde Richtlijn op een interne markt met de eigenschappen van een
binnenlandse markt, aan te pakken. De Raad is nooit serieus ingegaan op de uitnodiging
van de Commissie om te discussieren over de toekomst van de btw als belasting binnen
de interne markt en als nieuw, autonoom eigen rniddel van de Gemeenschap. Grote spron-
gen in het harmonisatieproces zijn op korte terrnijn niet te verwachten. Tijdens de ECO-
FIN-vergadering van juni 2006 heeft de Raad besloten de geagendeerde voorstellen door
te schuiven naar de vergadering van december 2006.448 De voorstellen betreffen de plaats

448 Inmiddels staat het btw-pakket voorlopig geagendeerd voor de ECOFIN-vergadering van 7 novem-
ber 2006. zie de notitie van het Finse voorzitterschap aan de delegaties van 11 juli 2006. nr. 10998/
1/06.
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van dienst, de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen (de een-Ioketrege-
ling en de modernisering van de Achtste Richtlijn), de herschikking van de Zesde Richtlijn
en een aantal materiele wijzigingen. zoals de belasting van postale diensten en de dien-
sten van reisbureaus. De Commissie vereenvoudigt de besluitvorming niet door voorstel-
len te koppelen en als een pakket aan de Raad voor te leggen.

De term die de rol van de Raad in .het harmonisatieproces het meest typeert is terughou-
dendheid, hetgeen blijkt uit de afzwakking van de terminologie in de voorstellen van de
Cornmissie, de beperking van de reikwijdte van deze voorstellen. de onmogelijkheid om
politiek gevoelige onderwerpen te regelen en de algehele traagheid in de besluitvorming
die hiervan het gevolg is. Het niveau van harmonisatie dat nodig is om een van de be lang-
rijkste doelstellingen van de Gemeenschap te bereiken, de instelling van een werkelijk in-
terne markt ter bevordering van de welvaart van de Europese volkeren. is daardoor nog
lang niet bereikt. Sinds de aanvaarding van de Richtlijn over de afschaffing van de interne
grenzen, in 1991. is het harmonisatieproces beperkt gebleven tot minder ingrijpende
stappen, meest gericht op de oplossing van bepaalde praktische problemen binnen de in-
terne markt. Deze stappen gaven geen blijk van een alomvattende visie op de richting die
het harmonisatieproces moet nemen om een btw te creeren die past binnen een interne
markt die aUe trekken heeft van een binnenlandse markt.

De conclusie luidt dat de combinatie van de wijze van besluitvorming. de prioriteit die de
lidstaten geven aan de eigen financiele en politi eke behoeften en een gebrek aan overeen-
stemming over de uiteindelijke vorm die het btw-systeem dient te krijgen, ertoe heeft ge-
leid dat de nodige maatregelen voor de modernise ring en de vereenvoudiging van de btw
niet of met vertraging worden aangenomen. Deze traagheid heeft een voor de lidstaten
onbedoeld bij-effect: ook de invoering van maatregelen ter bestrijding van fraude en rnis-
bruik loopt vertraging op. De gebrekkige samenwerking tussen de lidstaten en de onwil
om voldoende middelen voor de bestrijding van fraude en misbruik ter beschikking te
stellen. zorgen ervoor dat de fiscale controle op het verkeer binnen de interne markt niet
goed is geregeld. Zoals het EESCin een rapport opmerkte, hebben de lidstaten niet de juis-
te politieke consequenties verbonden aan de wens om de fysieke controles op het goede-
renverkeer afte schaff en. Op dit moment is de belangrijkste vraag die de Raad zich stelt,
hoe de controle kan worden verbeterd zonder grote verschuivingen van de opbrengsten.
zonder veel nieuwe investeringen en kosten voor de lidstaten en zonder verzwaring van
de administratieve verplichtingen voor het bedrijfsleven. Afgemeten aan het oorspronke-
lijke stappenplan dat de Raad in de considerans van de Eerste Richtlijn had vastgelegd, is
uitsluitend de eerste etappe voltooid. De btw is in aile huidige lidstaten ingevoerd. De
twee andere etappes, de gelijkstelling van het intracommunautaire en het binnenlandse
verkeer en de harmonisatie van de tarieven en de vrijstellingen. zijn nooit succesvol afge-
sloten.

Het is aan de Raad, als ins telling met absolute regelgevende macht. om te beslissen welke
richting het harmonisatieproces dient te nemen. Beoordeeld naar het oorspronkelijke
stappenplan ontbreekt een voldoende niveau van harmonisatie van de regels voor het in-
tracommunautaire verkeervan diensten. de vrijstellingen en de tarieven. Vooral de ouder-
wetse regels rond de plaats van dienst, de overgangsbepalingen van art. 28 en de deroga-
ties van art. 27 Zesde Richtlijn zijn debet aan dit manco. In dit verband verdienen ook de
gebrekkige harmonisatie van de regels rond het recht op aftrek (art. 17. lid 6. Zesde Richt-
lijn) en de tijdrovende en weinig efficiente procedure van de Achtste Richtlijn een oneer-
volle vermelding. De Raad kan dit manco hetzij negeren, dan weI proberen via geleidelijke
wijzigingen van de Zesde Richtlijn alsnog een aeeeptabel niveau van harmonisatie te be-
reiken. lndien de Raad daadwerkelijk iets aan de bestaande problemen wi! doen, dient hij
vaart te maken met de behandeling van de voorstellen die de Commissie heeft ingediend.
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Het alternatief is de invoering van een geheel nieuw btw-stelsel, gebaseerd op een zorg-
vuldig te kiezen beginseJ. De Raad kan kiezen uit bijvoorbeeld het oorsprongsland-, het
bestemmingsland- of het woonplaatsbeginsel. Een dergelijk stelsel vereist eenvoudige re-
gels voor de plaats van de prestatie, een uniforme grondslag, een communautair begrip-
penapparaat zonder uitzonderingen, geJijke regels voor het recht op aftrek en een abso-
luut minimum aan beleidsruimte - van beleidsvrijheid kan geen sprake zijn - voor de lid-
staten. Ook vereist dit stelsel een regime voor adrninistratieve verplichtingen voor de
belastingplichtigen en een absolute toewijding aan een gemeenschappelijke controle op
de naleving van de regels en aan de aanpak van fraude en misbruik. Dit utopische stelsel
vereist een oms lag in denken en mentaliteit binnen de Raad, maar ook binnen de natio-
nale autoriteiten die met de uitvoering zijn belast. De ervaringen die andere landen met
(de invoering van) een dergelijk stelsel hebben opgedaan, kunnen van onschatbare waar-
de zijn.

Gezien de ervaringen in het verl eden, zal de Commissie niet be reid zijn zonder uitnodi-
ging van de Raad de noodzakelijke voorstellen te schrijven om de discussie over een der-
gelijk stelsel vruchtbaar te maken. Het initiatief zal van de Raad moeten uitgaan. Het is
veelzeggend dat de Raad nog geen gehoor heeft gegeven aan de toespelingen van de Com-
rnissie in deze richting.

5.1.3 Rol van de Commissie

De rol van de Comrnissie in het regelgevende proces is die van aangever en controleur: zij
bedenkt en ontwerpt nieuw beleid, bereidt voorstellen voor, voert het beleid van de Ge-
meenschap uit en ziet toe op de nalevingvan de communautaire verplichtingen door de lid-
staten. De Commissie besteedt veel aandacht aan haar voorbereidende en toezichthouden-
de taken, ook op het gebied van de btw. De Comrnissie is voor de aanvaarding van regelge-
ving geheel afhankelijk van de Raad, die op het gebied van de belastingen aileen en bij
eenparigheid van stemmen beslist. De Commissie, die bestaat uit leden die weliswaar door
de regeriogen van de lidstaten zijn voorgedragen maar op onafhankelijke wijze, uitsluitend
in het belang van de Gemeenschap, hun taken vervullen, heeft altijd veel waarde gehecht
aan het communautaire karakter van de btw. De btw is een instrument binnen de interne
markt, dat ervoor dient te zorgen dat het vrije verkeer van goederen, diensten. personen en
kapitaal niet wordt gehinderd en bovenal neutraal is. De Commissie houdt in haar voorstel-
len rekening met de functies die de btw binnen de interne markt heeft. Ook ziet zij erop toe
dat de lidstaten hun communautaire verplichtingen niet verzaken. door vragen te stellen
aan de lidstaten over de toepassing van de btw, door het inleiden van inbreukprocedures
tegen lidstaten die geen gevolg geven aan een aan hen gericht met redenen omkleed advies
over een vermeende schending van hun communautaire verplichtingen en door de opstel-
ling van rapportages over de verschillende aspecten van de btw.

De geschiedenis laat zien dat de voorstellen van de Commissie vaak ingrijpend zijn gewij-
zigd, zoals de eerste twee voorstellen voor de Zesde Richtlijn en het eerste voorstel voor
de afschaffing van de fysieke grenzen (par. 5.1.2). Deze voorstellen. geschreven vanuit de
doelstellingen van de Eerste Richtlijn (de voltooiing van de drie etappes op weg naar een
geharmoniseerde btw). waren niet aanvaardbaar voor de Raad. De eerste voorstellen voor
de Zesde Richtlijn waren te dwingend en overschreden volgens de Commissie-Notenboom
de werking die art. 249. derde alinea, EG aan een richtlijn verbond: een bindende instructie
aan de lidstaten. De uiteindelijke tekst van de Zesde Richtlijn, die op essentiele punten
aanzienlijk verschilde van de voorstellen van de Commissie, was een gevolg van een poli-
tiek compromis binnen de Raad.

De voorstellen voor een aanpassing van de Zesde Richtlijn ter gelegeoheid van de afschaf-
fing van de interne grenzen stelden de lidstaten voor technische en poJitieke uitdagingen
die zij niet aankonden. Ook de convergentie van de tarieven stuitte op politi eke bezwaren.
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omdat de hoogte van de tarieven de opbrengst van de btw bepaalt. De Commissie werd
uitgenodigd nieuwe voorstellen te presenteren, die rekening zouden houden met de ge-
voeligheden binnen de Raad. De uiteindelijk aanvaarde tekst bracht de voltooiing van de
overgebleven tweede en derde etappe in het harmonisatieproces niet veel dichterbij. De
afsluiting van de tweede etappe - de gelijkstelling van het intracommunautaire verkeer
met het binnenlandse -, die de doelstelling van deze aanpassing vormde, mislukte deels.
De invoering van her nieuwe belastbare feit intracommunautaire verwerving van goede-
ren voor belastingplichtigen en daarrnee gelijkgestelden impliceerde dat van een volledi-
ge afschaffing van de heffing van btw op de invoer van goederen uit andere lidstaten geen
sprake was. De Commissie had in haar eerste voorstel wei in deze afschaffing voorzien.

De Raad heeft in de afgelopen jaren vele voorstellen van de Cornrnissie afgewezen, zoals
voor de toekenning van - beperkte - regelgevende bevoegdheid aan het btw-comite, voor
de harrnonisatie van de uitsluitingen van het recht op aftrek en voor de afschaffing van
de Achtste Richtlijn, De lijst met aanhangige voorstellen (par. 2.4.4) toont aan dat sommi-
ge voorstellen al jaren geen vooruitgang hebben geboekt binnen het besluitvormingspro-
ces. De meeste voorstellen uit deze lijst hebben de vereenvoudiging of de verbetering van
de werking van het btw-systeem als doelstelling. De vraag is gerechtvaardigd of de Raad
deze voorstellen ooit (ongewijzigd) zal aannemen.

De Commissie heeft haar visie op de toekomst van de btw uitvoerig uiteengezet (par. 2.2.6.
voor het btw-systeem en par. 4.2.4. voor de eigen rniddelen). Zij geeft de voorkeur aan een
belasting die volgens het fiscale-woonplaatsbeginsel wordt geheven, op een wijze die ge-
bruikelijk is binnen een binnenlandse markt. Deze btw is een van de kandidaten voor een
eigen rniddel uit fiscale bron, waartoe de Gemeenschap autonoom gerechtigd is. De Raad
heeft nog geen gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Comrnissie om te discussieren
over de toekomst van de btw en die van de eigen middelen. Het stilzwijgen van de Raad
heeft de Comrnissie ertoe bewogen haar energie te richten op het pragmatische werkpro-
grarnma dat zij in 1996 publiceerde. Hoewel het tijdpad in dit werkprogramma door het
verloop van de tijd is ingehaald, heeft de Commissie de hoop nog niet geheellaten varen
dat haar doorzettingsvermogen uiteindelijk zal worden beloond. De kans op succes wordt
echter niet vergroot door de neiging van de Comrnissie om voorstellen te bundelen. De
bundeling van voorstellen compliceert de besluitvorrning binnen de Raad, onder andere
door de discussie die ontstaat over de samenhang tussen de voorstellen, de wederzijdse
effecten die de voorstellen veroorzaken en het gevaar van een compromis dat ver van de
tekst en de bedoeling van het oorspronkelijke voorstel is verwijderd. De kans is groot dat
een dergelijk comprornis is doortrokken van facultatief of optioneel gefonnuleerde bepa-
lingen die de lidstaten de nodige beleidsruimte of-vrijheid bieden om de door elk van hen
nagestreefde, onderling verschillende, doelstellingen na te streven. De interne markt is
met een dergelijk compromis niet beter af.

Het zwaartepunt van de ro1 van de Commissie in het harmonisatieproces van de btw ligt
dan ook niet bij de regelgeving, maar bij de controle. De Comrnissie controleert of de lid-
staten hun communautaire verplichtingen correct naleven, en schroomt niet om lidstaten
voor het HvJ EG te dagen die naar haar mening hun verplichtingen hebben verzaakt."?

449 W. van der Corput, Importation of Goods in the Netherlands, International VAT Monitor 2002, vol.
13, nr. 1, betoogde dar de Commissie ook de bevoegdheid zou rnoeten krijgen om te controleren
of een nationale rechterlijke instantie tegen wier beslissing geen hogere voorziening openstaat
het comrnunautaire recht correct uitlegt en toepast. Hij zag naar mijn mening over het hoofd dat
de Commissie deze bevoegdheid al heeft. De Comrnissie kan een inbreukprocedure starten tegen
een lid staat wegens niet-nakorning van zijn comrnunautaire verpJichtingen door welk orgaan van
deze lidstaat ook, inclusief'de rechterlijke macht, zie het arrest van 5 mei 1970, Cornmissie tegen
Belgie, nr. 77/69, jurispr. 1970, p. 237. In het arrest van 9 december 2003. Commissie tegen Italie.
nr. C-129/00. jurispr. 2003. p. 1-14637. heeft her Hvj EG bevestigd dat de nationale rechter ver-
plicht is het nationale recht richtlijnconform uit te leggen. Een onjuiste uitlegging kan tot gevolg
hebben dat de lidstaat zijn comrnunautaire verplichtingen schendt.
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Hoewel de aanvaarding van nieuwe regelgeving bij uitstek een taak van de Raad is, is de
controle op de naleving daarvan in handen van de Commissie. De Commissie heeft laten
zien dat zij haar controlerende taken op onafhankelijke wijze uitoefent, wat zichtbaar is
in de uitoefening van haar bevoegdheid om een inbreukprocedure te starten tegen een lid-
staat die zijn communautaire verplichtingen niet naar behoren vervult.

De term die de rol van de Commissie het meest typeert is ambitie. De Commissie kan
moeilijk het verwijt worden gemaakt dat zij geen oog heeft voor de noden van de interne
markt, of dat zij te weinig probeert om de problemen te verhelpen. Haar wil om de pro-
blemen voortvarend aan te pakken stuit op de politieke blokkade binnen de Raad. Het ge-
brek aan inzicht in de politi eke haalbaarheid van haar voorstellen heeft ertoe geleid dat
de Commissie veel middelen heeft besteed aan initiatieven die zonder gevolg zijn geble-
Yen, zodat haar inspanningen doorgaans weinig effectief zijn gebleken. Ook de voorstel-
len die de verbetering en de modernisering van de huidige regelgeving beogen, zijn te am-
bitieus voor de Raad. De lange lijst met aanhangige voorstellen is een stille getuige van de
onmacht van de Commissie, die wel de ideeen maar niet de macht heeft om het btw-stel-
sel ingrijpend te veranderen.

De Commissie zal, door eerdere ervaringen wijzer geworden, wachten op een uitnodiging
van de Raad om voorstellen te schrijven die een geheel nieuwe richting geven aan de ont-
wikkeling van de btw. Uit het verslag dat de Commissie heeft opgesteld over de werking
van het stelsel van de eigen middelen op de langere termijn (par. 4.2.4) is afte leiden dat
de Commissie van mening is dat indien de btw een rol blijft spelen in het toekomstige stel-
sel van de eigen middelen, ingrijpende aanpassingen nodig zijn. De btw zal, indien zij
wordt gekozen als het autonome eigen rniddel uit fiscale bron dat de Commissie voor de
toekomstige dekking van de uitgaven van de Gemeenschap nodig acht, volgens alle lidsta-
ten direct bindende voorschriften moeten worden geheven (op basis van een verordening,
hetgeen vereist dat de huidige grondslag, art. 93 EG,wordt aangepast). Aile overgangsbe-
palingen, derogaties en keuzemogelijkheden voor de lidstaten dienen te worden afge-
schaft. Gezien het financiele be lang van de btw voor de begroting van de individuele lid-
staten, is niet aannemelijk dat de Raad de btw als fiscaal eigen middel van de Gemeen-
schap zal aanvaarden. Indien deze voorspelling uitkomt, betekent dit niet dat het
harmonisatieproces geheel kan worden gestaakt of kan worden teruggedraaid. Het bete-
kent wel dat de instellingen, met het oog op de werking van de interne markt, moeten
doorgaan met de verbetering en de modernisering van de huidige regelgeving. De Com-
missie zal haar ambitie moeten vertalen naar praktische, politiek haalbare voorstellen
speciaal voor de interne markt.

5.1.4 Rol van het Europees Parlement en het EESC

Het Europees Parlement heeft, hoewel het democratisch is gekozen door de sterngerech-
tigde burgers van de Europese Unie, geen regelgevende bevoegdheid in belastingen. Het
Europees Parlement is wel een belangrijk adviesorgaan voor de Commissie en de Raad, sa-
men met het EESC.De invloed van het Europees Parlement was vooral zichtbaar in het
proces naar de aanvaarding van de Zesde Richtlijn. Het rapport van de Comrnissie-Noten-
boom (paragrafen 2.1.3. en 2.1.4) verwoordde reeds de politieke factoren die het gehele
harmonisatieproces van de btw zouden bemvloeden, en bevatte een aanbeveling aan de
Commissie om het proces vooral geleidelijk voort te zetten. Het rapport toonde zich ook
kritisch over de houding van de Raad, aan wiens aarzelingen (het rapport gebruikte zelfs
de aanduiding 'politieke onwil') was te wijten dat de eigen rniddelen niet op tijd konden
worden geheven volgens het Eigenmiddelenbesluit uit 1970. De boodschap van het Euro-
pees Parlement luidde dus: gestaag doorgaan doch vooral niet haasten, houd rekening
met de bevolking.
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Het Europees Parlement oefent de afgelopen jaren druk uit op de Commissie door het stel-
len van schriftelijke vragen over problemen die het electoraat (vooral ondernemers) on-
dervindt bij de uitoefening van het recht op vrij verkeer. Uit de antwoorden van de Com-
missie blijkt vaak de machteloosheid van beide instellingen, die geen nieuwe regelgeving
tot stand kunnen brengen zonder de instemming van de Raad.

Het EESC,dat uit deskundigen uit de lidstaten bestaat, he eft in sommige rapporten een
kritische toon aangeslagen over de voortgang van het harmonisatieproces. Het EESC
maakt zich doorgaans vooral zorgen over de administratieve verplichtingen die aan de
burgers worden opgelegd, over de gebrekkige afstemming van de regelgeving en de prak-
tijk tussen de lidstaten en over de samenwerking tussen de lidstaten, die tekortschiet om
fraude en misbruik effectief aan te pakken. Ook het EESCheeft de aanduiding 'politieke
onwil' gebruikt om te verklaren waarom het harmonisatieproces nog niet is voltooid.

Het Europees Parlement en het EESChebben ieder op hun eigen wijze een nuttige bijdra-
ge geleverd aan de discussie over de haalbaarheid, de effecten en het praktische nut van
bepaalde voorstellen van de Commissie. De term die hun werkzaamheden het meest ty-
peert, is bezinning. Zolang de regelgevende bevoegdheid in belastingzaken uitsluitend bij
de Raad berust, is voor een grotere rol voor beide instellingen geen plaats. De democrati-
sche controle vindt in feite plaats door de nationale parlementen, die de nationale voor-
stellen tot omzetting van de communautaire regelgeving in de nationale wetgeving be-
handelen.

5.2 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Voor de verrekening van de eigen middelen kan de Commissie lering trekken uit ervarin-
gen die andere interne markten met lokale belastingen op goederen en diensten, zoals Ca-
nada, de Verenigde Staten. Brazilie en India. hebben opgedaan. De drie Canadese provin-
cies New Foundland, New Brunswick en Nova Scotia hebben in 1997 de Harmonized Sales
Tax450 ingevoerd om een einde te maken aan de bestaande cascadestelsels, de tariefsver-
schillen en de verschillende bepalingen over de grondslag en de plaats van de prestatie.
Het provinciale tariefvan 8%wordt samen met het federale tariefvan 7%geheven, zodat
de belastingplichtige 15%HSTin rekening brengt bij transacties die worden geacht in de
deelnemende provincies plaats te vinden. De belasting wordt geheven door de centrale Ca-
nadese belastingdienst, de Canada Revenue Agency, en belastingplichtigen die zijn gere-
gistreerd voor de federale belasting, GST. krijgen slechts te maken met een aangiftefor-
mulier. een autoriteit en een set regels (die van de Excise Tax Act). De Canadese belasting-
dienst verdeelt de provinciale opslag over de deelnemende provincies op basis van
statistisch materiaal. In de meerderheid van de resterende provincies worden eigen belas-
tingen geheven, die geheel verschillend van aard en opzet zijn. De tarieven varieren van
6%in Saskatchewan tot 10,7%in Prince Edward Island.t'" De belasting wordt geheven in
de provincie waarin het verbruik plaatsvindt.

Brazilie heeft een andere aanpak gekozen.452 De federale overheid heft een belasting, IPI.
op de fabricage van bepaalde producten. De IPI is een bela sting op industriele goederen
die alleen in het fabricagestadium wordt geheven (vaak over meerdere schakels, zoals
over grondstoffen, tussenproducten en eindproducten, met aftrek van voorbelasting) en

450 Harmonized Sales Tax - Technical Paper: 1, gepubJiceerd in de digitale bibliotheek van de Cana-
dese overheid (http://epe.lac-bac.gc.ca/1 00/200/30 l/finance/other_pu bs/h tml/har _sales _tax/hstl-
e.html).

451 Mahesh C. Purohit, Structure and Administration of VAT in Canada - Lessons for India, Internatio-
nal VAT Monitor 2001, vol. 12. nr. 6. p. 311 - 324. De recente tarieven staan op de groene pagina's
van International VAT Monitor 2005, vol. 16. nr. 2.

452 Mahesh C. Purohit. HannonizingTaxation oflnterstate Trade under a Sub-National VAT- Lessons
from International Experience, International VAT Monitor 2002, Vol. 13, nr. 3, p. 169 - 180.
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in de latere schakels van het handelsproces in de kostprijs van de goederen is begrepen.
De IPI kent ook vrijstellingen zonder vooraftrek, terwijl de export van goederen aan het
nultariefis onderworpen, De deelstaten heffen een lokale btw op agrarische en industri-
ele goederen, de ICMS, op basis van het oorsprongslandbeginsel, waarbij het tarief af-
hangt van de be stemming. De levering vanuit de rijkere deelstaten naar de armere deel-
staten is onderworpen aan een verlaagd tarief. De deelstaat van oorsprong behoudt de op-
brengst en de deelstaat van be stemming geeft de ICMS terug aan belastingplichtigen die
recht hebben op aftrek. Het verschil in tarief zorgt ervoor dat in theorie de rijkere deel-
staten de armere deelstaten ondersteunen, omdat zij meer ICMS teruggeven op ingevoer-
de producten dan zij op uitgevoerde producten mogen houden. Omdat de rijkere deelsta-
ten in het algemeen meer produceren dan de armere deelstaten, vraag ik me af ofhet idee
achter de tariefstructuur in de praktijk de gewenste gevolgen heeft. Het voorbeeld van In-
dia laat zien dat dit niet zo hoeft te zijn. In Brazilie worden ook lokale belastingen geheven
op diensten, die niet zijn afgestemd op de IPI en de ICMS. Het uiteindelijke resultaat van
de heffing van indirecte belastingen in dit land is niet altijd neutraal, vanwege de tarief-
verschillen en het gebrek aan afstemming tussen de [PI en de [CMS op goederen en de ver-
schillende belastingen op diensten.

21 van de 29 deelstaten van India453 heffen een btw op goederen. De levering van goede-
ren tussen de deelstaten is onderworpen aan een Central Sales Tax, CST, van 4%, die door
de centrale overheid wordt geheven, maar door de deelstaat gemd. De uitvoerende deel-
staat mag deze belasting houden en de invoerende deelstaat heeft geen mogelijkheden
om een teruggaafvan deze belasting te krijgen. In de prijs van goederen die in andere deel-
staten worden gebruikt, is een belasting van 4% verdisconteerd die uiteindelijk wordt ge-
dragen door de consument in de invoerende deelstaat. Vanwege de negatieve effecten van
de CST, die grotendeels ten goede komt aan de rijkere, geindustrialiseerde deelstaten (ver-
gelijk hetgeen hiervoor is opgemerkt over Brazilie), is besloten om de CST geleidelijk afte
schaffen. De lokale btw vormt geen belemmering in het verkeer tussen de deelstaten, om-
dat de exporteur recht heeft op teruggaafvan de lokale bela sting die hij verschuldigd is
over de verkoop van goederen aan andere deelstaten. De goederen passeren uiteindelijk
zonder lokale btw-druk de grens tussen de deelstaten.

De indirecte belastingen die in de Verenigde Staten worden geheven454 komen uitsluitend
ten goede aan de lokale overheden. De staten, de counties en in bepaalde staten ook de
steden mogen lokale belastingen op kleinhandelsverkopen en gebruik heffen. De reik-
wijdte, de definities, de tarieven en de wijze van heffen verschillen per staat, county en
stad. De federale overheid heft geen indirecte belasting, zodat het vraagstuk over de effi-
ciente inning van zowel een centrale als een decentrale belasting op dezelfde handelingen
in de Verenigde Staten op het niveau van de lagere overheden aan de orde is. De kwestie
heeft inmiddels de aandacht van het Congres, dat het Streamlined Sales Tax Project
steunt.455 De Multistate Tax Commission, MTC456,die is ingesteld door de staten die deel-

453 Sukumar Mukhopadhyay. VAT at Last - In Half of India, Intematio!W.l VAT Monitor 2005, vol. 16, nr.
5, p. 317 - 324. De auteur merkte de Europese Unie in de vergelijkingen die hij maakte met andere
btw-stelsels ten onrechte aan als een federale staat. Hij merkte op dat wanneer deelstaten de be-
voegdheid verliezen om zelf de tarieven vast te stellen, zij hun fiscale autonomie verliezen. Het
is volgens hem in een interne markt voldoende dat de tarieven worden geharmoniseerd. Hij ver-
wees naar de Europese Unie, waar de lidstaten de tarieven binnen bepaalde bandbreedtes kunnen
vaststellen, Hij zal hier hebben gedoeld op de minimumtarieven en op Bijlage H, die echter niet
als echte bandbreedtes kunnen worden beschouwd.

454 De term 'sales and use tax' wordt gebruikt om alle kleinhandelsbelastingen aan te duiden die in
de Verenigde Staten van Amerika worden geheven onder welke naam dan ook. Deze term is dus
niet bedoeld om een specifieke belasting aan te duiden.

455 Tijdens de 108e vergadering werd het Streamlined Sales Tax Project aan de beide kamers van het
Congres gepresenteerd, zie de bevindingen van de National Conference of State Legislatures
(www.ncsl.org).

456 Multistate Tax Commission Policy Statement 2002-01, te vinden op www.mtc.gov.
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nemen aan het project. wil moderne technologie, zoals een multifunctioneel softwarepro-
gramma en internet. inzetten om bedrijven te stimuleren de sales and use tax zelfte be-
rekenen en te voldoen aan de staat van verbruik, die de opbrengst moet verdelen over de
lokale overheden. De MTC werkt aan de volgende maatregelenv":
- Elektronische indiening van de aangifte en elektronische betaling van de belasting;
- One-Stop registration via internet voor de verkopen in de deeinemende staten;
- Vereenvoudiging van de tariefstructuur. die in een database wordt opgenomen die aan

de geregistreerde bedrijven ter beschikking wordt gesteld (een nomenclatuur die ver-
gelijkbaar is met het Gemeenschappelijk douanetariet). De lokale overheden mogen de
tarieven niet vaker dan een keer per kwartaal wijzigen en dienen de wijzingen tijdig
en op duidelijke en toegankelijke wijze te publiceren:

- Uniforme definities van de aan de belasting onderworpen goederen en van de vrijstel-
lingen;

- Uniforme kernbepalingen over de adrninistratieve verplichtingen en voor de bereke-
ning en de voldoening van de belasting:

- Vereenvoudiging van de processuele bepalingen voor de administratie en de handha-
ving. zoals uniforme formulieren en methoden voor de (elektronische) betaling. Geza-
menlijke controles door de staten dienen de efficiency te verbeteren en voor uniformi-
teit van de uitkomsten te zorgen:

- Openheid en transparantie van het systeern, zoals inspraak voor de betrokkenen en pu-
blieke deelname aan de besluitvorrning.

De digitale oplossingen die de deelnemende staten uiteindelijk vinden voor de bereke-
ning. de betaling, de controle en de hand having kunnen ook voor de afstandsverkopen
binnen de Gemeenschap interessant zijn. De oplossingen zullen niet direct kunnen wor-
den toegepast in de Gemeenschap omdat de communautaire btw, gelijk de GST en HST in
Canada. in aile stadia van de productie en de handel wordt geheven, terwijl de Amerikaan-
se belastingen in de kleinhandelsfase worden geheven. De Gemeenschap zal aparte oplos-
singen moeten ontwikkelen om de aftrek van voorbelasting te faciliteren.

Een alternatieve oplossing voor de verrekening van btw bij transacties tussen fiscaal auto-
nome gebieden is het bootjes-model=", dat werkt indien de grondslag aan beide zijden
van de grens gelijk is. Het model ontleent zijn naarn aan het voorbeeld dat de bedenker
heeft gegeven am te illustreren wat hij bedoelt. De beide deelstaten vormen de oevers van
de rivier, en de btw is het bootje dat van de ene oever naar de andere moet worden geva-
ren. Beide oevers van de rivier liggen binnen dezelfde federatie, die op federaal niveau een
btw heft. Alle transacties in deze federatie zijn dus onderworpen aan twee belastingen:
een federale en een deelstatelijke btw. De belastingplichtige dient op drie verschillende
niveaus zijn nettopositie te bepalen. Ten eerste dient de belastingplichtige de netto-btw
te berekenen die hij aan de federale overheid is verschuldigd. Ten tweede dient hij te be-
palen hoeveel de netto-btw bedraagt die hij aan de deelstaat is verschuldigd over transac-
ties binnen de deelstaat. Ten derde is verrekening nodig van de deelstatelijke btw over in-
terstatelijke transacties (het bootje). zodat deze btw aan de deelstaat van verbruik ten goe-
de komt. in de aangifte dient de belastingplichtige rekening te houden met de volgende
elementen:
1. De belaste handelingen binnen de deelstaat. De belastingplichtige berekent zowel de

federale als de deelstatelijke component van de btw aan zijn afnemer. De bedenker van
het model stelt voor dat de belastingplichtige beide nettocomponenten, dus voor beide

457 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de technische aspecten van de Streamlined Sales Tax
de SSTTecbnicallmplementation Guide van 14 april 2005. te downloaden van www.streamlined-
salestax.org. Op deze site staan inmiddels formulieren voor de registratie en de aangifte, alsmede
het laatste nieuws.

458 Ricardo Varsano, Sub-National Taxation and Treatment of Inter-State Trade in Brazil: Problems
and a Proposed Solution. in S.].Burki and G. Peary. Proceedings of tbe Annual Bank Conference
on Development in Latin America and tbe Caribbean. Washington D.C., p. 339 - 356.
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belastingen de verschuldigde btw minus de voorbelasting, aan de federale overheid be-
taalt. De federale overheid betaalt de opbrengst van de deelstatelijke component aan
de hand van de aangifte door aan de deelstaat. Uiteraard kunnen beide componenten
apart worden aangegeven en betaald, wat een voordeel oplevert voor de overheden en
een nadeel voor de belastingplichtige. Eventueel behoort verrekening met behulp van
statistische gegevens tot de mogelijkheden, zoals in Canada.

2. De belaste handelingen aan niet voor de btw geregistreerde afnemers in de andere
deelstaten. De belastingplichtige betaalt beide nettocomponenten, dus voor beide be-
lastingen de verschuldigde btw minus de voorbelasting. aan de federale overheid. De
federale overheid verdeelt de opbrengst van de deelstatelijke component tussen de
deelstaten aan de hand van de aangifte.

3. De handel met in de andere deelstaten geregistreerde afnemers. De belastingplichtige
berekent alleen de federale btw en voldoet deze, na aftrek van de federale voorbelas-
ting, aan de federale overheid. Hij past het nultarieftoe bij de berekening van de deel-
statelijke component. Hij trekt de deelstatelijke voorbelasting op zijn aangifte af'(waar-
na de federale overheid de teruggaafverleent en afrekent met de deelstaat van ver-
trek}. De afnemer voldoet de deelstatelijke btw in zijn eigen aangifte en oefent
eventueel een recht op aftrek uit.

4. De handel met buitenlandse afnemers is zowel op federaal als op deelstatelijk niveau
aan het nultarief onderworpen. De belastingplichtige brengt de voorbelasting op zijn
aangifte in aftrek en krijgt een teruggaafvan de federale overheid. De federale over-
heid rekent af met deelstaat van uitvoer voor de verrekening van de deelstatelijke voor-
belasting.

Het bootjes-model is in theorie bruikbaar voor de verrekening van de eigen middelen,
mits de grondslag van zowel het nationale als het communautaire tarief precies gelijk is.
Ook in dit model vindt verrekening op het hoogste niveau plaats, wat voor de lidstaten
niet aanvaardbaar zal zijn. Dit model gaat, anders dan de Canadese variant. uit van hefting
in de deelstaat van oorsprong ingeval de afnemer geen belastingplichtige is. In dit geval
verdeelt de innende, hogere overheid de btw die uiteindelijk op de consumptie drukt naar
rato van verbruik over de deelstaten. Nog afgezien van de praktische moeilijkheden die
dit systeem oplevert, lijkt het vanuit politiek perspectief moeilijk aanvaardbaar voor de
lidstaten, die hechten aan hun fiscale autonomie. Zolang de bepalingen over de maatstaf
van hefting, de vrijstellingen en de tarieven niet zijn geuniformeerd, is dit model niet
bruikbaar.

5.3 BESPIEGELINGEN OVER DE TOEKOMST

De vergelijking met andere interne markten wijst uit dat de Canadese oplossing in ieder
geval voor de Commissie aanvaardbaar is. De btw wordt in haar geheel op het hoogste ni-
veau geheven en geind, en vervolgens worden de opbrengsten verdeeld over de lidstaten
(na aftrek van het aandeel dat voor de eigen middelen is bestemd). De belastingplichtige
geeft zowel de federale als de deelstatelijke component aan bij de federale overheid, die
de btw doorgeeft aan de deelstaat waar het verbruik heeft plaatsgevonden. Om de precie-
ze verdeling tussen de deelstaten vast te stellen, zal een bepaald mechanisme moeten wor-
den ontwikkeld. De Canadese oplossing is het gebruik van statistieken over de consump-
tie, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de lidstaten niet met een dergelijke verre-
kening akkoord zullen gaan. De omgekeerde situatie doet zich op dit moment voor,
omdat de lidstaten de btw inhaar geheel innen en een op basis van statistisch materiaal
berekend deel ter beschikking stellen aan de Commissie. De Commissie heeft inmiddels
bekendgemaakt dat zij van de statistische btw afwil (par. 4.3.4).

Een mogelijke oplossing is de fiscale methode, die een verzwaring van de administratieve
lasten betekent voor het bedrijfsleven. De belastingplichtige kan, bijvoorbeeld, de omzet
en de btw in zijn aangifte splitsen naar rata van de bestemming, wat een extra last bete-

Conclusies over de rol van de regelgever in her hannonisatieproces 219



kent voor de belastingplichtige, of de lidstaten zullen aan de hand van statistische cijfers
over de consumptie binnen de Gemeenschap tot een verdeling moeten besluiten. De eer-
ste methode lijkt op de een-loketregeling die de Commissie heeft voorgesteld, waarin ech-
ter geen voor de belastingplichtige bevredigende oplossing is getroffen voor de aftrek van
de aan hem berekende voorbelasting. De tweede methode zal op bezwaren stuiten van de
Commissie, die geen voorstander is van een statistische btw, en van de lidstaten, die in
1991 eerder een voorstel van de Commissie voor een verrekenstelsel hebben afgewezen.

De lidstaten zullen, uit angst voor verlies van hun fiscale autonornie, Diet akkoord gaan
met de Canadese methode. De omgekeerde variant, waarbij de lidstaten de btw heffen en
innen en een deel aan de Commissie ter beschikking stellen, roept dezelfde vragen op als
het huidige systeem. Eventueel kan opnieuw de keuze worden gemaakt tussen de fiscale
methode en de statistische methode, waarbij de opmerkingen en commentaren die tij-
dens de onderhandelingen over de Zesde Richtlijn zijn gemaakt, van pas komen. Een ge-
splitste heffing, zoals inBrazilie, waar de federale overheid de IPI heft op de fabricage van
goederen en de staten de ICMS, is een mogelijke oplossing mits de adrninistratieve lasten-
druk voor de belastingpJichtigen Diet verdubbelt. In dit systeem zullen de Comrnissie en
de lidstaten intensiefmoeten samenwerken om dubbel werk, zoals dubbele boekenonder-
zoeken, te voorkomen en om de relevante informatie met elkaar te delen. De rapporten
van de Comrnissie en adviesorganen over de administratieve samenwerking op het gebied
van gegevensuitwisseling, controles en fraudebestrijding geven vooralsnog geen reden tot
optimisme. De Amerikaanse staten die deelnemen aan het Streamlined Sales Tax Project
werken aan oplossingen voor dezelfde uitdagingen, waarbij tegelijkertijd de fiscale auto-
nornie van de deeInemende staten, counties en steden dient te worden gerespecteerd. Ook
in de Verenigde Staten is de balans tussen de fiscale autonomie van de verschillende over-
heden en de behoeften van de markt en de marktdeeInemers onderwerp van onderhan-
delingen. De oplossing voor de vraag naar het toekomstige stelsel van de eigen rniddelen
ZOU, verrassend genoeg, in het continent Amerika kunnen liggen.

220 De rot van de Tegelgever binnen het hannonisatiepToces



Deel II De rol van het Hv] EG binnen het
harmonisatieproces

221



222



1 De rol van het Hv] BG in de harrnonisatie van de btw

1.1 RECHTSUITLEGGER OF RECHTSVORMER

Het HvJEG heeft een moeilijk te overschatten invloed gehad op de vorming van de com-
munautaire rechtsorde. Met de vasts telling dat de lidstaten een autonome, supranationale
rechtsorde hebben gevestigd die een eigen karakter heeft en over een eigen, autonoom
begrippenapparaat beschikt, heeft het HvJ EGeen constituerende rol gespeeld in de ont-
wikkeling van de communautaire rechtsorde."? Voor het bereiken van de doelsteilingen
van de Gemeenschap is de bewaring van de eenheid van de communautaire rechtsorde
een absolute voorwaarde, welke voorwaarde uitsluitend kan worden vervuld indien de
rechtsorde een eigen begrippenapparaat heeft. De btw is op haar beurt een instrument om
de doelstellingen van de Gemeenschap te bereiken. Enerzijds is de btw ingevoerd om de
hinderpaal weg te nemen die werd gevormd door de omzetbelastingen die de lidstaten
hieven en die het vrije verkeer hinderden, en anderzijds dekt de btw een deel van de uit-
gaven die de Gemeenschap doet om haar doelstellingen te bereiken. De btw is dus volledig
ingebed in die communautaire rechtsorde, en in dit deel staat de vraag centraal hoe het
HvJEGheeft bijgedragen aan de instrumentele en de inhoudelijke vorming van de btw als
onderdeel van de communautaire rechtsorde. Bij dit onderzoek spelen communautaire
begrippen een sleutelral.

In de literatuur wordt wel verdedigd dat de jurisprudentie van het HvJ EG niet aItijd be-
grijpelijk is, orndat zij op een geheel eigen Iogica en wijze van rechtsvinding zou zijn ge-
baseerd."? De beantwoording van de vraag of deze kritiek gerechtvaardigd is, verlangt
een onderzoek naar de wijze waarop het HvJEG het communautaire recht uitlegt. Dit on-
derzoek zou zich enerzijds moeten richten op een inventarisatie van de methoden en de
brannen die het HvJ EG hanteert, en anderzijds op de ontdekking van een vaste lijn ofte-
weI consistentie in de rechtsvinding. De aanwezigheid van een vaste lijn in de rechtsvin-
ding maakt het mogelijk betrouwbaardere uitspraken te doen over de juiste uitlegging en
toe passing van het communautaire recht in situaties die nog niet aan het HvJEGzijn voor-
gelegd. Een dergelijke uitkomst zou van groot nut zijn voor de praktijk, e.g. voor de
rechtsvinding door de nationale reehter die zich geconfronteerd weet met een vraag van
communautair recht. Dit laatste aspect roept ook de vraag op of de nationale rechter in
aile gevallen bevoegd is, zelf de juiste uitlegging en toepassing te vinden. Tijdens het on-
derzoek in de volgende paragrafen zal ook aandacht worden besteed aan de grenzen aan
de bevoegdheid van de nationale rechter om zelfstandig, hoewel in het spoor van het HvJ
EG, het recht te vinden.

In de volgende paragrafen worden de instrumenten besproken die het HvJEGgebruikt bij
de rechtsvinding. Achtereenvolgens passeren het Ieerstuk van de doorwerking van de
communautaire rechtsorde in de nationale rechtsorde (par. 1.2), de contextuele benade-
ring van het communautaire recht (par. 1.3), de ontwikkeling van communautaire begrip-

459 Arrest van 5 februari 1963, Van Gend en 1005, Dr. 26/62, ]urispr. 1963, p. 3.
460 ].W. Hidien, 'Europaische Rechtsbegriffe und nationale Begriffspolitik imMehrwertsteuerrecht',

Steuer und Wirtschaft, Dr. 3, August 2005.
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pen (par. 1.4). de bronnen (par. 1.5) en de interpretatiemethoden (par. 1.6) de revue. In
par. 1.7. worden de belangrijkste bevindingen samengebracht in een eondusie.

1.2 DOORWERKING

1.2.1 lnleiding

In deze paragraaf staat de vraag eentraal welke invloed het eommunautaire reeht heeft op
de nationale reehtsorde van de lidstaten - met andere woorden. of een bepaling van com-
munautair reeht doorwerkt in het nationale recht van de lidstaten. In dit kader wordt
eerst het karakter van de eommunautaire rechtsorde onderzocht aan de hand van de ju-
risprudentie van het HvJ EG (par. 1.2.2). Vervolgens wordt, aan de hand van de jurispru-
dentie van het HvJ EG en het eommentaar van bepaalde auteurs daarop. onderzoeht welke
regels en factoren in acht moeten worden genomen bij de beantwoording van de vraag
naar de doorwerking van een speeifieke bepaling van eommunautair reeht (par. 1.2.3).
Omdat de btw - die in dit onderzoek eentraal staat - voornamelijk wordt geheven op basis
van richtlijnen, staat de doorwerking van riehtlijnbepalingen eentraal. De doorwerking
van andere maatregelen. zoals het EG-Verdrag. intemationale verdragen. verordeningen
en besluiten, komt impliciet aan de orde bij de bespreking van de bronnen die het HvJEG
gebruikt bij de reehtsvinding (par. 1.5). Tot slot wordt het arrest Cilfit besproken. waarin
het HvJEG de belangrijkste aanwijzingen aan de nationale reehters over de toepassingvan
het comrnunautaire reeht heeft samengebraeht (par. 1.2.4).

1.2.2 Karakter van het eommunautaire reeht

Met betrekking tot het karakter van het communautaire reeht oordeelde het HvJ EG in
het befaamde arrest Van Gend en LOOS461 dat het eommunautaire reeht een eigen reehts-
orde is. waarvoor de lidstaten op bepaalde terreinen hun soevereine reehten hebben op-
gegeven. In het arrest Costa-Enel462 overwoog het HvJ EG in vervolg op zijn eerdere arrest
dat het communautaire reeht 'uit een autanome bran voartvlaeit en ap grand van zijn bijzander
karakter niet door enig vaarschrift van natianaal recht apzij kan worden gezet, zander zijn gemeen-
schapsrechtelijk karaJcter te verliezen en zander dat de rechtsgrond van de Gemeenschap zelJ daardoor
wordt aangetast'. Van deze reehtsorde maken de internationale reehtsbeginselen een on-
derdeel uit (par. 1.5.4).463Uit voornoemde arresten voIgt dat de lidstaten het eommunau-
taire reeht dienen te besehouwen als een integraal onderdeel van hun nationale rechtsor-
de. In latere rechtspraak heeft het HvJ EG geoordeeld dat het eommunautaire reeht niet
alleen qua bron, doeh ook qua inhoud gemeensehappelijk is.464 Het communautaire reeht
is een nieuwe rechtsorde met een dubbe! comrnunautair karakter. De kernvraag in het
leerstuk van de doorwerking. die in de volgende paragraaf centraal staat, is hoe deze nieu-
we reehtsorde doorwerkt in de nationale reehtsorde van de lidstaten. In dit kader komt de
vraag op naar de strekking van het beginsel van gemeenschapstrouw (art. 10 EG).

1.2.3 Doorwerking

De reehtstreekse werking van het eommunautaire reeht vloeit in beginsel voort uit het
autonome karakter. Het beginsel van de gemeensehapstrouw verplieht de lidstaten om al-

461 Arrest van 5 februari 1963. Van Gend en Loos, nr. 26/62. jurispr. 1963. p. 3.
462 Arrest van 15 juli 1964, Costa-Enel, nr. 6/64. jurispr. 1964. p. 1203.
463 Arrest van 5 mei 1966. Gutmann / Commissie. nrs. 18/65 en 35/65, jurispr. 1966. p. 149 (over het

beginsel Ne bis in idem). het arrest van 15 juli 1970. nr. 45/69. Bohringer / Commissie, jurispr.
1970. p. 769 (over rechtszekerheid en behoorlijk bestuur). het arrest van 14 juli 1972. ICI / Com-
missie, nr. 48/69. jurispr. 1972. p. 619 (over rechtsverwerking) en het arrest van 29 mei 1997.
Kremzow. nr. C-299/95. jurispr. 1996. p. Hi177 (over grondrechten die voortvloeien uit nationale
constituties en uit internationale verdragen).

464 Arrest van 16 januari 1974. Rheinmuhlen, nr. 166/73. jurispr. 1974. p. 33.
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les te doen om de nakoming van de gemeenschappelijk aanvaarde verplichtingen te ver-
zekeren en om zich te onthouden van alle maatregelen die de verwezenlijking van de
doelstellingen van de Gemeenschap in gevaar kunnen brengen. De praktijk laat zien dat
de lidstaten niet altijd geheel slagen in de vervulling van deze opdrachr'P. wat de princi-
piele vraag oproept of het beginsel van de gemeenschapstrouw de lidstaten uitsluitend te-
genover de Gemeenschap bindt (en ook onderling. art. 227. eerste alinea, EG). of ook te-
genover de burgers. In de jurisprudentie is een aantal factoren geformuleerd waarmee
kan worden bepaald of de burger (dan wei de gemeenschapsinstellingen of de lidstaten en
hun organen) ook daadwerkelijk toepassing van een communautaire be paling kan (kun-
nen) afdwingen in een situatie waarin de lidstaat het beginsel van de gemeenschapstrouw
schendt. De volgende factoren zijn van belang voor de beantwoording van de vraag naar
de directe werking:
1. Type maatregel (verdrag. verordening. richtlijn. beschikking ofbesluit);
2. Aard van de bepaling: kent zij rechten toe en/of legt zij verplichtingen op. of deelt zij

bevoegdheden toe;
3. lnhoud van de bepaling: is de inhoud onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig. zo-

dat hieruit kan worden afgeleid wat de bedoeling van de bepaling is?

Van Ooik en Prechal466 vatten het leerstuk van de doorwerking van het communautaire
recht als volgt samen: kan de nationale rechter iets met de bepaling? Deze vraag kan een
particulier, een gemeenschapsinstelling en een orgaan van een lidstaat zich mijns inziens
ook stellen, hoewel het perspectief eenzijdig gekleurd kan zijn. Zo zal de particulier, bij-
voorbeeld, uitsluitend belang hebben bij het leerstuk van doorwerking indien de commu-
nautaire bepaling gunstiger voor hem is dan de nationale bepaling. In het kader van het
onderzoek naar de rol van het HvJ EG in de harmonisatie van de btw zal hierna worden
onderzocht op welke wijze een richtlijn doorwerkt in de nationale rechtsorde van de lid-
staten zodat kan worden vastgesteld of. en indien ja, op welke wijze, de Zesde Richtlijn
rechten en verplichtingen creeert voor belastingplichtigen en voor de lidstaten. Hiertoe
worden eerst de kenmerken van de richtlijn beschreven zoals die zijn neergelegd in het
EG-Verdrag. Vervolgens komen de situaties aan de orde waarin de vraag naar de doorwer-
king van een richtlijnbepaling zich aandient: namelijk situaties waarin de lidstaat de be-
paling niet, te laat of incorrect heeft omgezet. Welke effecten heeft dit nalaten voor de
particulier en voor de lidstaten? Deze effecten worden toegelicht aan de hand van de re-
levante jurisprudentie van het HvJ EG.

Kenmerken
De richtlijn wordt omschreven als een bindende instructie aan de Iidstaten, die verbin-
dend is ten aanzien van het te bereiken resultaat (art. 249. derde alinea, EG). Een richtlijn
heeft de volgende kenmerken:
1. Zij is gericht tot de lidstaten (dus niet tot een ieder, zoals een verordening);
2. Zij legt de lidstaten een resultaatsverplichting op. en niet slechts een inspanningsver-

plichting;
3. De lidstaten zijn vrij om vorm en middelen te kiezen.

De vrijheid om vorm en middelen te kiezen is niet onbegrensd.t"? De nationale bepalin-
gen dienen een dwingend karakter te hebben, en een vorm die de langdurige toepassing
in de betreffende lidstaat verzekert. Het is de lidstaten niet toegestaan in een adrninistra-

465 In zijn condusie van 10 november 2005. meilicke, nr. C-292/04. kwalificeerde A-G Tizzano de in-
spanningen van de lidstaten om aan hun verplichtingen te voldoen als 'Iovenswaardig', Hij wees
op de ingewikkeldheid van het communautaire recht en op de praktische moeilijkheden die de
toepassing van de communautaire bepalingen oplevert. Het komt mij voor dat de lidstaten deze
moeilijkbeden grotendeels aan zichzelfte wijten hebben.

466 Het eerste deel van de tweedelige bundel van K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik en S. Prechal, Eu-
ropees recht en de Nederlandse rechter, Verworvenheden en uitdagingen. Kluwer 2004.

467 Arrest van 30 mei 1991. Commissie regen Duitsland, nr. C-361/88.Jurispr. 1991. p. 1-2567. punt 15.
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tieve maatregel van de richtlijn afte wijken.468 Niet aileen de nationale regelgever, ook de
nationale uitvoerende en rechtsprekende macht zijn indachtig het beginseJ van gemeen-
schapstrouw verplicht de volledige werking van het communautaire recht te verzeke-
ren.469

Nalaten aan de zijde van de lidstaten
De keuze voor de maatregel richtlijn leidt tot een verplichting voor de lidstaten om de
communautaire regelgeving om te zetten in nationaal recnt.v? Hierbij kunnen zich pro-
blemen van verschillende aard voordoen, zoals geen of te late ornzetting, onvoUedige om-
zetting en zelfs onjuiste ornzetting. Barents en Brinkhorsr'?' hebben op een aantal oorza-
ken gewezen voor de onvoUedige, incorrecte of te late omzetting van richtlijnen:
1. De onduidelijke tekst van de richtlijnv'-;
2. Verschillen in wetgevingstraditie en bestuurlijke systemen;
3. Overbelasting van de nationale wetgever.

Barents en Brinkhorst wezen erop dat omzettingsmoeilijkheden en -fouten schade berok-
kenen aan het integratieproces en aan de positie van de burger. De vraag rijst welke mo-
gelijkheden burgers hebben om de juiste en volledige implementatie van een richtlijn af
te dwingen. Hoewel actie pas mogelijk lijkt nadat de implementatietermijn van de betrok-
ken richtlijn is verstreken, draagt art. 10, tweede alinea, EGde lidstaten op zich te onthou-
den van aUe maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van dit verdrag in
gevaar kunnen brengen. Dit beginsel is bekend als de gemeenschapstrouw. Dit beginsel
staat eraan in de weg dat (kandidaat-)lidstaten nationale maatregelen aannemen of admi-
nistratieve praktijken ontwikkelen die in strijd zijn met hun bestaande communautaire
verplichtingen. Deze bepaJing kan ook ruimer worden gelezen, in die zin dat de lidstaten
geen nationale maatregelen mogen aannemen of administratieve praktijken mogen ont-
wikkelen die indruisen tegen al aanvaarde richtlijnen en verordeningen die nog niet in
werking zijn getreden. De lidstaten dienen terughoudend te zijn bij de afdwinging van na-
tionale maatregelen die strijdig zijn met het doel dat met de aangenomen richtlijn ofver-
ordening wordt beoogd. Uit de jurisprudentie blijkt dat hierbij belang wordt gehecht aan
de vraag of de nationale wetgeving van voor de irnplementatie van de communautaire
wetgeving voldeed aan de vereisten van de laatstgenoemde wetgeving.t?"

Effecten die aan het nalaten worden verbonden
Zodra de irnplementatietermijn voorbij is en twijfel ontstaat of de lidstaat zijn commu-
nautaire verplichtingen is nagekomen, kan de vraag bij de nationale rechter opkomen of
de nationale wet hetzelfde resultaat bereikt als de richtlijn en, indien dit niet zo is, of en
hoe het verschil moet worden overbrugd. De vraag die dient te worden beantwoord, is of
een richtlijn - hoewel zij is gericht tot de lidstaten - directe werking heeft, zodat een bur-
ger een direct beroep kan doen op de richtlijn. Van Ooik en Prechal hebben bet leerstuk
van de directe werking van richtlijnen in drie stappen uitgewerkt:
a. Richtlijnconforme uitleg van de nationale bepaling;
b. Horizontale en verticale directe werkingf?":

468 Arrest van 13 maart 1997, Commissie tegen Frankrijk. nr. C-197/96,jurispr. 1997. p. 1-1489.
469 Arrest van 5 mei 1970. Cornmissie tegen Belgie, nr. 77/69. jurispr, 1970. p. 237.
470 AIle organen van de lidstaten zijn gehouden mee te werken aan de correcte implementatie en

handhaving. zie het arrest van 10 apri11984. Von Colson en Kamann, nr. 14/83. ]urispr. 1984. p.
189!.

471 R. Barents en L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees Recht. Kluwer 2003. p. 163 e.v.
472 Dit vind ik een moeilijk aanvaardbaar excuus. aangezien de lidstaten zelfbetrokken zijn bij de

onderhandelingen over de vaststelling van een ricbtlijn. Het is vaak aan de noodzaak van politie-
ke compromisvorrning te wijten. dat richtlijnbepalingen onduideJijk en/ofvoorwaardelijk zijn
geformuleerd.

473 Arrest van 16 december 1993. Wagner Miret. nr. C-334/92. jurispr. p. 1-6911.
474 Barents en Brinkhorst hebben de verticale en de horizontale directe werking apart uitgewerkt.

zodat zij vier stappen onderscheiden.
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c. Vergoeding van schade die voortvloeit uit te late of incorrecte omzetting.

Deze drie stappen worden in de volgende alinea's verder uitgewerkt. De directe werking
van richtlijnen verdient extra aandacht omdat de communautaire btw-wetgeving vrijwel
geheel uit richtlijnen bestaat. De bespreking van de wijzen waarop de richtlijn in de nati-
onale rechtsorde van de lidstaten doorwerkt, is een van de fundamenten onder het onder-
zoek naar de vorming van een communautaire btw. De richtlijnconforrne uitleg, de direc-
te werking en - als ultimum remedium - de vergoeding van schade die het gevolg is van
ornzettingsgebreken zijn belangrijke leerstukken die de uniforme uitlegging en toepas-
sing van de Zesde Richtlijn bevorderen.

a Richtlijnconfonne uitleg
Het beginsel van de gemeenschapstrouw van art. 10 EG vereist dat de nationale rechter
bij de uitlegging van de nationale wetgeving uitgaat van de veronderstelling dat de richt-
lijn correct is omgezet. Hij dient de nationale wetgeving dus zoveel mogelijk in de geest
en naar de strekking van de richtlijn uit te leggen.f" Zolang de richtlijn nog niet is omge-
zet, kan hij de nationale wetgeving niet richtlijnconform uitleggen op een wijze die ten
nadele is van de burger.f" De richtlijnconforme uitleg is gebonden aan grenzen. Zo mag
de richtlijnconforme uitleg geen afbreuk doen aan de algemene beginselen van het com-
munautaire recht, zoals de rechtszekerheid, het non-discriminatiebeginsel (ook bekend
als het assimilatiebeginsel) en het verbod op strafbaarstelling van v66r de (correcte) om-
zetting gepleegde strafbare feiten, die voordien volgens het nationale recht geen strafbare
feiten vormden.v? Indien de nationale wetgeving niet richtlijnconform kan worden uit-
gelegd of zelfs strijdig is met de richtlijn, biedt deze methode geen soelaas. Het hangt dan
van de omstandigheden af of de nation ale rechter de richtlijn dan weI de nationale bepa-
ling dient toe te pass en. Van Ooik en Prechal concludeerden dat de rechters praktisch met
de richtlijnconforme uitleg omgaan, en zichzelfvooral de vraag stellen wat zij met de
richtlijnbepaling kunnen. Dit is ook de conclusie van Prinssen.v" Indien de nationale be-
paling zich niet leent voor richtlijnconforme uitleg en de particulier zich toch op de richt-
lijn beroept, komt het leerstuk van de horizontale c.q. verticale directe werking aan de or-
de.

b Horizontale en vertica!e directe werking
De mogelijkheid van verticale directe werking, i.e. in de verhouding tussen burgers en de
organen en instellingen van de lidstaten, is algemeen erkend. Alle organen en instellingen
van de lidstaten zijn irnmers verplicht om de voldoening aan de communautaire verplich-
tingen te verzekeren.t?? Het HvJEG heeft overwogen dat richtlijnen, gelijk verordenin-
gen, rechtstreeks toepasselijk kunnen zijn en naar hun aard directe gevolgen kunnen heb-
ben. Het dwingende karakter van de richtlijn zou worden miskend, indien een direct be-
roep op een verplichting door personen op wie de richtlijn betrekking heeft in beginsel
zou worden uitgesloten. Het nuttige effect van de bepaling zou worden verzwakt indien
de burger zich daarop niet in rechte zou kunnen beroepen, en de nationale rechter op de-
ze bepaling geen acht zou mogen slaan. In ieder afzonderlijk geval dient te worden onder-
zocht of de bepaling naar aard, opzet en bewoordingen directe gevolgen kan hebben voor
de rechtsbetrekking tussen de lidstaten en hun burgers.Y? De nationale rechter mag niet
worden beperkt in zijn bevoegdheid om prejudiciele vragen op dit punt voor te leggen.

475 Arrest van 13 november 1990, Marleasing. nr. C-106/89,jurispr. 1990. p.I-4135.
476 Arrest van 8 oktober 1987, Kolpinghuis, nr. 80/86. jurispr, 1987, p. 3969.
477 Arrest van 5 april 1979, Ratti, nr. 148/78, Jurispr. 1979, p. 1629.
478 Jolande M. Prinssen, Doorwerking van Europees recht, de verhouding tussen directe werking, confonne inter-

pretatie en overheidsaansprakeli.ikheid, Kluwer 2004.
479 Arrest van 8 oktober 1987, Kolpinghuis, nr. 80/86, jurispr. 1987, p. 3969.
480 Arrest van 4 december 1974, Van Duyn, nr. 41/74, jurispr. 1974, p. 1337.
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In de zaak BeckerA81 oordeelde het HvJ EG dat art. 13 B, sub d, ten eerste, Zesde Riehtlijn
directe werking heeft omdat deze bepaling voIdoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk
is. Het HvJ EG overwoog dat het nuttige effect van richtlijnen zou worden verzwakt, in-
dien een partieulier zich niet voor de nationale reehter op een aan de lidstaten opgelegde
verpliehting tot omzetting van een riehtlijn kon beroepen. Een lidstaat die een richtlijn
niet tijdig heeft omgezet, kan zijn falen niet aan een partieulier tegenwerpen. Wanneer
de bepaling van de riehtlijn inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeu-
rig lijkt te zijn en de lidstaat de benodigde uitvoeringsmaatregelen niet tijdig heeft getrof-
fen. kan een particulier zich op deze be paling beroepen tegenover elk nationaal voor-
sehrift dat niet met de bepaling in overeenstemrning is.

Inmiddels heeft het HvJ EG geoordeeld dat zelfs een voldoende nauwkeurige, doeh voor-
waardelijk geformuleerde bepaling directe werking kan hebben en burgers inroepbare
reehten kan verlenen, indien een andersluidende uitkomst tot ongelijkheid in vergelijk-
bare gevallen leidt.482

De juiste toepassing van de riehtlijn dient op aIle niveaus en door aile organen te worden
verzekerd.v" De eorrecte omzetting van een richtlijnbepaling naar nationale maatregelen
is niet voldoende. De lidstaat is na deze omzetting verplicht daadwerkelijk de volledige
toepassing van de richtlijn te verzekeren. Ook ingeval de nationale maatregelen die de be-
trokken richtlijn naar behoren uitvoeren niet zodanig worden toegepast dat het met de
richtlijn beoogde resultaat wordt bereikt, kunnen particulieren zich op een direct wer-
kende bepaling in een richtlijn beroepen om toeh het door de riehtlijn beoogde resultaat
te verkrijgen. Het zou volgens het HvJ EG onverenigbaar zijn met de communautaire
rechtsorde wanneer particulieren zich op een richtlijn konden beroepen wanneer deze
onjuist is uitgevoerd, maar niet wanneer de nationale autoriteiten bij de toepassing van
de nationale maatregelen ter uitvoering van de riehtlijn de bepalingen daarvan schen-
den.484 Uit dit laatste arrest kan worden afgeleid dat het de lidstaten niet is toegestaan be-
leid te voeren dat indruist tegen het resultaat dat de Zesde Richtlijn beoogt. De belasting-
pliehtige kan zich voor de nationale reehter met een beroep op een direct werkende be-
paling van de Zesde Richtlijn verweren indien het beleid voor hem ongunstig is. De
Commissie kan een inbreukproeedure beginnen tegen een lidstaat die een voor de belas-
tingplichtigen gunstig beleid voert dat tegen de Zesde Richtlijn indruist.V"

Een recente uitbreiding van de directe werking - met mogelijk door het HvJ EG onvoor-
ziene complicaties van staats- en bestuursrechtelijke aard - kan worden afgeleid uit het
arrest Feuerbestattungsverein HaIle.486 Op de vraag of een particulier crematorium zich
kon beroepen op art. 4, lid 5. Zesde Richtlijn om het mogelijk concurrentievervalsende ef-
fect van de behandeling van de diensten van een gemeentelijk crematorium als een over-
heidstaak aan de nationale reehter voor te leggen, oordeelde het HVJEG dat deze bepaling
directe werking heeft en dat een particulier zich, indien de betrokken lidstaat niet tijdig
de juiste uitvoeringsmaatregelen heeft getroffen, hierop kon beroepen. Ik voorzie een
aantal obstakels op de weg naar deze variant van de derdenwerking. die ik in de volgende
alinea toelicht.

481 Arrest van 29 januari 1982, Becker, nr. 8/81, Jurispr. 1982, p. 3415.
482 Arrest van 10 september 2002, Kugler, nr. C-141/00, Jurispr. 2002, p. 1-2921.
483 Arrest van 14 januari 1988. Cornmissie tegen Belgie, nrs. 227/85-230/85, Jurispr. 1988, p. 1.
484 Arrest van 11 juli 2002, Marks & Spencer, nr. C-62/00, V-N 2002/49.28, FED 2002/608 en NTFR 2002/

1014.
485 A-G Stix-Hackl heeft in haar conc1usie van 1 december 2005, Elrneka NE, nrs. C-181/04, C-182/04

en C-183/04, opgernerkt dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat de lidstaten hun belasting-
plichtigen bevoordelen.

486 Arrest van 8 juni 2006, Feuerbestattungsverein Halle, nr. C430/04, NTFR 2006/938.
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Het is aannemelijk dat het particuliere crematorium zich niet kan verweren tegen de
voldoening van btw over zijn eigen dienstverlening met de stelling dat een gemeentelijk
crematorium voor deze diensten niet als belastingplichtige wordt beschouwd. De enige
uitkomst kan zijn dat de nationale rechter een ander orgaan van dezelfde lid staat, de
autoriteiten die met de uitvoering van de btw-regels zijn belast, opdraagt btw te heffen
van het gemeenteIijke crematorium. Dit roept de diepere vraag op of dit kan zonder wet-
teIijk voorschrift of de invoering van de nodige uitvoerende maatregelen. Indien deze
vraag ontkennend beantwoord wordt (indachtig het adagium dat belastingen uitslui-
tend bij wet worden geheven), zal de rechter de regelgever moeten opdragen de schen-
ding van het communautaire recht ongedaan te maken. Een dergelijke opdracht druist
regelrecht in tegen het leerstuk van de machtenscheiding zoals dat in de meeste lidsta-
ten wordt toegepast. Het HvJEGheeft kennelijk impliciet overwogen dat de comrnunau-
taire rechtsorde - waar het de relatie met de nationale rechtsorde betreft - niet afhan-
kelijk is van de staatsrechtelijke beginselen van de individuele Iidstaat. Eenzelfde con-
c1usie kan worden getrokken uit de arresten waarin het HvJ EG verklaarde dat de
communautaire rechtsorde een autonome rechtsorde vormde, waarvoor de lidstaten
hun soevereine rechten hebben begrensd. Deze arresten hadden gelijke gevolgen voor
aile lidstaten, ongeacht ofzij de monistische dan weI de dualistische leer aanhangen.t"?
Staten die de monistische leer aanhangen erkennen de directe toepassing van direct
werkende bepalingen van internationaal recht in het nationale recht. Staten die de duo
alistische leer aanhangen erkennen de directe werking van internationaal recht, zoals
verdragen, Diet. Een gesloten verdrag dient in nationaal recht te worden omgezet voor-
dat de bepaIingen van dat verdrag directe werking hebben. Welke leer de lidstaten ook
aanhangen, de communautaire rechtsorde maakt zonder meer een integraal- en over-
heersend - onderdeel uit van de nationale rechtsorde. Aileen op deze wijze wordt be-
reikt dat alle lidstaten verplicht zijn om na aanvaarding van een maatregel de volledige
uitvoering te verzekeren.

Het HvJEGheeft de mogelijkheid van horizontale directe werking van richtlijnen (i.e. tus-
sen particulieren) afgewezen.488 De nationale rechter is verplicht om nationale bepalin-
gen, of zij nu dateren van v66r of van na de inwerkingtreding van de richtlijn, zoveel mo-
gelijk richtlijnconform uit te leggen. Een particulier kan dit leerstuk evenwel niet aan-
wenden om zich tegenover een andere particulier te verweren die met een beroep op de
richtlijn zich verzet tegen strijdige nationale regelgeving, waaruit de tussen hen gesloten

487 Koen Lenaerts en Piet van Nuffel, Europees Recht in hoofdlijnen, Muklu, 1999, p. 629 e.v., geven een
overzicht van de manier waarop de (oude) lidstaten met de verhouding tussen de drie rechtsstel-
sels omgaan. BelgU! past het monistische stelsel toe, sinds 1970 officieel en daarvoor reeds in de
rechtspraak. Denemarken past het dualistische stelsel toe. Een speciale toetredingswet verzekert
de voorrang van het communautaire recht. Duitsland heeft een gemengde opvatting. De Duitse
grondwet staat de toedeling van bevoegdheden aan internationale instelJingen toe, voor zover dit
geen strijd oplevert met de structure Ie beginselen van de grondwet. Het Bundesverfassungsge-
richt heeft bevestigd dat het communautaire recht voorrang heeft zolang het de fundamentele
beginselen garandeert. Finland past het dualistische stelsel toe. De toetredingswet verzekert de
voorrang van het communautaire recht. Franktijk past het monistische steisel toe, maar acht ver-
dragen ondergeschikt aan de Franse grondwet. De Prause Conseil d'Etat heeft de voorrangvan het
communautaire recht bevestigd. Gtiekenland is monistisch. Ierland is dualistisch, doch heeft de
voorrang van het cornrnunautaire recht in de Ierse grondwet neergeIegd. Italre is in beginsel mo-
nistisch, doch in somrnige gevallen is toetsing aan de Italiaanse grondwet verplicht (bijvoorbeeld
indien algemene beginselen en grondrechten in het geding zijn). Luxemburg is monistisch, evenals
Nederland en Oostentijk. Portugal en Spanje hangen de monistische leer aan, doch erkennen daar-
naast ook de eigenheid van de cornrnunautaire rechtsorde. Het Verenigd Koninktijk is duaJistisch.
Via een wet is het communautaire recht in het Britse recht geincorporeerd. Zweden, ten siotte, is
dualistisch. De directe werking van het cornrnunautaire recht wordt geeerbiedigd, mits de grond-
rechten worden gerespecteerd.

488 Arrest van 14 juJi 1994, Faccini Dori, nr. C·91/92, jurispr, 1994, p. 1·3325, en het arrest van 7 maart
1996, El corte Ingles, nr. C·192/94, Jurispr. 1996, p. 1-1281. Het HvJ EG heeft deze opvatting beves-
tigd in het arrest van 26 september 2000, Unilever, nr. C-443/98, [urispr, 2000, p. 1-07535.
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overeenkomst voortvloeit. Dit wordt de beperkte derdenwerking genoemd."? Het arrest
Feuerbestattungsverein Halle valt niet in deze categorie, omdat verzoekster zich beriep op
de directe werking van art. 4, lid 5, Zesde Richtlijn om zich te weren tegen de mogelijke
concurrentieverstoring die het gevolg kon zijn van een schending van deze bepaling door
een gemeente, een orgaan van een lidstaat. In deze situatie kon worden gesproken van
een schending van de communautaire verplichtingen door de lidstaat waarin de gemeen-
te ligt, Oostenrijk. Mgezien van de juridische moeilijkheden in deze specifieke situatiet?',
rijst de vraag of de uitkornst gelijlduidend zou zijn ingeval een vermeende schending van
een (andere) richtlijnbepaling zou zijn begaan door een andere particulier.'?'

c. Aansprakelijkheid
Indien de particulier ten gevolge van de incorrecte ofte late omzetting schade lijdt, rijst
de vraag of de lidstaat gehouden is die schade te vergoeden. In de gevoegde zaken Franco-
vich en Bonifaci gaf het Hv] EGde eerste aanzet tot de ontwikkeling van communautaire
regels over de aansprakelijkheid van de lidstaten.t'" Indien aan drie eisen is voldaan, is de
lidstaat verplicht de geleden schade te vergoeden.
1. De bepaJing kent particuJieren rechten toe;
2. De inhoud van deze rechten kan worden bepaald=":
3. De schade is toe te rekenen aan de te late of incorrecte omzetting.

In latere jurisprudentie leek het Hv] EG op zijn oordee1 in de arresten Francovich en Be-
nifaci terug te komen. Het introduceerde het begrip 'voldoende gekwalificeerde schen-
ding' om situaties waarin de lidstaten wel aansprakelijk kunnen zijn te scheiden van situ-
aties waarin dit niet zo is.494In Dillenkofer=" verduidelijkte het Hv] EG dat de norm 'vol-
doende gekwalificeerde schending' ook in Francovich en Bonifaci was toegepast, en dat
altijd moet worden onderzocht of van een dergelijke schending sprake is. Bij dit onder-
zoek spelen de volgende factoren een rol:
1. Was de geschonden regel voldoende duidelijk en nauwkeurig, of was hij wellicht voor

meerdere uitleg vatbaar dan wei gafhij keuzemogelijkheden ofbevoegdheden aan de
lidstaten;

2. Welke beoordelingsmarge was aan de lidstaten toegekend bij de omzetting van de ge-
schonden regel;

489 Arrest van 20 september 2001, Courage tegen Crehan, nr. C453/99. jurispr. 2001, p. 1-6297.
490 Zie het commentaar van Sanders inN1FR2006/938. De commentator wees op de geheimhoudings-

plicht die in sommige Iidstaten voor belastingzaken geldt en op de toepassing van de Schutz-
norm. Hij meende dat verzoekster de gevraagde informatie over de belastingplicht van het ge-
meentelijke crematorium via de directe werking van art. 4, lid 5. Zesde Richtlijn wei zou krijgen.

491 Zo leek het Hv] EG horizon tale werking toe te staan in het arrest van 18 juni 1991, Piagerne, nr.
C-369/89. ]urispr. 1991. p. 1-2971.het arrest van 30 april 1996. CIASecurity. nr. C·194/94. jurispr.
1996, p. 1-2201.het arrest van 12 rnaart 1996, Pafitis, nr. C441/93, ]urispr. 1996. p. 1-1347,het ar-
rest van 30 april 1998. Bellone, nr. C·215/97.jurispr. 1998. p. 1-2191.

492 Arresten van 19 november 1991, nrs. C-6/90 en C-9/9O.jurispr. 1991. p. 1-5357.
493 Deze voorwaarde lijkt te botsen met het leerstuk van de directe werking in die zin, dat een direct

werkende bepating duidelijk en onvoorwaardelijk dient te zijn. Ter verklaring van deze tegen-
strijdigheid veer ik drie mogelijkheden aan. Ten eerste, dat de directe werking van de bepaling
afstuit op de uitvoerende maatregelen die nodig zijn om haar inwerking te laten treden. terwijl
wei duidelijk is wat het resultaat van deze bepating dient te zijn (zie bijvoorbeeld het arrest Kug-
ler). De tweede mogelijkheid is, zoals in Francovich en Bonifaci, dat de persoon aan wie de richt-
Iijn verplichtingen oplegt (bijvoorbeeld een werkgever), niet een instelling of een orgaan van de
lidstaat is (het HvJ EGheeft horizontale werking van richtlijnen uitgesloten). De derde mogelijk-
heid is dat de richtlijn een verplichting impliceert voor de lidstaten of de instelliogen, welke ver-
plichting rechten creeert voor de burgers. Hierbij dient wei te worden gelet op het doel van de
richtlijn: dit dient ook te strekken tot vorming van rechten die in beginsel door burgers ingeroe-
pen moeten kunnen worden zodra de richtlijn (correct) is omgezet.

494 Arresten van 5 maart 1996, Brasserie du pecheur en Factortame, nrs. C46/93 en C48/93, ]urispr.
1996. p. 1-1029.

495 Arresten van 8 oktober 1996, nrs. C-178/94, C-179/94, C-188 - C·190/94, ]urispr. 1996, p.14845.
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3. Beging de lidstaat de schending of de toebrenging van de schade opzettelijk;
4. Was de rechtsdwaling verschoonbaar;
5. Viel de instellingen van de Gemeenschap iets te verwijten, hetgeen afbreuk kan doen

aan de verwijtbaarheid van de betrokken lidstaat (en de burger zijn schade wellicht op
de instelling kan verhalen).

Indien het HvJEGreeds eerder heeft geoordeeld dat de nationale wetgeving niet correct
was of dat de lidstaat in gebreke was, is de schending voldoende gekwalificeerd. Het arrest
Kobler496 heeft bevestigd dat ook kennelijke fouten van de rechterlijke instantie tegen
wier uitspraken geen hogere voorziening mogelijk is, tot staatsaansprakelijkheid kunnen
leiden. De term 'kennelijke schending' dient met behulp van dezelfde factoren te worden
uitgelegd als de voldoende gekwalificeerde schending waaraan de andere organen van de
lidstaten zich kunnen bezondigen.P? Een lidstaat kan niet, als algemene regel, zijn aan-
sprakelijkheid uitsluiten voor de verkeerde uitlegging van het communautaire recht en
voor de verkeerde waardering van feiten en bewijsmiddelen door de rechter in laatste in-
stantie.v" Voor schade die ontstaat naar aanleiding van een kennelijke schending van het
communautaire recht door deze rechter is een lidstaat altijd aansprakelijk. Hidierr'??
heeft gecondudeerd dat de leer van de doorwerking en de mogelijkheid de staat aan te
spreken voor schade die is ontstaan door een voldoende gekwalificeerde schending twee
machtige wapens zijn in handen van de belastingplichtige om het respect voor de ge-
meenschapstrouw afte dwingen. lk deel zijn condusie, hoewel de betrekkelijke onbe-
kendheid met de communautaire rechtsorde in de praktijk in de weg kan staan aan een
effectief gebruik van deze wapens. Gedegen onderzoek naar de leer van de doorwerking
en de rechtsvinding door het HvJEGkan het bereik en de scherpte van deze wapens aan-
zienlijk vergroten.P''

Uit deze paragraafkan de condusie worden getrokken dat lidstaten verplicht zijn op alle
niveaus op correcte wijze uitvoering te geven aan een richtlijn. Een particulier kan zich
op een direct werkende bepaling in een richtlijn beroepen indien de lidstaat de bepaling
niet, te laat of incorrect heeft omgezet c.q. toegepast. Een particulier die door het falen
van een lidstaat schade heeft geleden, kan de lidstaat aansprakelijk stellen indien de
schending voldoende gekwalificeerd was. De lidstaat is ook aansprakelijk voor een kenne-
lijke schending van de rechter in laatste instantie, waartoe een onjuiste uitlegging van het
recht behoort, maar ook een onjuiste waardering van feiten en bewijsmiddelen. Indien de
nationale rechter twijfel had moeten koesteren aan de juiste uitlegging van een bepaling
van communautair recht, had hij prejudiciele vragen moeten (de rechter die in laatste in-
stantie oordeelt) ofkunnen stellen. Over onder meer de regels voor het stellen van preju-
diciele vragen gaat het arrest Cilfit, dat in de volgende paragraafwordt besproken.

496 Arrest van 30 september 2003, Dr. C-224j01, jurispr. 2003, p. 1-10239.
497 Arresten van 5 maart 1996, Brasserie du Pecheur en Factortame, DrS. C-46j93 en C-48j93, ]urispr.

1996, p. 1-1029.
498 Arrest van 13 juni 2006, Traghetti del Mediterraneo, nr. C-173j03. De conclusie van A-GLeger is

zeer de moeite waard. Deze condusie is niet beschikbaar in alle talen, hetgeen naar rnijn overtui-
ging onaanvaardbaar is. Zo ontbreken onder meer de Nederlandse en de Engelse vertaling.

499 J.W. Hidien, Europaische Rechtsbegriffe und nationale Begriffspolitik im Mehrwertsteuerrecht,
Steuer und Wirtschaft, nr. 3, August 2005.

500 J. van Steenwinckel en J. van Vaeck, Incorrect Implementation of Sixth VATDirective Provisions
into National Law: Liability of Member States, International VAT Monitor 2002, voL 13, nr. 1, wezen
op de mogelijkheid om in strijd met het communautaire recht geheven belasting terug te clai-
men. Hierbij dienen wei de nationale verjaringsterrnijnen in acht te worden genomen (par.
1.5.4.5).
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1.2.4 Het arrest Cilfit501

Algemene theme
Bij de toepassingvan het eommunautaire reeht in het algemeen speelt hetarrest Cilfit een
belangrijke rol, omdat het HvJ EG hier een aantal belangrijke aanwijzingen geeft aan de
nationale reehters, zoals een besprekingvan de bevoegdheid c.q. de plicht om prejudiciele
vragen te stellen, een aantal aandachtspunten bij de toepassing van het eommunautaire
recht op een aanhangig gesehil en een verwijzing naar het bestaan van eommunautaire
begrippen: 'Voorts zij opgemerkt dat, zelfs wanneer de taalversies volledigovereenstemmen, het Ge-
meenschapsrecht een eigen terminologie bezigt. Bovendien hebben de rechtsbegrippen in het Gemeen-
schapsrecht niet noodzakeli}kerwijs dezelfde inhoud als in de verschiUende nationale rechtstelsels.' Het
HvJ EG sprak dus expliciet het bestaan van een eigen begrippenapparaat uit, en gaf de ver-
wijzende reehter bovendien een aantal aanwijzingen om te beoordelen of zich een rele-
vante vraag van eommunautair reeht voordoet in een aan hem voorgeIegd gesehil, en hoe
hij deze vraag moet oplossen. Als de verwijzende reehter twijfels heeft over de juiste uit-
legging, moet of mag hij - afhankelijk van zijn positie binnen de nationale reehtsorde -
een prejudiciele vraag stellen. De Cilfit-doctrine bestaat uit de volgende elementen:
1. Art. 177 EEG (thans art. 234 EG) verleent het HvJ EG de bevoegdheid uitspraak te doen

over, onder meer, de uitlegging van het verdrag en van de door de instellingen van de
Gemeensehap verrichte handelingen;

2. Eike reehterlijke instantie van een lidstaat kan, indien zij dit noodzakelijk acht voor
de oplossing van een aan haar voorgelegd gesehil, een beslissing over een uitleggings-
vraag van eommunautair reeht voorleggen aan het HvJ EG;

3. Een reehterlijke instantie van een lidstaat tegen wier uitspraken geen hogere voorzie-
ning openstaat, is gehouden (lees: verplieht) zich tot het HvJ EG te wenden;

4. De verwijzingsverpliehting verzekert de juiste toepassing en eenvormige uitlegging
van het eommunautaire reeht in aile lidstaten. De draagwijdte van de verwijzingsver-
pliehting dient te worden getoetst aan deze doelstelling, rekening houdend met de res-
trietieve bevoegdheden van de nationale reehters en van het HvJ EG;

5. In dit verband dient te worden vastgesteld wanneer een vraagvan eommunautair reeht
wordt opgeworpen. De prejudiciele procedure is geen reehtsrniddel van partijen; dat
zij een vraag van eommunautair reeht opwerpen, wil nog niet zeggen dat de reehter
verplicht is de vraag voor te leggen. De reehter beslist of de vraag nodig is voor de op-
lossing van het geschil;

6. Indien de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in een soortgelijk
geval onderwerp van een prejudiciele vraag is geweest, is de verwijzende reehter niet
verplieht een vraag te stellen (hij blijft weI bevoegd). Dit wordt een acre eclaire genoemd;

7. Wanneer reeds vaste jurisprudentie van het HvJ EG bestaat over het punt waarop het
geding betrekking heeft, bestaat evenmin een verwijzingsverplichting (weI een be-
voegdheid). De aard van de procedures die aanleiding tot die jurisprudentie hebben ge-
geven, noeh het feit dat de vraagpunten niet identie~o2 zijn, is hierbij van be lang. Ook
dit is een acte eclaire;

8. Indien de juiste toepassing van het eommunautaire reeht zo evident is, dat redelijker-
wijs geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze waarop de gestelde vraag moet worden
opgelost, bestaat evenrnin een verwijzingsverpliehting. Dit is de acte clairS03;

9. Bij de beoordeling of de juiste toepassing zo evident is, dient de verwijzende reehter
rekening te houden met de kenmerken van het eommunautaire recht en de moeilijk-
heden bij de uitlegging daarvan;

501 Arrest van 6 oktober 1982, nr. 283/81. 1982, 03415. Het Italiaans is de procestaal.
502 De procestaal, het Italiaans, geeft aan dat het woord 'identiek' wordt voorafgegaan door het bij-

woord 'strikt' Uit een aantal vertalingen, zoals de Franse, de Duitse en de Engelse, blijkt dezelfde
aanscherping.

503 De procestaal, het ltaliaans. lijkt erop te duiden dat 'redelijkerwijs geen twijfel' dient te worden
gelezen aIs 'geen redelijke twijfel'. Een aantal vertaIingen. zoals de Pranse, de Duitse en de Engel-
se. voert tot dezelfde condusie.
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10.De teksten zijn in verschillende talen opgesteld, die aile gelijkelijk authentiek zijn; de
uitlegging van een bepaling van eommunautair reeht vereist dan ook een vergelijking
van de verschillende taalversies;

t t.Zelfs wanneer de taalversies overeenstemmen, dient ermee rekening te worden gehou-
den dat het eommunautaire reeht een eigen terminologie bezigt, en dat de reehtsbe-
grippen in het eommunautaire recht niet noodzakelijkerwijs dezelfde inhoud hebben
als in de verschillende nationale rechtsstelsels;

12.Elke bepaling van communautair recht moet in haar context worden geplaatst en wor-
den uitgelegd in het licht van dit recht in zijn geheel, zijn doelstellingen en de ontwik-
kelingsstand op het ogenblik waarop de betrokken bepaling moet worden toegepast.

Op 11 juni 2005 heeft het HvJ EGS04niet-bindende aanwijzingen gepubliceerd die de ver-
wijzende rechters ondersteuning bieden bij de keuze om prejudiciele vragen te stellen.
Het HvJEGheeft de aard van de prejudiciele procedure aangeduid als een van samenwer-
king tussen het HvJEGen de verwijzende rechter, waarin het HvJEGhet communautaire
reeht uitlegt en de nationale rechter verantwoordelijk is voor de toepassing op de aan
hem voorgelegde casus. Het HvJEGheeft de belangrijkste uitgangspunten van de Cilfit-
doctrine opnieuw bevestigd, zoals de verplichting van een rechterlijke instantie tegen
wier beslissingen geen hogere voorziening openstaat om een vraag te stellen, tenzij de
juiste uitleg van het communautaire recht duidelijk is of het HvJ EGde benodigde uitleg
al heeft gegeven en de context van de zaak niet in die mate verschillend is, dat ernstige
twijfel be staat of die uitleg van toepassing is. Een lagere rechterlijke instantie mag zelf de
beslissing nemen, vooral wanneer zij van oordeel is dat de uitleg in de jurisprudentie van
het HvJEG voldoende duidelijk is. Het stellen van prejudiciele vragen is vooral nuttig in-
dien zich een nieuwe vraag voordoet die van algemeen belang is voor de uniforme uitleg-
ging van het communautaire recht in de gehele Gemeenschap, ofwaarin de bestaande ju-
risprudentie niet van toepassing lijkt te zijn op een nieuw feitencomplex.

Van der Woudesos concludeert dat een particulier geen beroep meer behoeft te doen op
de richtlijnbepaling, omdat de nationale wet richtlijnconform dient te worden uitgelegd.
Ik ben dat niet met hem eens. Indien een nationale bepaling zoveel van de richtlijn afwijkt
dat richtlijnconforme uitleg niet mogelijk is, zal de particulier niet ontkomen aan een be-
roep op de riehtlijnbepaling om zijn eommunautaire rechten te kunnen uitoefenen. Hier-
voor is vereist dat de richtlijnbepaling direct werkt (voldoende nauwkeurig en onvoor-
waardelijk is).

Doe!: nuttig antwoord op prejudi&1e vragen
De belangrijkste opmerking in de notitie is dat het HvJ EG alle moeite zal doen om een
antwoord te geven dat nuttig is voor de oplossing van het geschil. Deze opmerking lijkt te
impliceren dat het HvJ EG in voorkomende gevallen, wanneer het dit nuttig aeht voor de
juiste interpretatie en toepassing van het eommunautaire recht in het voorliggende ge-
schil, verder zal gaan dan de beantwoording van de vragen die de verwijzende rechter
heeft gesteld. Een recent voorbeeld vormt de zaak RAL(Channel Islands) Ltd.s06, waarin
het HvJ EG niet de gevraagde uitlegging van het begrip 'vaste inrichting' in art. 9, lid 1.
Zesde Richtlijn heeft gegeven, maar erop heeft gewezen dat de dienst die RAL(Channel
Islands) Ltd. verrichtte, onder art. 9, lid 2, sub c, Zesde Richtlijn viel. Het is dus mogelijk
dat het HvJ EGgeen antwoord geeft op de gestelde vragen, maar een uitleg geeft van an-
dere begrippen en bepalingen die naar zijn oordeel van toepassing zijn op de feiten en om-
standigheden. In dit licht plaats ik de praktische aanwijzingen in de notitie, zoals een (kor-
tel opsomming van de feiten en omstandigheden, een beschrijving van de nationale bepa-

504 Pb. 2005 nr. C 143/t.
505 A.W. van der Woude, 'Nogmaals richtlijnconfonne uitleg van de wet', WFR1991/853.
506 Arrest van 12 mei 2005, RALChannel Islands, Dr. C-452/03, V-N 2005/32.26 en N1FR2005/728.
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lingen en een kort antwoord op de geformuleerde prejudiciele vragen. indien de
verwijzende reehter zich hiertoe in staat aeht.

Nietigverklating handeling insteUing Gemeenschap
Voordat ik de beoordelingsmarge bespreek die de nationale reehter heeft bij de afweging
van de noodzaak om prejudiciele vragen te stellen. plaats ik eerst een kanttekening bij de
Cilfit-doctrine. De nationale rechter heeft geen bevoegdheid om zelfstandig een handeling
van een instelling van de Gemeensehap buiten toepassing te laten, nietig te verklaren of
te vernietigen; dit oordeel is voorbehouden aan het Hv] EG.507Indien de verwijzende rech-
ter twijfelt aan de geldigheid van een dergelijke handeling. moet hij prejudiciele vragen
stellen. Hij mag wei zelfstandig beslissen dat deze handeling geldig is.

Advocaat-generaal Ruiz-jarabo Cclomer'P" heeft betoogd dat niet van de nationale rech-
ters kan worden geeist dat zij iedere handeling van een gemeensehapsinstelling waarvan
zij de geldigheid betwijfelen, voorleggen aan het Hv] EG. Hij beveelt aan dat het Hv] EG
zijn jurisprudentie wijzigt en de doctrine van de aete clair toepast op handelingen waar-
van de geldigheid kan worden betwijfeld. Wanneer geen redelijke twijfel bestaat omdat
het Hv] EG de ongeldigheid van een andere. vergelijkbare, handeling reeds heeft vastge-
steld, behoeft de nationale reehter de vraag naar de ongeldigbeid volgens hem niet aan
het Hv] EG voor te leggen. De advoeaat-generaal uit twijfel aan de rechtsgrondslag waarop
het Hv] EG zijn exclusieve bevoegdheid om handelingen ongeldig te verklaren, baseert.
Hij vindt geen basis in art. 234 EG. en aeh t analoge toepassing van art. 230 EG. waarin aan
het Hv] EG de exclusieve bevoegdheid is opgedragen voor beroepen tot nietigverklaring.
nietjuist omdat indien de wetgever exclusieve bevoegdheid tot nietigverklaring in aile ge-
vallen aan het Hv] EG had willen geven, hij art. 230 EG niet had hoeven invoeren. Ook
leidt hij uit het stilzwijgen van de wetgever af dat laatstgenoemde niet met de geclaimde
bevoegdheid instemt. Op dit laatste punt ben ik het niet met de advocaat-generaal eens;
het stilzwijgen van de wetgever kan ook worden opgevat als instemming met de jurispru-
dentie van het Hv] EG. Ook de toekenning van een eonstitutionele taak aan het Hv] EG
krachtens de Grondwet vormt een aanwijzing dat de Raad de status en de rechtsvormende
kraeht van het Hv] EG erkent en stimuleert (ik teken hierbij aan dat de inwerkingtreding
van de grondwet in de door de Raad aangenomen vorm door de negatieve uitkomst van
de referenda in Nederland en Frankrijk uiterst onzeker is). Deze ontwikkeling kan naar
mijn mening in ieder geval niet worden opgevat als een motie van wantrouwen tegen het
Hv] EG.

Het HvJ EG heeft de visie van de advoeaat-generaal afgewezen. De criteria van het arrest
Cilfit vinden geen toepassing bij de afweging of een nationale reehter een vraag over de
ongeldigheid van een communautaire bepaling aan het Hv] EG moet voorleggen.s''? Het
doel van de uniforme toepassing van het communautaire recht en de noodzakelijke sa-
menhang van het door het EG-Verdrag gesehapen stelsel van reehtsbeseherming verzet-
ten zich tegen de toekenning van de bevoegdheid van nietigverklaring van handelingen
van de instellingen. zelfs indien het overeenkomstige bepalingen in een soortgelijke ver-
ordening betreft waarvan het Hv] EG al de nietigheid he eft uitgesproken. Het Hv] EG over-
woog dat verschillen van inzicbt tussen de reehterlijke instanties van de lidstaten over de
geldigheid van gemeenschapshandelingen de eenheid van de communautaire reehtsorde
zelf in gevaar zouden kunnen brengen en afbreuk kunnen doen aan het fundamentele
vereiste van reehtszekerheid. Ook uit het arrest Intermodal Transports BV510(zie ook hier-
na) kan worden afgeleid dat het HvJ EG onverminderd vasthoudt aan de uniforme uitleg-
ging en toepassing van het eommunautaire recht. Het pleidooi van advocaat-generaal

507 Arrest van 22 oktober 1987, Foto-Frost. nr. 314/85, jurispr, 1987, p. 4199.
508 Conc1usie van 30 juni 2005, Gaston Schul Ill, nr. C-461/03.jurispr, 2005, p. I-10513.
509 Arrest van 6 december 2005, Gaston Schul, nr. C-461/03,jurispr. 2005, p. I-10513.
510 Arrest van 15 september 2005. nr. C-49S/03.NTFR2005/1201.
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Ruiz-jarabo Colomer om de nationale rechter enige beoordelingsmarge te geven bij de nie-
tigverklaring van handelingen van de instellingen zal dan ook geen gehoor vinden, omdat
deze versoepeling de verschillen tussen de lidstaten zal vergroten. In deze discussie staat
immers niet uitsluitend de interpretatie, maar ook de omvang van het comrnunautaire
recht centraal. Als hoeder van de comrnunautaire rechtsorde kan het HvJEGde nationale
rechter op dit punt geen enkele bevoegdheid laten.

De ral van de nananale rechter
Bij de uniforme ontwikkeling van de communautaire rechtsorde vervullen de nationale
rechters een cruciale 1'01. De termen 'zakelijk gelijk', 'soortgelijk geval', 'redelijkerwijs
geen twijfel' en 'evident' in het arrest Cilfit lijken de nationale rechters enige beoorde-
lingsmarge te laten. De verantwoordelijkheid ligt bij de nationale rechter die de beslissing
moet nemen. In ieder aan hem voorgelegd geschil waarin de toepassing van een cornmu-
nautaire bepaling aan de orde is, dient de nationale rechter bij de keuze om prejudiciele
vragen te stellen twee belangen te wegen''!':
- Dat van de uniforme toe passing van het communautaire recht, wat ertoe zou moeten
leiden dat de verwijzende rechter bij enige twijfel prejudiciele vragen stelt;

- Dat van de praktijk, die doorgaans gebaat is bij een snelle oplossing van hangende ge-
schill en. Hierbij weegt mee dat de behandeltijd van een prejudiciele vraag is opgelopen
van een aantal maanden in de begin peri ode tot een aantal jaren nu.

Bij de nietigverklaring van handelingen van de instellingen heeft de nationale rechter
geen enkele beoordelingsmarge; indien hij nietigverklaring overweegt, moet hij prejudi-
ciele vragen stellen (dit geldt ook voor een rechterlijke instantie tegen wier uitspraken
nog een hogere voorziening openstaat). In andere situaties heeft de rechter enige beoor-
delingsmarge, zodat de vraag rijst hoe hij met zijn bevoegdheid ofverplichting tot verwij-
zing moet omgaan. Over de betekenis van de Cilfit-doctrine voor de praktijk bestaan ver-
schillende opvattingen.

In de conclusie bij het arrest Intermodal Transports BVwijdde advocaat-generaal Stix-
Hackl een lezenswaardige beschouwing aan de betekenis van de Cilfit-doctrine. Zij ging
vooral in op de vraag ofhet HvJEGhe eft bedoeld de Franse doctrine van de acte clair over
te nemen. Volgens haar is dit niet het geval, en heeft het HvJEGeen eigen, communautair,
concept gemtroduceerd. Het HvJEGheeft een subtiel compromis geformuleerd tussen de
vrije Franse doctrine van de acte clair en het andere uiterste, waarbij de beoordelingsmar-
ge van de nationale rechter tot praktisch nul is gereduceerd. Zij meende dat het HvJEG
niet een strenge, academische leer heeft willen formuleren, maar vooral de verwijzende
rechter heeft willen wijzen op de verantwoordelijke rol die laatstgenoemde heeft. Van de
nationale rechter mag een zekere inspanuing worden verlangd om zich aan de hand van,
bijvoorbeeld, vergelijking van de taalversies, een indruk te vormen van de betekenis van
een begrip of een bepaling, maar zeker geen voldragen en diepgaande analyse en studie.
De rechter die het op dit punt niet zo nauw neemt, aanvaardt het risico dat zijn gedrag tot
staatsaansprakelijkheid leidt (par. 1.2.3). De advocaat-generaal acht de nationale rechter
goed in staat om zelf een afweging te maken. Hierin schuilt mijns inziens een zeker ge-
vaar, omdat de aanwezigheid van een zekere mate van gelukzalige onwetendheid binnen
de rechterlijke macht wel degelijk een obstakel vormt bij de uitoefening van de rechten
die het communautaire recht aan de justitiabele heeft toegekend. Indien de rechter die in
laatste instantie over de aansprakelijkstelling van de staat moet oordelen, een zekere laks-
heid tentoonspreidt, gaat ten slotte ook de prikkel verloren om trouw de verplichtingen
te vervullen die uit het communautaire recht voortvloeien.

511 Vergelijk de conclusie van A-GTizzano van 21 februari 2002, Strafzaak tegen Kenny Roland Lye-
keskog, nr. C-99/00, Jurispr. 2002, p. 1-4839.
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De bedoeling van de Cilfit-doctrine is de nationale rechter een uitgebalanceerde, op de
praktijk geente instructie te geven die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid. Deze
opvatting delen andere advocaten-generaal ook, zij het dat zij accenten anders plaatsen
en andere woorden kiezen.P" Advocaat-generaal Rulz-jarabo Colomer+'? heeft voorgesteld
de Cilfit-doctrine te versoepelen. Zo achtte hij vergelijking van alle taalversies door de ver-
wijzende rechter niet zinvol. Hij stelde vast dat het communautaire recht niet letterlijk
moet worden uitgelegd, en dat meer gewicht moet worden toegekend aan de context, de
systematiek en het doel.

De advocaat-generaal in de zaak Cilfit, Capotorti, gafblijk van een andere opvatting. Hij
verwierp de acte clair, en gafhet Hv] EG in overweging te antwoorden dat de rechterlijke
instanties waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep, verplicht zijn pre-
judiciele vragen te stellen wanneer zij een stand punt moeten innemen over een door par-
tijen ambtshalve opgeworpen punt van communautair recht. Zelfs wanneer de nationale
rechter van oordeel is dat het punt waarover hij een standpunt moet innemen, niet duis-
ter of onduidelijk is - en er geen twijfel over de uitlegging ervan bestaat -, is hij verplicht
om een prejudiciele beslissing te verzoeken, tenzij het HvJ EG dit punt al eerder heeft uit-
gelegd. De andere uitkomst van het arrest vormt een aanwijzing dat het HvJ EG de natio-
nale rechters meer ruimte gunt dan advocaat-generaal Capotorti.

In de Nederlandse literatuur heeft altijd de praktische benadering overheerst. Van Ooik
en Precha1514constateerden ook dat de verwijzende rechter - althans in Nederland - prak-
tisch te werk gaat, en zich vooral afvraagt of hij de communautaire be paling kan toepas-
sen ('ofhij er iets mee kan', omschreven de auteurs de vraag die de verwijzende rechter
zich stelt). PrinssenlP merkte kritisch op dat de minste twijfel over de doorwerking van
het communautaire recht aanleiding moet zijn voor het stellen van prejudiciele vragen.
Zij stelde dat slechts nauwkeurig omschreven prejudiciele vragen het HvJ EG in staat stel-
len om de doorwerking en de volgorde van de doorwerkingsmechanismen (par. 1.2.2.3) te
verduidelijken. Het HvJ EG is hierbij afhankelijk van de oplettendheid van de nationale
rechters. Bijl516constateerde dat de Hoge Raad soepel met zijn verwijzingsverplichting
omgaat.v'? Hij sprak het verrnoeden uit dat dit ook te maken he eft met de doorlooptijd bij
het HvJ EG, die ten tijde van het schrijven van zijn artikel snel opliep. Weber518 uitte kri-
tiek op twee arresten waarin de Hoge Raad niet besloot tot het stellen van prejudiciele vra-
gen. Hij meende dat de Hoge Raad in een casus die wordt omgeven door onzekerheid,
geen beslissing mag nemen zonder het HvJ EG om uitleg te vragen. Het maakt niet uit dat
de Hoge Raad zijn oplossing naar nationaal recht evident vindt. Weber concludeerde dat
de samenwerking tussen de nationale rechter en het HvJ EG de Hoge Raad geen ruimte

512 Zie bijvoorbeeld de condusie vanA-G Tesauro van 6 februari 1991, Mecanarte, ill. C-348/89,]uris-
pr. 1989. p. 1-3227, de conclusie van A-G Lenz van 9 december 1993. Gestion Hotelera lnternecio-
nal SA, nr. C-331/92. ]urispr. 1993. p. 1-1329, de conclusie van A-GDarmon van 18 november 1987,
Fratelli Pardini, nr. 338/85,]urispr. 1980, p. 2103, en de conclusie vanA-G Tizzano van 21 februari
2002, Strafzaak tegen Kenny Roland Lyckeskog, nr. C-99/00, ]urispr. 2002, p. f.4839.

513 Conclusie van 30 juni 2005, Gaston Schul III, nr. C-461/03,jurispr. 2005, p. 1-10513.
514 Het eerste deel van de tweedelige bundel van K.J.M.Mortelrnans, R.H. van Ooik en S. Prechal, Eu·

ropees rechr en de Nederlandse rechter, Verworvenheden en uitdagingen, Kluwer 2004.
515 jolande M. Prinssen, Doorwerking van Europees recht, de verhouding tussen directe werking, conJorme inter·

pretatie en overheidsaansprakelijkheid, Kluwer 2004.
516 D.B. Bijl, 'Rechter en richtlijn', WFR 1995/1564.
517 J.J.P. Swinkels, VAT-Saving Concepts and Interpretation, International VAT Monitor 2005, vol. 16. nr.

6, wees erop dat de Hoge Raad actief prejudiciele vragen stelt en deze vragen handhaaft, zelfs in-
dien de griffier van het Hv] EG mededeelt dat her antwoord wellicht al voorhanden is. In dit licht
verbaast het hem dar de Hoge Raad zelfstandig leerstukken ontwikkelt zoals de verdeling van
voor gemene rekening gemaakte kosten, waarvan het de vraag is of deze in overeenstemrning
zijn met de Zesde Richtlijn,

518 D.M. Weber, 'Het niet stellen van prejudiciele vragen: gooit de Hoge Raad de sleutel voor de in-
terne markt weg?', WFR1998/223.
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laat 'om zijn eigen redelijkheid te scheppen, hoe redelijk deze uitleg in het Iichtvan het nationale recht
ook moge zijn.'

1.3 CONTEXTUELE BENADERING

In het arrest Cilfit (par. 1.2.4) heeft het HvJ EG overwogen dat de nationale rechter - dan
wei het HvJ EG, indien het om uitleg wordt gevraagd - rekening dient te houden met de
context van de bepaling en met de eenheid van het communautaire recht. In zijn adviezen
aan de andere instellingen over de verenigbaarheid met het communautaire recht van een
voorgenomen handeling. bijvoorbeeld het sluiten van een internationaal verdrag met der-
de mogendheden of internationale organisaties (art. 300. lid 6, EG), heeft het HvJ EG de
noodzaak van het behouden van de eenheid van het communautaire recht, zowel intern
als extern519• benadrukt.P? Ook heeft het ervoor gewaakt dat de procedurele regels wor-
den nageleefd bij een beoogde wijziging van een verdrag.V' In zijn adviezen heeft het HvJ
EG veel aandacht be steed aan het systeem van het communautaire recht als geheel (het
toetst of de voorgenomen handeling hierin past). doch ook aan het doel dat de Gemeen-
schap wil bereiken.V' Dit doel dient te worden bereikt door een zelfstandig optreden dat
extern (betrekkingen met derde mogendheden en internationale organisaties) en intern
(constitutie van de Gemeenschap) niet mag worden aangetast.F?

Het arrest Cilfit wordt vaak aangehaald om de betekenis van de jurisprudentie te duiden
en om de wijze waarop de nationale rechters met het communautaire recht moeten om-
gaan, te analyseren. In zijn advies van 14 december 1991524 heeft het HvJ EG bevestigd in
welke richting de ontwikkeling en de betekenis van het communautaire recht moeten
worden gezocht. Dit advies had betrekking op het Akkoord tot ins telling van Europese
Economische Ruimte (EER).dat voorzag in de oprichting van een rechterlijke instantie die
dit akkoord zou uitleggen voor alle bij de EER aangesloten landen. Het HvJ EG zag in dit
voornemen een gevaar voor de eenheid en de autonomie van het communautaire recht.525

Uit het advies van 14 december 1991 blijkt niet aIleen dat het HvJ EG het communautaire
recht ziet als een autonome rechtsorde die voorrang he eft op de nationale rechtsordes van
de lidstaten, doch ook dat een instantie dient te worden be last met de uitlegging daarvan.
Art. 28 Grondwet bevestigt de toekomstige status van het HvJ EG als constitutioneel hof
(verzekering van de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en de toepassing van de
Grondwet; de inwerkingtreding is inmiddels uiterst onzeker geworden).

519 Het Hvj EG gebruikt in zijn advies van 26 april 1977, nr. 1/76, de woorden 'eisen van eenheid en
saamhorigheid'.

520 Zie bijvoorbeeld het advies van 26 april 1977, nr. 1/76, over de onverenigbaarheid van een ont-
werp-akkoord voor de instelling van een Europees oplegfonds voor de binnenscheepvaart met het
EG-Verdrag. Het Hv] EG oordeelde dat weliswaar met is uitgesloten dat bepaalde lidstaten, naast
de EU, toetreden tot een internationaal verdrag met een derde mogendheid, doch dat de bevoegd-
heden die aan de individuele lidstaten worden toegekend, met verder mogen gaan dan noodza-
kelijk om het legitieme doel te bereiken waarvoor de lidstaten zijn toegetreden. Deze bevoegdhe-
den mogen met 'de bevoegdheid van de instellingen in twijfel trekken en bovendien op een met het Verdrag
onverenigbare wijze verandering brengen in de betrekkingen tussen lidstaten binnen gemeenschapsverband. zo-
als die oorspronkelijk en bij de uitbreiding der Gemeenschap zijn vastgelegd'.

521 Zie bijvoorbeeld het advies van 17 december 1959, nr. 1/59. over de wijziging van art. 95, lid 3,
EGKS. Het Hvj EG achtte het voorstel in strijd met het verdrag. In het advies van 4 maart 1960, nr.
1/60. gaf het Hvj EG aan dat de aangebrachte wijzigingen de onverenigbaarheid hadden opgehe-
Yen.

522 Zie ook het arrest Portugal tegen de Raad van 3 december 1996, nr. C-268/94. ]urispr. 1996. p. 1-
6177 en het advies van 6 december 2001. nr. 2/00.

523 Advies van 26 april 1977, nr. 1/76, punt 11 en 14.
524 Advies van 14 december 1991, nr. 1/91, jurispr. 1991, p. 1-6079.
525 Vergelijk het advies van het HvJ EG met het advies van 26 april 1977 , nr. 1/76 over de oprichting

van een rechtbank voor het Europees oplegfonds voor de binnenscheepvaart. Hier plaatste het
Hv] EG ook kritische opmerkingen over de bewaring van de rechtszekerheid.
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Voorts heeft het Hv] EG op de rol gewezen die het heeft gekregen als 'een rechterlijke instan-
tie waarvan de arresten bindende kracht hebben'. Het heeft een adviesfunctie afgewezen bij de
uitlegging van de bepalingen van het Akkoord voor zover het ziet op derde landen. Het
Hv] EG concludeerde dat art. 238 EEG (thans art. 310 EG) niet de basis kon vonnen voor
de ins telling van een rechtsprekende instantie die inbreuk maakte op art. 164 EEG (thans
art. 220 EG) en, meer in her algemeen, de grondslagen van de Gemeenschap aantastte.

Uit de jurisprudentie voIgt dat het Hv] EGde procedure le en inhoudelijke eenheid van het
communautaire recht voorop stelt. Dit beginsel van uniciteit vereist dat een onderzoek
naar de inhoud en de betekenis van een begrip of be paling van communautair recht niet
compleet is zonder een zoektocht naar gelijlduidende of soortgelijke begrippen en bepa-
lingen, zowel binnen dezelfde maatregel en maatregelen die hetzelfde rechtsgebied be-
strijken, als ook op andere gebieden van het communautaire recht. Tijdens dit onderzoek
dient te worden vastgesteld welke begrippen communautaire begrippen zijn, en hoe deze
begrippen - indien van toepassing in onderling verband - dienen te worden gemterpre-
teerd. In de voIgende paragrafen wordt eerst de identificatie van communautaire begrip-
pen besproken (wat is een communautair begrip). Vervolgens komen achtereenvolgens de
rechtsbronnen en de interpretatiemethoden voor de duiding van communautaire begrip-
pen en bepalingen aan de orde. Het HvJ EG hanteert vaak de contextuele of systematische
methode (par. 1.6.3), al dan niet in combinatie met de teleologische methode (par. 1.6.4).
Dit onderstreept het be lang dat het HvJ EG hecht aan de eenheid en het systeem van het
communautaire recht, welke benadering een belangrijk harmonisatie-instrument is.

1.4 COMMVNAUTAIRE BEGRIPPEN

1.4.1 InIeiding

Het HvJ EG heeft geoordeeld dat de lidstaten een autonome rechtsorde hebben gevestigd
die rechten en verplichtingen creeert, en ten behoeve waarvan zij hun soevereiniteit heb-
ben begrensd. Niet alleen de oorsprong. maar ook de inhoud van het communautaire
recht heeft een autonoom, communautair karakter. Begrippen, termen en bepalingen van
communautair recht dienen autonoom en eenvormig te worden uitgelegd, teneinde tot
een gelijk resultaat te komen in aile lidstaten. De uitlegging en toepassing van commu-
nautaire bepalingen mogen niet afhankelijk zijn van het nationale recht van de lidstaten.
Op dit beginsel bestaan twee uitzonderingenv=:
1. Slechts indien de uitlegging expliciet aan de lidstaten is overgelaten. mogen de natio-

nale wetten en gebruiken worden meegewogen. doch binnen bepaalde grenzen (de lid-
staten mogen op basis van het beginsel van de gemeenschapstrouw het doel en de
strekking van de bepaling niet negeren ofhet nuttige effect ondergraven);

2. Indien de bepaling verwijst naar rechtsgebieden die nog niet zijn geharmoniseerd of
geuniformeerd, mogen de lidstaten aanknopen bij de eigen wetgeving en gebruiken.
Hierbij dienen de lidstaten de algemene beginselen te eerbiedigen (bijvoorbeeld op het
gebied van het strafrecht). Deze vrijheid wordt evenzeer begrensd door de gemeen-
schapstrouw en door de samenhang binnen het communautaire recht.

De voortschrijdende verbreding en verdieping hebben gevolgen voor de definitie van be-
grippen die voorkomen in de communautaire wetgeving. Het is mogelijk dat begrippen
evolueren. maar het is aannemelijk dat deze ontwikkeling uitsluitend van niet-commu-
nautair naar communautair plaatsvindt. Aan deze ontwikkeling kan een einde komen in-
dien en voor zover de lidstaten besluiten de integratie en de harmonisatie op een lager

526 Arrest van 18 januari 1984. Ekro, nr. 327/82. ]urispr. 1984. p. 107. Dit arrest bad geen betrekking
op de btw. De uitgangspunten van dit arrest zijn, blijkens de larere jurisprudentie, onverkort van
toepassing op de btw. Het bestaan van communautaire begrippen werd reeds in bedekte termen
aangekondigd in het arrest Cilfit.
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peil te brengen en een aangelegenheid of een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op basis
van het subsidiariteitsbeginsel, terug te geven aan de lidstaten. Voor wat de btw betreft
verdient deze laatste ontwikkeling geen navolging. omdat de btw een belangrijke plaats
binnen de interne markt inneemt. Iedere afwijking tussen de Iidstaten, of het nu de uit-
oefening van een discretionaire bevoegdheid, een derogatiebepaling, een overgangsbepa-
ling of een uiteenlopende interpretatie van dezelfde begrippen en bepalingen betreft,
brengt schade toe aan het vrije verkeer en belemmert de ontwikkeling van de interne
markt.

Het HvJEGheeft geoordeeld dat de begrippen in het communautaire recht communautai-
re begrippen zijn, die eenduidig moeten worden uitgelegd. Deze begrippen staan los van
het nationale recht van de lidstaten en hebben een eigen inhoud en betekenis. In deze pa-
ragraafbespreek ik de factoren die van belang zijn bij het onderscheid tussen communau-
taire en niet-communautaire begrippen. In de jurisprudentie gebruikt het HvJEGeen aan-
tal kernwoorden, die meewegen bij de beoordeling van de plaats en de status van een be-
paling van communautair recht en van de begrippen die daarin voorkomen. Deze
kernwoorden zijn:
- De context en de doelstelling van de bepaling;
- De plaats in het communautaire recht;
- De ontwikkelingsstand van het communautaire recht.

Gezien de mogelijke taalverschillen speelt de zuiver taalkundige fonnulering van de be-
paling uiteindelijk een ondergeschikte rol, hoewel de advocaat-generaal en het HvJEGal-
tijd ingaan op de tekst van de bepating. De criteria voor de identificatie en uitlegging van
communautaire begrippen heeft het HvJEG geformuleerd in het arrest Cilfit en later ont-
wikkeld aan de hand van concrete vragen van nationale rechters.

De kernwoorden uit het arrest Cilfit worden in de volgende paragrafen in omgekeerde
volgorde behandeld. Deze volgorde sluit naar mijn mening beter aan bij een rangorde,
waarin van algemene criteria wordt toegewerkt naar specifieke criteria.

1.4.2 De ontwikkelingsstand van het cornrnunautaire recht

De ontwikkelingsstand van het communautaire recht als criterium bij de interpretatie
van communautaire begrippen (c.q. bij de beoordeling of van een dergelijk begrip sprake
is) kan worden samengevat als de vraag welke invloed de uitbreiding c.q. de verdieping
van het acquis communautaire op de uitlegging van een begrip heeft. In dit verband speelt
in eerste instantie een rol in welke ontwikkelingsfase de maatregel of de bepaling waarin
het begrip is opgenomen, tot stand is gekomen. In de ontwikkeling van het communau-
taire recht (eigenlijk: het integratieproces van de lidstaten) kunnen grofweg drie fasen
worden onderscheidens'":
1. Die van het klassieke acquis (1958 -1992), waarin de economische integratie en het

streven naar de interne markt centraal stonden. Dit is de periode waarin het HvJ EG
een aantal arresten wees over de aard van de communautaire rechtsorde, zoals Van
Gend en Loos en Costa-Enel, Ook het arrest Cilfit en het advies van het HvJEGvan
14 december 1991, be ide over het stellen van prejudiciele vragen en de kenmerken van
het communautaire recht, vallen in deze periode.

2. Die van de verbreding en de verdieping van het acquis (1993 - 2000). Bij de aanvang
van deze periode is de interne markt goeddeels voltooid, en verplaatst de aandacht zich
naar nieuwe gebieden. Als gevolg van het Verdrag van Maastricht wordt de pijlerstruc-
tuur ingesteld, en nemen de lidstaten initiatieven om samen te werken op terreinen
als gezondheid, cultuur, onderwijs en consumenten (toevoeging EG-Verdrag), buiten-

527 Zie het tweede deel van de tweedelige bundel van K.J.M.Mortelmans, R.H. van Ooik en S. Prechal,
Europees recht en de Nederlandse rechter, Verworvenheden en uitdagingen, Kluwer 2004, par. 3.
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landse zaken en veiligheid (tweede pijler) en binnenlandse zaken enjustitie (derde pij-
ler).

3. Die van de uitdaging, het defi (vanaf 2000), de volgende versnelling in de samenwer-
king. De pijlerstructuur bleef intact, doch de ontwikkeling van het communautaire
recht liet een verbreding en een verdieping zien. De nadruk ligt op samenwerking op
justitieel en buitenlands beleid, zoals het Europees arrestatiebevel en de ontwikkeling
van een gezamenlijk asielbeleid. Een hoogtepunt is de invoering van de euro in twaalf
Iidstaten.V"

In samenhang met de andere kernwoorden. namelijk de plaats, de doelstelling en de con-
text van de bepa1ing. vormt de periode waarin de betreffende bepa1ing (en de daarin voor-
komende begrippen) is ontstaan. een aanwijzing voor de beantwoording van de vraag of
de bepaling communautaire begrippen bevat. Met de uitbreiding van de bevoegdheden
van de Gerneenschap, de verdieping van de samenwerking op bepaalde terreinen en de
steeds ingrijpender gevolgen van de beslissingen rue op communautair niveau worden ge-
nomen (bijvoorbeeld de invoering van de euro). is de werkingssfeer van de communautai-
re rechtsorde toegenomen. Het is aannemelijk dat deze ontwikkeling voor een toename
van het aantal communautaire begrippen heeftgezorgd, en dat 'oude' communautaire be-
grippen hierdoor een inhoudelijke wijziging hebben ondergaan.

Een terrein waarop het communautaire recht nog geen grote vorderingen heeft gemaakt,
is het bestuursrecht. Het HvJ EG toetst de nationale regels van de lidstaten op het gebied
van beroep- en bezwaarmogelijkbeden marginaal aan twee criteria:
1. De procedures mogen niet ongunstiger zijn voor vorderingen rue aan het communau-

taire recht worden ontleend, dan voor vorderingen rue aan het nationale recht worden
ontleend (assimilatie- of non-discriminatiebeginsel); en

2. De procedures mogen de uitoefening van communautaire rechten niet onmogelijk of
uiterst moeilijk maken (effectiviteits- of doeltreffendheidsbeginsel).

Indien aan beide voorwaarden wordt voldaan, voldoen de nationale procedures aan de ei-
sen rue het HvJ EG op basis van de huidige ontwikkelingsstand van het communautaire
recht stelt.529 Voor een volle toets van een nationale maatregel van bestuursrechtelijke
aard aan het communautaire recht is geen plaats, omdat het communautaire bestuurs-
recht niet bestaat. Zodra de verhouding tussen de particulier en de overheid wordt be-
heerst door een communautair bestuursrecht. zal de voortschrijdende ontwikkelings-
stand tot een gewijzigde opvatting leiden over de criteria waaraan nationale regels van be-
zwaar en beroep dienen te voldoen.

Ook in de jurisprudentie over de btw speelt de ontwikkelingsstand van het communautai-
re recht een rol. In het arrest Dansk Denkavit=" overwoog het HvJ EG dat de Deense rege-
ring niet had aangetoond dat het communautaire recht ten tijde van de invoering van de
bestreden arbeidsbijdrage in Denemarken redelijkerwijs zo kon worden uitgelegd dat de-
ze heffing was toegestaan. Het HvJ EG verwees naar de duidelijke bewoordingen van
art. 33 en naar de eerdere jurisprudentie over verboden heffingen. Bovendien had de Com-
missie de Deense regering al v66r de invoering van de arbeidsbijdrage gewezen op de mo-
gelijke onverenigbaarheid van de heffing met art. 33. Het HvJ EG zag dan ook geen reden
om de werking van het arrest in de tijd te beperken.

Uit Deel I. over de ontwikkeling van de btw sinds de aanvaarding van de Eerste en de
Tweede Richtlijn in 1967. blijkt dat de geleidelijke hannonisatie van het btw-systeem niet
snel genoeg gaat om het vrije intracommunautaire verkeer van goederen. diensten, per-

528 Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden verkiezen hun nationale munt.
529 Arrest van 2 december 1997. Pantask, ill. C-188/95.Jurispr. 1997. p.I-6783.
530 Arrest van 31 maart 1992. nr. C-200/90. V-N 1992/1463. punt 17.
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sonen en kapitaal optimaal te benutten. De optimistische verwachtingen van de opstellers
van de eerste richtlijnen over de btw zijn niet uitgekomen; het stappenplan in de consi-
derans van de Eerste Richtlijn is strikt beschouwd nog niet geheel doorlopen. Uitsluitend
de eerste etappe, de vervanging van de nationale omzetbelastingen door de btw, is vol-
tooid in alle lidstaten. Hoofdstuk 2 heeft als onderwerp de invloed van de ontwikkelings-
stand van de btw (met andere woorden: de vordering die de harmonisatie heeft gemaakt)
in de jurisprudentie van het HvJEG. In dat hoofdstuk wordt het criterium dat in deze pa-
ragraaf centraal staat, nader uitgewerkt.

1.4.3 De plaats in het communautaire recht

De duiding van een bepaling en/of begrippen is ook afhankelijk van de plaats die de bepa-
ling inneemt in de communautaire rechtsorde. Bijdirect werkende bepalingen van primair
recht, zoals verdragen (alsmede de beginselen en de grondrechten), en direct werkende be-
palingen in verordeningen, is een uniforme uitleg op basis van communautaire begrippen
geboden om te verzekeren dat alle burgers dezelfde rechten en plichten hebben.

Met name de verdragsbepalingen over de vrijheden, waarvan de volle werking voor de
functionering van de interne markt onontbeerlijk is, hebben een uitgebreide juris pruden-
tie opgeleverd waarin communautaire begrippen zijn erkend en vervolgens uitgelegd. De
vrijheden van het EG-Verdrag worden in instrumenten van secundair recht, zoals veror-
deningen, uitgewerkt. De lidstaten krijgen bij de toepassing van deze verordeningen door-
gaans (beperkte) bevoegdheden van regelende of uitvoerende aard. Bij het gebruik van de-
ze bevoegdheden kunnen vragen rijzen over de verenigbaarheid van de nationale uitvoe-
ringsregels met het EG-Verdrag of de verordening, zodat een uitlegging van
communautaire begrippen geboden is. Hierbij houdt het HvJEG rekening met de ontwik-
kelingsstand van het communautaire recht, zoals blijkt uit de paardenvlees-zaak.F" Mits
de beperkingen voor de bewerking van paardenvlees betrekking hadden op vlees dat voor
binnenlandse en voor buitenlandse consumptie bestemd was, waren zij niet in strijd met
de vrijheid van handel. op basis waarvan een verbod gold op ongelijke behandeling van
de binnenlandse handel en de uitvoerhandel. Indien daartoe aanleiding is, komt het HvJ
EG terug op rechtspraak die was gewezen tijdens een eerdere ontwikkelingsfase van het
communautaire recht.532

531 Arrest van 8 november 1979. B.P. Groeneveld, nr. 15/79. Jurispr. 1979. p. 3409.
532 Het eerste voorbeeld is het arrest van 2 december 1997. Fantask, ill. C-188/95. BNB198/285. waar-

in het HvJ EG oordeelde dat de huidige ontwikkelingsstand van het communautaire recht er niet
aan in de weg staat dat een lidstaat zich bij overschrijding van de termijn voor de omzetting van
een richtlijn beroept op een nationale verjaringstermijn om een beroep van een justitiabele niet-
ontvankelijk te verklaren. Dit arrest is een nuancering van het arrest van 25 juli 1991. Emmott.
ill. C-208/90. Jurispr. 1991, p. 1-4269. Zie voor een tweede, recenter, voorbeeld het arrest van 15
maart 2005. Bidar, nr. C-209/03. jurispr. 2005. p. 1-2119.Het HVJEG kwam na de inwerkingtteding
van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot een ander oordeel over de toekenning van een
gesubsidieerde lening ofbeurs aan legaal in een andere lidstaat wonende studenten. Het HvJ EG
overwoog: 'Gelet op deze elementen. die van na de uitspraak van de reeds aangenaalde arresten Lair en Brown
dcteren, valt de simane van een burger van de Unie die legaal in een andere lidstaat verblijft. onder de wer-
kingssfeer van het Verdrag in de zin van artikel12. eerste alinea. EGvoor de verkrijging vansteun die aan stu-
denten in de vorm van een gesubsidieerde lening of als beurs wordt toegekend ter dekking van nun kosten van
levensonderhoud. Deze ontwikkeling van het gemeenschapsrechr is bevestigd door amkel24 van richtHjn 2004/
38. waarvan lid 1 bepaalt dat iedere burger van de Unie die op basis van deze richtlijn op net grondgebied van
een andere lidstaat verblijft, 'binnen het toepassingsgebied van het Verdrag' gelijke behandeling geniet. In zo-
verre de gemeenschapswetgever in lid 2 van dit artikel de inhoud van lid 1 neeft gepreciseerd door te bepalen
dat een Iidstaat met betrekking tot andere personen dan werknemers of ze!fStandigen. of personen die deze sta-
tus hebben behouden. en hun faml1ieleden, de toekenning van strun voor levensonderhoud in de vorm van een
brurs of een lening aan studenten die geen duurzaam verblijfsrecht hebben verworven. kan beperken, is hi;"van
oordeel dat de toekenning van dergelijke strun een materie is die ingevolge dit lid 1 thans onder de werkingssfeer
van net Verdrag valt: De aanpassing van een verdrag kan dus invloed hebben op de opvattingen
over. bijvoorbeeld. het vrije verkeer van burgers.
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Bij de bepaling van de invloed van de plaats die richtlijnen binnen de communautaire
rechtsorde innemen, moet zeker ook naar de doelstelJing(en) van de richtlijn worden ge-
keken. In hoofdstuk 3 (over de interne markt) en hoofdstuk 4 (over de eigen middelen)
staat de vraag centraal of het Hv] EGbij de rechtsvinding betekenis hecht aan de functies
die de btw heeft, en zo ja welke invloed deze functies hebben op het harmonisatieproces.

1.4.4 De context en de doelstelling van de bepaling

De context en de doelstelling van de bepaling, die ik samen zal behandelen, hangen nauw
samen met de vraag wat de bepaJing beoogt te bereiken en in welk verband het te inter-
preteren begrip daartoe staat. In dit kader speelt ten eerste een rol of de bepaJing (in sa-
menhang met de regeling waarvan zij deel uitmaakt) streeft naar integratie dan wei har-
monisatie, of dat zij slechts een bevoegdheidstoedeling of een regieaanwijzing aan de lid-
staten inhoudt. Een belangrijk praktisch hulpmiddel is de considerans, die vaak
aanwijzingen bevat over het doel en de opzet van de regeling. Daarnaast kunnen docu-
menten van de instellingen, zoals de Raad, de Commissie, het Parlement en de raadgeven-
de comites informatie leveren over hetgeen de opsteller van de regeling heeft beoogd.

Indien de bepaJing bijvoorbeeld streeft naar integra tie van de lidstaten op het door de be-
paling bestreken rechtsgebied, is de noodzaak om begrippen communautair uit te leggen
het duidelijkst aanwezig. Dit geldt bijvoorbeeld bij het mededingingsbeleid.P" Dit is al
minder sterk waar de doelstelling van de bepaling minder ver reikt, zoals bij harmonisa-
tie. Doorgaans wordt onder harmonisatie verstaan dat de wetgeving of de praktijk van de
lidstaten naar elkaar toegroeit of onderling wordt afgestemd om een bepaald resultaat te
bereiken. Het hangt van de mate van harmonisatie en het te bereiken doe! af of de begrip-
pen communautair dienen te worden uitgelegd. Een bepaling kan bijvoorbeeld voorwaar-
delijk zijn geformuleerd, de lidstaten keuzes bieden dan wei voorzien in marges waaraan
de nation ale wetgeving dient te voldoen. Uiteraard betekent een dergelijke doelstelling
niet dat een communautaire uitleg van de gehanteerde begrippen niet nodig of bedoeld
is. Het kan bijvoorbeeld prettig zijn dat de lidstaten precies weten waaruit zij mogen kie-
zen, oftussen welke marges de nationale wetgeving zich dient te bewegen. Per situatie zal
moe ten worden bekeken of de doelstelling noopt tot een communautaire uitleg waarvan
de lidstaten niet kunnen afwijken.

Ten tweede is het juridische of praktische doel, in wezen het resultaat, van belang. Dit re-
sultaat heeft een zeer divers karakter, dat kan varieren van de bescherming van de interne
markt (via de vaststelling van bepaalde invoerquota voor het handelsverkeer met derde
landen) tot de bescherming van de consument (via de uitvaardiging van etiketteringsvoor-
schriften voor de verpakking van levensmiddelen). In de genoemde voorbeelden dienen
de begrippen te worden uitgelegd met het oog op de bescherming van de interne markt
c.q. de consument. In de zaak Lemmens verweerde een automobilist die was betrapt op
rijden onder invloed zich met de stelling dat de politie blaasapparatuur had gebruikt die
voldeed aan technische specificaties die niet waren aangemeld, hetgeen weI verplicht was
volgens de notificatierichtlijn. De heer Lemmens stelde dat het bewijs onrechtmatig was
verkregen en dat hij moest worden vrijgesproken. Het HvJEG stelde dat de verplichte aan-
melding in de notificatierichtlijn niet was bedoeld am dronken automobilisten vrijuit te
laten gaan, doch slechts om een informatieprocedure in te rich ten voor de aanmelding
van normen en technische specificaties voor bepaalde apparatuur.t>' De niet-aanmelding
stond dus niet aan de strafrechtelijke veroordeling van de heer Lemmens in de weg.

Wat de btw betreft spelen twee doelstellingen een rol, die in combinatie de noodzaak van
een cornmunautaire uitleg van de begrippen in de Zesde Richtlijn onderstrepen. De eerste

533 Arrest van 20 september 2001, Courage tegen Crehan. nr. C-453/99.Jurispr. 2001, p. 1-6297.
534 Arrest van 16 juni 1998, nr. C-226/97,Jurispr. 2000, p. 1-2135.
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doelstelling is het wegnemen van een belemmering bij het vrije verkeer van met name
goederen en diensten, die het gevolg is van een niet-geharmoniseerd systeem van indirec-
te belastingen. In dit kader is het streven gericht op harmonisatie (en niet: integra tie) van
de regelgeving. Gezien het belang van de interne markt voor het bereiken van de doelstel-
lingen van de Gemeenschap, lijkt een harmonisatiestreven te weinig ambitieus om de
problemen die de btw in het vrije verkeer veroorzaakt, aan te pakken. In hoofdstuk 3 staat
de interne markt centraal, en wordt aan de hand van de jurisprudentie van het Hv] EGon-
derzocht welke invloed het belang van de interne markt heeft op de overwegingen van
het Hv] EG(en, dientengevolge, op het dictum). De tweede doelstelling volgt uit de functie
als grondslag voor de berekening van een deel van de eigen middelen van de Gemeen-
schap, namelijk dat de lidstaten volgens de bedoelingen van het eigenmiddelensysteem
bijdragen aan de inkomsten van de Gemeenschap. Ook het bereiken van deze doelstelling
vereist een hoge mate van integratie, die meer omvat dan een voornemen tot harmonisa-
tie. In hoofdstuk 4 wordt de invloed van deze doelstelling op de overwegingen (en het dic-
tum) van het Hv] EGonderzocht.

1.4.5 Conclusie

In de vorige paragrafen heb ik in grote lijnen aangegeven welke factoren een rol spelen
bij het maken van het onderscheid tussen communautaire en niet-communautaire be-
grippen. Het Hv]EGheeft deze factoren, samen met een aantal andere aanwijzingen voor
de nation ale rechters, genoemd in het arrest Cilfit, maar heeft geen uitputtende handlei-
ding gegeven voor de concrete toepassing. Gezien de breedte van het communautaire
recht, de verschiIlende kenmerken van elk type maatregel, de al dan niet aanwezigheid
van directe werking en de vele mogeJijkheden wat betreft doelstelling en redactie, is het
ondoenlijk om een dergelijke handleiding samen te stellen. Door de invloed van de ont-
wikkelingsstand van het communautaire recht zijn communautaire begrippen niet sta-
tisch. Het is mogelijk dat begrippen door de voortschrijding van de harmonisatie c.q. in-
tegratie van niet-communautaire begrippen incommunautaire begrippen veranderen, of
dat de inhoud van communautaire begrippen verandert door gewijzigde wetgeving of ge-
wijzigde inzichten.

De visie van het Hv] EG, neergelegd in het arrest Cilfit en bevestigd in het advies van
14 december 1991, is duidelijk. De autonomie, zowel qua vorm als qua inhoud, vereist
noodzakelijkerwijs een eigen, autonoom begrippenapparaat. Het HvJEGheeft het begrip
'autonoom' in een later advies als volgt omschreven: 'autonoom, dat wil zeggen door de Ge-
meenschap als zodanig via haar eigen instellingen'. 535 Ook heeft het Hv] EGgeoordeeId dat de
bevoegdheden van de instellingen impliciet uit de verdragen kunnen voortvloeien, dus
zonder expliciete opdracht.F" Het Hv] EG staat een dynamische, doelgerichte opvatting
voor van de taken die aan de instellingen zijn opgedragen. Hierbij houdt het rekening met
de ontwikkelingsstand van het communautaire recht.537

Swinkels538 heeft een onderscheid gemaakt tussen communautaire begrippen, quasi-com-
munautaire begrippen (begrippen die de lidstaten enige beoordelingsvrijheid bieden] en
quasi-nationale begrippen (de overige begrippen). Ik onderschrijf deze indeling niet volle-
dig. Een begrip is een communautair begrip, tenzij het voor zijn betekenis expliciet naar
een andere bron verwijst. Zelfs een begrip dat niet als een communautair begrip kan wor-
den beschouwd, dient te worden uitgeIegd op een wijze die binnen de Zesde Richtlijn past.

535 Advies van 4 oktober 1979. Dr. 1/78, over de internationale overeenkornst betreffende natuurlijke
rubber.

536 Advies van 26 april 1977, Dr. 1/76, punt 3.
537 Zie het advies van 11 november 1975, Dr. 1/75.
538 J.J.P. Swinkels, De belastingplichtige en de EuropeseBIW. Ie druk, Koninklijke Vermande Den Haag

2001. Zie ook P.J. te Boekhorst en ].J.P. Swinkels, 'Het begrippenkader en de interpretatie van be-
lastingrichtlijnen van de Europese Gerneenschap', MBB2003/46.
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Zo dienden de lidstaten bij de definitie van 'factuur' rekening te houden met de doelstel-
!ingen van de Zesde Richtlijn, namelijk de inning van de btw en de controle daarvan te
verzekeren.P? Deze begrippen zijn quasi-nationale begrippen. De bepalingen die de lid-
staten een keuze of een mogelijkheid verschaffen, bevatten voorwaardelijke, communau-
taire begrippen. De lidstaten hebben uitsluitend de keuze tussen aanvaarding en afwij-
zing. lndien zij de bepaling overnemen, zijn zij gehouden de begrippen op communautai-
re wijze uit te leggen en toe te passen.

1.5 BRONNEN

1.5.1 Inleiding

Het HvJ EG heeft op grond van art. 220 EG de taak 'het recht' uit te leggen. Het HvJ EG
heeft aan dit begrip een ruime uitleg gegeven, zodat het, gelijk het internationale recht
dat grotendeels uit gewoonterecht bestaat, zowel het geschreven als het ongeschreven
recht omvat. Het ongeschreven recht neemt een belangrijke plaats in binnen de commu-
nautaire rechtsorde en wordt tot het primaire recht gerekend. Het geschreven recht wordt
onderverdeeld in het primaire recht (de communautaire verdragen en de internationale
verdragen waaraan aile lidstaten. hetzij individueel of via hun lidmaatschap van de Ge-
meenschappen, zijn gebonden) en het secundaire recht (verordeningen. richtlijnen. be-
sluiten en beschikkingen). Daarnaast vormen ook de jurisprudentie van het HvJEG en die
van het EHRM bronnen die snel aan belang hebben gewonnen. Het HvJ EG verwijst regel-
matig naar gebruiken en verkeersopvattingen. die een aanvullende bron vormen.

In de volgende paragrafen wordt eerst een overzicht gegeven van de bronnen die het HvJ
EG ter beschikking staan (par. 1.5.2).Vervolgens worden voorbeelden uit de jurispruden-
tie behandeld over het gebruik van het geschreven recht (par. 1.5.3). de beginselen
(par. 1.5.4) en overige bronnen, zoals spraakgebruik (par. 1.5.5).

1.5.2 Bronnenoverzicht

Om de consistentie en de samenhang van de communautaire rechtsorde te verzekeren, is
het noodzakelijk dat de gehanteerde begrippen eenduidig worden uitgelegd. Bij deze uit-
legging put het HvJ EG uit verschillende bronnen. Hierna voigt eerst een overzicht van de
bronnen die het HvJ EG gebruikt, vooral op het gebied van de btw. In de volgende para-
grafen wordt her gebruik geillustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.
1. Her primaire recht:

- De communautaire verdragen (het ECVerdrag met inbegrip van de latere aanvul-
lingen, alsmede het EGA-Verdrag) vormen de kern van het communautaire recht.
In de jurisprudentie over de btw komen vooral de bepalingen in het ECVerdrag
over de werking van de interne markt voor, Een doelstelling van het EG-Verdrag is
een interne markt met vrij verkeer van goederen, diensten. personen en kapitaal.
De harmonisatie van de indirecte belastingen, zoals de btw, is een absolute voor-
waarde om dit vrije verkeer mogelijk te maken;

- De internationale verdragen die bindend zijn voor de Gemeenschap en haar lidsta-
ten bevatten verplichtingen die een geheel eigen plaats innemen in de communau-
taire rechtsorde. De relatie tussen deze verdragen en de overige bronnen van het
communautaire recht is niet eenvoudig te duiden. Het beginsel van de gerneen-
schapstrouw verzet zich er mijns inziens regen dat een lid staat zich op basis van de
dualistische leer eenzijdig onttrekt aan verdragen waarbij alle lidstaten partij zijn
en die worden beschouwd als onderdeel van de communautaire rechtsorde. Ditzelf-
de beginsel staat eraan in de weg dat een lidstaat eenzijdig een internationaal ver-
drag sluit dat in strijd is met zijn communautaire verplichtingen. De bepalingen in

539 Arrest van 17 september 1997.l.anghorst. nr. C-141/96.VoN 1997/3932.
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het EGVerdrag over de verhoudingen met derde staten (art. 300 EGe.v) irnplieeren
dat de Comrnissie c.q. de Gemeensehap de internationale betrekkingen onderhoudt
met de belangrijkste organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa.
Verdragen tussen Iidstaten en derde staten die dateren van v66r het lidrnaatsehap
worden gerespeeteerd, maar de lidstaat dient ervoor te zorgen dat een eventuele
strijdigheid met het eommunautaire reeht wordt opgelost;

- De algemene rechtsbeginselen, waartoe de fundamentele rechten behoren die vol-
gens het HvJEG deel uitrnaken van de reehtsstelsels van de Iidstaten, behoren tot
het communautaire reeht. De belangrijkste beginselen zijn neergelegd in het
EVRM,dat mede als inspiratiebron heeft gediend voor de grondreehten die in de
Grondwet zijn opgenomen. Tot de inwerkingtreding van de Grondwet - die door de
negatieve uitkomst van de referenda in Nederland en Frankrijk uiterst onzeker is
geworden - zijn deze grondreehten niet bindend. Uit de jurisprudentie van het
EHRMen het HvJEGbIijkt ondubbelzinnig dat het eommunautaire recht de funda-
mentele rechten respecteert en besehermt.

2. Het secundaire reeht:
- Verordeningen hebben directe werking in de Iidstaten, en vorrnen een interpreta-

tiemiddel bij de uitleg van bepalingen en begrippen in maatregelen op andere
reehtsgebieden, bijvoorbeeld het begrip 'onttrekking aan het douanetoezicht' dat
in het douanerecht wordt gebruikt, om te bepalen wanneer sprake is van een aan
btw onderworpen onttrekking van binnengebrachte goederen. Ook kan de verorde-
ning die aan het ontstaan van een eoncreet geschil ten grondslag ligt, opheldering
versehaffen. Een voorbeeld vormt de jurisprudentie over de vraag of agrarisehe sub-
sidies de vergoeding vormen voor een met btw belaste presta tie;

- RichtIijnen kunnen een soortgelijke funetie vervullen als verordeningen, bijvoor-
beeld een richtlijn over verzekeringshandeIingen, om te bepalen of een bela sting-
pIichtige als assurantiemakelaar kan worden aangemerkr=":

- AanbeveIingen en adviezen. Op basis van de verdragen en ook het secundaire reeht
kunnen de instellingen adviezen vragen of aanbevelingen doen. Aanbevelingen en
adviezen kunnen weliswaar nuttige aanwijzingen bevatten, doeh zijn niet bind end.
Vooral de adviezen van het HvJEGzijn bij de uitlegging van het reeht van nut, om-
dat het HvJEGessentiele opmerkingen maakt over de wijze waarop het eommunau-
taire reeht geduid, uitgelegd en toegepast moet worden. Ook blijkt uit de adviezen
over de sluiting van internationale verdragen hoeveel waarde het HvJEGheeht aan
de eenheid van het eommunautaire reeht.

3. De jurisprudentie van het HvJEG, die in de loop der tijd door de aanwas van besIiste
en aanhangige zaken aan gezag en gewicht gewonnen heeft. Ook de jurisprudentie van
het EHRMin Straatsburg is een inspiratiebron bij de uitlegging van de fundamentele
reehten, die volgens het HvJEG tot de reehtsstelsels van alle lidstaten behoren. Uit de
jurisprudentie van het EHRMblijkt dat deze rechterlijke instantie de beseherrning die
het eommunautaire reeht biedt op het gebied van de fundamentele reehten als gelijk-
waardig beschouwt aan die van het EVRM,mits de toegang tot het HvJEGgewaarborgd
is en het HvJEGhet EVRMop gelijkwaardige wijze toepast.P"
Uit de instemmende verklaring van een van de reehters van het EHRMvalt afte leiden
dat het EHRMaan een volle toetsing van de inhoudelijke gelijkwaardigheid niet toe-
komt, zodat de proeedurele aspecten de basis vorrnen voor de veronderstelling dat het
eommunautaire reeht gelijkwaardige beseherming biedt. De veronderstelling van het
EHRMdat het eommunautaire reeht gelijkwaardige beseherming biedt tenzij het te-
gendeel duidelijk is gebleken, kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot een manco in
de reehtsbeseherrning omdat een inhoudelijke afweging van de communautaire belan-
gen aan de ene. en de fundamentele rechten van de burger aan de andere kant, niet op
eommunautair niveau plaatsvindt. Het HvJEG heeft niet in alle situaties reehtsmacht

540 Arrest van 5 maart 2005, Arthur Andersen, C-472/03, NTFR2005/321.
541 Arrest van 30 juli 1996, Bosphorus, nr. C-84/95, jurispr. 1996, p. 1-3953.
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en is in een prejudiciele procedure in zekere mate afhankelijk van de vragen die de ver-
wijzende rechter stelt. De rechtsbescherming waarop het EHRMvertrouwt, zal in veel
situaties door de nationale rechter moeten worden geboden. Een complicatie is dat
sornmige lidstaten bet dualisme aanhangen, waardoor zij de burger geen direct beroep
toekennen op de direct werkende bepalingen in internationale verdragen. Deze lidsta-
ten zetten eerst deze bepalingen om in nationaal recht, waarop de burger zich volgens
de nationale procedures kan beroepen. lndien deze ornzetting Diet, onjuist of onvolle-
dig geschiedt, is de door bet EHRMveronderstelde rechtsbescberming niet gegaran-
deerd.

4. Overige bronnen, waaronder verkeersopvattingen. Volgens de mode me opvatting over
de taakuitoefening van de recbter is het noodzakelijk dat de recbter bij de uitiegging
van het recbt rekening boudt met wat in de samenleving lee ft. Deze aansluiting bij de
'opvattingen van de man in de straat'542 is ook van belang voor de acceptatie van een
rechterlijke uitspraak ais zijnde recbtvaardig, en draagt bij aan de legitimatie van de
rechter. Het HvJ EGgebruikt regelmatig alternatieve bronnen, zoals verkeersopvattin-
gen, normaal spraakgebruik, tradities en gewoontes.

De considerans van de uit te leggen regeling en de werkdocurnenten van de instellingen,
zoals van de Raad, de Commissie en het Parlement, kunnen nuttige aanwijzingen bevat-
ten en inzicbt bieden in de acbtergronden, doelstellingen en werking van de regeling. De
advocaten-generaal verwijzen in hun conciusies regelmatig naar deze stukken om alle re-
levante maatregelen en bepalingen in de juiste context te plaatsen en bet doe I en de strek-
king van de uit te leggen bepaling of maatregel te achterhalen, om uiteindeIijk een nuttig,
volledig en consistent advies aan bet HvJEG te verstrekken. Het is aanbevelenswaardig
kennis te nemen van de conciusie en deze te vergeIijken met de overwegingen in het ar-
rest, omdat het HvJ EGdoorgaans minder woorden aan de achtergronden wijdt dan de ad-
vocaat-generaal. Voor een goed begrip van een zaak en een overzicht van het toepasseIijke
recht is de conc1usie van de advocaat-generaal een onmisbare bron, zelfs (ofjuist) indien
bet HvJEG de advocaat-generaal niet voIgt.

1.5.3 Gescbreven recht

Het HVJEGheeft de Gemeenscbap omschreven als een rechtsgemeenschap, waarvan het
EG-Verdrag het constitutionele handvest vormt. De bandelingen van de instellingen en
die van de Iidstaten moeten vereDigbaar zijn met dit verdrag.P? Het EG-Verdrag vormt dus
een belangrijke bron, waaraan de handelingen van de instellingen dienen te worden ge-
toetst. De voor de btw belangrijkste bepalingen in het EG-Verdrag zijn die over de douane-
unie (art. 25 tot en met 27 EG),de grondslag voor het secundaire recht over indirecte be-
lastingen (art. 93 EG) en het grondgebied (art. 227 EG).Een elementair arrest over de ver-
houding tussen het EG-Verdrag (toen nog EEG-Verdrag) en de Zesde Richtlijn is het arrest
Gaston Schuls44, over de invoer van tweedehandsgoederen uit andere lidstaten. Dit arrest
wordt in par. 2.2.2. aangehaald in het kader van de invloed van de ontwikkelingsstand van
bet communautaire recht. In deze par. volstaat de opmerking dat het HvJ EGoverwoog
dat de hefting van btw op tweedehandsgoederen uit andere lidstaten diende te worden ge-
lezen in overeenstemming met art. 95 EEG(art. 90 EG), dat hogere binnenlandse heffin-
gen op gelijksoortige goederen uit andere lidstaten verbood. Het HvJEGoordeelde dat dit
verbod impliceerde dat bij de berekening van de btw bij invoer rekening moest worden
gehouden met de nog in de waarde van het goed begrepen btw die was betaald (en niet
teruggevorderd) in de lidstaat van uitvoer. Het HvJEG legde de bepaling over de hefting
bij invoer dus uit met inachtneming van een verbod in het EEG-Verdrag. Het arrest impli-
ceert dat de Zesde Richtiijn dient te worden uitgelegd met inachtneming van direct wer-

542 Arrest van 14 mei 1985, Van Dijk's Boekhuis, nr. C-139/84,jurispr. 1985, p. 1405.
543 Arrest van 23 april 1986. Patti ecologiste LesVerts, nr. 294/83, [urispr. 1986, p. 1339.
544 Arrest van 5 rnei 1982. Gaston Schul I. nr. 15/81, BNB 1982/225.
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kende bepalingen in het EG-Verdrag (tenzij de tekst van de Zesde Riehtlijn zieh daar uit-
drukkelijk tegen verzet; hoofdstuk 2).

Art. 93 EG vormt de grondslag voor het secundaire reeht inzake de indirecte belastingen,
zoals de btw, de invoerreehten, de aecijnzen en de heffingen van gelijke werking. Bepa-
lingen over de interne markt dienen op art. 95 EG te worden gebaseerd.r" 'Fiseale bepa-
lingen' worden door art. 95, lid 2, EG van art. 95 EG uitgesloten. Het Hv] EG heeft geoor-
deeld dat Verordening nr. 1798/2003, over de administratieve samenwerking tussen de lid-
staten, en Riehtlijn nr. 77/799, over de wederzijdse bijstand, bij hun aanvaarding tereeht
op art. 93 EG zijn gebaseerd.V'' De Commissie betoogde dat de Raad beide maatregelen op
de verkeerde grondslag had gebaseerd, en stelde dat de juiste grondslag art. 95 had moe-
ten zijn. Zij droeg beide maatregelen voor vernietiging voor. Het Hv] EG bouwde voort op
twee eerdere arresten over de uitlegging van het begrip 'besluiten inzake de harmonisatie
van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de omzetbelasting' van art. 93.547 Het HvJ
EG overwoog dat art. 93 niet aileen betrekking heeft op de harmonisatie van rnateriele be-
palingen, maar ook op die van proeedureregels, bijvoorbeeld om de heffing te vereenvou-
digen en de opbrengstte vergroten. Het HvJEG overwoog dat de uitwisseling van gegevens
en de verpliehting tot wederzijdse bijstand deze doelen diende, en oordeelde dat het be-
roep van de Commissie moest worden verworpen.

Ook alle lidstaten bindende verdragen behoren tot het primaire reeht (art. 300 EG). Het
belangrijkste internationale verdrag is het EVRM, dat een aantal fundamentele reehten
bevat waarop personen die zieh hetzij op het grondgebied van de verdragsluitende staten
bevinden, dan wei daar een be lang hebben dat onder de beseherrning van het EVRMvalt,
een beroep kunnen doen. De lidstaten kunnen zieh niet op het eommunautaire reeht be-
roepen om zich te verweren tegen een beroep van een burger op het EVRM, tenzij het
communautaire reeht gelijkwaardige beseherming biedt.548 Het EHRM veronderstelt dat
deze gelijkwaardige beseherrning be staat, tenzij in een eonereet geval blijkt dat de be-
seherming duidelijk gebrekkig is. Bij de verlening van het predikaat 'gelijkwaardig' is het
niveau van rechtsbeseherming door het HvJ EG een belangrijke factor. Dit predikaat kan
worden ingetrokken indien zieh wijzigingen voordoen in hetzij de toegang tot, dan wel
de jurisprudentie van het HvJ EG. Om te voorkomen dat een van de lidstaten (of, na de
eventuele toetreding als reehtspersoon, de EU)wordt veroordeeld wegens sehending van
de fundamenteie reehten bij de uitoefening van eommunautaire verpliehtingen, zijn een
brede toegang tot het HvJ EG en een nauwgezet volgen van de jurisprudentie van het
EHRM vereist.

De toetreding van nieuwe lidstaten kan gevolgen hebben voor de aanmerking van inter-
nationale verdragen als bron van eommunautair recht, omdat een van de criteria is dat
alle lidstaten partij zijn bij een verdrag. Dit kan zich ook voordoen indien een lidstaat een-
zijdig een verdrag opzegt ofwettelijke bepalingen aanneemt die een inbreuk betekenen
op het absolute verbod. De overige lidstaten zullen dan btw moeten heffen op handelin-
gen die bij hen absoluut verboden zijn (par. 3.2.1). Art. 10 EG, de gemeensehapstrouw,
staat er rnijns inziens aan in de weg dat een lid staat een internationaal verdrag opzegt
waarbij niet alleen hij als verdragsluitende partij is aangesloten, maar ook de Gemeen-
sehap. Ook al zegt de lidstaat dit verdrag eenzijdig op, dan nog is hij uit hoofde van zijn
lidmaatsehap van de Gemeenschap verplieht uitvoering te geven aan de verpliehtingen
die uit dat verdrag voortvloeien. Akkoorden tussen de Gemeenschap enerzijds en derde
staten enjof internationale organisaties anderzijds, behoren tot het eommunautaire recht

545 Arrest van 3 oktober 1985, Profant, nr. 249/84, ]urispr. 1985, p. 3237.
546 Arrest van 26 januari 2006, Commissie tegen de Raad, nr. C-533/03, V-N 2006/12.18 en NTFR2006/

299.
547 Arresten van 29 apri12004, Commissie tegen de Raad, nr. C-338/01, ]urispr. 2004. p. 1-4829,en 21

juli 2005. Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk, nr. C-349/03. ]urispr. 2005, p. 1-7321.
548 Arrest van 30 juli 1996, Bosphorus, nr. C-84/95. ]urispr. 1996. p. 1-3953.
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waaraan iedere lidstaat zich moet houden (art. 300 EG). lnternationale verdragen vervul-
len in de jurisprudentie over de btw vooral een rol bij de beantwoording van vragen over
het verkeer van goederen en diensten met derde staten.P"

In het arrest550 over de uitsluiting van Gibraltar, een Britse kroonkolonie op het Iberisch
schiereiland, van Richtlijn nr. 77/799 over wederzijdse bijstand bij de heffing van indirecte
belastingen, maakte het HvJEGeen belangrijke opmerking over de rangorde tussen maat-
regelen van primair en secundair recht. De Britse regering verwees naar de derde overwe-
ging van Verordening nr. 1798/2003, een recent instrument voor samenwerking tussen de
lidstaten, waarin staat dat 'in het kader van de belastingharmonisatie met het oog op de vol-
tooiing van de interne markt' maatregelen nodig zijn voor de uitwisseling van inlichtingen.
Het HvJEGverwierp dit argument, omdat een bepaling van primair recht, zoals art. 28 Toe-
tredingsakte niet kan worden uitgelegd in het licht van een overweging van een handeling
van secundair recht (het HvJEGgebruikte de aanduiding 'afgeleid recht'). Het HvJEGvoegde
hieraan toe dat Verordening nr. 1798/2003 was gebaseerd op art. 93 EG, dat - anders dan
art. 28 Toetredingsakte - geen uitzonderingsbepaling is. Deze overweging over de aard van
de maatregelen die in de verordening zijn opgenomen, kan niet worden beschouwd als een
aanwijzing dat het oordeel in de onderhavige zaak strijdig is met dat in de zaak tussen de
Commissie en de Raad. Ik leid hieruit af dat dejuiste grondslag in het EG-Verdrag toch
art. 93 is, omdat Richtlijn nr. 77/799 (en haar opvolger nr. 2003/93) en Verordening nr. 1798/
2003 zien op fiscale bepa1ingen die zijn uitgesloten van art. 95 EG.

Bij de uitlegging van de Zesde Richtlijn dient niet aileen het primaire recht, maar ook het
secundaire recht in de beschouwing te worden betrokken. Uit de jurisprudentie blijkt dat
doel en strekking van beide maatregelen verenigbaar moeten zijn. Indien de Zesde Richt-
lijn een ander doel nastreeft dan een andere maatregel waarin een gelijkluidend begrip
voorkomt, wordt laatstgenoemde maatregel bij de uitlegging van de Zesde Richtlijn bui-
ten beschouwing gelaten. De verordeningen die het HvJ EGgebruikt voor de uitlegging
van de regelgeving over de btw concentreren zich vooral op twee gebieden, de douane en
de landbouw. De verordeningen op het gebied van de douane hebben als bron gediend in
arresten die betrekking hadden op de heffing van btw bij invoer.F'! De verordeningen op
het gebied van de landbouw werden gebruikt om, aan de hand van het doel en de strek-
king van deze verordeningen, te be palen of de op basis van de betreffende verordening
uitgekeerde subsidies aan de btw waren onderworpen, omdat hetzij sprake was een prijs-
subsidie, dan weI de subsidie de vergoeding vormde voor een prestatie die de ontvanger
aan de verstrekker of een derde verleende.F"

In de zaak over de maatstafvan heffing bij valutatransacties verwees de Commissie naar
het voorstel voor de Negentiende Richtlijn553, waarin een soort margeregeling werd voor-
gesteld (de maatstafvan heffing zou worden gevormd door het verschil tussen de aan- en
de verkoopprijs van valuta). Het HvJ EGbetitelde deze aanpak als een theoretische bena-
dering, en koos een iets andere oplossing. Het wees het bedrag waarover de bank na af-
loop van een bepaalde periode kon beschikken aan als de maatstafvan heffing.F" Het HvJ

549 Arrest van 12 november 1992, Van Ginkel, nr. C-163/91, Jurispr. 1992, p. 1-5723.
550 Arrest van 21 juli 2005, Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk, nr. C-349/03, Jurispr. 2005, p.

1-7321.
551 Zie voor een recent voorbeeld het arrest van 23 februari 2006, Dollond & Aitchison, nr. C-491/04

(par. 2.4.3).
552 Arrest van 29 februari 1996, Mohr, nr. C-215/94, BNB1997132, en de arresten van 15 juli 2004,

Comrnissie tegen een aantallidstaten, nrs. C-381/01, C-495/01, C-144/02 en C-463/02. NTFR20041
1124.

553 Zie COM(84)648 definitief, Pb. 1984 nr. C 347/5. Dit voorstel werd op 24 november 1993 ingetrok-
ken op basis van het subsidiariteitsbeginsel. Ik neem aan dat dit betekent dat de Raad het voorstel
niet wilde aannemen.

554 Arrest van 14 juli 1998, First National Bank of Chicago, nr. C-172/96, VoN 1998/57.18.
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EG achtte zich, mijns inziens terecht, niet gebonden aan een voorstel dat de Raad kenne-
lijk niet wilde aannemen. Ik verwijs naar het Eerste verslagSSS, waarin de Commissie de
praktijk beschreef die in sommige lidstaten was ontstaan om bij de berekening van de pro
rata uit te gaan van de brutomarge die wordt behaald bij valutatransacties. De Commissie
tekende aan dat deze praktijk afweek van de tekst, zo niet van de strekking van art. 19
Zesde Richt1ijn over de berekening van de aftrek. Het HvJ EG vond dit kennelijk niet be-
zwaarlijk en gaf de voorkeur aan een oplossing die goed paste in het systeem van de btw.

In de zaak over de omschrijving van de vrijgestelde diensten op het gebied van de genees-
kundige verzorging van de mens en de (para)medische beroepen, verwierp het HvJ EG het
argument van de Britse regering, die naar Richtlijn nr. 93/16, over de wederzijdse erken-
ning van de diploma's van artsen, verwees om vast te stell en welke diensten waren vrijge-
steld. Het HvJ EG aanvaardde dit argument niet, omdat het doel van deze richtlijn geheel
anders was dan dat van de vrijstelling in de Zesde Richtlijn. Richtlijn nr. 93/16 ging over
de erkenning van diploma's, en niet over geneeskundige verzorging als zodanig.ss6 De op-
volger van deze richtlijn, nr. 2005/36ss7, speelt volgens advocaat-generaal KokottS58 wei
een rol bij de omschrijving van de (para)medische beroepen waarop de lidstaten de vrij-
stelling van art. 13 A, lid 1, sub c, Zesde Richtlijn mogen toepassen. De vrijstelling is vol-
gens haar beperkt tot de geneeskundige handeUngen die de aangewezen beroepsbeoefe-
naren binnen hun medische bevoegdheid verrichten, zodat het gebruik van Richtlijn nr.
2005/36 voor de enkele omschrijving van de beroepen niet in strijd is met het eerdere oor-
deel van het HvJ EG dat deze richtlijn geen rol speelt bij de afbakening van de geneeskun-
dige handelingen die zijn vrijgesteld. Het HvJ EG ging niet op dit punt in.

Het HvJ EG verwierp de verzekeringsrichtlijnen als doorslaggevende bronSS9 voor de om-
schrijving van de vrijstelling voor de handelingen ter zake van verzekeringen, omdat de
doelstelling van de Zesde Richtlijn zich niet verdraagt met een ruime omschrijving van
het begrip 'verzekering'J"? Het begrip 'assurantiemakelaar' van Richtlijn nr. 77/92 ziet op
een beroepsbeoefenaar die vrij is in de keuze van de verzekeraar en dus niet gebonden is
aan een exclusiviteitsclausule. Het begrip 'verzekeringsagent' uit dezelfde richtlijn ziet op
een beroepsbeoefenaar die een eigen activiteit uitoefent die los staat van die van de ver-
zekeraar, zoals het zoeken van nieuwe klanten en het leggen van contact tussen hen en
de verzekeraar. Een onderaannemer die eigen werkzaamheden van de verzekeraar uit-
voert zonder het risico te dragen, bijvoorbeeld claimafhandeling en de verwerking van
aanvragen, kan geen beroep doen op de vrijstelling voor verzekeringshandelingen.w'

De Franse regering beriep zich op Richtlijn nr. 89/105 over de transparantie van maatre-
gelen voor de regulering van prijzen van medicijnen voor menselijk gebruik en hun op-
name in de nationale gezondheidsstelsels om het verschil in tarieftussen twee categorie-
en medicijnen te verklaren. Het HvJ EG oordeelde dat de medicijnen op basis van deze
richtlijn naar objectieve criteria werden ingedeeld, zodat het verschil aanvaardbaar was.
Volgens de vaste jurisprudentie van het HvJ EGmag een verschil in tarief slechts op objec-

555 Rapport van 14 september 1983, COM(83)426 def.
556 Arrest van 20 november 2003, nr. C-212/01, NTFR2003/1973 en FED2004/70. Zie ook het arrest van

20 november 2003, nr. C-307/01, Y·N2003/61.19 en NTFR2003/1974.
557 Richtlijn nr. 2005/36 van 7 september 2005, Pb. L 255.
558 Conclusie van 15 december 2005, SolJeveld en Van den Hour-Van Eijnsbergen. nrs. C443/04 en C-

444/04.
559 In het arrest van 25 februari 1999, Card Protection Plan, nr. C-349/96, Y·N1999/15.28, merkte het

Hv] EG op dat Richtlijn nr. 73/239 het begrip 'verzekering' evenmin omschrijft. Het Hv] overwoog:
'Er is name/ijlcgeen reden om de term 'verzekermg' anders uit te leggen naargelang hij in de verzekeringsricht-
lijn dan wei in de Zesde richtlijn wordt gebruikt. '

560 Arrest van 8 maart 2001, Skandia, nr. C-240/99, Y·N2001/22.19 en NTFR2001/448.
561 Arrest van 5 maart 2005, Arthur Andersen, C-472/03, NTFR2005/321.
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tieve gronden berusten, zoals de objectieve kenmerken van het goed.562 Deze objectieve
benadering, die in de btw veelvuldig wordt toegepast, wordt ook opgeroepen door de do-
minante rol die het neutraliteitsbeginsel binnen de btw vervult (par. 1.5.4.6). Dit beginsel
vereist dat gelijksoortige handelingen op fiscaal gelijke wijze worden behandeld, opdat de
gezonde mededinging binnen de interne markt niet wordt verstoord. Een onderscheid
tussen goederen. diensten en belastingplichtigen dient altijd op een objectieve rechtvaar-
digingsgrond te berusten. Indien dit onderscheid wordt ontleend aan een andere maatre-
gel van secundair recht, is het onderscheid uitsluitend toepasbaar in de btw indien doel
en strekking van de btw (in casu de neutraliteit) worden gerespecteerd.

De voorbeelden bevestigen dat doel en strekking van een maatregel binnen de commu-
nautaire rechtsorde een crudale factor vormt. Indien doel en strekking van een maatregel
met gelijkluidende begrippen of be paling en moeilijk te verenigen zijn met doel en strek-
king van de Zesde Richtlijn, kan deze maatregel niet worden gebruikt om de Zesde Richt-
lijn uit te leggen. Dit leidt tot verwarring bij belastingpJichtigen. die wellicht moeite heb-
ben te accepteren dat communautaire begrippen meer betekenissen kunnen hebben. De
belastingpJichtige zal dus op de hoogte dienen te zijn van doel en strekking van de ver-
schiJlende maatregelen van communautair recht die op zijn activiteiten van toepassing
zijn. Deze verhouding wordt verder gecompJiceerd indien de lidstaat de communautaire
rnaatregelen niet, te laat of onjuist heeft omgezet in nationale bepalingen c.q. correct om-
gezette bepalingen op onjuiste wijze toepast. Een voorbeeld van een onjuiste omzetting
of toepassing is het opnemen van verwijzingen in de nationale regelgeving of het beleid
van de autoriteiten naar (omgezette) maatregelen die wat doel en strekking betreft, niet
in aanmerking genomen mogen worden.

1.5.4 8eginselen

1.5.4.1 Inleiding
De algemene beginselen spelen een belangrijke rol binnen de communautaire rechtsor-
de.563 In deze paragraafworden de volgende. specifieke beginseleri in kaart gebracht en
toegelicht die het Hv] EG gebruikt bij de uitlegging van de Zesde Richtlijn:
- GeJijkbeidsbeginseJ (ook weI bekend als het non-discriminatiebeginsel)
- Vertrouwensbeginsel
- Rechtszekerheidsbeginsel
- Doeltreffendheidsbeginsel (ook wei bekend als het effectiviteitsbeginsel)
- Neutraliteitsbeginsel
- Proportionaliteitsbeginsel

Het neutraliteitsbeginsel vormt het belangrijkste beginsel in de jurisprudentie, dat ook is
neergelegd in de considerans van de Eerste RichtJijn. De Commissie bracht de neutraliteit
in verband met de oorsprong en het gebruik van goederen en diensten. opdat uiteindelijk
een interne markt zou ontstaan waar een gezonde mededinging heerst.564 Het Hv] EG legt
dit beginsel uit in die zin, dat geJijksoortige economische handelingen. die met elkaar
concurreren. gelijk behandeld moeten worden. Het gelijkheidsbeginsel, dat voorschrijft
dat belastingplichtigen die dezelfde economische activiteiten verrichten ongeacht rechts-

562 Arresten van 3 mei 2001. ill. C-481/98. en 8 mei 2003. nr. C-384/01. FED2003/457. VoN 2003/29.22
en NTFR2003/868.

563 Arrest van 5 mei 1966. Gutmann / Commissie, nrs. 18/65 en 35/65. Jurispr. 1966. p. 149 (over het
beginsel Ne bis in idem). het arrest van 15 juJi 1970. nr. 45/69. Behringer / Commissie. Jurispr.
1970. p. 769 (over rechtszekerheid en behoorlijk bestuur). her arrest van 14 juJi 1972. lCI / Com-
missie, ill. 48/69. Jurispr. 1972. p. 619 (over rechtsverwerking) en het arrest van 29 mei 1997.
Kremzow, nr. C-299/95. Jurispr. 1996. p. 1-6177 (over grondrechten die voortvloeien uit nationaie
constituties en uit internationale verdragen).

564 Zie de officiele toelichting op het eerste voorstel voor de Zesde Richtlijn (V·N 1973 nr. 18Avan 15
september 1973).
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vorm gelijk dienen te worden behandeld en dat gelijksoortige goederen en diensten gelijk
worden behandeld, is vanuit dit perspectief een verschijningsvorm van het neutraliteits-
beginsel. De overige beginselen zien meer op de bejegening van de belastingplichtige en
op de toe passing van het communautaire recht (dus op formele aspecten). Het gelijkheids-
en het neutraliteitsbeginsel kunnen op zowel formele als op materiele aspecten betrek-
king hebben.

1.5.4.2 Gelijkheids- of non-disctiminatiebeginsel
Dit beginsel heeft het HvJ EG op twee manieren toegepast, namelijk op subjectieve wijze
(met betrekking tot de voorwaarden voor de teruggaafvan btw, de uitoefening van een
economische activiteit en de toepassing van de vrijstellingen) en op objectieve wijze (met
be trekking tot het tarief en de toepassing van de vrijstellingen).

Subjectief
Bij de beoordeling of een persoon een economische activiteit verricht of de intentie daar-
toe heeft, speelt de rechtsvorrn geen rol. Slechts de objectieve omstandigheden waaronder
de activiteit wordt ofzal worden uitgevoerd, worden in aanmerking genomen.V" De
rechtsvorrn waarin de activiteit wordt uitgeoefend, mag geen verschil uitrnaken voor de
toepassing van een vrijstelling.P'" Een persoon of een combinatie van personen die een on-
dememing drijft, geldt als ins telling die gebruik kan maken van de vrijstellingen die spe-
cifiek voor 'instellingen' zijn bedoeld.Y? Bij de uitlegging van de activiteiten die 'als over-
heid' worden uitgevoerd, wordt wei een onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke
licharnen (opgericht naar het publieke recht van de lidstaten) en andere personen. Slechts
publiekrechtelijke lichamen kunnen activiteiten verrichten 'als overheidP" De lidstaten
hebben weI een keuze bij de aanmerking als een belastingplichtige van juridisch zelfstan-
dige personen die in economisch, financieel en organisatorisch opzicht nauw zijn verbon-
den. Mits zij de raadplegingsprocedure van art. 29 Zesde Richtlijn hebben gevolgd, mogen
zij deze optie toepassen. Het Hv] EG stelt aan de raadplegingsprocedure geen strenge ei-
sen. Het is voldoende dat de lidstaat de Commissie tijdig alle inforrnatie he eft gezonden
die laatstgenoemde nodig heeft om te beoordelen of de in te voeren maatregel de mede-
dingingsvoorwaarden vervalst en zo een distorsie veroorzaakt (art. 97 jo. art. 96 EG).569

Objectief
Bij de toepassing van de verschillende tarieven op goederen en diensten mogen de lidsta-
ten geen ongeoorloofde onderscheiden maken. Dit verbod geldt voor zowel intracomrnu-
nautaire als binnenlandse situaties. Zo mogen de lidstaten bij de toepassing van een ver-
laagd tarief niet een dusdanig onderscheid maken dat goederen die voomamelijk of uit-
sluitend afkomstig zijn uit andere lidstaten zwaarder worden belast dan vergelijkbare en
concurrerende goederen die in het binnenland worden geproduceerd. Directe en indirecte
discrirninatie is verboden.V? Evenmin hebben de lidstaten de bevoegdheid om bij de keu-
ze uit Bijlage H goederen en diensten die met elkaar concurreren en gelijksoortig zijn, on-
gelijk te belasten."?' Een verschil in btw-tarief mag bijvoorbeeld geen argument vormen

565 Arrest van 14 februari 1985. Rompelman, nr. 268/83. BNB1985/315. Zie ook het arrest van 26 sep-
tember 1996. Enkler, nr. C-230/94. V·N 1997/6.22.

566 Arrest van 7 september 1999. Gregg & Gregg. nr. C-216/97, V·N 1999/47.21. Zie ook het arrest van
10 september 2002, Ambulanter Pflegedienst Kugler. nr. C-141/00. FED2003/55 en NTFR2002/
1390.

567 Mits de instelling in aanmerking komt voor erkenning. Bij de selectie van de erkende instellingen
mogen de lidstaten geen onderscheid maken naar rechtsvorrn.

568 Arrest van 26 maart 1987, Commissie tegen Nederland. nr, 235/85. jurispr. 1987. p. 1471.
569 Arrest van 12 juni 1979. Kete1handel van Paassen en Denkavit, nrs. 181/78 en 229/78. jurispr.

1979, p. 2063.
570 Arrest van 16 december 1986. Commissie tegen Italie, nr. 200/85. ]urispr. 1986. p. 3953.
571 Arresten van 3 mei 2001, Commissie tegen Frankrijk, nr. C-481/98. en 8 mei 2003. Commissie te-

gen Frankrijk, nr. C-384/01. FED2003/457. V-N 2003/29.22 en NTFR2003/868. Zie ook het arrest van
23 oktober 2003. Commissie tegen Duitsland, or. C-109/02, NTFR2003/1857.
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voor de koper of ontvanger om een laagbelast product te kiezen, bijvoorbeeld een bepaald
type medidjn. Wei mag een rol spelen of de kosten, zoals voor medidjnen en medische
hulpmiddelen, worden vergoed door een verzekering ofbetaald uit de publieke middelen.
De verwijzende rechter zal moeten beoordelen of de hoogbelaste goederen, die niet wor-
den vergoed, zijn bestemd voor een geheel andere groep consumenten ofvoor verschil-
lende doeleinden. Indien dit niet zo is, dienen de verschillend belaste categorieen als con-
currerend te worden beschouwd, en is differentiatie niet geoorloofd. De bovenstaande be-
perkingen gelden ook voor de toepassing van de vrijstellingen.V?

Belastingplichtigen die in een lidstaat voor de btw geregistreerd zijn, kunnen de aan hun
belaste handelingen toerekenbare voorbelasting in de aangifte in aftrek brengen. Belas-
tingplichtigen die voorbelasting betalen in een andere lidstaat dan die waarin zij zijn ge-
registreerd, kunnen een verzoek om teruggaafindienen volgens de Achtste Richtlijn. Het
HvJ EG heeft geoordeeld dat een lidstaat die op zijn grondgebied gevestigde belasting-
plichtigen de mogelijkheid biedt het recht op aftrek op een andere manier te bewijzen
wanneer de originele aankoopfactuur of het originele invoerdocument zoek is geraakt,
verplicht is deze mogelijkheid onder dezelfde voorwaarden ook te bieden aan belasting-
plichtigen die in een andere lid staat zijn geregistreerd en om teruggaaf'verzoeken.V" Het
HvJ EGverwees naar het non-discriminatiebeginsel van art. 12 EG en de vijfde overweging
van de considerans van de Achtste Richtlijn. Hoewel uit het bestaan van de Achtste Richt-
lijn kan worden afgeleid dat de lidstaten een afwijkende en nadelige procedure hebben
gewild voor niet op hun grondgebied geregistreerde belastingplichtigen. heeft het HvJEG
de nadelen voor deze belastingplichtigen beperkt met behulp van het gelijkheidsbeginsel.

1.5.4.3 Vertrouwensbeginse!
Advocaat-generaal Stix-Hack!574 heeft een aantal inleidende opmerkingen gemaakt over
de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het communautaire recht in het algemeen
en de btw in het bijzonder. Zij verwees naar de vaste rechtspraak van het HvJ EG dat een
eenvoudige, bestuurlijke praktijk van de autoriteiten van een lidstaat niet dat vertrouwen
kan wekken dat aan de toepassing van het communautaire recht in de weg kan staan.v"
Deze regel geldt voor communautaire rechtsgebieden zoals subsidie- en steunmaatrege-
len, uitvoerrestituties en de eigen middelen waarbij de lidstaten, volgens de advocaat-ge-
neraal, geen eigen belang hebben bij de correcte toepassing van het communautaire
recht. Met een strenge handhaving (de advocaat-generaal bedoelde kennelijk: een strenge
toepassing of een enge uitleg) van het vertrouwensbeginsel dient te worden voorkomen
dat lidstaten door hun gedrag de toepassing van het communautaire recht jegens hun bur-
gers kunnen verhinderen. Ik kan me voorstellen dat dit argument vooral opgaat bij de
handhaving van het verbod op staatssteun. Indien een lidstaat ten onrechte verleende
steun niet kan terugvorderen, kan hij het verbod ongestraft aan zijn laars lappen.

Bij de btw is een minder stringente uitleg mogelijk omdat de btw primair (de advocaat-
generaal doe Ide kennelijk secundair op de eigen middelen) een belang van de lidstaat is.
Hier is het gevaar minder groot dat de autoriteiten door een gunstige toepassing van het
communautaire recht de burgers bevoordelen. Hier staat vee leer de bescherming van de
belastingplichtige tegenover de autoriteiten bij een minder gunstige toepassing op de
voorgrond. Een verkeerd antwoord van de autoriteiten op een door de belastingplichtige
gestelde vraag kan dus voor het verleden aan de correcte toepassing van het cornmunau-
taire recht in de weg staan. De belastingplichtige dient te goeder trouw te zijn. Of dit het
geval is, dient de verwijzende rechter vast te stellen aan de hand van de concrete omstan-

572 Arrest van 3 april 2003, Matthias Hoffmann, nr. C-144/00, FED2003/318, BNB2003/196 en NTFR
2003/631. Zie ook het arrest van 5 juni 1997, SDC, nr. C-2/95, V-N 1997. p. 2606.

573 Arrest van 11 juni 1998. Societe generale des grandes sources d'eaux minerales francaises, nr. C-
361/96, Jurispr. 1998. p. 1-3495.

574 ConcJusie van 1 december 2005. Elmeka NE, nrs. C-181/04. C-182/04 en C-183/04.
575 Arrest van 1 april 1993. Ladeger e.a .. nrs. C-31/91 - C-44/91. Jurispr. 1993. p. [-1761.
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digheden. Hierbij speelt onder andere een rol of de tekst van de bepaling waarop het ant-
woord betrekking heeft, duidelijk is. Een snelle reactie van de autoriteiten om de verkeer-
de informatie te herroepen, kan aan de goede trouw van de belastingplichtige in de weg
staan.

In de volgende alinea's worden combinaties van het vertrouwensbeginsel met andere be-
ginselen besproken. Het vertrouwensbeginsel heeft in de in deze alinea's aangehaalde za-
ken betrekking op de nationale wetgeving van de lidstaat. vooral bij wetswijzigingen. Dat
de nationale wetgeving van de lidstaat een beschermwaardig vertrouwen kan wekken bij
de justitiabele staat niet ter discussie. Advocaat-generaal Stix.-Hack1verwees naar de juris-
prudentie van het HvJ EG op dit punt.S76 Bij deze bespreking wees zij ook op de arresten
die in de volgende paragrafen aan de orde komen en die spedfiek betrekking hebben op
de btw.

1.5.4.4 Rechtszekerheidsbeginsel
Het HvJ EG heeft overwogen dat de beginselen van rechtszekerheid en rechtsbescherrning
een ondubbelzinnige regeling van de lidstaten vereisen, die de belanghebbenden op dui-
delijke en nauwkeurige wijze in kennis stelt van hun rechten en plichten en de rechter in
staat stelt, deze te handhaven.F" Niet alleen de regelgeving, ook de administratieve prak-
tijk van de lidstaten dient deze beginselen te respecteren. Het HvJ EG heeft willen voorko-
men dat belastingplichtigen een beroep moeten doen op de Zesde Richtlijn (en wellicht
in het ongelijk worden gesteld, omdat de be paling - al dan niet volgens de nationale rech-
ter - niet onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is) ingeval de nationale regelgeving
of praktijk twijfel zaait over deze rechten en plichten. De lidstaten dienen op alle niveaus
de vervulling van hun communautaire verplichtingen te verzekeren, en de basis hiervoor
zijn de regels en de adrninistratieve praktijken die de lidstaten opstellen. Deze dienen on-
dubbelzinnig en nauwkeurig naar het resultaat te voeren dat de (Zesde) Richtlijn wil be-
reiken. De belastingplichtige mag geen twijfel koesteren over dit resultaat, zodat wordt
voorkomen dat alleen belastingplichtigen met voldoende kennis van het communautaire
recht de beste positie kunnen innemen, hetzij een positie die is gebaseerd op de bepaling
in de Zesde Richtlijn, dan weI een die is gebaseerd op de nationale regelgeving of praktijk.

Het rechtszekerheidsbeginsel is volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EG een belang-
rijk fundament onder de communautaire rechtsorde. Dit beginsel komt ook voor in com-
binatie met het vertrouwensbeginsel. Het HvJ EG heeft zich in twee situaties uitgesproken
over deze combinatie: 1) een tussentijdse wetswijziging in een lid staat; en 2) de latere her-
roeping c.q. herziening van een eerder verleend recht op aftrek of teruggaaf. Als laatste
element behandel ik de temporele beperking van de jurisprudentie. Dit element vormt
een omgekeerd vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel, dat de lidstaten voor ernstige
financiele moeilijkheden behoedt.

Tussentijdse aanpassing
Bij de beoordeling of de vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginselen zijn geschonden bij
de tussentijdse aanpassing van de wetgeving van een lidstaat, heeft het HvJ EG meerdere
toetsen toegepast. Zo dient eerst te worden bezien of de bepaling in de Zesde Richtlijn
waarop de wetswijziging stoelt zich wat betreft tekst, context en bedoeling verzet tegen
aanpassing en zo nee, hoe de aanpassing plaats dient te vinden. Vervolgens moet worden
getoetst of de lidstaat bij de wetswijziging de rechtszekerheids- en vertrouwensbeginselen
heeft geschonden, door rechtmatige, opgewekte verwachtingen bij de belastingplichtige
niet na te komen. Bij deze laatste toets is van belang of sprake is geweest van 'rnisbruik'

576 Zie onder meer het arrest van 21 september 1983, Deutsche Milchkontor, nrs. 205/82 - 215/82.
]urispr. 1983, p. 2633.

577 Arresten van 30 januari 1985. Commissie tegen Denemarken, nr. 143/83,]urispr. 1985. p. 427. en
van 21 juni 1988. Commissie tegen Italie, nr. 257/86, ]urispr. 1988. p. 3249.
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en 'ontwijking'. De afschaffing van de regeling waarvan de belastingplichtige heeft gepro-
fiteerd, vormt als zodanig evenwel geen schending van een op het communautaire recht
gebaseerd gewettigd vertrouwen.?"

Herroeping c.q. herziening ajirekrecht
Een eenmaal verleende status van belastingplichtige kan niet achteraf met terugwerken-
de kracht ongedaan worden gemaakt indien de belastingplichtige de voorgenomen eco-
nomische activiteit niet heeft kunnen uitvoeren door omstandigheden buiten zijn wi1 en
de toekenning van het recht op aftrek is gebaseerd op een te goeder trouw afgelegde ver-
klaring van de belastingplichtige. en geen sprake is van misbruik of ontduiking.F" Een la-
tere wetswijziging en de economische onhaalbaarheid van de activiteit, bijvoorbeeld, vor-
men omstandigheden buiten de wi1 van de belastingplichtige.P? WeI kunnen de autori-
teiten later de aftrek herzien onder de herzieningsregeling, bijvoorbeeld bij gewijzigd
gebruik. 581

De vrees voor gebruik van nieuwe constructies kan een algerneen belang zijn dat onmid-
dellijke inwerkingtreding van een reparatiemaatregeI (met corresponderende herziening
van eerder genoten aftrek) rechtvaardigt. Of de wetgever hierbij het gewettigd vertrou-
wen heeft geschonden, is ter beoordeling aan de verwijzende rechter, die bekend is met
de concrete omstandigheden. De rechter dient vooraI te letten op de wijze waarop wets-
wijzigingen normaliter in die lid staat bekend worden gemaakt, en of de tekst van de me-
dedeling over de wetswijziging voldoende duidelijk is, in die zin dat de beIastingplichtige
uit de mededeling had kunnen begrijpen wat de gevolgen zouden zijn voor zijn handelin-
gen.S82 De wetgevingstraditie van de betrokken lidstaat speelt derhalve een rot zodat een
Zweedse belastingplichnge'+' minder snel een beroep op gewettigd vertrouwen kan do en
dan een belastingplichtige uit een lidstaat met een traditie waarin wetgeving uitsluitend
na goedkeuring door het parlement ex nunc algemeen verbindende werking krijgt. Het re-
sultaat kan per lidstaat verschillen, gezien de verschillen in traditie. rechtsvinding en be-
stuurspraktijk. Dit is evenwel onvermijdelijk, omdat het HvJ EG enerzijds geen oordeel
velt in een concreet geschil (en zich evenmin mag uitspreken over de verenigbaarheid van
een nationale be paling met het communautaire recht), en anderzijds niet de rechtsmacht
heeft om manco's in het communautaire recht op te vuIlen. Een van deze manco's is het
communautaire bestuursrecht, dat nauwelijks geschreven recht omvat. De huidige ont-
wikkelingsstand van het communautaire recht verzet zich tegen een uniforme regeling
voor de wijze waarop particulieren de rechten kunnen uitoefenen die zij ontlenen aan het

578 Arrest van 29 april 2004, Gemeente Leusden en Holin Group, nrs. C-487/01 en C-7/02. V-N 2004/
24.17 en NTFR2004/670.

579 Arrest van 15januari 1998. Ghent Coal Terminal. nr. C-37/95.V-N 1998/29.4. Zie ook het arrest van
8 juni 2000, nr. C-396/98, V·N 2000/44.21 en NTFR2000/922. Zie voor een recent voorbeeld nit de
Nederlandse rechtspraak waarin de rechtsoverwegingen van het Hv]EG letterlijk worden overge-
nomen de uitspraak van HofDen Bosch van 23 juni 2004. nr. 02/03869. lk mis in deze uitspraak
de criteria die het Hv] EGheeft genoemd in de zaak Enkler hetgeen ik, gezien het voorwerp van
de activiteit, een plezierjacht, als een gemis ervaar. Dit kan evenwel ook worden verklaard uit de
overweging van het Hof dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de exploitant van
het jacht niet daadwerkelijk tot exploitatie van her jacht is overgegaan, en dat niet is gebleken
dat de verklaring om het jacht te exploiteren, niet te goeder trouw is afgelegd. De les van het Hof
lijkt te zijn, dat de inspecteur v66r de toekenning van een btw-identificatienummer dient te ve-
rifieren, aan de hand van objectieve gegevens, of de aanvrager inderdaad een economische actio
viteit zal verrichten. De inspecteur zal het onderzoek dus vooraf moeten doen, in plaats van ach-
teraf.

580 Arrest van 8 juni 2000. Schlossstrasse, nr. C-396/98. V-N 2000/44.21 en NTFR2000/922.
581 Arrest van 29 april 2004. nrs. C487/01 en C7/02. Gemeente Leusden en Holin Group. V-N 2004/

24.17 en NTFR2004/670.
582 Arrest van 26 april 2005, Coed Wonen Il, nr. C-376/01. NTFR2005/600.
583 De Zweedse regering, die als intervenient optreedt, verrneldt in haar schriftelijke opmerkingen

dat wetswijzigingen via een persbericht in Zweden tot de normale procedure behoren,
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communautaire recht (par. 1.4.2). De rechtsbeginselen die in dit hoofdstuk worden be-
sproken. schetsen wel een kader waaraan de nationale regels minimaal dienen te voldoen.

Temporele werking
Een lidstaat die hetzij door de Commissie in een inbreukprocedure voor het Hv] EGwordt
gedaagd dan wel opmerkingen indient in een zaak naar aanIeiding van prejudiciele vra-
gen die voor hem ernstige financiele gevolgen kan hebben, kan het Hv] EG vragen de ge-
volgen in de tijd te beperken door de vaststelling van een tijdstip waarop het arrest van
het Hv] EG door derden kan worden ingeroepen. Belastingplichtigen die v66r dit tijdstip
geen bezwaar ofberoep hebben aangetekend tegen nog niet onherroepelijke beslissingen,
kunnen niet alsnog in bezwaar en beroep komen, zelfs niet indien hun vordering nog niet
verjaard is. Het HvJ EG stelt aan deze temporele beperking twee voorwaarden.P? Ten eer-
ste dient de lidstaat aan te tonen dat de weigering van tempore le beperking hem voor zeer
ernstige financiele moeilijkheden zou stellen. Deze moeilijkheden worden in het bijzon-
der veroorzaakt door de grote hoeveelheid verbintenissen die de lidstaat te goeder trouw
is aangegaan, uitgaande van de verenigbaarheid van de nationale regeling met het com-
munautaire recht. Ten tweede dient een objectieve en aanzienlijke onzekerheid te heb-
ben bestaan over de draagwijdte van de communautaire regeling. waaraan, indien van
toepassing. ook het gedrag van andere lidstaten en de Commissie heeft bijgedragen.

De conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de lRAP-zaak585 bevat een tot op zekere
hoogte uitgewerkte bespreking van de voorwaarden voor beperking in de tijd. De advo-
caat-generaal merkte op dat aan de voorwaarden werd voldaan, omdat ltalie aanzienlijke
schade zou lijden indien de werking niet in de tijd zou worden beperkt (de Italiaanse re-
gering schatte de schade op 120 rniljard euro) en Italie vertrouwen zou hebben ontleend
aan een briefvan de Commissie. waarin laatstgenoemde aangafvooralsnog geen preble-
men te zien in de invoering van de !RAP. maar zich het recht voorbehield de toekomstige
ontwikkelingen rond deze belasting te volgen. Volgens de Commissie bevatte deze brief
slechts een voorlopig oordeel over de [RAP in het algemeen. maar de advocaat-generaal
dee Ide deze opvatting van de Commissie niet. De brief was opgesteld door het bevoegde
directoraat-generaal en was voldoende duidelijk. Over het criterium voor de be perking in
de tijd was de advocaat-generaal minder stellig. De tot dan toe door het HvJ EG geformu-
leerde criteria zouden Italie niet voldoende voor de begrote schade behoeden, omdat vele
belastingplichtigen al bezwaar had den gemaakt tegen de betaling van de lRAP. Hij stelde
voor de mondelinge behandeling te heropenen. wat daarna gebeurde.

Op 14 maart 2006 publiceerde advocaat-generaal Stix-Hackl na de tweede mondelinge be-
handeling de tweede conclusie in de IRAP-zaak. Zij stelde voor, dat belastingplichtigen
geen terugbetaling zouden kunnen vorderen van de !RAP die is geheven over v66r het ar-
rest van het HvJ EG liggende belastingtijdvakken of over het belastingtijdvak waarin dit
arrest wordt gewezen. Belastingplichtigen die v66r 17 maart 2005. de datum van de eerste
conclusie, een vordering hebben ingesteld of een overeenkomstige administratieve proce-
dure hebben ingeleid, kunnen zich op de onverenigbaarheid van de !RAP met de Zesde
Richtlijn beroepen. voor zover nationale procedurevoorschriften die de beginselen van ge-
lijkwaardigheid en doelmatigheid in acht nemen niet anderszins aan hun vorderingen in
de weg staan.586

Advocaat-generaal Tizzano heeft het dilemma over de rechtszekerheid van aIle kanten be-
licht in een zaak waarin een lidstaat art. 56 EG had geschonden.P? In punt 42 van zijn con-

584 Arresten van 9 maart 2000. EKW. nr. C437/97.]urispr. 2000. p. 1-1157. van 15 maart 2005. Bidar,
nr. C-209/03.

585 Conclusie van 17 maart 2005. Banca Popolare di Cremona, nr. C475/03.
586 Het Hv] EG oordeelde uiteindelijk (arrest van 3 oktober 2006. Banca Popolare di Cremona, nr. C-

475/03) dat de !RAP niet onverenigbaar was met de Zesde Richtlijn.
587 Conclusie van 10 november 2005. meilicke, nr. C-292/04.
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cJusie wijdde hij een uitgebreide beschouwing aan de weging van de belangen van de jus-
titiabele tegenover die van de lidstaat. Het is bet doel en de prioriteit van de rechtsorde
om het recht te handhaven en waar nodig te herstellen. Als deze doe len kunnen worden
bereikt, is er geen reden om strengere criteria aan te leggen anders dan om de lidstaat, die
het gewaagd heeft het communautaire recht te schenden. te straffen. Deze reden is
vreemd aan het systeem van het communautaire recht, terwijl het vermijden van negatie-
ve gevolgen voor de lidstaten in overeenstemming is met dit systeem. De lidstaten lopen
bij de inachtneming van het zich ontwikkelende en niet altijd even duidelijke commu-
nautaire recht regen verschillende problemen aan, zodat de ins panning die zij zich ge-
troosten, lovenswaardig is. Dit laat onverlet dat de Commissie en het HvJ EGdienen op te
treden tegen lidstaten die hun communautaire verplichtingen schenden. Bij dit optreden
dienen zij rekening te houden met de positie van de lidstaten, die Diet onnodig dient te
worden verzwaard. In punt 61 wees de advocaat-generaal die belastingplichtigen terecht,
die als gevolg van de publicatie van de procedure zich opnieuw op hun positie bezinnen.
Indien hun vordering dateert van de periode voor de publicatie van de prejudiciele vragen.
kunnen deze belastingplichtigen, als het aan de advocaat-generaalligt. niet alsnog be-
zwaar en beroep aantekenen, ook al zou hun vordering nog niet zijn verjaard. Slechts zij
die voor de publicatie rechtsgeldig bezwaar en beroep hebben aangetekend, kunnen hun
rechten nog uitoefenen.

Hoewel geen gezagsgetrouwe burger het oneens kan zijn met het argument van de advo-
caat-generaal dat de rechtsorde dient te worden gehandhaafd en hersteld. vraag ik me af
welke rechtsorde de advocaat-generaal precies bedoelt. Het communautaire recht maakt
onvervreemdbaar deel uit van de nationale rechtsorde van iedere lidstaat, zodat schen-
ding van het communautaire recht gelijk staat aan schending van de nationale rechtsorde.
Van handhaven en herstellen van deze rechtsorde kan geen sprake zijn indien de lidstaat
niet verplicht is de schending te repareren ten genoege van aile justitiabelen die door de
schending zijn benadeeld; hoogstens kan van vergeving worden gesproken. Indien de lid-
staat twee goede redenen heeft om verontschuldiging te vragen aan de burgers wier com-
munautaire rechten hij heeft geschonden (ernstige financiele problemen en verschoon-
baarheid van de dwaling) dan verklaart het HvJ EG na een zorgvuldige weging van de be-
Langen of de lidstaat de gevraagde absolutie krijgt. De financiele gevolgen voor de lid staat
kunnen zwaarder wegen dan de individuele belangen van de justitiabele, die jarenlang
heeft stil gezeten en eigenlijk zijn recht heeft verwerkt (hoewel hij juridisch gezien zijn
rechten alsnog zou kunnen inroepen ervan uitgaande dat zij nog niet zijn verjaard). Op
deze wijze worden de lidstaten minder aangemoedigd om de verjaringstermijnen te ver-
korten. wat uiteindelijk Diet in het belang zou zijn van de justitiabele (par. 1.5.4.5). De
rechtsorde is gebaat bij een zekere soepeJheid. am deze belangenafweging te plaatsen in
het licht van de handhaving en het herstel van de rechtsorde komt mij onjuist voor, waar-
bij de advocaat-generaal mijns inziens over het hoofd ziet dat de omstandigheden die de
ins panning van de lidstaten zo lovenswaardig maken. niet aan de burger maar geheel aan
de lidstaten (vertegenwoordigd in de Raad) zijn te wijten.

1.5.4.5 Doeltreffendheidsbeginsel
Het vertrouwensbeginsel komt niet aileen voor in combinatie met het rechtszekerheids-
beginsel, maar ook met het doeltreffendheidsbeginsel (ook weI bekend als het effectivi-
teitsbeginsel). Een arrest dat over deze combinatie handelt, is Marks & Spencer.588 Naar
aanleiding van de zaak Argos Distributors'P? vorderde Marks & Spencer een deel van de
betaalde btw terug. lnmiddels had de Britse wetgever besloten de termijn voor de terug-
vordering van btw en andere indirecte belastingen te verkorten van zes naar drie jaar. am
te voorkomen dat het verlies van de zaak Argos Distributors tot een aanzienlijk verlies aan
belastinginkomsten zou leiden, kondigde Her Majesty's Paymaster General in het Britse

588 Arrest van 11 juJi 2002. or. C,f;2/00. VoN 2002/49.28. FED2002/608 en NfFR 2002/1014.
589 Arrest van 24 oktober 1996, or. C-288/94. VoN 1996/4569. punt 24.
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parlement aan dat de verkorting ook zou gelden voor reeds ingediende verzoeken om te-
ruggaaf. Het parlement stemde in met het voorstel van de regering.

Het HvJ EG overwoog dat de lidstaten de nodige bepalingen in hun nationale wetgeving
mogen opnemen over de uitoefening van rechten door belastingplichtigen. nu commu-
nautaire voorschriften ontbreken. De nationale bepalingen moeten wel aan twee eisen
voldoen: 1)de bescherming van de rechten die justitiabelen aan het communautaire recht
ontlenen, mag niet minder zijn dan de bescherming van de rechten die uit de nationale
wetgeving voortvloeien (non-discrirninatiebeginsel). en 2) de uitoefening van de commu-
nautaire rechten mag niet onmogelijk ofuiterst moeilijk worden gemaakt (doeltreffend-
heidsbeginsel=P). Het is de lidstaten toegestaan om vervalterrnijnen te hanteren, en een
vervaltermijn van drie jaar is niet onredelijk. De verkorting van een nationale termijn op
basis waarvan communautaire rechten kunnen worden uitgeoefend, is onder twee voor-
waarden toegestaan. Ten eerste dient de nieuwe termijn redelijk te zijn. Ten tweede dient
de overgangstermijn lang genoeg te zijn om de belastingplichtige in staat te stellen alsnog
zijn recht op teruggaafuit te oefenen.

Het HvJ EG riep in herinnering dat een lid staat in beginsel verplicht is om in strijd met
het communautaire recht gemde belastingen terug te betalen.'?' Met het oog op de rechts-
zekerheid dient de termijn voorafte worden vastgesteld. Om deze reden was de regeling
die de Britse wetgever had ingevoerd onverenigbaar met het communautaire recht. nu de
vervalterrnijn ook werd toegepast op reeds ingediende verzoeken om teruggaaf. Het HvJ
EG verwierp het verweer van de Britse regering dat het vertrouwensbeginsel irrelevant
zou zijn, omdat dit afhankelijk zou zijn van de nationale wetgeving van de lidstaten. Het
HvJ EG merkte op dat het vertrouwensbeginsel deel uitmaakt van de communautaire
rechtsorde, en dat dit beginsel zich ertegen verzet dat een verleend recht op aftrek met
terugwerkende kracht aan de belastingplichtige wordt ontnomen.

Het arrest impliceert dat een belastingplichtige die te veel btw he eft betaald als gevolg van
een fout van de lidstaat (zoals de incorrecte omzetting of naleving van een direct werken-
de bepaling in de Zesde Richtlijn). wordt beschermd en de tijd krijgt om zijn rechten te
effectueren. De lidstaat die heeft verzaakt mag een vervaltermijn stellen, maar heeft hier-
bij het vertrouwens- en doeltreffendheidsbeginsel te respecteren. De belastingplichtigen
dienen voorafte vernernen wanneer zij hun verzoek om teruggaafmoeten hebben inge-
diend. De termijn mag niet zo kort zijn dat de uitoefening van het recht op teruggaafillu-
soirwordt.

Belastingplichtigen die hebben geprofiteerd van een belastingbesparende constructie. ge-
nieten minder bescherming.F? De lidstaten mogen direct maatregelen nemen indien zij
vrezen voor nieuwe constructies. mits zij de maatregelen maar tijdig en op dejuiste wijze
(conform de eigen wetgevingstraditie) aankondigen. Zij die een valse verklaring hebben
afgelegd over hun voorgenomen activiteiten of fraude plegen, verdienen geen enkele be-
scherming.F" Voor alle belastingplichtigen geldt dat de lidstaat bij een wijziging van de
wetgeving, bijvoorbeeld bij de wijziging van een belaste handeling in een vrijgestelde han-
de ling. en bij gewijzigd gebruik (van be last naar vrijgesteld of andersom) de oorspronke-
lijk genoten aftrek mogen herzien op basis van art. 20 Zesde Richtlijn.P'"

590 Zie de arresten van 17 november 1998, aprile, nr. C-228/96,Jurispr. 1998, p. 1-07141, 9 februari
1999, Dilexport, nr. C-343/96, Jurispr. 1999, p. 1-579, en 8 maart 2001, nrs. C-397/98 en Metallge-
sellschaft e.a., C-410/98, jurispr. 2001, p. 1-1727.

591 Zie het arrest van 14 januari 1997, Comateb e.a. nrs. C-192/95 en C-218/95, jurispr. 1997. p. 1-165.
592 Arrest van 29 april 2004, Cemeente Leusden en Holin Group, nrs. C-487/01 en C-7/02, VoN 2004/

24.17 en NTFR2004/670.
593 Arrest van 8 juni 2000, Schlossstrasse, nr. C-396/98, VoN 2000/44.21 en NTFR2000/92.
594 Arrest van 26 april 2005, Goed Wonen II, nr. C-376/01, NTFR2005/600.
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1.5.4.6 Neutraliteitsbeginsel
Het neutraliteitsbeginsel is het belangrijkste beginsel van de btw. De Commissie bracht
de neutraliteit in verband met de oorsprong en het gebruik van goederen en diensten, op-
dat uiteindelijk een interne markt zou ontstaan waar een gezonde mededinging heerst.595
De Commissie verwees in haar oorspronkelijke voorstel naar dit beginsel om de introduc-
tie van een aantal bepalingen te rechtvaardigen, zoals de gelijkstelling van een aantal han-
delingen met belastbare prestaties. Het HvJ EG heeft het neutraliteitsbeginsel een algeme-
ne werking toegekend, maar heeft het vooral gebruikt in arresten over de gelijke behan-
de ling van activiteiten en belastingplichtigen, het recht op aftrek en de maatstafvan
hefting. De rode draad in de jurisprudentie is dat de aard van de handelingen en de objec-
tieve omstandigheden waaronder zij worden verricht, doorslaggevend zijn voor de behan-
deling voor de btw. Gelijksoortige handelingen die in het vrije verkeer worden verricht,
mogen niet verschillend worden behandeld, om te voorkomen dat de werking van de in-
terne markt wordt verstoord.

Het HVJEG heeft geoordeeld dat het neutraliteitsbeginsel zich in beginsel verzet tegen een
onderscheid tussen legale en illegale transacties.P" Aile economische handelingen dienen
op gelijke wijze te worden behandeld=", hetgeen niet betekent dat niet-economische han-
delingen, zoals de aandelenverkoop van een trust, op gelijke wijze dienen te worden be-
handeld als economische handelingen.P'" Later heeft het HvJ EG dit genuanceerd met de
opmerking dat dezelJde economische handelingen op dezelfde wijze dienen te worden be-
handeld.P? Personen die dezelfde activiteit verrichten, dienen op dezelfde wijze te wor-
den behandeld, ongeacht hun rechtsvorm.s"? Bij de toepassing van de vrijstellingen die-
nen de lidstaten gelijksoortige activiteiten gelijk te behandelen.s?' De lidstaten mogen bij
de erkenning van de instellingen die een vrijstelIing mogen toepassen geen onderscheid
maken naar rechtsvorm.w-

Het neutraliteitsbeginsel vereist dat de belastingplichtige de aan hem berekende voorbe-
lasting direct kan aftrekken of terugvragen.w" Het is niet toegestaan om onderscheid te
maken tussen belastingplichtigen die reeds belaste handelingen hebben verricht aan de
ene kant, en belastingplichtigen die nog geen belaste handelingen hebben verricht aan de
andere.s?' De neutraliteit verzet zich er niet tegen dat een lidstaat de belastingplichtige
geen aftrek verleent van voorbelasting die hem in strijd met de regels in rekening is ge-

595 Zie de officiele toelichting op het eerste voorstel voor de Zesde Richtlijn (V-N 1973 nr. 18Avan 15
september 1973).

596 Arrest van 2 augustus 1993, Wilfried Lange, nr. C-ll1/92. jurispr. 1993. p. 1-4677.
597 Vergelijk dit uitgangspunt met de officiele toelichting van de Commissie op het eerste voorstel

voor de Zesde Richtlijn, art. 5. Zij gebruikte het neutraliteitsbeginsel om te verdedigen dat: 1) de
overdracht van rechten die een gebruiksrecht op een onroerend goed geven, als de levering van
dit goed moet worden behandeld; 2) de afgifte van een goed bij verkoop op afbetaling, huurkoop
en dergelijke overeenkomsten moet worden behandeld als de levering van het goed; 3) de ont-
trekking van goederen aan het bedrijfsvermogen en de bestemming voor een niet-belaste sector
binnen de bedrijfsvoering moeten worden beschouwd als leveringen van goederen.

598 Arrest van 20 juni 1996. Wellcome Trust, nr. C-155/94, VoN 1997. p. 1034. punt 17.
599 Arrest van 7 september 1999. Gregg & Gregg, nr. C-216/97. VoN 1999/47.21.
600 Vergelijk dit uitgangspunt met de officiele toelichting van de Commissie op het eerste voorstel

voor de Zesde Richtlijn, art. 4 (belastingplichtige). De Commissie schreef dat de lidstaten de hoe-
danigheid van belastingplichtige Diet 'systematisch behoeven te verbinden' aan juridische zelf-
standigheid, Hier bedoelde de Commissie datjuridisch zelfstandig nog niet economische zelfstan-
dig betekent, doch je kunt dit beginsel ook omdraaien. In essentie betekent her, dat een belas-
tingplichtige vooral economisch zelfstandig moet handelen.

601 Arrest van 12 juni 1979, Nederlandse Spoorwegen, nr. 126/78, BNB1980/3.
602 Arrest van 10 september 2002, Ambulanter Pflegedienst Kugler. nr. C-141/00. FED2003/55 en N1FR

2002/1390.
603 Vergelijk dit uitgangspunt met art. 12. lid 4. van de Zesde Richtlijn en de officiele toelichting van

de Commissie op het eerste voorstel voor de Zesde Richtlijn.
604 Arrest van 14 februari 1985. Rompeiman, nr. 268/83, BNB1985/315.

258 De rol van het Hv] EG binnen het harmonisatieproces



bracht. De lidstaten kunnen de belastingplichtige die te goeder trouw is, toestaan de fac-
tuur aan te (laten) passen.s'" De neutraliteit vereist dat bij de berekening van de pro rata
voor de berekening van het recht op aftrek voor goederen en diensten die voor vrijgestel-
de en belaste handelingen worden gebruikt, die bijkomstige handelingen buiten beschou-
wing worden gelaten, waarvoor de belastingplichtige geen ofnauwelijks gebruik heeft ge-
maakt van goederen en diensten die aan de btw zijn onderworpen.r'" Het neutraliteitsbe-
ginsel wordt het beste gediend als de belastingplichtige de btw pas in aftrek kan brengen
nadat hij de factuur ontvangen heeft en tot beta ling van de vergoeding aan de leverancier
of de dienstverrichter kan overgaan.s"?

Hoewel het huidige stelsel van vooraftrek geen volledige garantie geeft op neutraliteit (be-
perking die wordt veroorzaakt door de huidige ontwikkelingsstand van het communau-
taire recht), staat het stelsel een forfaitaire aftrek van btw op de kosten die werknemers
van hun werkgever vergoed krijgen, niet toe.60B Het beginsel vindt dus zijn grens waar de
tekst van de Zesde Richtlijn zich tegen een de neutraliteit bevorderende lezing verzet. In
deze zaak zal mede het praktische aspect een rol hebben gespeeld dat het onmogelijk is
om op forfaitaire wijze vast te stellen welk bedrag aan voorbelasting zit verstopt in de kos-
ten die werknemers maken voor het zakelijke gebruik van hun auto. Aan een vooroprich-
tingsvennootschap die zelf geen belastbare handelingen verrichtte, werd, ter wille van de
neutraliteit en gezien de speciale omstandigheden, recht op teruggaafvan de btw toege-
kend die aan haar in rekening was gebracht voor de economische activiteiten van haar op-
volger onder algemene tite1.609 Het neutraliteitsbeginsel noopte dus tot toekenning van
het recht op aftrek aan een niet-belastingplichtige, wat in strijd is met de tekst en het sy-
steem van de Zesde Richtlijn. Het HvJEGhad dan ook opvallend veel overwegingen nodig
om het dictum te onderbouwen. Het Duitse vennootschapsrecht, dat de oprichting van
een vooroprichtingsvennootschap vereist, zal in deze zaak een rol hebben gespeeld. Het
HvJEG kon dit aspect echter niet expliciet in zijn overwegingen opnemen, omdat dit op
het eerste oog een breuk zou hebben betekend met het adagium dat de nationale rechts-
stelsels van de lidstaten niet relevant zijn bij de uitlegging van het communautaire recht.
Ter wille van de neutraliteit wordt dit adagium soms ter zijde geschoven, vooral om te be-
reiken dat in economisch opzicht gelijke situaties die in juridisch opzicht verschillend
zijn, gelijk worden behandeld. Zo beschouwd, zou een overweging met deze strekking
geen breuk met het adagium hebben betekend.

Het neutraliteitsbeginsel is uitsluitend bedoeld om vergelijkbare gevallen neutraal te be-
handelen. Het betekent niet dat een belastingplichtige, die een bepaald economisch doel
wil bereiken en hiervoor kan kiezen tussen een vrijgestelde handeling en een belaste han-
deling, een van beide kan kiezen en de fiscale gevolgen van de andere kan inroepen.F'? In
een objectieve belasting zoals de btw geeft de aard van de handelingen de doors lag, en
niet het oogrnerk of de intentie van de belastingplichtige. Dit arrest staat niet op gespan-
nen voet met het arrest dat in de vorige aline a werd behandeld. In het laatstbedoelde ar-
rest was geen sprake van een keuze; sterker nog: er was geen sprake van een handeling.

605 Arrest van 13 december 1989, Genius Holding, ill. C-342/87, V-N 1990/42, punt 14, FED1990/123
en BNB 1990/237.

606 Arrest van 11 juli 1996, Regie Dauphinoise, ill. C-306/94, BNB 1997/38. In de officiele toelichting
bij het eerste voorstel voor de Zesde Richtlijn, art. 19, leek de Commissie de omzetverhoudingen
bepalend te achten voor het onderscheid tussen bijkomstige en overige activiteiten. De Cornmis-
sie noemde de neutraliteit in dit verband niet expliciet, doch het is duidelijk dat zij deze regeling
voorstelde opdat .deze elementen de werkelijke betekenis van de bedtiifsuitotifening niet verkeerd weerspiege-
len'.

607 Arrest van 29 april 2004, Terra Baubedarf, nr. C-152/02, V-N 2004/31.18 en N1FR 2004/671.
608 Arrest van 8 november 2001, Commissie tegen Nederland, nr. C-338/98, V-N 2001/61.23 en N1FR

2001/1570.
609 Arrest van 29 april 2004, Faxworld, ill. C-137/02, V-N 2004/24.15 en N1FR 2004/672.
610 Arrest van 9 oktober 2001, Cantor Fitzgerald, ill. C-108/99, V-N 2001/58.20 en NTFR 2001/1488.
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Indien hij een handeling verricht, dient de belastingplichtige de gevolgen die de Zesde
Richtlijn aan deze handeling verbindt, te aanvaarden.

Het neutraliteitsbeginsel wijkt voor de doelstelling van de vrijstelling van art. 13 A. lid 1.
sub c. Zesde Richtlijn: de fiscale bevoordeling van (para)medische diensten die de genees-
kundige verzorging van de mens op een bepaald niveau garanderen.f!' In een situatie
waarin de ene belastingplichtige wel de vereiste kwalificaties heeft en de andere niet, is
de voldoening aan beroepskwalificaties belangrijker dan de gelijke behandeling van be-
lastingplichtigen die gelijksoortige handelingen verrichten. Uitsluitend de belastingplich-
tige die de vereiste kwalificaties heeft, kan de vrijstelling toepassen op de (para)medische
diensten die hij binnen zijn medische bevoegdheid verricht. Het algemene belang dat is
gediend met een geneeskundige verzorging op het vereiste kwaliteitsniveau prevaleert
boven de fiscale neutraliteit.

1.5.4.7 Proportionaliteitsbeginsel
Het laatste beginsel is het proportionaliteitsbeginsel. Dit beginsel heeft met name betrek-
king op de verhouding tussen de last van de administratieve verplichtingen die de lidsta-
ten aan de belastingplichtige opleggen aan de ene zijde, en het belang dat de lidstaten
hebben bij de mogelijkheden om een goede controle uit te oefenen op de belastingheffing
aan de andere. Beide zijden dienen in evenwicht te zijn. Het HvJ EG heeft zich over dit
evenwicht uitgesproken met betrekking tot drie verschillende onderwerpen. die ik hier-
onder behandeL

Het eerste onderwerp is de toepassing van de bijzondere maatregelen van art. 27 Zesde
Richtlijn. In. onder andere. de zaken over de maatstafvan heffing bij de verkoop van nieu-
we auto's612 en bij de verkoop van bepaalde producten via agenten='" heeft het HvJ EG ge-
oordeeld dat de bijzondere maatregel proportioneel moet zijn. De toepassing mag niet
verder gaan dan strikt noodzakelijk om het beoogde doel (vereenvoudiging en/of voorko-
ming van belastingontwijking en -fraude) te bereiken. De Belgische maatregel was dispro-
portioneel omdat hij een algemene afwijking van het systeem van de Zesde Richtlijn in-
hield, terwijl de Britse maatregel in beginsel niet disproportioneel was. omdat hij syste-
matisch verlies van belastinginkomsten beoogde te voorkomen. WeI dienden de Britse
autoriteiten zich te beperken tot heffing over de prijs die de consument uiteindelijk be-
taalde. De Britse maatregel was dus voorwaardelijk aanvaardbaar.

Het tweede onderwerp is de omvang van de bevoegdheden die de lidstaten hebben bij de
vaststelling van de factuurvereisten. Ook hier dienen de lidstaten het beginsel van de pro-
portionaliteit in het oog te houden. Zij mogen de eisen aan de factuur niet op een wijze
vaststellen. dat de ontvanger zijn recht op aftrek niet of slechts met moeite kan uitoefe-
nen.614 De eisen aan de factuur mogen niet te talrijk oftechnisch ingewikkeld zijn.lk
merk hierbij op dat de jurisprudentie op bet gebied van de factuurvereisten per 1 januari
2004 dee Is haar belang heeft verloren, omdat op deze datum de factureringsrichtlijn in
werking is getreden. Omdat deze ricbtlijn de facto niet tot een volledige harmonisatie van
de eisen aan de factuur heeft geleid, zal het HvJ EG bij eventuele prejudiciele vragen over
de reikwijdte van de resterende bevoegdbeid van de lidstaten het evenwicht tussen de ver-
schillende belangen overwegen. Op dit punt behouden de overwegingen over het even-
wicht tussen de verschillende belangen hun betekenis.

611 Arrest van 27 april 2006, Solleveld en Van den Hout-Van Eijden, nrs. C-443/04en C-444/04, VoN
2006/35.42 en NTFR2006/761.

612 Arrest van 10 april 1984, Conunissie tegen Belgie, nr. 324/82, jurispr. 1984, p. 1861.
613 Arrest van 12 juli 1988, Direct Cosmetics, nrs. 138/86 en 139/86, jurispr, 1988, p. 3937.
614 Arrest van 14juli 1988, jeunehomme, nrs. 123/87 en 330/87, jurispr. 1988, p. 4517.
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Het derde onderwerp is het evenwicht tussen het belang van de belastingplichtige bij on-
middellijke uitoefening van het recht op aftrek ofteruggaafvan voorbelasting aan de ene
kant, en het belang dat de lidstaat heeft bij voorafgaande controle of dit recht daadwerke-
lijk bestaat aan de andere. Alle lidstaten hebben, mede naar aanleiding van de groei van
de carrouselfraude, maatregelen genomen om te voorkomen dat zij btw teruggeven aan
personen met kwade bedoelingen. Het behoeft geen toelichting dat de problemen ont-
staan zodra goedwillende belastingplichtigen door dit soort maatregelen financiele scha-
de lijden. De vraag rijst dan, hoe ver de autoriteiten mogen gaan om een op zichzelfrecht-
vaardig doel, voorkoming van verlies van belastinginkomsten, te bereiken.

De Belgische rechter had zich tot het HvJEGgewend met een aantal vragen over de ver-
enigbaarheid van preventieve maatregelen met het communautaire recht.615 Het HvJ EG
werd gevraagd om aan te geven of art. 18, lid 4, Zesde Richtlijn eraan in de weg staat, dat
een lidstaat de teruggaafvan een overschot aan voorbelasting opschort tot een onderzoek
naar vermeende fraude van de belastingplichtige is afgerond. Het HvJEG antwoordde dat
art. 18, lid 4, aan zulke maatregelen niet in de weg staat, mits de lidstaat het proportiona-
liteitsbeginsel respecteert. Het is aan de verwijzende rechter om te bepalen of de maatre-
gel toelaatbaar is.WeI gafhet HvJEGde verwijzende rechter een aantal aanwijzingen, die
het ontleende aan de klachten van de belastingplichtigen die de toelaatbaarheid van de
Belgische maatregel aanvochten. Het HvJEG liet het aan de nationale rechter over om te
beoordelen of de betrokken maatregelen en de toepassing daarvan door de bevoegde au-
toriteiten evenredig zijn. Bij deze beoordeling wordt geen rekening gehouden met natio-
nale bepalingen, of een uitlegging daarvan, die in de weg staan aan:
- Een doelmatige rechterlijke toetsing, en in het bijzonder de toetsing van de spoedei-
sendheid en de noodzaak van de inhouding van het voor teruggaafvatbare overschot;

- De mogelijkheid voor de belastingplichtige om onder toezicht van een rechter te ver-
zoeken dat de inhouding wordt vervangen door een andere zekerheid die de belangen
van de schatkist afdoende beschermt, doch voor de belastingplichtige minder bezwa-
rend is;

- De mogelijkheid om in alle stadia van de procedure een volledige of gedeeltelijke op-
hefting van de inhouding te gelasten.

Ingeval van opheffing van de inhouding is een berekening van de door de schatkist verschul-
digde rente die niet aanvangt op de dag waarop het betrokken overschot normaal gespro-
ken had moeten worden teruggegeven, eveneens in strijd met het evenredigheidsbeginse1.

1.5.4 Overige bronnen

Tot slot bevat deze paragraaf een aantal voorbeelden van het gebruik van overige bron-
nen, zoals uitlegging volgens spraakgebruik en de toepassing van economische en functi-
onele analyses. Deze bronnen knopen aan bij de opvattingen van de gemiddelde burger.

Spraakgebruik
Bij de uitlegging van het begrip 'investeringsgoederen' kon uit de gewone betekenis en
zijn functie in de context van de Tweede Richtlijn worden afgeleid dat het om goederen
ging die voor een bedrijfsactiviteit werden gebruikt, en die zich onderscheidden wat be-
treft duurzaamheid, waarde en het feit dat zij werden afgeschreven over een aantal jaren.
De enkele omstandigheid dat de investeerder afschreef kon niet als criterium worden ge-
bruikt. Het ging erom ofhet in de branche waarin de investeerder opereerde, gebruikelijk
was om op de goederen af te schrijven. Bij de uitlegging speelden dus uitsluitend objectie-
ve criteria een ro1.616

615 Zie het arrest van 18 december 1997, Garage Molenheide en anderen. nrs. C-286/94. C-340/95. C-
401/95 en C-47/96. ]urispr. 1997. p. 1-7281.

616 Arrest van 1 februari 1977. VNO. nr. 51/76, BNB1978/18.
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Ten aanzien van het begrip 'vervaardigen' in de Tweede en de Zesde Richtlijn, merkte het
HvJ EG op dat de betekenis niet kon worden afgeleid uit de bewoordingen van deze bepa-
!ingen, noch uit het doel dat de Raad voor ogen stond. Het HvJ EG merkte terzijde op dat
dit doel was de vaststelling van een uniforme grondslag, en dat dit doel werd bereikt om
het even hoe het begrip 'vervaardigen' werd uitgelegd, mits het maar in aUe lidstaten dezelJde
betekenis heeft. Het HvJ EG constateerde vervolgens dat het begrip enke! kon worden uitge-
legd aan de hand van het spraakgebruik, zodat het begrip moest worden opgevat als het
ontstaan van een goed dat voordien niet bestond.s-? Onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden die het goed uitsluitend de functie teruggeven die het voordien had kunnen niet
als de vervaardiging van een goed worden beschouwd, hoe ingrijpend ook.

Het HvJ EG, gevraagd om de term 'vervoer van personen en hun bagage' te omschrijven,
overwoog dat de goederen en diensten van Bijlage H strikt moeten worden uitgelegd in
overeensternming met de normale betekenis van de gebruikte woorden. De terbeschik-
kingstelling van een tolweg is geen terbeschikkingstelling van een vervoermiddel, maar
het gelegenheid bieden aan personen met een auto om de route in betere omstandighe-
den af te leggen.618

Functionele analyse
Ingeval het een functionele analyse hanteert, omschrijft het HvJ EG de objectieve eigen-
schappen van een hande!ing, begrip of uitdrukking, vooral om te onderzoeken welke ei-
gensehappen bepalend zijn voor de indeling. Deze methode is vooral nuttig bij de indeling
van goederen en diensten (met het oog op de plaats van de prestatie en de toepassing van
tarieven en vrijstellingen) en de uitlegging van teehnisehe begrippen, zoals 'vaste inrich-
ring'.

In antwoord op de vraag of een bepaalde activiteit als de uitoefening van een 'vrij beroep'
was aan te merken, gafhet HvJ EG de verwijzende reehter een aantaJ aanwijzingen. Vrije
beroepen worden gekenmerkt door een uitgesproken intellectueel karakter en de nood-
zaak een bepaalde bekwaamheid te bezitten. Bovendien worden deze beroepen vaak ge-
kenmerkt door specifieke en strenge beroepsregels. Bij de uitoefening is de persoonlijke
factor van groot belang en is een grote autonomie vereist. Het HvJ EG gaf aan dat de lid-
staten onder de overgangsregeling zelf de term 'vrije beroepen' mogen uitleggen. Zij die-
nen zich hierbij terughoudend op te stellen en rekening te houden met de neutraliteit.v'?
Anders dan advoeaat-generaal Tizzano adviseerde=", verklaarde het HvJ EG zieh in deze
zaak bevoegd de vragen van de verwijzende reehter te beantwoorden. Hoewel de vraag
handel de over de toepassing van het tarief en het begrip 'vrij beroep' voorkomt in een
riehtlijnbepaling over vrijstellingen, overwoog het Hv] EG dat nu de Luxemburgse wetge-
ver een begrip gebruikte dat in de Zesde Riehtlijn voorkomt en de verwijzende reehter
meende dat de uitlegging van dit begrip nodig is om tot een oplossing te komen, het be-
voegd was de vraag te beantwoorden. Op deze wijze wordt een eommunautaire definitie
van het begrip verzekerd.

Ook het begrip 'vaste inriehting' werd aan een funetionele analyse onderworpen. Een vas-
te inriehting is sleehts aanvaardbaar als plaats van dienst onder art. 9, lid 1, als het ge-
bruik ervan tot een fiseaal rationele opJossing leidt ('eine sinnvolle Losung' of 'rational re-
sult']. Het HvJ EG analyseerde de werkzaamheden van een leasemaatschappij, zoals het
onderhandelen over en het opmaken, ondertekenen en beheren van overeenkomsten en
het feitelijk ter besehikking stellen aan de clienten van de overeengekomen auto's, en
oordeelde dat de essentiele en kenmerkende handelingen vanuit de zetel van de bedrijfs-

617 Arrest van 14mei 1985, Van Dijk's Boekhuis, nr. 139/84, BNB 1985/335.
618 Arrest van 18januari 2001. Commissie tegen Spanje, nr. C-83/99,]urispr. 2001. p. 1-445.
619 Arrest van 11 oktober 2001. Urbing-Adam, nr. C-267/99.VoN 2003/56.18 en N1FR2001/1445.
620 Condusie van 29 maart 2001. Urbing-Adam, nr. C-267/99,jurispr. 2001, p. 1-7467.
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uitoefening werden verricht. en niet vanuit een vaste inrichting die bestond uit een vloot
leaseauto's.f"

In zijn arrest over de verstrekking van maaltijden aan boord van een veerboot maakte het
HvJEG622essentiele opmerkingen over de begrippen 'restaurantdiensten' en 'vaste inrich-
ting'. Het HvJEGbeschreef de fysieke handelingen die in een restaurant plaatsvinden. zo-
als de creatie van een ambiance. advies geven aan de gasten, koken, bedienen, afruimen
en sehoonmaken. en concludeerde dat het resultaat als een samengestelde dienst moest
worden beschouwd die onder art. 6. lid 1. Zesde Riehtlijn viel. De veerboot kon aileen als
een vaste inriehting worden aangemerkt indien hij van een bepaalde minimale omvang
was en de menselijke en technisehe middelen die nodig zijn om de diensten te verrichten.
permanent aanwezig waren. Dit leek in het onderhavige geval niet het geval, in het bij-
zonder omdat de vennootsehappelijke zetel in Denemarken een toepasselijk aankno-
pings punt bood.

Aan de hand van een analyse van de handelingen van een dierenarts, eoncludeerde het
HvJEG dat deze diensten niet als werkzaamheden of expertises konden worden geduid,
omdat de behandeling van het dier aan de hand van wetensehappelijke regels diende te
gebeuren. De werkzaamheden 'aan het dier' vormden niet de kern van de handeling,
maar de therapeutische behandeling volgens wetensehappelijke regels. Evenmin was de
verstrekking van advies, hoewel een onderdeel van de dienst, het kenmerkende ele-
ment.623 Simons'P? wierp. toen de zaak bij het HvJEGaanhangig was. de vraag op of art. 9
Zesde Riehtlijn letterlijk diende te worden gelezen, zoals Belgie doet, of dat naar maat-
sehappelijke opvattingen. waar het spraakgebruik ook uiting aan geeft, moet worden be-
slist, zoals Nederland en Duitsland doen. Hij wees erop dat bij elke uitkomst van het ge-
sehil dubbele belasting of geen belasting ontstaat als de dierenarts in het buitenland een
deel van zijn werkzaamheden verrieht. Volgens hem is het voor een reehter moeilijk te
onderkennen dat de wezensvraag van de puur juridisehe interpretatie of die van de maat-
schappelijke, een eruciale rol speelt in een materie die in grote lijnen uitgaat van een eco-
nomische benadering zoals in de Eerste en Zesde Richtlijn is opgezet, maar die uiteraard
in juridische details is uitgewerkt. Wederom lijkt het een klein detail waar de letterlijke
interpretatie zijn kop weer opsteekt.

Het HvJ EG heeft ook het begrip 'afvalverwerking' geanalyseerd aan de hand van de ken-
merken van deze dienst. Het Hv] EGomschreef de verschillende handelingen die een af-
valverwerker verricht, zoals het ophalen, vervoeren, sorteren en storten van het afval, Het
HvJEG eoncludeerde dat deze diensten onder art. 9. lid 1. Zesde Richtlijn vielen. omdat
bij deze diensten geen van de kenmerkende elementen van de diensten van art. 9. lid 2.
Zesde Riehtlijn overheerste.P"

De bijzondere regeling voor de plaats van dienst van reisbureaus van art. 26 Zesde Richt-
lijn heeft tot doel rekening te houden met de spreiding van de activiteiten van reisbureaus
over versehillende plaatsen. De oplossing van de zetel van de bedrijfsuitoefening zou reis-
bureaus ertoe kunnen aanzetten om hun zetel te vestigen waar zij de fiseaal gunstigste
behandeJing krijgen. Om dit te voorkomen. moet worden aangeknoopt bij de plaats waar
de reis wordt verkocht.P" Het bijzondere aspect van deze zaak is dat het HvJ EG een juri-
diseh zelfstandige doehtermaatschappij heeft aangemerkt als een vaste inriehting van de
in een andere lidstaat gevestigde moedermaatschappij. De vergelijking met het resultaat
in de zaak over de vaste inriehting van een leasemaatschappij dringt zich op; in beide si-

621 Arrest van 17 juli 1997. AROLease. nr. C-190/95. VoN 1997. p. 2933.
622 Arrest van 2 mei 1996. Faaborg-Gelting Linien, QT. C-231/94. VoN 1996. p. 2120.
623 Arrest van 6 maart 1997. Linthorst e.a .. nr. C-167/95. VoN 1997/1400. punt 31.
624 A.L.e. Simons, 'Open brief aan prof. rnr. J. Reugebrink', WFR1995/1587.
625 Arrest van 25 januari 2001, Cornmissie tegen Frankrijk. QT. C-429/97, NTFR2001/215.
626 Arrest van 20 februari 1997, DFDS.nr. C-260/95. VoN 1997. p. 1662. punt 17.
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tuaties wordt de plaats van dienst gesitueerd waar de onderhandelingen worden gevoerd
en de contracten worden gesloten. De terbeschikkingstelling van de auto c.q. de uitvoe-
ring van de reis vormen hier ondergeschikte elementen (wat, mijns inziens, niet in strijd
is met de bewoording van art. 9, lid 1. c.q. art. 26 Zesde Richtlijn). Toch ging het HvJ EG in
de zaak over het reisbureau een stap verder: het merkte een juridisch zelfstandige per-
soon aan als vaste inrichting van een andere persoon, omdat laatstgenoemde via deze vas-
te inrichting. die geheel onder haar controle stond, over alle nodige middelen beschikte
om de handeling te verrichten.P? Dit arrest kan als een voorloper worden beschouwd van
de arresten over het leerstuk misbruik (par. 1.6.7.3).

Economische analyse
Niet alleen een functionele, maar ook een economische analyse levert een ratione Ie oplos-
sing op die past binnen het communautaire btw-systeem. Bij deze methode staan niet de
eigenschappen van een object cenrraal, maar het - neutrale - resultaat dat volgens deze
analyse wordt bereikt. Vooral bij de vaststelling van de maatstafvan hefting komt het HvJ
EG op basis van economische analyses tot een neutrale oplossing. Mooie voorbeelden vor-
men de arresten over kortingsbonnen=" en de belastbaarheid van subsidies.P? Uiteinde-
lijk mag slechts met btw worden belast wat de consument (of een daarmee gelijkgestelde,
denk aan prijssubsidies) aan de belastingplichtige betaalt.

Uit het overzicht blijkt dat een uitlegging volgens spraakgebruik een bruikbare oplossing
biedt indien geen andere bronnen aanwezig zijn waaruit een bruikbare definitie kan wor-
den afgeleid. Uiteraard is deze methode alleen bruikbaar indien in alle lidstaten een gelijk
resultaat wordt bereikt. Een functionele analyse kan de essentiele kenmerken van een be-
grip aan het licht brengen, wat een objectieve indeling of definitie kan opleveren. Een eco-
nomische analyse. waartoe soms zelfs een compleet marktonderzoek moet worden uitge-
voerd, is nuttig om te bepalen of de btw inderdaad proportioneel is aan de uiteindelijke
prijs die de consument (of een derde) als vergoeding betaalt. Deze techniek is dus toepas-
baar wanneer zich een vraag aandient over de berekening van de maatstafvan hefting.
Deze methoden knopen aan bij het gezonde verstand van de gemiddelde burger.

627 Vergelijk deze analyse met de opmerkingen van A-GPoiares Maduro in zijn condusie van 27 ja-
nuari 2005. RALChannel Islands, nr. 452/03, ]urispr. 2005. p. 1-3947.De A-Gwas van mening dat
voldoende is dat de belastingplichtige de beschikking heeft over de nadige middelen voor de ver-
richting van de handeling. Hijhoeft deze middelen niet aile onder zijn directe controle te hebben;
hij mag hierover ook via een derde beschikken. Het Hv] EGbehoefde in zijn arrest niet in te gaan
op de juistheid van dit betoog.

628 Arrest van 24 oktober 1996. Elida Gibbs, nr. C-317/94, VoN1996/4573. punt 25.
629 Zie bijvoorbeeld de condusie van A-GGeelhoed van 3juni 2003 in de zaak Comrnissie tegen Italie,

nr. C-129/00, jurispr. 2003, p. 1-14637. De A-Gbeschreef aile omstandigheden die in aanmerking
moeten worden genomen bij de vraag of een lidstaat zich tegen teruggaafvan ten onrechte gehe-
ven belasting kan verzetten omdat dit zou leiden tot ongerechtvaardigde verrijking van de belas-
tingplichtige, die de belasting zou hebben afgewenteld op zijn afnerners. De A-Ggaf aan dat aller-
lei marktomstandigheden een volledige afwenteling op de afuemer onmogelijk kunnen maken.
De Italiaanse reenters hadden de bewijs!ast niet geheel bij de belastingplichtige mogen leggen,
omdat dit de uitoefening van zijn communautaire rechten onmogelijk dan we! uiterst moeilijk
heeft gemaakt. Zie ook de arresten van 5 maart 1996, Brasserie du pecheur en Factortame, Drs. C-
46/93 en C-48/93. jurispr, 1996, p. 1-1029,en de condusie van A-GTesauro bij dit arrest
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1.6 INTERPRETATIEMETHODEN

1.6.1 Overzicht interpretatiemethoden=?

Bij de uitlegging en de toepassing van het reeht is een overzicht en goed begrip van de fei-
ten en de omstandigheden van de voorgelegde casus een eerste vereiste.f" Uit de hem ter
besehikking staande juridisehe bronnen zal de reehter vervolgens die bepalingen van ge-
sehreven en beginselen van ongesehreven reeht seleeteren die hem bij de opJossing van
nut zijn (par. 1.5).Vervolgens past hij de bepalingen en de beginseJen op de concrete casus
toe. Sinds het legisme (de reehter is de mond van de wet632) is verlaten, speelt de eigen
inbreng van de reehter een belangrijke rol bij het proees van rechtsvinding.P" Vooral
wanneer de wet niet duidelijk is, dient de reehter de wet te interpreteren in overeenstern-
ming met het reeht in het algemeen, de in de maatsehappij levende opvattingen en ook
zijn eigen geweten en ervaring. Een reehterlijk oordeel dient vooral reehtvaardig en be-
grijpelijk te zijn, wat vereist dat de reehter de relevante feiten, de geraadpleegde juridi-
sehe bronnen en de gevolgde interpretatiemethode in zijn uitspraak opneemt.

De reehter kan tegenwoordig niet meer volstaan met een verwijzing naar zijn eigen gezag
als reehtvaardiging voor zijn beslissing.F" In de volgende paragrafen bespreek ik een aan-
tal methoden waarvan de reehter bij de reehtsvinding gebruik kan maken. Voor iedere
methode geefik aan ofhet HvJEGhiervan gebruikmaakt, onder verwijzing naar voorbeel-
den uit de jurisprudentie. Deze voorbeelden zijn bedoeld als illustratie van de werkwijze
van bet HvJ EG.Uit bet arrest Cilfit (par. 1.2.4) kan worden afgeleid dat het HvJ EG de
grammatieale (par. 1.6.2), de systematisehe of eontextuele (par. 1.6.3) en de teleoJogisebe
(par. 1.6.4) methoden hanteert. In aanvulling op deze methoden besteed ik aandaeht aan
andere methoden die in de jurisprudentie voorkomen, zoals de historisehe (par. 1.6.5) en
de anticiperende (par. 1.6.6) methode. Vervolgens wordt bet leerstuk misbruik geanaly-
seerd (par. 1.6.7). Ik besluit met een eonclusie (par. 1.6.8).

1.6.2 Grammatieale ofletterlijke methode

De grammatieale ofletterlijke reehtsvindingsteehniek is zeer gesehikt bij een legistisebe
opvatting over de taak van de reebter. Zij houdt in dat de reebter aanknoopt bij de woor-
den of de zinseonstructie van de uit te leggen bepaling. Deze teehniek komt voor bij de
ui tleg van relatief nieuwe wetgeving, die pas is gecodifieeerd en waarbij de bedoeling van
de wetgever duidelijk en maatsebappelijk niet aebterhaald is. De reehter haalt de bepaling
zelf aan ter motivering van zijn uitspraak. Deze methode kan bij de uitlegging van het
eommunautaire reeht niet altijd worden gebruikt vanwege de meertaligheid, waarbij
moet worden bedaeht dat aile talen even autbentiek zijn.

630 Het overzicht is ontleend aan j.A, Pontier, Rechtsvinding, Ars Aequi Libri, 1988.
631 In het arrest van 13 juni 2006, Traghetti del Mediterraneo, nr. C-173/03, heeft het HvJEGgeoor-

deeld dat de waardering van de feiten en de bewijsmiddelen tot de taak van de rechter behoort.
Indien hij bij de kwijting van deze taak een kennelijke schending begaat, leidt dit tot aansprake-
lijkheid van de lidstaat waarvan de rechter een orgaan is.

632 Charles de Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, vertaling gepubliceerd als Over de geest der wet-
ten, Boom Uitgeverij 2003.

633 Zie de condusie van A-GPoiares Madura van 7 april 2005 in de gevoegde zaken C-255/02, C-419/
02 en C-223/03. Hij merkte op dat de wet meer is dan de tekst waarin zij is vervat. Ook de bedoe-
ling van de be paling en van het instrument waarvan zij deel uitmaakt, dienen bij de uitleg te wor-
den meegenomen.

634 In de tijd van de Romeinse keizer justitianus was de toepassing van het recht simpel: de keizer
bepaalde zelfhoe de regels in de door hem ontworpen Codex dienden te worden uitgelegd. Zie
ook de kritiek van Montesquieu op de situatie waarin de rechterlijke en de wetgevende macht in
een hand zijn.
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Het HvJ EGheeft al v66r de publicatie van het arrest Cilfit aandacht besteed aan taalkun-
dige discrepanties in handelingen van de communautaire instellingen.P" De interpretatie
van een bepaling ofbegrip kan niet worden gemaakt op basis van een taalversie.F" Dit
laat onverlet dat een taalversie de bedoeling en de strekking van een bepaling het beste
weergeeft, zodat zij de voorkeur geniet boven de andere taalversies.F" Om de beste taal-
versie te vinden, is taalvergelijking (en vervolgens een teleologische analyse indien de ver-
sies verschillen) nodig. Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer-" heeft voorgesteld dat
het HvJEGop dit punt zijn aanwijzingen over de wijze van rechtsvinding aan de nationale
rechters zou moeten versoepelen. Van de nationale rechter kan niet worden gevergd dat
hij aUe taalversies vergelijkt. De advocaat-generaalliet zich ontvallen dat het HvJ EGdit
ook niet doet. Een keuze uit de taalversies zou een voldoende indruk moeten geven van
wat de bepaling beoogt. De jurisprudentie laat zien dat de (verwijzende) rechter, indien
hij een ongelukkige keuze maakt, de kans loopt de beste taalversie niet in zijn onderzoek
te betrekken.

Het eerste arrest over de btw levert een voorbeeld op van een letterlijke uitlegging.f"
Twee aspecten aan dit arrest verdienen aandacht. Ten eerste dat het HvJEGniet opmerkte
dat de ltaliaanse taalversie van de Tweede Richtlijn niet correct was, terwijl het in latere
arresten weI de teksten heeft vergeleken en opmerkingen heeft gemaakt over relevante
verschillen. Ten tweede dat het HvJ EGeen oordeelleek uit te spreken over een nationale
bepaling, waar het overwoog: 'dat derhalve nationale bepalingen die het tijdstip waarop de dienst
wardt verricht, laten samenvallen met het tijdstip waarop de vergoeding wardt betaald, het door het
genoemde artikellid beoogde kader te buitengaan'. Het onbepaalde taalgebruik ('nationale be-
palingen') voert tot de conclusie dat het HvJ EGweliswaar dicht bij een oordeel over de
ltaliaanse bepaling was gekomen, maar nog net niet expliciet een oordeel van onverenig-
baarheid heeft uitgesproken.

Een letterlijke uitlegging wordt met name toegepast bij de vrijstelIingen, vooral vanwege de
noodzaak om deze uitzonderingen op het ruime werkingsgebied van de btw strikt uit te leg-
gen. Zo heeft het HvJEGuit de tekst van art. 13A, lid 1, sub a, afgeleid dat het begrip 'open-
bare postdiensten'v'" in de verschillende taalversies betrekking heeft op diensten door de
openbare postdiensten (als instiruut="}, en niet op postale diensten (als werkzaamheid) in het
algemeen. Voor een afwijking van de letterlijke tekst is volgens het HvJ EGgeen plaats nu
vrijstellingen zo beperkt mogelijk moeten worden uitgelegd. De vrijstelling kan geen be-
trekking hebben op diensten aan de openbare postdiensten.v" Ook bij de uitlegging van de
bepalingen over de maatstaf van heffing knoopt het HvJEG doorgaans aan bij de tekst van
de bepaling. Zo leidde het HvJEGuit de tekst van art. 11A, lid 1, sub a, af dat niet relevant
is wie de vergoeding betaalt: de afnemer of een derde. De provisie die de uitgever van een
krediet- ofbetaalkaart inhoudt, behoort tot de maatstaf van he/fing.643Het HvJEGgebruikte

635 Arrest van 12 november 1969, or. 29/69, jurispr. 1969, p. 419.
636 Arrest van 27 maart 1990, Milk Marketing Board tegen Cricket St. Thomas, or. C-372/88,jurispr.

1990, p. 1-1345.
637 Zie voor een voorbeeld het arrest van 21 maart 2002, Kennemer Golfand Country Club, or. C-174/

00, jurispr. 2002, p. 1-3293,waarin het Hvj EGoverwoog dat de Franse taaIversie de bedoeling van
de voorwaarde van art. 13 A. lid 2, sub a, Zesde Richtlijn het beste weergeeft, omdat zij spreekt
van 'profit' en 'benefices'. Hieruit blijkt het beoogde onderscheid tussen winst en overschotten.

638 Condusie van 30juni 2005, Gaston Schul III, nr. C-461/03,jurispr. 2005, p. 1-10513.
639 Arrest van 20 mei 1976, Mazzalai, nr. 111/74, jurispr. 1976, p. 657.
640 Arrest van 11 juli 1985, Commissie tegen Duitsland, nr. C-107/84, jurispr. 1985, p. 2655 en FED

1987/340.
641 Engels: 'public postal services'; Duits: 'offentliche Posteinrichtungeri': Frans: 'services publics pos-

raux',
642 Zie voor medische handelingen het arrest van 23 februari 1988, Commissie tegen het Verenigd

Koninkrijk, nr. 353/85.juriSpr. 1988, p. 817. en het arrest van 24 mei 1988, Commissie regen Ita-
lie, or. 122/87. jurispr. 1988. p. 2685.

643 Arrest van 25 mei 1993, Bally, nr. C-18/92, FED1995/527 en V-N 1995/3113. punt 22.
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deze overweging in een later arrest, in verbinding met het neutraliteitsbeginsel, om aan te
geven dat bij het recht op aftrek niet de identiteit van de betaler, maar het gebruik van de
goederen of diensten bepalend is.644 Een grammaticale uitlegging van de bepalingen over
de maatstafvan hefting wordt gerechtvaardigd door het effect dat deze bepalingen hebben
op de vaststelling van de uniforme grondslag voor de hefting van de eigen middelen. In dit
opzicht vraag ik me af of advocaat-generaal Leger in zijn condusie over de uitlegging van
het woord 'uitgaven' in art. 11 A, lid I, sub c, gelijk heeft wanneer hij stelt dat de lidstaten
in dit opzicht enige beoordelingsruimte toekomt ('marge d'appreciation'j.v" Het is volgens
hem voldoende dat de lidstaten een resultaat bereiken dat binnen het systeem van de btw
past. De enige oplossing die volgens mij binnen het systeem past, is een die garandeert dat
de lidstaten hetzelfde resultaat bereiken, vooral met het oog op de uniforme grondslag die
de Zesde Richtlijn - indachtig haar volledige titel- nastreeft. Een eenduidige uitlegging,
zonder beoordelingsruimte aan de zijde van de lidstaten, is de enige uitkomst die binnen
het systeem en de doelstellingen van de Zesde Richtlijn past.

Het gebruik van de grammaticale ofletterlijke methode ligt voor de hand in situaties
waarin de taalversies overeenkomen. Soms biedt vergelijking van de verschillende taal-
versies geen oplossing. Uit de onderling afwijkende taalversies kan niet worden afgeleid
hoe de term 'parkeerruimte voor voertuigen' van art. 13 B, sub b, moet worden uitgelegd.
Advocaat-generaal jacobss'" constateerde een verschil tussen de Franse ('des locations
d'emplacement pour le stationnement des vehicules') en de Engelse (,premises and sites')
taalversies, en betrok de andere taalversies in zijn beschouwing, die eerder lijken aan te
knopen bij de Franse versie. Omdat de historische (de uiteindelijke tekst wijkt afvan het
voorstel van de Commissie) en de systematische methode (de uitzonderingen op de vrij-
stelling vormen een onsamenhangend geheel) geen oplossing boden, knoopte de advo-
caat-generaal aan bij de bedoeling (par. 1.6.4). Het HvJ EG constateerde dat de lidstaten de
bepaling naar de bedoeling hebben opgevat, namelijk dat de uitzondering op de vrijstel-
ling ruim moest worden uitgelegd.v'?

Uit andere jurisprudentie kan worden afgeleid dat het Hv] EG bij een verschil in taalver-
sies ook kan aanknopen bij die taalversie die het dichtst de bedoeling van de Zesde Richt-
lijn nadert. De Italiaanse en Engelse taalversies van art. 13 A,lid 1, sub c, beperken de vrij-
stelling voor geneeskundige verzorging niet tot de verzorging van de mens.648 Aan de ove-
rige taalversies, die de bedoeling van de vrijstelling betel' verwoorden, gaf het HvJ EG de
voorkeur. Advocaat-generaal Da Cruz Villa<;a649kwam via een andere weg tot hetzelfde re-
sultaat. Hij merkte eerst op dat wanneer er geen elementen zijn die erop wijzen dat men
bij de uitlegging verder moet gaan dan uit de letter van de vrijstellingsregeling volgt, het
HvJ EG steeds geweigerd heeft de betrokken bepalingen extensiefuit te leggen. Hij meen-
de dat onder 'rnedisch beroep' en 'verzorging' naar dagelijks spraakgebruik geenszins de
werkzaamheid van een dierenarts wordt verstaan, doch uitsluitend de verzorging van
rnensen door een arts. De taalversies van art. 13 A, lid 1, sub c, wijken onderling af. De
Duitse, Franse, Zweedse en Finse versies benaderen de doelstelling het dichtst, omdat zij
de termen 'therapeutische behandeling' of 'gezondheidskundige verzorging' bevatten.

De bespreking van de taalkundige methode geeft aan dat deze methode met name bij de
toepassing van de vrijstellingen wordt gebruikt. De taalversies die de engste toepassing
van de vrijstelling impliceren (of de ruimste uitzonderingen op de vrijstelling) genieten
over het algemeen de voorkeur. Advocaat-generaal Ruiz-Jarab06SO gafte kennen dat aan de

644 Arrest van 21 april 2005, HE, nr. C-25/03,NTFR2005/601.
645 Condusie van 15 juni 2006, jorg und Stefanie Wollny, nr. C-72/05.
646 Condusie van 17 mei 1989, Henriksen, nr. 173/88, jurispr. 1989, p. 2763.
647 Arrest van 13 juli 1989, Henriksen, nr. 173/88, FED 1990/72.
648 Arrest van 24 mei 1988, Commissie tegen Italie, nr. 122/87, jurispr. 1988, p. 2685.
649 Conclusie van 15 maart 1988, Commissie tegen ltalie, nr. 122/87, jurispr. 1988, p. 2685.
650 Conclusie van 30 juni 2005, Gaston Schul ill, nr. C461/03, jurispr, 2005, p. 1-10513.
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tekst van een bepaling vaak niet te veel betekenis moet worden gehecht. Hij heeft zijn
voorkeur uitgesproken voor een contextuele en teleologische interpretatie van het com-
munautaire recht. Aan deze interpretatiemethoden zijn de volgende paragrafen gewijd.

1.6.3 Systematische methode

De systematische of contextuele methode leidt de betekenis van een rechtsnorm of term
af uit het systeem van het recht. De samenhang tussen de norm en de rest van het systeem
staat centraal. De methode is gebaseerd op het beginsel dat de wetgeving een eenheid
dient te vormen. De rechter haalt de bepaling zelf aan als motivering van zijn uitspraak,
doch legt hierbij de nadruk op de sarnenhang met de rest van de wetgeving. Hij plaatst de
be paling in de context van het recht, en wijst op de rol die de bepaling of de term speelt
in het recht in het algemeen. Deze methode wordt vaak gebruikt bij de uitlegging van het
communautaire recht. In het Cilfit-arrest merkte het HvJ EG op dat elke bepaling van com-
munautair recht in haar context moet worden geplaatst en moet worden uitgelegd in het
licht van dit recht in zijn geheel, zijn doelstellingen en de ontwikkelingsstand op het
ogenblik waarop de betrokken bepaling moet worden toegepast. Ook uit de adviezen
waarin het HvJ EG de noodzaak van de eenheid van het communautaire recht benadrukt.
leid ik af dat de systematische methode een belangrijk instrument is (par. 1.2.2). Een uit-
legging of oplossing van een rechtsvraag moet altijd passen binnen de systematiek van de
communautaire rechtsorde.

De systematische methode komt, door de taakopvatting van het HvJ EG die erop neerkomt
de eenheid en de samenhang van het communautaire recht te bewaren. veelvuldig in de
jurisprudentie voor. Het HvJ EG onderzoekt hoe de uit te leggen bepaling ofhet uit te leg-
gen begrip in een grotere context past. en ofhet noodzakelijk is om de begrippen en be-
palingen op dezelfde wijze uit te leggen als gelijk1uidende begrippen en bepalingen die in
andere maatregelen voorkomen. Bij de laatstbedoelde analyse is vergelijking van het doel
en de strekking van de verschillende bepalingen ofmaatregelen relevant. zodat de syste-
matische methode vaak voorkomt in combinatie met de teleologische (par. 1.6.4). Hierna
volgen voorbeelden waarin respectievelijk de sarnenhang met het EG-Verdrag. met overi-
ge maatregelen van communautair recht en de samenhang binnen de Zesde Richtlijn on-
derdeel vormde van de overwegingen van het HvJ EG.

Met het EG-Verdrag
Uit de samenhang tussen het EG-Verdrag (de grondslagen van de interne markt en de dou-
ane-unie), de douanewetgeving en de bepalingen over de hefting van btw bij invoer leidde
het HvJ EG af dat de invoer van verdovende middelen=? en vals geld652 niet aan de btw is
onderworpen. Uit de consistentie van het btw-systeern leidde het HvJ EG af dat ook de le-
vering van verdovende middelen zoals amfetaminen's> en hennep654 niet aan de btw is
onderworpen. De voordelen van de interne markt worden onthouden aan producten die
daar niet mogen zijn, omdat daarvoor een absoluut handelsverbod geldt en zij intrinsiek
schadelijk zijn. Deze producten dienen bij ontdekking in beslag te worden genomen en
vernietigd, wat impliceert dat zij ook om praktische redenen niet aan invoerrechten en
btw zijn onderworpen. Advocaat-generaal jacobs=" ging in op een punt dat de Commissie
had opgeworpen, namelijk die naar de rechtsgrondslag van de jurisprudentie, en vooral
ofzij is gestoeld op het EEG-Verdrag of op de secundaire wetgeving (de toen geldende ver-
ordeningen op het gebied van de douane). De advocaat-generaal merkte op dat de grond-
slag 'enigszins duister' is. Het HvJ EG ging niet op deze vraag in (par. 3.2.1).

651 Arrest van 28 februari 1984. Einberger Il, nr. 294/82. FED1985/541 en BNE 1987/6.
652 Arrest van 6 december 1990. Witzemann. nr. C-343/89. BNB1991/190 en FED1991/354.
653 Arrest van 5 juli 1988. Mol. nr. 269/86, BNB1988/303 en FED1988/496.
654 Arrest van 5 juli 1988. Happy Family. nr. 289/86. FED1988/496.
655 Condusie van 25 oktober 1990. Witzemann, ill. C-343/89. jurispr. 1990. p. 14477.
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Aan de hand van de samenhang tussen art. 299 EG en art. 3 Zesde Richtlijn, heeft het HvJ
EG het territoriale toepassingsgebied van de btw atgebakend.s'" Bij de verdeling van de
bevoegdheid om te heffen over personenvervoer spelen de territoriale grenzen een be-
langrijke rol (art. 299 EGjo. art. 3, jo. art. 9, lid 2, sub b. Zesde Richtlijn). Een lidstaat mag
zelfbepalen ofhij btw heft over de afstanden die in internationale wateren worden afge-
legd, mits hij geen inbreuk maakt op de bevoegdheden van andere staten657 (par. 3.2.2).

Met andere maatregelen van communautair recht
Of een bepaling of begrip binnen de Zesde Richtlijn dient te worden uitgelegd in sarnen-
hang met een bepaling of een begrip in een andere maatregel van communautair recht,
hangt vooral afvan doel en strekking. lndien doel en strekking van beide maatregelen
overeenkomen, dienen zij in samenhang te worden uitgelegd. Uit de samenhang met Ver-
ordening nr. 603/95 over het drogen van groengewassen voor de productie van veevoeder
leidde het HvJ EG af dat de hieruit voortvloeiende subsidies geen prijssubsidies waren. Uit
deze verordening bleek dat de subsidies niet werden uitgekeerd om de consumptie van
veevoeder te stimuleren, maar om de Gemeenschap zelfvoorzienend te laten zijn.658

lndien doel en strekking niet overeenkomen, kunnen beide maatregelen niet in samen-
hang worden uitgelegd. In de zaak over de omschrijving van de vrijgestelde diensten op
het gebied van de geneeskundige verzorging van de mens en de (para)medische beroepen,
verwierp het HvJEG het argument van de Britse regering, die naar Richtlijn nr. 93/16, over
de wederzijdse erkenning van de diploma's van arts en, verwees om vast te stellen welke
diensten waren vrijgesteld. Het HvJ EG aanvaardde dit argument niet, omdat het doe I van
deze richtlijn geheel anders was dan dat van de vrijstelling in de Zesde Richtlijn. Richtlijn
nr. 93/16 ging over de erkenning van diploma's, en niet over geneeskundige verzorging
als zodanig.659

Binnen de Zesde Richtlijn
Ook aan het systeem van de btw en de samenhang binnen de Zesde Richtlijn heeft het HvJ
EGoverwegingen gewijd. Het btw-systeem, gebaseerd op individuele handelingen, vereist
dat iedere schakel in een handelsketen zelfstandig in de heffing wordt betrokken.P" Het
systeem van de Zesde Richtlijn is een gesloten systeem wat betreft het aantal en de bete-
kenis van de belastbare prestaties. Het is een lidstaat niet toegestaan een belastbaar feit
in te voeren waarin de Zesde Richtlijn niet voorziet, zoals het voor bedrijfsdoeleinden ge-
bruiken van vervoermiddelen die in een andere lidstaat zijn gehuurd661 en diefsta1.662De
geslotenheid van het systeem impliceert dat de lidstaten geen afwijkende maatregelen
mogen invoeren. Indien zij gebruik hebben gemaakt van de raadplegingsprocedure van
art. 27, mogen de lidstaten de afwijkende maatregelen slechts toepassen voor zover deze
absoluut noodzakelijk zijn om een rechtmatig doe I (vereenvoudiging ofvermijding van
belastingontwijking en -fraude) te bereiken.663 In een concreet geval stelt het HvJ EG aan
de hand van de machtiging vast om welke reden de lidstaat de maatregel heeft ingevoerd,
en beoordeelt vervolgens of de lidstaat binnen de strekking van de verleende machtiging
is gebleven.

656 Arrest van 28januari 1999, Van der Kooy, nr. C-181/97. VoN 1999/29.22.
657 Arrest van 23 januari 1986. Trans Tirreno Express. Dr. 283/84. Jurispr. 1986. p. 231.
658 Arresten van 15 juli 2004. DrS. C-381/01. C-495/01. C-144/02 en C-463/02. NTFR. 2004/1124.
659 Arrest van 20 november 2003. Dr. C-212/01. NTFR. 2003/1973 en FED2004/70. Zie ook het arrest van

20 november 2003. Dr. C-307/01. Y-N2003/61.19 en NTFR. 2003/1974.
660 Beschikking van 3 maart 2004. Dr. C-395/02. Transport Service. VoN 2004/18.18 en NTFR. 2004/399.
661 Arrest van 11 september 2003. Cookies World. Dr. C-155/01. VoN 2003/48.18. FED2004/7 en NTFR.

2003/1596.
662 Arrest van 14 juli 2005. British American Tobacco international. Dr. C-435/03. NTFR. 2005/1019.
663 Arrest van 21 september 1988. Commissie tegen Frankrijk. Dr. 50/87. BNB 1994/307.
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De maatstafvan hefting van de reisbureauregeling, de winstmarge, dient volgens het HvJ
EG op gelijke wijze te worden uitgelegd als de maatstafvan hefting die wordt besehreven
in art. 11A, lid 1. Hij omvat dus ook hetgeen het reisbureau ontvangt van een derde, hoe-
wei de winstmarge in art. 26, lid 2, is omschreven als het verschil tussen het totale bedrag
dat de reiziger exclusiefbtw moet betalen en de daadwerkelijk door het reisbureau gedra-
gen kosten voor goederenleveringen en diensten van andere belastingpliehtigen, mits de-
ze handelingen de reiziger rechtstreeks ten goede komen.664 De systematisehe uitleg,
waaraan de voorkeur werd gegeven, leidde tot een ander resultaat dan een letterlijke uit-
leg van de bepaling.

Uit de jurisprudentie voIgt dat het btw-systeem zoveel mogelijk intact dient te blijven en
in aile sehakels en stadia van het eeonomisehe proces dient te worden toegepast, zodat de
neutraliteit van de belasting kan worden gegarandeerd. Bij de uitlegging van de vrijstel-
lingen spelen het systeem van de btw en de samenhang met andere bepalingen een beper-
kende rol: de vrijstellingen zijn nauwkeurig omsehreven, dienen eng te worden uitgelegd
en uitzonderingen op de vrijstellingen dienen weer ruim te worden uitgelegd. Met deze
basisregels wordt verzekerd dat de btw een algemene toepassing heeft.

1.6.4 Teleologische methode

Indien hij de teleologisehe methode toepast, legt de reehter een bepaling uit naar doe I en
strekking, waarbij hij kan afwijken van de letterlijke tekst. De aard en het sturende karak-
ter van de wet krijgen de nadruk. De reehter werkt vaak naar een bepaald doe I toe, en
haalt feiten en omstandigheden aan die hem helpen om de afstand tussen wettekst en
doel te overbruggen. Deze methode is niet gesehikt in de strafreehtstoepassing, maar
wordt veelvuldig gebruikt bij wetgeving die niet geheel duidelijk is en een samenhang ver-
toont met andere delen van het reeht. Ook is zij gesehikt om een bepaalde situatie, die
lijkt op een door de wet geregelde situatie, onder de wet te brengen indien dit redelijk of
wenselijk is. Deze methode komt vaak voor inde jurisprudentie van het HvJ EG, vooral in
eombinatie met de systematisehe methode. De overwegingen van het Cilfit-arrest maken
duidelijk dat rekening moet worden gehouden met de doelstelling van de bepaling of
maatregel (en die van het eommunautaire reeht als geheel).

Het doe I en de strekking van een maatregel spelen ook een doorslaggevende rol bij de
vaststellingvan de juiste grondslag in het EG-Verdrag ofhet EGA-Verdrag, wat van invloed
is op de beoordeling of de maatregel op de juiste wijze tot stand is gekomen. De keuze van
de reehtsgrondslag dient te berusten op objeetieve gegevens die voor reehterlijke toetsing
vatbaar zijn. Tot die gegevens behoren met name het doel en de inhoud van de hande-
ling.665

Advoeaat-generaal Poiares Madur0666 heeft betoogd dat een wet altijd meer omvat dan de
tekst waarin zij is geschreven.s"? Hij is van mening dat de strekking en de bedoeling van
een bepaling of een maatregel mede bepaalt hoe een wet moet worden uitgelegd. Een uit-

664 Arrest van 19 juni 2003, First Choice Holidays, nr. C-149/01, VoN 2003/33.21 enNTFR 2003/1145.
665 Arresten van 11 juni 1991, Comtnissie tegen Raad, nr. C-300/89, Jurispr. 1991, p. 1-2867, 4 april

2000, Commissie regen Raad, nr. C-267/97, Jurispr. 1999, p. 1-2543, en 11 september 2003, Com-
missie tegen Raad, nr, C-211/01, Jurispr. 2003, p. 1-8913.

666 Condusie van 7 april 2005, gevoegde zaken Halifax, BUPA Hospitals en University of Hudders-
field, nrs. C-255/02, C-419/02 en C-223/03, [urispr. 2006, p. 1-1609.

667 A.L.e. Simons, 'Open briefaan prof. rnr. J. Reugebrink', WFR1995/1587, verwijst naar een stelling
van gelijke strekking van Reugebrink, die hij volledig onderschrijft. A1sde bewoordingen van de
wet duidelijk zijn, dient de grammatica1e interpretatie te volgen; pas daarna komen interpreta-
tiemethoden zoals van doe! en strekking van de wet aan de orde. Naar de huidige stand van het
recht waarbij bovenwettelijk recht erkend wordt, en uit de rechtstheorie ook erkend moet wor-
den, is die volgorde van de twee belangrijke interpretatiemethoden niet meer juist. Doel en strek-
king van de wet dienen op de eerste plaats te staan.
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leg die in overeenstemming is met doel en strekking kan om deze reden niet in strijd zijn
met het communautaire recht. Hij signaleert dat deze wijze van uitleg tot onzekerheid
kan leiden. maar merkt op dat een particulier die in de geest van de strekking en de be-
doeling van de wet handelt, hiervan geen nadeel kan ondervinden.

Ik vind het laatste argument van de advocaat-generaal, dat een naar doel en strekking han-
delende particulier geen nadeel ondervindt van een zuiver teleologische uitleg. theore-
tisch juist doch praktisch niet bevredigend. Particulieren willen immers uit de wettekst
(ofuit een duidelijke. aigemeen beschikbare toelichting) zelfkunnen afleiden wat precies
de strekking en de bedoeling is. Het is dan ook belangrijk, ook om het communautaire
recht begrijpelijker en toegankelijker te maken voor burgers. dat voorstellen en wettek-
sten duidelijker zijn en woorden en begrippen bevatten die beter aansluiten bij de bele-
vingswereld van de burger. Ook dient het aantal bepalingen die hetzij op nationaal niveau
dienen te worden uitgevoerd. dan weI keuzevrijheid bieden aan de lidstaat, sterk te wor-
den verminderd. Het doel dient te zijn om een wetgeving te creeren, waaruit de burgers
hun rechten en verplichtingen kunnen kennen en waarop zij een direct beroep kunnen
doen. Op gebieden waar harmonisatie dan weI uniformering van wetgeving noodzakelijk
is voor een goede werking van de interne markt, zoals de btw (en andere indirecte belas-
tingen). is de verordening het geschiktste instrument. De complicaties die bij een veror-
dening resteren. zoals de meertaligheid en de noodzaak dezelfde inhoud te geven aan de-
ze meertalige begrippen, leveren in de praktijk al voldoende problemen op. Keuzevrijhe-
den en uiteenlopende nationale wetgeving staan de werking van de interne markt in de
weg. zoals wordt beschreven in hoofdstuk 3. Deze complicaties kunnen met politieke
overeenstemming. in het belang van de interne markt, worden opgelost. Tot op heden
ontbreekt de politieke wi!.

Als de wettekst niet duidelijk is (het HvJ EG beschrijft in het arrest Cilfit welke specifieke
moeilijkheden kunnen optreden bij de letterlijke opvatting van het cornmunautaire
recht). is een officiele toelichting van de wetgever onontbeerlijk. Het probleem is dat een
dergelijke toelichting op het communautaire recht ontbreekt. De voorstellen en werkdo-
cumenten van de Commissie en haar adviesorganen bevatten en becommentarieren de
vooriopige teksten, waarin de Raad vaak veranderingen aanbrengt. De bedoeling van de
wetgever. de Raad, is dan niet eenduidig vast te stellen. Dit manco is alleen te verhelpen
als de Raad (of de Commissie volgens zijn instructies) na de aanvaarding van een voorstel
een officiele, voor het publiek toegankelijke. toelichting publiceert. Deze toelichting
dient in aile lidstaten van toepassing te worden verklaard om een eenduidige toepassing
te verzekeren. Deze toelichting kan naar mijn mening niet worden vervangen door een
toelichting van de regering of de autoriteiten van de lidstaten. wat nu gebruikelijk is. In
het douanerecht, waarin op communautair niveau toelichtingen worden geschreven op
bijvoorbeeld de indeling van goederen. is de harmonisatie (eigenIijk is op dit punt sprake
van uniformering. althans op wetgevend niveau) op dit punt veel verder gevorderd. Deze
methode verdient navoIging in andere gebieden van het communautaire recht die recht-
streeks het vrije verkeer bemvloeden, zoals de btw. De noodzaak van deze suggestie wordt
onderstreept door de mondialisering van de economie. Uniformering op communautair
niveau vergemakkelijkt de onderhandelingen met derde staten. die hun eigen wensen
zullen hebben wat betreft de bevoegdheid een transactiebelasting te heffen. De onderhan-
delingen die in het kader van de wro plaatsvinden, kunnen ook nuttig zijn voor de hef-
fing van deze belastingen in internationale situaties. Opnieuw strekken de onderhande-
lingen over het douanerecht op het niveau van de wro tot voorbeeld.

Het HvJ EG draagt bij aan de verduidelijking van het communautaire recht, omdat het tel-
kens herinnert aan eerdere jurisprudentie en uiteenzet hoe het antwoord op de huidige
vraag in de bestaande lijn past. Toch kan deze werkwijze geen volledig substituut vormen
van de toelichting van de wetgever. de Raad. Voor dit doel is de jurisprudentie niet actueel
genoeg (jurisprudentie loopt naar haar aard achter de wetgeving en de maatschappelijke
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ontwikkelingen aan), te fragmentarisch en onvoldoende logisch ontsluitbaar voor justiti-
abelen die niet deskundig zijn. Uitsluitend goed in het communautair recht ingevoerde
deskundigen weten over welke rechtsvragen het HvJ EG elementaire uitspraken heeft ge-
daan, en hoe deze uitspraken moeten worden toegepast in andere situaties. Zij kunnen
ook nut en noodzaak beoordelen van het stellen van prejudiciele vragen om de ontbre-
kende duidelijkheid te verkrijgen. De burger, aan wie het HvJ EG rechtsbescherrning
biedt, kan aan de jurisprudentie te weinig aanknopingspunten ontlenen om te weten wat
zijn rechten en plichten zijn. De dagelijkse praktijk laat zien dat burgers met goede be-
doelingen ook kunnen handelen in strijd met doel en strekking van de wetgeving. omdat
zij volledig vertrouwen op de tekst van een bepaling. Het instinct voor handelen in over-
eenstemming met doel en strekking van de wetgeving, waarvan de advocaat-generaallijkt
uit te gaan, is niet bij iedere burger aanwezig. Ik moedig de communautaire wetgever aan
deze burgers te helpen bij het kweken van begrip van het communautaire recht.

Uit de jurisprudentie blijkt dat het HvJ EG veelvuldig aanknoopt bij de doelstellingen van
de Zesde Richtlijn. en vooral bij de doelstelling die met de bijzondere bepalingen is be-
oogd, zoals de landbouwregeling=", de regeling voor tweedehandsgoederen=f en de reis-
bureauregeling.s?? De beginselen, met name het neutraliteitsbeginsel, spelen een rol bij
de beantwoording van de vraag welke functie een be paling heeft en hoe zij in de praktijk
moet worden toegepast. Vooral bij de afbakening van de belastbare feiten (economische
prestaties dienen anders te worden behandeld dan niet -economische), de maatstaf van
hefting (de btw dient evenredig te zijn aan het verbruikjf" en de aftrek (de belastingplich-
tige dient onmiddellijk van de druk van de voorbelasting te worden ontlast)672 weegt het doel,
de eerbiediging van de neutraliteit, zwaar. De grote rol die de beginselen spelen bij de be-
paling van doel en strekking van een bepaling of een begrip in de Zesde Richtlijn. is een
indica tie dat de teleologische methode in de btw algemene toepassing vindt.

Op het gebied van de vrijstellingen lijkt de teleologische methode voor een onderverde-
ling te hebben gezorgd. In het algemeen geldt dat uit de considerans van de Zesde Richt-
lijn volgt dat de vrijstellingen beperkt dienen te worden uitgelegd. Niet alle handelingen
van algemeen belang zijn vrijgesteld; de richtlijngever heeft een keuze gemaakt en de uit-
verkoren handelingen nauwkeurig omschreven.s?" De vrijstellingen van art. 13 A, lid 1.
sub b en c. dienen beperkt te worden uitgelegd met het doel als leidraad: geneeskundige
en therapeutische behandeling van de mens.674 Nauw met de geneeskundige verzorging
en behandeling van de mens samenhangende diensten, zoals het nemen van monsters
voor diagnostisch onderzoek, vallen onder de vrijstelling omdat de belasting ervan de toe-
gang tot de gezondheidszorg zou bemoeilijken. De doelstelling van de vrijstellingen van
art. 13 A. lid 1. sub b en c. is immers te voorkomen dat de btw de prijs van de voor iedere
burger noodzakelijke gezondheidszorg opstuwt.s'" Een soortgelijke redenering gaat op
voor de vrijstelling voor onderwijs van art. 13 A, lid 1. sub i. Nauw met het onderwijs sa-
menhangende diensten die noodzakelijk zijn voor de verstrekking van het onderwijs en
waarvan de onderwerping aan de btw een kostprijsverhogend effect zou hebben (en de
toegang tot dit onderwijs zou bemoeilijken). delen in de vrijstelling.s?" Dit geldt niet voor
universitair onderzoek dat tegen betaling voor derden wordt uitgevoerd (contractre-

668 Arrest van 15 juli 2004. Harbs, Hr. C-321/01. NTFR2004/1125.
669 Arrest van t april 2004. Stenholmen, Hr. C·320/02. VoN 2004/20.19 en NTFR2004/514.
670 Arrest van 12 november 1992. Van Cinkel, nr. C-163/91. VoN 199312386. punt 29.
671 Arrest van 25 mei 1993. Bally. nr. C-l8/92. FED1995/527 en VoN 1995/3113. punt 22.
672 Arrest van 11 juli 1996. Regie Dauphinoise, nr. C-306/94. BNB1997/38.
673 Arrest van 15 juni 1989. Commissie tegen Duitsland, nr. C-348/87. FED19891559 enjOB 1991/S-1.
674 Arrest van 14 september 2000. Ambulanter Pflegedienst Kugler, nr. C-384/98. V·N 2000/45.17 en

NTFR2000/1406.
675 Arrest van 11 januari 2001. Cornrnissie tegen Frankrijk, Hr. C-76/99.NTFR2001/181.
676 Arrest van 20 juni 2002. Commissie tegen Duitsland, ill. C-287/00. VoN 2002134.17 en NTFR2002/

935.

272 De YOlvan het Hv] EG binnen het harmonisatieproces



search). Voor deze vrijstellingen geldt dat doel en strekking een iets ruimere toepassing
toestaan.

Maatregelen die dienen om misbruik en ontwijking te bestrijden mogen niet worden toe-
gepast in situaties waarin niet voor rnisbruik en ontwijking gevreesd hoeft te worden."?
Het Hv] EG beschouwt deze maatregelen wellicht als een straf die niet aan iedereen kan
worden opgelegd. Door te kijken naar de aanvraag van de lidstaat om de maatregel te mo-
gen toepassen, geeft het Hv] EGde lidstaten de gelegenheid om de toepassing te sturen.
Indien de lidstaat aangeeft dat hij de hefting wi! vereenvoudigen. mag hij de maatregel
ook toepassen op situaties waarin een maatregel tegen misbruik en ontwijking niet mag
worden toegepast. De laatste volzin van art. 27. lid 1. vormt dan de enige beperking: ver-
eenvoudigingsmaatregelen mogen geen noemenswaardige invloed hebben op de totale
belastingopbrengst in het stadium van eindverbruik. Deze voorwaarde geldt niet voor
maatregelen ter bestrijding van frau de en ontwijking.

De opbouw van het btw-systeem en de samenhang met de plaats die dit systeem inneemt
in het communautaire recht, impliceren dat de teleologische interpretatiemethode vaak
wordt gecombineerd met de systematische. Het Hv] EGgebruikt de teleologische methode
vaak als algemeen kader waarbinnen. door een vergelijking van de doelstelling van de ver-
schillende bepalingen of maatregelen. de samenhang tussen de communautaire bepalin-
gen wordt onderzocht om de exacte bedoeJing en praktische uitwerking van de bepaling
of het begrip te vinden. Dat dit instrument niet altijd even overtuigend wordt toegepast.
blijkt uit een arrest over de toepassing van de vrijstelling van art. 13 B. sub f. Zesde Richt-
lijn.678 Nadat het had overwogen dat de vrijstelling voor weddenschappen.loterijen en an-
dere kans- en geldspelen een praktische doelstelling heeft, merkte het Hv] EG op dat de
faciliterende diensten van verzoekster niet onder de vrijstelling vallen, omdat de doelstel-
ling van art. 13 B. sub d. Zesde Richtlijn'F? een andere is. Het Hv] EGliet echter na de doel-
stelling van laatstgenoemde vrijstelJing toe te lichten. lndien ik het goed zie, is de vrijstel-
ling van art. 13 B. sub d. Zesde Richtlijn eveneens ingevoerd om praktische moeilijkheden
te vermijden. Het oordeel van het HvJEGdat de vrijstelling voor verzekeringshandelingen
beperkter dient te worden uitgelegd dan die voor financiele handeJingen. werd afgeleid
uit de verschillen tussen de bewoording van beide bepalingen.F" De maatstafvan hefting
is lastig te bepalen bij aile vrijgestelde verzekerings- en financiele handelingen. niet aileen
bij weddenschappen en loterijen. Het HvJEGhad kunnen volstaan met de vaste overwe-
ging dat technische diensten niet onder de vrijstelling vallen, en dat de vrijstelling uitslui-
tend toepassing vindt op de handelingen van de belastingplichtige die het risico van uit-
betaling van de prijzen aan de winnaar(s) draagt.

1.6.5 Historische methode

De historische interpretatiemethode valt uiteen in twee varianten: de wetshistorische,
waarbij met name de vastlegging van de discussies tussen de wetgevende organen, in de
meeste landen de leden van de regering en het parlernent, inzicht geeft inwat de wetge-
ver met de bepaling of het begrip heeft beoogd. Ook de openbaar gemaakte adviezen van
adviescolleges aan de wetgever kunnen opheldering bieden over de correcte uitlegging.
De rechtshistorische methode put uit een bredere bron. In deze methode kunnen hand-
boeken en commentaren van eminente rechtsgeleerden. overzichten van de rechtsge-
schiedenis en zelfs de rechtstraditie als bron dienen om de huidige wettelijke bepalingen

677 Arrest van 29 rnei 1997. Skripalle, nr. C-{)3/96.V-N 1998/6.27.
678 Arrest van 13 juli 2006. United Utilities. nr. C-89/05. NTFR2006/1063.
679 Verzoeksterdeed een beroep op hetarrest van 5 juni 1997. SDC. nr. C-2/95. V-N1997. p. 2606. Hier-

in oordeelde het Hv] EG dat voor de toepassing van de vrijstelling van art. 13 B. sub d. niet vereist
is dat de dienstverlener een contractuele relatie onderhoudt met de rekeninghouder. de client
van de bank.

680 Arrest van 8 maart 2001. Skandia. nr. C-240/99. V-N 2001/22.19 en NTFR2001/448.
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te plaatsen en uit te leggen. De communautaire rechtsorde is in dit opzicht minder ont-
wikkeld dan oudere rechtsordes. Hoewel de stukken en verslagen van de Commissie, het
Europees Parlement en de adviesorganen als het Economisch en Sodaal Comite (EESC)
over het algemeen beschikbaar zijn en nuttige informatie bevatten, is niet de gehele wets-
geschiedenis te achterhalen. De Raad vergadert in aile beslotenheid, zodat de redenen
waarom hij een voorstel niet ofmet een aantal wijzigingen aanneemt meestal niet bekend
zijn. De considerans bevat in de meeste gevallen aileen een algemene toelichting op de
redenen voor de invoering van de maatregel, en zelden een toelichting op de individuele
bepalingen.

In de rechtshistorische methode speelt de geschiedenis van het (geschreven en ongeschre-
ven) recht een roL De rechter knoopt aan bij de vorming van het recht, en gebruikt hier-
voor de literatuur waarin de ontwikkeling is beschreven en becomrnentarieerd en de
maatschappelijke context waaronder het recht is gevormd. In de jurisprudentie over de
btw speelt rechtshistorisch onderzoek een marginale rol. Het HvJ EG zoekt de oplossing
binnen de communautaire rechtsorde, en geeft er de voorkeur aan de tradities van de lid-
staten op het gebied van wetgeving en wetstoepassing buiten beschouwing te laten.
Rechtshistorisch onderzoek heeft wei een rol gespeeld bij de afbakening van de werkings-
sfeer van de btw, omdat in dit kader de grenzen aan het territorium van de communau-
taire rechtsorde worden afgetast. Hier raakt het communautaire recht het internationale
recht, zodat een analyse nodig is van geschiedenis, doel en strekking van een internatio-
naal verdrag. Dit onderzoek is vooral uitgevoerd op het gebied van in- en uitvoer en ver-
bod en handelingen. zoals verdovende middelen en vals geld. De internationale verplich-
tingen van alle lidstaten zijn een doorslaggevende factor bij de uitlegging en toepassing
van de btw op de genoemde handelingen (par. 3.2.1).

In de zaak over de definitie van het begrip 'bouwterrein' wees de Nederlandse regering'<'
erop dat art. 4. lid 3. sub b. Zesde Richtlijn de definitie van het begrip 'bouwterrein' uit-
drukkelijk overlaat aan de lidstaten. Het HvJEG aanvaardde dit argument. en vond beves-
tiging van deze uitlegging in het feit dat zowel het aanvankelijke als het gewijzigde voor-
stel van de Commissie voor de Zesde Richtlijn een gemeenschappelijke definitie van
bouwterrein bevatten. De Raad heeft evenwel geen van deze voorstellen aanvaard, zodat
het ervoor moet worden gehouden dat hij de omschrijving aan de lidstaten heeft willen
laten.

In de zaak Kuwait Petroleum=- kwam de ontstaansgeschiedenis van art. 5, lid 6, Zesde
Richtlijn ter sprake. Het HvJ EGhaalde de conclusie van advocaat-generaal Fennelly683
aan, die een verband legde tussen Bijlage A. punt 6. Tweede Richtlijn en art. 5. lid 3. sub a,
van het voorstel van Zesde Richtlijn van 29 juni 1973. Hierin werd onder meerbepaald dat
de onttrekkingen van goederen die waren bestemd om te dienen als monster of als ge-
schenken van geringe waarde, in strijd met de algemene regel niet als belastbare leverin-
gen moesten worden beschouwd. Hieruit concludeerde het HvJEG a contrario dat deze
onttrekkingen, zelfswanneer zijvoor bedrijfsdoeleinden zijn verricht, als belastbare leveringen
moe ten worden aangemerkt indien de geschenken niet van geringe waarde zijn.

In een andere zaak over de onttrekking van goederen voerden de Duitse regering en de
Commissie de ontstaansgeschiedenis van art. 5. lid 6, Zesde Richtlijn aan om hun stand-
punt te onderbouwen.P" Zij waren van mening dat bij de onttrekking voor andere dan be-
drijfsdoeleinden van een bedrijfsgoed dat de belastingplichtige zonder recht op aftrek van
voorbeIasting heeft gekocht, btw verschuldigd is over het gehele goed en de bestanddelen

681 Arrest van 28 maart 1996. Gemeente Emmen, nr. C-468/93, V-N 1996. p. 1545 en FED1996/690.
682 Arrest van 27 april 1999. Kuwait Petroleum. nr. C-48/97. V-N 1999/27.15.
683 Condusie van 9 juli 1998, Kuwait Petroleum. nr. C-48/97. junspr. 1999. p.I-2323.
684 Arresten van 17 mei 2001. Fischer en Brandenstein, nrs. C-322/99en C-323/99. NTFR2001/911.
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indien de belastingplichtige de btw over de uitgaven voor diensten en leveringen verricht
na de aankoop van het goed he eft afgetrokken. De Duitse regering en de Commissie leid-
den deze uitlegging afuit de ontstaansgeschiedenis van art. 5, lid 6, Zesde Richtlijn. lk ci-
teer uit het arrest (punt 50): 'Zij betogen in dit verband, dat de Commissieaanvankelijk had voor-
gesteld, de onttrekking te belasten pro rata van de afgetrokken voorbelasting. Art. 5, lid 3, sub a, van
het voorstel voor de Zesde richtlijn van 29 juni 1973 bepaalde namelijk, dat de onttrekking slechts was
belast voor zover met be trekking tot dat goed of de bestanddelen daatvan recht op vonedigeof gedeel-
telijke btw-aftrek was ontstaan. Deze bepaling was voor de lidstaten echter onaanvaardbaar. Uit het
gebruik van de term ingeval in art. 5, lid 6, Zesde richtlijn zoaIs deze door de Raad is goedgekeurd, in
plaats van de uitdrukking voor zover blijkt in deze context duidelijk de keuze van de communautaire
wetgever voor het eenvoudigheidshalvebelasten van onttrekkingen naar de totale waarde van het goed
en niet alleen naar dewaarde van het bestanddeel ervan waurvoor recht op aftrek bestond, indien voor
het goed zelJgeen voorbelasting mocht worden afgetrokken. '

Het HvJ EG verwierp het betoog van de Duitse regering en de Commissie met een beroep
op het neutraliteitsbeginsel. Het geschil draaide eigenlijk om de vervanging van de woor-
den 'voor zover' (voorstel Commissie) door 'ingeval' (definitieve tekst). Het HvJ EG liet een
van de doelstellingen van de btw, namelijk de heffing van een neutrale belasting die de
concurrentieverhoudingen niet verstoort. prevaleren boven een (volgens de Duitse rege-
ring en de Commissie) duidelijke uiting van de wetgever. De bedoeling van de wetgever
prevaleerde weI boven de neutraliteit in de zaak Commissie tegen Nederland over de af-
trek van voorbelasting op forfaitaire basis685 Het HvJ EG liet blijken dat het van mening
was dat de Nederlandse maatregel de neutraliteit bevorderde, maar constateerde dat de
neutraliteit van het btw-stelsel volgens de huidige ontwikkelingsstand niet volledig is ge-
garandeerd. Het HvJ EG overwoog het volgende op basis van de ontstaansgeschiedenis
(punt 42 tot en met 45):

'Voorts is het in beginsel 20, dat een op de bewoordingen gebaseerde uitlegging van art. 17,
lid 2, sub a, Zesde richtlijn overeenstemt met een op de ontstaansgeschiedenis gebaseerde
uitlegging. Zowerd oorspronkelijk noch in de overeenkornstige vroegere bepaling van de
Tweede richtlijn, namelijk art. 11, noch in het voorstel van de Commissie voor het latere
art. 17, lid 2, Zesde richtlijn uitdrukkelijkgesproken van een andere ondememer. GeliJk het
Hof in het arrest in de zaak Genius Holding echter heeft vastgesteld, is de Raad bij de for-
mulering van art. 17, lid 2, sub a, zowel afgeweken van de formulering van art. 11, lid 1,
sub a, Tweede richtlijn als van die van art. 17, lid 2, sub a, zoals dat in het voorstel van de
Commissievoor de Zesde richtlijn was opgenomen. DeRaad is met name van het voorste!
van de Commissieafgeweken toen hij vast/egde, dat de goederen of diensten - juist - door
een andere belastingplichtige moesten worden geleverd respectievelijk verricht. Dat art. 17
Zesde richtlijn niet in strijd met zijn bewoordingen kan worden uitgelegd, voIgt ten slotte
ook uit de rechtspraak van het Hof terzake.'

Het raadplegen van de oude voorstellen van de Commissie kan inderdaad vruchten afwer-
pen. Vit de overeenkomsten en de verschillen met de definitieve tekst van de Zesde Richt-
lijn kan worden afgeleid op welke punten de Raad de visie van de Commissie deelde, en
op welke niet. De toelichting van de Commissie en de beraadsiagingen in het Europees
Parlement bieden aanknopingspunten voor de uitlegging van de punten die de Raad heeft
aanvaard. Helaas biedt deze vergelijking niet altijd een oplossing, vooral niet wanneer de
Raad van de voorstellen van de Commissie is afgeweken en niet duidelijk kan worden
vastgesteid waarom. Zelfs de verklaring van de regering van een lidstaat (die deel uit-
maakt van de Raad), overtuigt niet aItijd (zie Fischer en Brandenstein).

685 Arrest van 8 november 2001, Cornmissie tegen Nederland, nr. C-338/98, VoN 2001/61.23 en NTFR
2001/1570.
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lndachtig het doorslaggevende belang dat wordt toegekend aan de wi1 van de wetgever,
lijkt het arrest Gaston Schul686, kort na de invoering van de Zesde Richtlijn, een anomalie.
Advocaat-generaal Rozes adviseerde het HvJ EG te beslissen dat art. 2. ten tweede, Zesde
Richtlijn geldig is. zodat de lidstaten de bevoegdheid hebben de invoer van tweedehands
goederen uit andere lidstaten in de hefting van btw te betrekken. Zij leidde dit af uit de
geschiedenis van de Zesde Richtlijn, die niet tot een volledige harmonisatie van het btw-
stelsel heeft geleid. De enige manier om de dubbele heffing van btw bij de invoer van goe-
deren uit andere lidstaten door particulieren te voorkomen, is verdere harmonisatie van
de wetgeving op de grondslag van art. 99 EEG (thans art. 93 EG).

De advocaat-generaal erkende dat het vrije verkeer van tweedehands goederen door de
hefting in de lidstaat van bestemrning wordt gehinderd. Zij haalde de eerste overweging
aan in de considerans bij het voorstel van 30 oktober 1975 voor een richtlijn over de vrij-
stelling van belasting bij de definitieve invoer van persoonlijke bezittingen van particulie-
ren. Uit deze overweging blijkt het voornemen om de volkeren beter bewust te maken van
het bestaan van de Gemeenschap. door hun te laten profiteren van maatregelen die gelij-
ke voorwaarden moeten scheppen voor de communautaire markt als die gelden voor de
binnenlandse markt. De advocaat-generaal merkte op dat de situatie van dubbele belas-
ting, anders dan de raadsman van Gaston Schul stelde, niet het gevolg was van een vergis-
sing. maar was beoogd.

Het HvJ EGoverwoog dat art. 95 EEG (thans art. 90 EG)de lidstaten niet toestond direct of
indirect een hoger bedrag aan btw te heffen op producten die afkomstig waren uit andere
lidstaten. Voor zover door de hefting van btw bij invoer in de lidstaat van bestemming een
hogere btw-druk ontstond op ingevoerde producten in vergelijking met binnenlandse pro-
ducten. was deze heffing niet verenigbaar met art. 95 EEG.Volgens het HvJ EGvormde de
btw, in tegenstelling tot wat de advocaat-generaal meende, een belasting die onder art. 95
EEGvieL Dit artikel gebruikte de term 'binnenlandse belastingen', hetgeen volgens de ad-
vocaat-generaal impliceerde dat de btw, geheven volgens het communautaire systeem,
niet onder dit verbod vieL Het HvJ EGgaf aan deze opvatting niet te delen, omdat het doel
van art. 95 EEG, in samenhang met de bepalingen over de afschaffing van invoerrechten
en heffingen met gelijke werking. de eliminatie was van alle obstakels die aan het vrije
verkeer van goederen in de weg stonden. Dit betekende dat iedere bescherming van bin-
nenlandse producten door het opleggen van discriminerende binnenlandse heffingen
moest worden opgeheven. Het HvJ EG verwees in dit verband naar de doelstellingen die
waren neergelegd in art. 2 en art. 3 EEG (thans art. 2 en art. 3 EG).

Bij de berekening van de btw bij invoer van tweedehandsgoederen uit andere lidstaten
diende (v66r 1 januari 1993) rekening te worden gehouden met de btw die was begrepen
in de waarde van het goed wanneer het de grens passeerde. In antwoord op opmerkingen
van intervenierende lidstaten dat het onmogelijk was dit bedrag te berekenen en de enige
manier was een volledig recht op teruggaafvan btw te verlenen in de lidstaat van uitvoer,
wat een politieke beslissing zou zijn, verwees het HvJ EG naar zijn conclusie dat art. 95
EEG de hefting van een hoger bedrag aan btw bij invoer verbood. Evenmin konden de lid-
staten zich beroepen op administratieve moeilijkheden, omdat de importeur moest bewij-
zen dat het totale bedrag aan btw dat op het ingevoerde goed kwam te drukken, hoger
was in vergelijking met het bedrag aan btw dat op soortgelijke binnenlandse goederen
drukte.

Het HvJ EGliet in de zaak Gaston Schul naar mijn mening een aspect onbesproken. Ik doe I
op art. 15, lid 9. van het voorstel van de Commissie, dat voorzag in een vrijstelling bij de
invoer van gebruikte goederen waarop de btw in de lidstaat van aanschaf niet was terug-
gegeven of afgetrokken. Het gaat om goederen, zoals boten en voertuigen, die vooraf-

686 Arrest van 5 mei 1982, Gaston Schul, or. 15/81,Jurispr. 1982, p. 1409.
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gaand aan de invoer allanger dan zes maanden in het bezit van de importeur waren. Vol-
gens het voorstel mochten de lidstaten een aanvullende hefting opleggen indien het btw-
tarief in de lidstaat van aanschaf lager was dan dat in de lidstaat van bestemming. De rno-
gelijk dubbele heffing kon dus niet aan de aandacht van de Raad zijn ontsnapt. ook niet
omdat de Commissie een apart voorstel had ingediend voor een richtlijn over de definitie-
ve invoer van persoonlijke eigendommen; de advocaat-generaal verwees daamaar.

Het HvJ EGpaste art. 95 EEG.dat directe werking heeft, toe op de btw, die werd gelijkge-
steld met een binnenlandse belasting. De advocaat-generaal achtte dit artikel niet van toe-
passing op de btw omdat zij geen binnenlandse, maar een communautaire belasting is.
Het HvJEGwas een andere mening toegedaan. die het in latere rechtspraak heeft be krach-
tigd.687 Het HvJEG toetste ook de niet-geharrnoniseerde bepalingen in de Zesde Richtlijn
aan art. 95 EEG(thans art. 90 EG).om het vrije verkeer van goederen te beschermen. Het
verbod op directe en indirecte discriminatie in een bepating van primair recht ('de lidsta-
ten heffen') is leidend bij de interpretatie van een bepating van secundair recht.

lk ben van mening dat advocaat-generaal Rozes er niet ver naast zat met de opmerking
dat de mogelijk dubbele heffing bij invoer niet op een vergissing berustte, maar op een
welbewuste keuze van de wetgever. De opmerkingen van de intervenierende regeringen
(vertegenwoordigd in de Raad) wezen ook in deze richting. Het HvJ EG kende evenwel
doorslaggevende betekenis toe aan het duidelijke. direct werkende gebod van art. 95 EEG.
zoals het ook in latere arresten over vermeende directe en indirecte discriminatie deed.

De verwijzingen in de jurisprudentie naar de ontstaansgeschiedenis zijn te fragmenta-
risch (en vervullen bovendien vaak een ondersteunende rol naast de overige argumenten)
om algernene, bruikbare conclusies te trekken over het nut van historisch onderzoek in
het communautaire recht.688 Het HvJEGvolgt de opvatting van de Commissie niet altijd.
lndien het HvJEGvan mening is dat de lezing van de Commissie niet past binnen het sy-
steem of in strijd is met de beginselen die aan het communautaire recht (in de btw ver-
wijst het HvJEGvaak naar het neutraliteitsbeginsel). zoekt het een oplossing die beter in
het systeem past en recht doet aan de algemene beginselen. Het arrest Gaston Schullaat
zien dat het primaire recht - in dit geval het EGVerdrag - het HvJ EG kan inspireren tot
een oplossing voor een probleem dat de Commissie in haar voorstellen wilde aanpakken.
maar dat de Raad om hem moverende redenen voor zich uit heeft geschoven. Een beslis-
sing van de Raad om iets niet te doen. bijvoorbeeld de invoering van een anticumulatiere-
geling bij de invoer van tweedehandsgoederen. wordt dus niet altijd beschouwd als een
expliciete wilsuiting van de wetgever dat de situatie die met de niet-ingevoerde maatregel
moest worden voorkomen. is beoogd. Het HvJEGbeoordeelt aan de hand van andere bron-
nen, zoals het EG-Verdrag, of de lidstaten verplichtingen hebben aanvaard die tot een uit-
legging van de Zesde Richtlijn nopen die recht doet aan deze verplichtingen.

1.6.6 Antidperende methode

De rechter knoopt bij de anticiperende methode aan bij toekomstige wetgeving. en legt
het huidige recht uit in het licht van toekomstige veranderingen. Lidstaten dienen zich te
onthouden van acties die tegen reeds aangenomen, doch nog niet in werking getreden
communautaire wetgeving indruisen.Y? Particulieren kunnen voor de nationale rechter

687 Zie voor een voorbeeid het arrest van 16 december 1986. Commissie tegen ltalie, nr. 200/85. ju-
rispr. 1986. p. 3953. over de toepassing van een verhoogd brw-tarief in Italie op auto's met een
bepaaid type motor. Ook hier toetste het HvJEG of sprake is van directe of indirecte discriminatie
van soortgelijke auto's die uit andere lidstaten afkomstig zijn.

688 Zie in gelijke zin R.F.W. van Brederode. 'Die recht spreekt, recht doer, in De ware koningin der
belastingen', FED1990.

689 Arrest van 18 december 1997. Inter-Environnement Wallonie. nr. C-129/96. Jurispr. 1997. p. 1-
7411.
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niet verlangen dat een eerder, met deze richtlijn strijdig, nationaal voorschrift buiten toe-
passing wordt gelaten voordat de richtlijn in werking is getreden.690

Uit een arrest waarin het Hv] EGeen aantal opmerkingen maakte over de richtlijnconfonne
uitleg van nationale wetgeving die dateerde van v66r de invoering van de richtlijn, kan wor-
den afgeleid dat van een lidstaat die meent dat zijn wetgeving alv66r de invoering van een
richtlijn aan de eisen van de richtlijn voldeed en dientengevolge de nationale wetgeving
niet aanpaste, mag worden verlangd dat hij zijn nationale regelgeving richtlijnconfonn uit-
legt. Het tijdstip waarop deze richtlijnconfonne uitleg ingaat en of dit tijdstip is gelegen
v66r de omzettingsdatum van de richtlijn, blijkt niet duidelijk uit de overwegingen van het
Hv] EG.691 Het Hv] EG herhaalde dat de nationale rechter ervan moet uitgaan dat de lidstaat
ten volle uitvoering beeft willen geven aan de richtlijn. Hij dient de nationale bepalingen,
ongeacht of zij stammen van v66r ofna de richtlijn. zoveel mogelijk uitte leggen in het licht
en de bewoordingen van de richtlijn. Het is aannemelijk dat het Hv] EG heeft bedoeld aan
te geven dat een volledig richtlijnconfonne uitleg na de inwerkingtreding van de richtlijn
is vereist. Deze veronderstelling wordt ondersteund door een eerder arrest over de btw, Ke-
telhandel Van Paassen en Denkavit.v" Anders dan advocaat-generaal Reischl. die betoogde
dat de lidstaten verplicht waren de bepalingen van de Tweede Richtlijn stapsgewijs toe te
pass en tijdens de voorbereidende fasen (i.e. op de datum die de richtlijn bepaalt of. bij ge-
breke daarvan, op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publi-
catieblad, thans art. 254 EG). overwoog het Hv] EG dat de Tweede Richtlijn met ingang van
1 januari 1972. de datum waarop zij uiterlijk de bepalingen van deze richtlijn in nationale
wetgeving moesten omzetten. verbindend was voor de lidstaten.

Het onderzoek naar de jurisprudentie over de btw bevestigt de indruk dat het Hv] EG zich
in het algemeen onthoudt van een anticiperende uitleg. In de zaak Profant=" merkte de
Comrnissie op dat Richtlijn nr. 83/182 over de belastingvrijstellingen voor de tijdelijke in-
voer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap. hoewel nog niet in werking
getreden ten tijde van de invoer die centraal stond in deze zaak, de begrippen kon verhel-
deren die aan bet stelsel van de vrijstellingen in de Zesde Richtlijn ten grondslag liggen.
Het HvJ EG ging niet explidet op deze opmerking in. maar overwoog dat de nationale
voorschriften die waren gebaseerd op art. 14 Zesde Richtlijn. zoals het ten tijde van de in-
voer Iuidde, de grenzen van de gemeenschapsbepalingen waarvan zij de uitvoeringverze-
kerden. in acht dienden te nemen. Deze gemeenschapsbepalingen waren art. 14 Zesde
Richtlijn en art. 95 EEG. de grondslag voor de. zoals het Hv] EG het omschreef. 'hannoni-
satie-inspanning op het gebied van de btw'.

Het HvJ EG past de antidperende methode niet toe. Uit het arrest Ketelhandel Van Paassen
en Denkavit kan veeleer worden afgeleid dat een richtlijn verplichtingen schept voor de
lidstaten (en rechten voor de particulieren, voor zover de bepalingen directe werking heb-
ben) vanaf de datum waarop de richtlijn in nationaal recht moet zijn omgezet. Het is aan
de nationale rechter om te bepalen of aan de particulier een richtlijnconfonn beroep toe-
komt op de nationale wetgeving die volgens de betreffende lidstaat al v66r de aanvaarding
van de richtlijn tot hetzelfde resultaat voerde. Een algemeen antwoord op deze vraag kan
ruet worden afgeleid uit het communautaire recht. Hierbij zal een rol spelen dat de com-
munautaire rechtsorde geen geschreven nonnen bevat. Mits de algemene beginselen. zo-
als het vertrouwensbeginsel, worden gerespecteerd, zal het resultaat tussen de lidstaten
kunnen verschillen door de invloed die het nationale bestuursrecht heeft op de verhou-
ding tussen de burger en de overheid.

690 Arrest van 5 februari 2004, Rieser Internationale Transporte, m. C-157/02, ]urispr. 2004, p. j·1477.
691 Arrest van 16 december 1993, Wagner-Miret, nr. C·334/92, ]urispr. 1993, p. 1-6911.
692 Arrest van 12 juru 1979, Ketelhandel Van Paassen en Denkavit, nrs. 181/78 en 229/78, ]urispr.

1979, p. 2063.
693 Arrest van 3 oktober 1985, Profant, nr. 249/84, ]urispr. 1985, p. 3237.
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1.6.7 Misbruik

1.6.7.1 Inleiding
De jurisprudentie die in de vorige paragrafen werd aangehaald, bevestigt dat het HvJ EG
zich bedient van klassieke interpretatiemethoden. In deze paragraaf komt het leerstuk
misbruik aan de orde, dat teleologische trekken heeft omdat grote betekenis wordt toege-
kend aan doel en strekking van een bepaling. maar meeromvattend is. vooral omdat aan
de hand van objectieve factoren dient te worden vastgesteld of het verkrijgen van een
voordeel in strijd met doel en strekking van de bepaling het wezenlljke doel was. De na-
tionale rechter dient ervoor te zorgen dat de hefting van btw uiteindelijk verloopt alsof
het misbruik niet heeft plaatsgevonden. Dit impliceert weliswaar dat de belastingplichti-
ge een voordeel wordt ontnomen of ontzegd, maar roept tevens de vraag op welke gevol-
gen dit heeft in situaties waarin de belastingplichtige btw he eft voldaan over de handelin-
gen die hij he eft geconstrueerd om het voordeel te krijgen. Deze vraag wordt opgeroepen
door de overweging van het HvJEGdat de transacties dienen te worden geherdefinieerd.
Een andere vraag betreft de positie van derden, die al dan niet bewust aan de op misbruik
gebaseerde handelingen hebben meegewerkt.

In de volgende paragrafen wordt het leerstuk misbruik beschreven. eerst in algemene zin
(par. 1.6.7.2) en vervolgens specifiek toegesneden op de btw (par. 1.6.7.3). Ik besluit met
een aantal aanvullende opmerkingen (par. 1.6.7.4).

1.6.7.2 Misbruik van communautair recht
Particulleren mogen het communautaire recht niet misbruiken om. enerzijds, een voor
hen ongunstige bepaling van nationaal recht te ontwijken=", en anderzijds een uit het
communautaire recht voortvloeiend voordeel te verkrijgen waarop zij. gezien doel en
strekking van de communautaire bepaling of maatregel, geen recht hebben.695 In beide
situaties spelen doel en strekking van de communautaire bepaling of maatregel een be-
langrijke rol. In de eerste situatie om vast te stellen of de nationale bepaling die de parti-
culler op zijn situatie niet toegepast wenst te zien strijdig is met het communautaire
recht, en in de tweede situatie om vast te stellen of toekenning van het voordeel aan de
particuller doe I en strekking van de communautaire bepaling of maatregel fiustreert.

In de eerste situatie dient de verhouding tussen het nationale recht en het communautai-
re recht te worden beoordeeld, zodat de leer over de doorwerking van de communautaire
rechtsorde in de nationale rechtsorde in de beschouwing moet worden betrokken. De
vraag is hier of de nationale bepaling de uitoefening van een communautair recht, zoals
het recht op vrije vestiging ofvrij verkeer van goederen, direct of indirect kan beperken
(zodat deze bepallng buiten beschouwing dient te worden gelaten). De jurisprudentie laat
zien dat de lidstaten zich op bepaalde beperkingen mogen beroepen. mits deze passen
binnen het communautaire recht. Zomogen zij doel en strekking van het communautaire
recht niet fiustreren. en dienen zij een algemeen belang van de lidstaat te beschermen.r'"
Zo dient de beperking proportioneei en doeltreffend te zijn, en mogen geen minder ingrij-
pende maatregelen voorhanden zijn waarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Het
HvJEGstaat toe dat de lidstaten een nationaalleerstuk over de misbruik van recht toepas-
sen. mits het erop is gericht hetzij om te voorkomen dat het communautaire recht wordt
gebruikt op een wijze waarvoor het niet is bedoeld, dan wei om fraude te bestrijden.s??

694 Arrest van 3 december 1974. Van Binsbergen, nr. 33/74. jurispr. 1974. p. 1299.
695 Arrest van 27 oktober 1981. Strafzaak tegen Schumacher. Gerth. Gottrnann en Toepfer. TIr. 250/

80. jurispr. 1981. p. 2465.
696 Arrest van 3 februari 1993. Veronica. nr. C-148/91. Jurispr. 1993. p.1-487.
697 Arresten van 12 maart 1996. Panagis Pafilis. nr. C-441/93.jurispr. 1996. p. 1-1347.en van 12 mei

1998. Kefalas, nr. C-367/96. [urispr. 1998. p. 1-2843.

De rol van het Hv] BG in de harmonisatie van de btw 279



Inde tweede situatie is de vraag ofhet communautaire recht zich tegen ontnerning of wei-
gering van het voordeel verzet in een situatie waarin aan de formele vereisten is voldaan.
Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of de autoriteiten erin zijn geslaagd om
aan te tonen dat de objectieve en de subjectieve elementen die op misbruik wijzen, aan-
wezig zijn. Het HVJEG heeft deze elementen als volgt omschreven=":
1. Het objectieve element be staat hierin, dat in weerwil van de formele naleving van de op-

gelegde voorwaarden. het beoogde doel niet wordt bereikt (onderzoek naar doel en
strekking van de communautaire bepaling ofmaatregel);

2. Het subjectieve element wordt omschreven als de bedoeJing om een voordeel te verkrij-
gen via de kunstmatige creatie van de voorwaarden waaronder dit recht wordt toege-
kend (onderzoek naar de subjectieve elementen, zoals de samenspanning van de be-
trokkenen om het recht op het voordeel op kunstmatige wijze te creeren),

Een particulier die een transactie aangaat met geen andere reden dan de verkrijging van
een voordeel, ziet zijn inspanningen niet beloond. Uitsluitend particulieren die in het ka-
der van een normale handelstransactie aanspraak maken op een voordeel hebben hier
daadwerkelijk recht op. De objectieve toets veronderstelt hetzij kennis van (op basis van
eerdere jurisprudentie of omdat sprake is van een acte clair). dan wei onderzoek naar doel
en strekking. Advocaat-generaal Poiares Madura merkte in dit verband op dat het HvJ EG
heeft geprobeerd een voorzichtig evenwicht te vinden tussen enerzijds de beoordeling
van de nationale rechter of op basis van het nationale recht sprake is van misbruik. en an-
derzijds de verzekering dat die beoordeling de volle werking en de uniforme toepassing
van het cornmunautaire recht niet in gevaar brengt.

1.6.7.3 De arresten Huddersfield en Halifax
Het HvJ EG heeft twee arresten gewezen over de aanwending van het leerstuk misbruik
van recht in de btw.699 Vooral de subjectieve toets in het algemeen geformuleerde leerstuk
over misbruik wekte twijfel of dit leerstuk in een objectieve be lasting toepasbaar was
(par. 1.6.7.2). De verwijzende rechters stelden ten eerste de vraag of een handeling die is
aangegaan met de uitsluitende bedoeJing om een belastingvoordeel te verkrijgen wei een
economische activiteit vormt, en ten tweede of aan belastingplichtigen die een handeling
of een serie handelingen zijn aangegaan met de uitsluitende bedoeling om een belasting-
voordeel te verkrijgen. op basis van het leerstuk van misbruik het recht op aftrek van
voorbelasting kan worden ontzegd. Advocaat-generaal Poiares Maduro concludeerde dat
het leerstuk misbruik ook in de btw van toepassing is. en dat de Zesde Richtlijn zo dient
te worden uitgelegd dat aan een belastingplichtige het recht op vooraftrek kan worden
ontzegd, indien hij dit recht ontleent aan een handeling of een serie handelingen die mis-
bruik van het communautaire recht vormt c.q. vormen. Om van misbruik te kunnen spre-
ken dienen twee objectieve elementen aanwezig te zijn:
1. Doel en strekking van de betrokken bepaJing in de Zesde Richtlijn (bijvoorbeeld dat

voor de vrijgestelde bancaire activiteiten, onderwijsdiensten en verpleging en verzor-
ging van opgenomen personen geen recht op aftrek bestaat) worden geschonden in-
dien het geclairnde recht daadwerkelijk wordt verleend;

2. Het geclaimde recht wordt ontleend aan handelingen waarvoor geen andere verkla-
ring bestaat dan de creatie van dit recht.

De advocaat-generaal stelde voor de beslissing aan de verwijzende rechter te laten, die
dient te onderzoeken of de twee elementen aanwezig zijn. Gezien het objectieve karakter
van de btw, diende het subjectieve element uit het arrest Emsland Starke te worden geob-
jectiveerd. In de btw spelen oogmerk en resultaat geen rol (art. 4. lid 1. Zesde Richtlijn).
en bovendien is een onderzoek naar de motieven en intenties van een belastingplichtige

698 Arrest van 14 december 2000. Emsland Starke. nr. C·llO/99. [urispr, 2000. p. 1-11569.
699 Arresten van 21 februari 2006. Halifax. nr. C-255/02. VoN 2006/13.20 en NTFR2006/359. en Univer-

sity of Huddersfield, nr. C-223/03. VoN 2006/14.19 en NTFR2006/360.
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praktisch beschouwd niet mogelijk. Het komt mij voor dat dit praktische bezwaar zich in
aile juridische aangelegenheden manifesteert, en niet aileen in de btw. Een intentie of
oogmerk zal altijd aan de hand van feiten en omstandigheden. zoals schriftelijke bewijs-
stukken, opgenomen gesprekken en getuigeverklaringen. moe ten worden gereconstru-
eerd. De toepassing van het geobjectiveerde subjectieve element betekent echter dat een
subjectief element - een afgeleid oogmerk om een belastingvoordeel te behalen via een
kunstmatige constructie - via een omweg in de btw is geintroduceerd. Het oogmerk waar-
mee de handeling wordt verricht, leidt tot een ontzegging of ontneming van een fiscaal
voordeel indien het behalen van dit voordeel de verklaring voor de handeling vorrnt - wel-
ke omstandigheid wordt gededuceerd uit de afwezigheid van een andere verklaring voor
de betrokken handeling(en). De advocaat-generaal suggereerde dat een belastingplichtige
die het communautaire recht misbruikte. in een slechtere positie mocht worden gebracht
ten opzichte van de situatie die zonder het misbruik zou hebben bestaan.

Het HvJ EG volgde de conclusie op grote lijnen, maar week op bepaalde punten afvan de
stellige bevindingen van de advocaat -generaal. Het HvJ EG overwoog dat iedere handeling
die voldoet aan de objectieve beschrijving van een economische handeling in de Zesde
Richtlijn een economische handeling is. ongeacht oogmerk of res ulta at (zie voor fraude.
waarbij dit niet het geval is. par. 1.6.7.4). In antwoord op de tweede vraag over de toepas-
baarheid van het leerstuk misbruik van recht. merkte het HvJ EG op dat het verbod op
misbruik van het communautaire recht ook op de btw van toepassing is. Het voorkomen
van mogelijke ontwijking. ontduiking en misbruik is een doelstelling die de Zesde Richt-
lijn erkent en aanmoedigt. Hierbij dienen de lidstaten het rechtszekerheidsbeginsel te res-
pecteren dat voorschrijft dat belastingplichtigen precies op de hoogte moeten zijn van de
strekking van de verplichtingen die de lidstaten aan hen opleggen. 700 Uit de rechtspraak
blijkt dat belastingplichtigen. indien zij de keuze hebben, mogen kiezen voor de transac-
tie die voor hen fiscaal het voordeligst is. Het HvJEG verwees hier naar de zaak waarin een
belastingplichtige de keuze had tussen een vrijgestelde transactie (die haar aftrekrecht
zou beinvloeden] en de opname van een banklening (die dat effect niet zou hebben]."?' De
belastingplichtige is niet verplicht voor de optie te kiezen die de hoogste belastingdruk
tot gevolg heeft. Het HvJ EG verwees in dit verband naar de conclusie van de advocaat-ge-
neraal, en bevestigde zijn opmerking dat belastingplichtigen ernaar mogen streven zo
min mogelijk belasting te betalen door hun economische activiteiten op een bepaalde rna-

700 H.W.M. van Kesteren, 'Een nieuw wapen voor de fiscus in BTW-zaken'. FiscaalpraktijkbJad nr. 7.
2006, wees op de gevaren voor de rechtszekerheid die uit de toe passing van het leerstuk zouden
kunnen voortvIoeien. Hij merkte op dar het het HvJ EG niet zou misstaan om een soortgelijk leer-
stuk te vormen om te voorkomen dat belastingplichtigen worden geconfronteerd met dubbele
heffing. Ook dubbele heffing is duidelijk in strijd met doel en strekking van de regelgeving. Hij
verdedigde dat, hoewellidstaten geen misbruik kan worden verweten, in situaties van dubbele
heffing de lidstaten weI een verantwoordelijkheid dragen voor het ontstaan ervan en daarmee te-
vens voor het wegnemen van die dubbele heffing. J. de Preter en C. Evers, 'De Halifax-doctrine:
one bridge too far!'. MBBnr. 3. 2006, merkten op dar de gebrekkige harmonisatie en de leemten
die hierdoor in het btw-systeem zijn ontstaan, geen reden mogen zijn om de belastingplichtigen
via de Halifax-doctrine aan te pakken. Het leerstuk misbruik zou volgens hen overbodig zijn in-
dien de lidstaten een sluitende nationale btw-wetgeving zouden opstellen. II< deel de mening van
beide auteurs niet. Met de opmerking over de harmonisatie miskennen zij dat de belastingplich·
tigen niet hebben geprobeerd om gebruik te maken van de verschillen in wetgeving tussen de
Iidstaten. Met de opmerking over de sluitende nationale btw-wetgeving miskennen zij dat een
sluitende wetgeving niet bestaat. Hoe de wetgeving ook geformuleerd wordt, er zullen altijd dis-
cussies bestaan over de uitleg en de toepassing. In de huidige samenleving is het onmogelijk voor
iedere denkbare situatie een geschreven norm te geven, zodat rechtsvinding niet tot het lezen
van de regelgeving beperkt kan zijn. Indien zij bepleiten toch naar een dergelijke legistische op-
vatting te streven. onderschrijf ik dit pleidooi niet. Belangrijke factoren zoals clementie, redeJijk-
heid en billijkheid en andere ongeschreven normen laten zich moeilijk in het geschreven recht
inpassen. De regelgeving en de rechtspraak dienen voldoende soepeJheid te bewaren om in indi-
viduele gevallen daadwerkelijk recht te spreken.

701 Arrest van 6 april 1995. BLP, nr. C-4/94, V·N 1995. p. 3030.
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nier in te richten en vonn te geven. Uit het leerstuk van het verbod op misbruik volgt dat
de vrijheid van belastingpliehtigen niet zonder beperkingen is. De volgende elementen,
die beide aanwezig dienen te zijn, wijzen op misbruik:
1. De betreffende handelingen resulteren in een beiastingvoordeel dat in strijd is met de

doelstelling van de bepalingen in de Zesde Richtlijn (hoewel de handelingen voldoen
aan de fonnele voorwaarden - de objeetieve kenmerken - die de Zesde Riehtlijn en de
nationale wetgeving stellen):

2. Het is duidelijk, aan de hand van een aantal objectieve faetoren, dat het wezenlijke doel
van de handelingen is gelegen in het behalen van een fiseaal voordeel. Het HvJ EGver-
wees naar de eondusie van de advoeaat-generaal, die opmerkte dat indien voor de han-
delingen een andere reden aan te wijzen is dan het behalen van dit voordeel, geen spra-
ke is van misbruik. Het HvJEGhe eft zich uitgesproken voor een positieve benadering.
lndien 'het wezenlijke doe!' van de handeling is gelegen in het behalen van een fiseaal
voordeel, is een van de elementen aanwezig die op misbruik wijzen. De advoeaat-gene-
raal ging uit van een negatieve benadering. Het bestaan van' enige autonome eeonomi-
sehe rechtvaardiging'P? voor de handeling zou er volgens hem op duiden dat geen
sprake was van misbruik.

Het eerste element is aanwezig indien een belastingpliehtige die op basis van zijn gewoon-
lijke aetiviteiten geen aftrek van voorbelasting heeft, een handeling verrieht om dit recht
te verkrijgen. Op basis van de hoofdregel van de Zesde Riehtlijn. die een aantal prestaties,
zoals sommige baneaire diensten en onderwijs, vrijstelt zander reeht op aftrek, kan deze
belastingpliehtige op dit reeht geen aanspraak maken. De verlening van dit reeht gaat dus
in beginsel in tegen de doeistelling van de Zesde Riehtlijn dat op vrijgestelde handelingen
voorbelasting dient te drukken.

De zwakke sehakel is de kennis die bij de nationale reehter aanwezig moet zijn omtrent
doel en strekking van de toe te passen bepaling ofmaatregel. In dit verband merk ik op
dat ik de opvatting van de advocaat-generaal niet deel dat de interpretatie altijd betrek-
king heeft op het eommunautaire reeht zelf. Dit is overwegend waar voor verordenin-
gen703• die reehtstreekse werking hebben en zelfs verplichtingen kunnen opleggen aan
particulieren, maar niet altijd voor verdragen en richtlijnen. Riehtlijnen dienen te worden
omgezet in nationaal recht, zadat de verwijzende reehter in wezen nationaal recht - wel-
iswaar richtlijnconform - uitlegt. Het HvJEGhe eft gepreciseerd dat een particulier zich
op direct werkende bepalingen in een richtlijn mag beroepen indien de lidstaat de rieht-
lijn weliswaar correct en tijdig heeft omgezet, maar haar verkeerd toepast."?" Het HvJEG
gaat er kennelijk niet zonder meer vanuit dat volgens het nationale reeht de correete tekst
van de nationale bepaling voorrang heeft boven een verkeerde uitleg door de autoriteiten
die deze bepaling moeten toepassen. Een lidstaat die een riehtlijnbepaling correct heeft
omgezet maar haar verkeerd toepast, schendt zijn communautaire verplichtingen. Het
oordeel van het HvJEGdat de burger een direct beroep toekomt op de correct omgezette
richtlijnbepaling in weerwil van een verkeerde toepassing, voorkomt discussies over de
verhouding tussen de versehillende onderdelen van het nationale reeht en verzekert dat
het resultaat van de richtlijn wordt bereikt. lndien zowel de omzetting als de toepassing
correct plaatsvinden. past de nationale reehter nationaal reeht toe. Hij kan hierop een na-
tionale antimisbruikmaatregel toepassen mits hij doel en strekking van de eommunautai-
re bepaling respeeteert.

702 Engels: 'some economic justification'; Duits: 'eine gewisse wirtschaftliche Rechtfertigung'; Frans:
'justification economique quelconque',

703 Met uitzondering van bevoegdheidstoedelingen en dergelijke bepalingen van zuiver uitvoerende
aard.

704 Arrest van 11 juli 2002, Marks & Spencer, nr. C-62/00,V-N 2002/49.28, FED2002/608 en NTFR2002/
1014.
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Indien de afstand tussen de nationale en de richtlijnbepaling te groot is of de lidstaat de
riehtlijn niet of te laat heeft omgezet. dient de nationale reehter de richtlijnbepaling toe
te passen - mits zij directe werking heeft. Indien de partieulier zich op (doel en strekking
van) een gunstigere nationale bepaling beroept, kan hem de riehtlijn niet worden tegen-
geworpen. In dit laatste geval is verdedigbaar dat het gec1aimde recht niet direct voort-
vloeit uit het eommunautaire recht, maar uit het nationale reeht. De nationale reehter
mag dan een nationaal antimisbruikleerstuk toepassen, waarbij hij geen rekening hoeft
te houden met doel en strekking van de eommunautaire bepaling. In een eonereet geval
kan dit tot het vreemde resultaat leiden dat doel en strekking van de eommunautaire be-
paling uiteindelijk worden gerespeeteerd, omdat de reehter tot het oordeel komt dat de
particulier aan de nationale bepaling geen reeht kan ontlenen. De toepassing van het na-
tionale antimisbruikleerstuk wordt in een dergelijk geval niet beperkt door de grenzen
die het HvJ EGheeft gesteld.i'" Het nationale antirnisbruikleerstuk wordt dan gebruikt
om misbruik van het eommunautaire reeht te voorkomen.

Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzende reehter om vast te stellen of de verrieh-
te handelingen voldoende substantie en belang hebben. Hierbij kan hij de pure kunstma-
tigheid van de handelingen en de economisehe, financiele, persoonlijke en rechtsbetrek-
kingen tussen de betrokken personen in aanmerking nemen.i'" Hoewel het reeht op af-
trek een fundamenteel recht is dat in beginsel direct en volledig moet kunnen worden
uitgeoefend, kan dit recht uitsluitend behouden blijven indien fraude en rnisbruik afwe-
zig zijn. Het HvJEGriep in herinnering dat de lidstaten de genoten aftrek kunnen herzien
bij gewijzigd gebruik van de ingekoehte goederen en diensten. Zo mag herziening plaats-
vinden indien de belastingpliehtige besluit het goed of de dienst voor andere dan bedrijfs-
doeleinden aan te wenden ofvoor vrijgestelde in plaats van belaste handelingen.

Enige autonome eeonomische reehtvaardiging is voldoende om niet van misbruik te spre-
ken, omdat de autoriteiten anders een buitensporige beoordelingsvrijheid hebben om
vast te stellen wanneer sprake is van misbruik. Naar mijn mening is in een situatie waarin
geen eehte besparing wordt beoogd maar uitsluitend een spreiding van de belastingdruk,
geen sprake van rnisbruik. Een belastingpliehtige die ervoor kiest zijn bedrijfsmiddelen te
huren in plaats van te kopen (hoewel hij de financiele middelen heeft om de koop te be-
kostigen), maakt zieh naar rnijn mening niet schuldig aan misbruik. De richtlijn verbiedt
hem niet voor de fiseaal gunstigere huur te kiezen.

Een extreem, aan de jurisprudentie ontleend, voorbeeld van irrationeel handelen door
een belastingpliehtige is de zaak Fini H, over een Deense restauranthouder die na sluiting
van zijn bedrijfweigerde de gehuurde ruimte met verlies onder te verhuren, en aftrek
c1aimde van de voorbelasting die hij over de huur betaalde. Advoeaat-generaal [acobs'"?
merkte op dat tenzij er sprake is van een voornemen tot misbruik van het belastingsy-
steem, belastingpliehtigen in het algemeen ernaar zullen streven om hun eigen verliezen
tot een minimum te beperken. Jacobs meende dat een belastingplichtige die liever een ge-
huurde bedrijfsruirnte ongebruikt laat dan hem tegen een lagere vergoeding onder te ver-
huren, reeht op aftrek heeft van de btw op de huurpenningen nu geen sprake is van mis-
bruik. Dit zou anders zijn indien de gehuurde ruimte voor andere doeleinden werd ge-
bruikt, zoals voor prive-doeleinden, Het HvJEGbevestigde de visie van de advocaat-
generaal, en gaf aan dat belastingplichtigen in geval van misbruik en fraude geen beroep
kunnen doen op het communautaire recht.708 Ik leid uit de bevestiging van het recht op

705 Zie voor een beknopt overzicht de conclusie van A-G Poiares Maduro.
706 Zie de conclusie van A-G Leger van 2 rnei 2006, Cadbury Schweppes, nr. C-196/04. Hij noemt, in

een zaak over de aanvaardbaarheid van nationale antimisbruikmaatregelen op het gebied van de
directe belastingen, een aantal elementen om te toetsen ofhetzij sprake is van een economisch
doel dan weI van misbruik van het recht op vrije vestiging.

707 Conclusie van 28 oktober 2004, Fini H, nr. C-32/03, jurispr. 2005, p. 1-1599.
708 Arrest van 3 maart 2005, Fini H, nr. C-32/03, V-N 2005/15.8 en NTFR2005/322.
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aftrek af dat zelfs een irrationele keuze van een belastingplichtige geen aanleiding vormt
om misbruik te veronderstellen. hoewel het autonome, vanuit economisch oogpunt
rechtvaardige element in deze casus lijkt te ontbreken. Deze casus plaatst de discussie
over wat 'normaal' is in een ander licht. omdat een rationeel handelende ondememer lie-
ver de ruimte onderverhuurt en zo zijn verlies beperkt dan de ruimte ongebruikt laat en
de kosten geheel zelf draagt,

Handelingen die als misbruik worden aangemerkt, dienen geherdefinieerd te worden. Het
Hv] EG lijkt deze herdefinitie zo uit te leggen dat de situatie dient te worden gecreeerd die
zonder het misbruik zou hebben bestaan. De autoriteiten mogen de afgetrokken voorbe-
lasting naheffen, maar dienen hierbij rekening te houden met de btw die de belasting-
plichtige over de kunstmatige handelingen verschuldigd is geworden. Een onschuldige
derde aan wie deze btw in rekening is gebracht, is gerechtigd deze btw volgens de normale
regels als voorbelasting af te trekken.I'"

Het Hv] EG eist dat de belastingplichtige niet slechter af mag zijn na de herdefinitie van
de handelingen dan dat hij zou zijn geweest indien hij de handelingen nooit had verricht.
De conclusie van de advocaat-generaal was op dit punt minder duidelijk. De advocaat-ge-
neraal besprak dit punt niet uitvoerig, maar zijn betoog kon weI worden opgevat als een
aanwijzing dat dubbele hefting c.q. verzwaring van de belastingdruk niet kon worden uit-
gesloten. Het Hv] EG schept duidelijkheid en eerbiedigt onmiskenbaar het adagium dat
belastingheffing geen strafis.

Het HvJ EG geeft de lidstaten de bevoegdheid om misbruik te bestrijden maar beschermt
de belastingplichtige door duidelijk te maken dat het leerstuk misbruik niet mag worden
aangegrepen om de belastingplichtige te straffen. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat
de belastingplichtige niet slechter afis na de ontdekking van het misbruik dan hij zou zijn
geweest indien hij het misbruik niet had gepleegd. Het primaire doe I van het belasting-
recht is niet gelegen in straftoemeting. De lidstaten dienen bij hun fiscale praktijk en wet-
geving rekening te houden met de bescherming van de rechten van de belastingplichtige
die zij van misbruik verdenken. Dit laat uiteraard onverlet dat de lidstaten op basis van
andere nationale wetgeving tot straftechtelijke vervolging over kunnen gaan. In deze pro-
cedure zijn zij onder meer gebonden aan de eisen en de voorwaarden die het intematio-
nale recht stelt aan een correcte en eerlijke strafvervolging. De btw speelt hierbij geen rol.

1.6.7.4 AanvuUende opmerkingen
Een belangrijke doelstelling van de btw is de verzekering van een reele en juiste hefting.
Om deze doelstelling te bereiken, staat aan de rechter en de lidstaten een aantal instru-
menten ter beschikking. In deze paragraafbespreek ik achtereenvolgens de mogelijkheid
een derogatie toe te passen op basis van art. 27 Zesde Richtlijn en de bestrijding van 'ech-
te' fraude.

De lidstaten kunnen op basis van art. 27 Zesde Richtlijn een machtiging vragen om van de
Zesde Richtlijn afwijkende maatregelen in te voeren wanneer zij de hefting willen vereen-
voudigen of fraude en ontwijking willen voorkomen. Zonder geldige machtiging mogen
de lidstaten niet afwijken van de Zesde Richtlijn. Het HvJ EG710overwoog dat de speciale
maatregelen die de lidstaten mogen treffen om fraude en ontwijking tegen te gaan, be-
trekking hebben op twee verschillende fenomenen. De term 'fraude' vereist opzet. De
term 'ontwijking' vereist geen opzet, maar is gebaseerd op objectieve criteria. Dit sluit aan
bij de beginselen van het btw-systeem, waarbij factoren die de mededinging kunnen ver-
storen worden geelimineerd en een belasting wordt geheven die neutraal is, en die wordt
geheven in alle stadia van de productie en de handel. Het btw-systeem is gebaseerd op ob-

709 Arrest van 12 januari 2006, Optigen, nr. C-354/03, V·N 2006/7.20 en NTFR2006/131.
710 Arrest van 12 juli 1988, Direct Cosmetics, nrs. 138/86 en 139/86, Jurispr. 1988, p. 3937.
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jectieve elementen, ongeacht de bedoelingen van de belastingplichtige. Het HvJ EG wees
erop dat de begrippen 'ontduiking' en 'ontwijking' communautaire begrippen zijn. Het
HvJ EG he eft in de jurisprudentie over de toe passing van nation ale derogaties op basis van
art. 27 de volgende uitgangspunten geformuleerd:
1. Alle afwijkende maatregelen dienen proportioneel te zijn, in de zin dat zij geen alge-

mene en systematische afwijking van de Zesde Richtlijn zijn.?"' De maatstaf van hef-
fing mag bijvoorbeeld niet systematisch op een hoger niveau worden vastgesteld dan
de prijs die de consument in dezelfde schakel onder normale omstandigheden betaalt;

2. De be perking aan afwijkende maatregelen die de hefting vereenvoudigen is dat deze
maatregelen geen noemenswaardige invloed mogen hebben op de totale belastingop-
brengst in het stadium van eindgebruik.?" Dit soort maatregelen vormt een nuttig in-
strument om het aftrekmechanisme te vereenvoudigen, bijvoorbeeld om de splitsing
te maken tussen aftrekbare voorbelasting voor belaste handelingen en niet-aftrekbare
voorbelasting voor andere doeleinden 713;

3. Afwijkende maatregelen die dienen ter voorkoming van fraude en ontwijking mogen
slechts worden toegepast in situaties waarin het beoogde doel wordt bereikt en niet
verder gaan dan strikt noodzakelijk is om dit doel te bereiken.F'" Maatregelen die ont-
wijking bestrijden, mogen worden toegepast in situaties waarin de belastingplichtige
geen oogmerk heeft tot het ontgaan van belastingen.

De rechter draagt bij aan de reele en juiste hefting door voorrang te geven aan de econo-
mische werkelijkheid boven een juridische fictie.?" Hij dient aan de hand van de objec-
tieve kenmerken van een handeling vast te stellen welke richtlijnbepalingen van toepas-
sing zijn. De rechter dient bij toetsing van een afwijkende maatregel die zijn bestaans-
reeht aan art. 27 ontleent, te letten op de voorwaarden die het HvJ EG aan de toepassing
heeft gesteld.

Over de relatie tussen art. 27 Zesde Richtlijn en het beginsel van misbruik merkte advo-
caat-generaal Poiares Maduro in zijn conclusie in de zaken Halifax, BUPA Hospitals en
Huddersfield om te beginnen op dat art. 27 niet aan het beginsel in de weg staat. Binnen
de ruimte die art. 27 biedt, mogen de lidstaten nationale bepalingen invoeren om fraude en
ontwijking te bestrijden. Het beginsel van misbruik wordt als zodanig toegepast op het
communautaire recht, en heeft niet tot gevolg dat een eeonomische activiteit wordt gene-
geerd ofbuiten de werkingssfeer van de btw wordt geplaatst. Het beginsel wordt slechts
gebruikt om een reeht aan de justitiabele te onthouden. Indien deze interpretatie leidt tot
een afwijking van de Zesde Richtlijn, betreft het sleehts een afwijking van de tekst (de let-
terlijke betekenis), niet van de maatregel zelf(de geest). Bovendien respecteert deze teeh-
niek de uniforme toepassing van de btw-regels in de lidstaten.

Het lijkt erop dat de advocaat-generaal de maatregelen van art. 27 als aJWijkingen van de
Zesde Richtlijn beschouwt, en het resultaat van het beginsel van misbruik als een interpre-
tatie van de Zesde Richtlijn. Op basis van de doorwerkingsprindpes (par. 1.2.3) veronder-
stel ik dat nationale bepalingen die geen ornzetting van geoorloofde afwijkingen van de
Zesde Richtlijn zijn conform de tekst en de bedoeling van de Zesde Richtlijn moeten wor-
den uitgelegd. Indien dit niet mogelijk is, stelt de nationale rechter de richtlijnbepaling
in de plaats van de nationale be paling - tenzij laatstbedoelde bepaling gunstiger is voor
de belastingplichtige. Het betoog van de advoeaat-generaalleidt er strikt genomen toe dat
het beginsel verbod op misbruik in het laatste geval niet kan worden toegepast. De ver-
wijzende reehter zal aan de hand van de nationale doctrine en de algemene beginselen

711 Arrest van 10 april 1984. Commissie tegen Belgie, nr. 324/82, jurispr. 1984, p. 1861.
712 Arrest van 12 juli 1988, Direct Cosmetics, nrs. 138/86 en 139/86. [urispr. 1988. p. 3937.
713 Arrest van 29 april 2004. Sudholz, ill. C-17/01. NTFR2004/674.
714 Arrest van 29 mei 1997. Skripalle, ill. C-63/96. V-N 1998/6.27.
715 Arrest van 16 januari 2003. Maierhofer, or. C-315/00. FED2003/153.

De rol van het Hv] EG in de hannonisatie van de brw 285



van behoorlijk bestuur tot een aanvaardbaar resultaat moeten komen. Hij heeft de be-
voegdheid om een nationale antimisbruikbepaling toe te passen, mits deze bepaling geen
afbreuk doet aan de volle werking en de eenvormige toepassing van het communautaire
recht.716

Indien nationale maatregelen om het misbruik te voorkomen of ongedaan te maken, ont-
breken, kan een situatie ontstaan waarin de doelstellingen van het communautaire recht
worden geschonden. Ik bepleit dat de nationale rechter de nationale bepaling zoveel rno-
gelijk in lijn met doel en strekking van de Zesde Richtlijn uitlegt en hierbij het door het
HvJ EG geformuleerde leerstuk benut. Deze richtlijnconforme interpretatie is aileen dan
niet mogelijk indien de nationale bepaling zich wat betreft redactie sterk verzet tegen een
richtlijnconforme uitleg. In deze laatste situatie zal vermoedelijk geen sprake zijn van
rnisbruik, omdat de belastingplichtige volledig he eft vertrouwd op een nationale bepa-
ling. Het risico dat hieraan is verbonden, is in beginsel voor rekening van de lidstaat. Dit
is anders indien het belang van de communautaire rechtsorde zich verzet tegen toepas-
sing van het vertrouwensbeginsel, zoals bij de verstrekking van verboden staatssteun
(par. 1.5.4.3).

Het leerstuk misbruik en de jurisprudentie over de speciale maatregelen die de lidstaten
op basis van art. 27 Zesde Richtlijn kunnen invoeren om hetzij de hefting te vereenvoudi-
gen dan weI bepaalde vormen van fraude en ontwijking te bestrijden, bevestigen dat het
beginsel van een juiste en eenvoudige hefting een belangrijk fundament vormt onder het
btw-systeem. Dit beginsel kan tot rechtsonzekerheid leiden voor de belastingplichtige,
omdat hij niet aileen met de tekst, maar ook met doel en strekking van de regelgeving
rekening diem te houden. Het leerstuk misbruik heeft de autoriteiten zeker geen carte
blanche gegeven om hun eigen opvattingen over wat economisch gerechtvaardigd is, in
de plaats te stell en van die van de belastingplichtige. Een belastingplichtige die kan aan-
tonen dat voor zijn handelen, hoe irrationeel op het eerste oog ook, enig economisch doel
bestaat naast de verkrijging van een belastingvoordeel, mag de voor hem gunstigste weg
kiezen,

In het arrest Halifax (par. 1.6.7.3)maakte het HvJEGeen duidelijk onderscheid tussen rnis-
bruik en fraude. In punten 58 en 59 bracht het HvJEG een scheiding aan tussen economi-
sche activiteiten (die de objectieve kenmerken hebben van de economische activiteiten
die aan de btw zijn onderworpen) aan de ene kant, en belastingfraude aan de andere. Als
voorbeelden van fraude noemde het HvJEGvalse aangiften en onregelmatige facturen, Ik
leid hieruit af dat handeJingen die aan de objectieve criteria voldoen van de belastbare fei-
ten die in de Zesde Richtlijn zijn omschreven, economische activiteiten zijn. Als deze han-
delingen tevens voldoen aan de twee kenmerken die het HvJEG voor misbruik heeft ge-
formuleerd, dient de situatie te worden geherdefinieerd, zodat de situatie wordt hersteld
zoals zij zou zijn geweest zonder de transacties die dit misbruik vormen. Per saldo is de
belastingplichtige die heeft geprobeerd het communautaire recht te misbruiken, niet
slechter af in vergelijking met de situatie waarin hij zonder dit misbruik zou hebben ver-
keerd. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt. is vermoedelijk gelegen in de complexe
verhouding tussen het communautaire en het nationale recht, en de onduidelijkheid die
bij het onderzoek naar doel en strekking van een bepaling van communautair recht kan
optreden. Uitsluitend de Raad kan in deze situatie verbetering brengen; het gaat niet aan
een belastingplichtige die heeft geprobeerd hiervan gebruik te maken, te straffen, Het is
dan voldoende hem het beoogde ofverkregen voordeel te onthouden c.q. te ontnemen.

716 Arrest van 12 maart 1996, Pafitis. nr. C-441j93. jurispr. 1996. p. 1-1347.
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Bij fraude is evenwel geen sprake van een economische activiteit, omdat het HvJ EG er
kenneIijk vanuit gaat dat in een dergelijke situatie slechts op papier (de valse aangifte en
de onregelmatige facturen) aan de btw onderworpen transacties worden gefingeerd."? In-
geval van fraude mogen de lidstaten een belastingplichtige afuemer die van de fraude op
de hoogte was of had moeten zijn, het recht op aftrek weigeren van de voorbelasting die
hij op zijn aankopen aan de leverancier heeft: voldaan. Of de belastingplichtige zich in de-
ze positie beyond, dient aan de hand van objectieve (in de btw is geen plaats voor een on-
derzoek naar het oogmerk of de intentie van een belastingplichtige) omstandigheden te
worden bepaald. Bij de omschrijving van het begrip 'fraude' maakte het HvJ EG geen mel-
ding van het enkele - opzettelijke - nalaten om de aangegeven btw aan de autoriteiten te
betalen. Het is aannemelijk dat deze situatie als frauduleus moet worden aangemerkt, zo-
dat de in deze aline a beschreven gevolgen intreden. De autoriteiten mogen de aftrek wei-
geren aan een afuemer die wist of had moeten weten dat de btw niet zou worden betaald.

De frauderende belastingplichtige die btw op zijn facturen vermeldt, is weI gehouden de-
ze btw te betalen. De autoriteiten kunnen een belastingplichtige toestaan de facturen te
herstellen, mits het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig wordt
uitgeschakeld.Z'" Hierbij is niet van belang of de opsteller van de factuur te goeder trouw
is. Indien dit gevaar inderdaad kan worden geneutraliseerd en de factuur kan worden her-
steId, kan uiteindelijk een situatie ontstaan die gelijk is aan die na de herdefinitie van de
handelingen die zijn opgezet om het communautaire recht te rnisbruiken. Het is aan de
lidstaten om de deelnemers aan de fraude op basis van de nationale strafrechtelijke bepa-
lingen te vervolgen en te bestraffen. Belastingen zijn niet bedoeld als straftoernetingsin-
strument.?"? Het enige nadeel dat het leerstuk misbruik met zich meebrengt, is het ont-
houden of ontzeggen van een voordeel waarop de belastingplichtige naar doel en strek-
king van de Zesde RichtIijn geen recht heeft:. Een persoon die wordt gestraft:, bevindt zich
nadien in een slechtere positie in vergeIijking met de positie die zonder het plegen van
het strafbare feit zou zijn ontstaan. Het gevolg van het leerstuk rnisbruik is dat de belas-
tingplichtige in dezelfde positie wordt gebracht. Hiervan gaat geen afschrikkend effect
uit, wat weI kan worden gezegd van strafoplegging.

1.6.8 Condusie

In deze paragraaf heb ik de interpretatiemethoden beschreven die het HvJ EG ter beschik-
king staan, en voorbeelden gegeven van het gebruik van elke methode in de jurispruden-
tie. In het arrest Cilfit heeft het HvJ EG geoordeeld dat:
- De bewoordingen van de bepaling in beginsel leidend zijn, doch dat hierbij rekening

moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van het communautaire recht.
Bij de taalkundige of grammaticale uitleg is vergelijking van de verschillende taalver-
sies vereist (taalkundige of grammaticale interpretatie);

- Indien de taalversies gelijkluidend zijn, de be paling dient te worden bezien in de con-
text van de maatregel waarvan zij deel uitrnaakt of van het communautaire recht als
geheel (systematische of contextuele intetpretatie);

- Bij de uitlegging rekening dient te worden gehouden met doe I en strekking van de be-
paling of de maatregel waarvan de bepaling deel uitmaakt (teIeologische interpretatie).

Tevens kunnen uit de jurisprudentie de volgende regels worden afgeleid:

717 Arrest van 6 juli 2006, Alex Kittel, nr, C-439/04, NTFR2006/979.
718 Arrest van 19 september 2000, Scbmeink & Cofreth en Strobel, nr. C-454/98, VoN 2000/47.16 en

NTFR2000/1461.
719 Ik ben, anders dan J. de Preter en C. Evers, 'De Halifax-doctrine: one bridge too far!', MBB nr. 3,

2006, van mening dat de Halifax-doctrine niet is bedoeld am belastingplichtigen 'aan te pakken'.
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- Doel en strekking kunnen soms worden gereconstrueerd aan de hand van de werkdo-
cumenten, de voorstellen van de Commissie, de commentaren van de adviesorganen
en de verklaringen van de lidstaten (rechtshistorische en wetshistorische interpretatie):

- Het HvJ EG verwijst veelvuldig naar de ontwikkelingsstand van het communautaire
recht. De voortschrijdende uitbreiding en verdieping van het communautaire recht is
mede van invloed op de uitlegging van een begrip, bepaling ofmaatregel van commu-
nautair recht:

- Het HvJ EG onthoudt zich van toepassing van communautaire wetgeving die nog niet
in werking is getreden. De anticiperende interpretatiemethode wordt niet toegepast.

Het communautaire recht, dat zijn karakter niet aIleen aan institutionele kenmerken ont-
leent maar ook aan cu1turele (zoals de veeltaligheid, de beladen geschiedenis, verschillen-
de gewoonten en het grote aantal burgers binnen zijn toepassingsgebied), kent twee op-
vallende interpretatietechnieken, die als communautaire concepten zijn ontwikkeld. De
eerste techniek is die van de taalvergelijking, die wordt toegepast zodra de taalversies af
wijken of zelfs grote verschillen vertonen. De taalversie die het dichtste doel en strekking
van de bepaling of de maatregel benadert, verdient dan de voorkeur. De tweede techniek
is het verbod op misbruik van het communautaire recht. Ook hier be palen doel en strek-
king van de vermeend misbruikte bepaling of maatregel of de particulier het aan de com-
munautaire rechtsorde ontleende recht, zoals restitutie bij uitvoer en aftrek van btw,
daadwerkelijk toekomt. Indien doel en strekking zich tegen toekenning verzetten en het
oogmerk om het recht te verkrijgen de enige reden was om een transactie aan te gaan,
wordt de particulier het recht ontzegd of ontnomen.

In beide technieken zijn de sleutelwoorden doel en strekking. Zoals ook de jurisprudentie
op het gebied van de btw laat zien, is de teleologische interpretatiemethode - al dan niet
gecombineerd met de systematische - de meest gebruikte methode. am doel en strekking
vast te stellen, gebruikt het HvJ EG de bronnen die ik inpar. 1.5. heb beschreven. Indien
de bepating wat betreft tekst of context met overige bepalingen voldoende duidelijk is,
volstaat de tekst als bron. Deze taalkundige methode wordt volgens de Ciltit-doctrine wel-
iswaar standaard als eerste toegepast, maar biedt inde meeste gevallen geen afdoende op-
lossing. Vooral de laatste tijd is het zwaartepunt verschoven naar doel en strekking.

De bovenstaande technieken zijn ook geschikt voor de rechter die met het nemen van de
beslissing is belast (bijvoorbeeld de nationale rechter die een bepaling van communautair
recht dient uit te leggen in een aan hem voorgelegd geschil).

1.7 CONCLUSIE

Het HvJ EG heeft geoordeeld dat de lidstaten een autonome rechtsorde hebben gevestigd
die rechten en verplichtingen creeert, en ten behoeve waarvan zij hun soevereiniteit heb-
ben begrensd. Niet aIleen de oorsprong, maar ook de inhoud van het communautaire
recht heeft een autonoom, communautair karakter. De lidstaten zijn verplicht op alle ni-
veaus de volledige toepassing van het communautaire recht te verzekeren en zich te ont-
houden van aUe handetingen die deze verplichting frustreren. Particulieren kunnen zich
op een direct werkende bepaling beroepen indien de lidstaat zijn communautaire ver-
plichtingen niet (correct) naleeft, wat ook geldt voor direct werkende bepalingen in de
Zesde Richtlijn. In een dergeJijke situatie is de nationale rechter gehouden de nationale
be paling richtlijnconform uit te leggen. Als dit niet tot het door de Zesde Richtlijn oeoog-
de resultaat leidt, dient de nationale rechter de richtlijnbepating toe te passen. Een lid-
staat die een voldoende gekwalificeerde schending begaat, is gehouden de uit deze schen-
ding voortvloeiende schade aan zijn burgers te vergoeden. Deze staatsaansprakelijkheid
strekt zich uit tot een kenneJijke schending van de nationale rechter die in laatste instan-
tie oordeelt. De uitlegging en toepassing van communautaire bepalingen mogen Diet af
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hankelijk zijn van het nationale recht van de lidstaten. dit om te bereiken dat in alle lid-
staten hetzelfde resultaat wordt bereikt. Op dit beginsel bestaan twee uitzonderingen:
1. Slechts indien de uitlegging explidet aan de lidstaten is overgelaten. mogen de natio-

nale wetten en gebruiken worden meegewogen. doch binnen bepaalde grenzen (de lid-
staten mogen op basis van het beginsel van de gemeenschapstrouw het doel en de
strekking van de bepaling niet negeren of het nuttige effect ondergraven);

2. Indien de bepaling verwijst naar rechtsgebieden die nog niet zijn gehannoniseerd of
geeniformeerd, mogen de lidstaten aanknopen bij de eigen wetgeving en gebruiken.
Hierbij dienen de lidstaten de algemene beginselen te eerbiedigen. Deze vrijheid wordt
evenzeer begrensd door de gemeenschapstrouw en door de samenhang binnen het
communautaire recht.

De voortschrijdende verbreding en verdieping van het communautaire recht (de ontwik-
kelingsstand) hebben gevolgen voor de definitie van begrippen die voorkomen in de com-
munautaire wetgeving. Het is mogelijk dat begrippen evolueren, maar het is aannemelijk
dat deze ontwikkeling uitsluitend van niet-communautair naar communautair plaats-
vindt. De inhoud en de betekenis van communautaire begrippen kunnen aan verschillen-
de bronnen worden ontleend. zoals het geschreven recht (waartoe ook de intemationale
verdragen horen die aile lidstaten binden) en het ongeschreven recht (de beginselen). De
beginselen. en vooral het neutraliteitsbeginsel, vereisen dat niet de vorm maar de inhoud
prevaleert bij de hefting van btw. Niet zozeer een analyse van de (doorgaans op nationaal
recht gebaseerde) overeenkomsten. maar vee leer een onderzoek naar de feiten en omstan-
digheden bepaalt hoe een transactie moet worden geduid. De opvattingen van de modale
afnemer kunnen hierbij van belang zijn.

Bij de vonning van de jurisprudentie staan aan het HvJ EG verschillende methoden ter be-
schikking. Deze methoden zijn implidet genoemd in het arrest Cilfit, waarin het HvJ EG
aanwijzingen geeft aan de nationale rechters over de samenwerkingsprocedure bij de vor-
ming van het communautaire recht. In de praktijk toont het HvJ EG een voorkeur voor
een systematische en teleologische interpretatie van communautaire begrippen, al dan
niet in combinatie. Het recent gefonnuleerde leerstuk misbruik, dat ook teleologische
trekken heeft, zal in de nabije toekomst verder worden uitgewerkt in de jurisprudentie.
De nationale rechters zulien de aanwijzingen uit het arrest Cilfit, die hun enige beoorde-
lingsruimte geven bij het nemen van de beslissing om prejudiciele vragen te stellen, moe-
ten opvolgen. Zij hebben niet de bevoegdheid om zelfstandig een handeling van een in-
stelling van de Gemeenschap buiten toepassing te laten, nietig te verklaren ofte vernieti-
gen; dit oordeel is voorbehouden aan het HvJ EG. Op deze wijze bewaakt het HvJ EG de
omvang van het communautaire recht.

In de volgende hoofdstukken van dit deel bespreek ik aan de hand van een aantal thema's
op welke wijze het HvJ EG heeft bijgedragen aan de harrnonisatie van de btw. Bij deze be-
spreking wordt getoetst ofhet HvJ EG de in dit hoofdstuk beschreven instrumenten heeft
gebruikt en hoe dit gebruik heeft bijgedragen aan een unifonne(re) toepassing van de btw
in de Gemeenschap. In par. 1.4.3. is uiteengezet dat de plaats binnen de communautaire
rechtsorde een belangrijke indicator vorrnt voor de aanwezigheid van communautaire be-
grippen. Hoe belangrijker of dieper ingebed binnen de communautaire rechtsorde, hoe
groter de kans dat de maatregel of be paling communautaire begrippen bevat en dat indi-
catoren die op het tegendeel wijzen. zoals een verwijzing naar de nationale rechtsorde
van de lidstaten. ontbreken. De aanduiding van het thema geeft aan welke plaats aan de
btw moet worden toegekend in het onderzoek. Het eerste thema, de ontwikkelingsstand,
betreft de plaats van de btw binnen de communautaire rechtsorde in het algemeen. Het
tweede en het derde thema plaatsen de nadruk op de twee functies die de btw binnen de
communautaire rechtsorde heeft.
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Als eerste thema komt de ontwikkelingsstand van de btw aan de orde, die als een algeme-
ne methode geldt om de vordering van de harmonisatie te meten sinds het ontstaan van
de communautaire rechtsorde. In Deel I werd de conclusie getrokken dat de btw nog niet
volledig geharmoniseerd is. en dat de regelgever nog niet is geslaagd in de opdracht die
hij in de considerans van de Eerste Richtlijn voor zichzelfheeft neergelegd. Bij de bespre-
king van dit thema staat de vraag centraal welke gevolgen het HvJEGaan de niet-voltooi-
de harmonisatie verbindt. Komen eventuele problemen die uit het gebrek aan harm om-
satie voortvloeien, zoals situaties van dubbele of geen heffing. een toename van de admi-
nistratieve lastendruk voor het bedrijfsleven bij de uitbreiding van de economische
activiteiten naar andere lidstaten en de moeilijkheden die optreden bij de inning en de
controle van de btw, voor rekening en risico van de belastingplichtige ofvoor die van de
lidstaten? Hebben de Jidstaten op terreinen die niet of summier in de Zesde Richtlijn zijn
geregeld, zoals de administratieve verplichtingen, de inning en de controle, volledige vrij-
heid, ofwordt deze vrijheid ingeperkt door de communautaire rechtsorde?

Het tweede therna is de interne markt. Bij deze bespreking staat het gebruik van de instru-
menten centraal die het HvJEGheeft ontwikkeld, namelijk het leerstuk van de doorwer-
king, de contextuele benadering van het communautaire recht, de communautaire be-
grippen en de bronnen en methoden van rechtsvinding. Het gebruik van deze instrumen-
ten wordt gedemonstreerd aan de hand van de jurisprudentie over het vrije verkeer van
goederen, diensten, personen (i.e. belastingplichtigen) en kapitaal. Hoe heeft het HvJ EG
eraan bijgedragen dat de Gemeenschap bij de vervulling van een van haar taken. namelijk
de instandhouding van de interne markt, niet wordt gehinderd door een btw die het vrije
verkeer belemmert? Ook hier speelt de vraag naar de verde ling van de lusten en de lasten
tussen de belastingplichtige en de lidstaten, en of deze verdeling wordt beheerst door de
communautaire rechtsorde. In dit onderzoek staan de inhoud van de belastbare feiten, de
belastingplichtige en de plaats van de prestatie centraal.

Het derde thema is het stelsel van eigen middelen. In dit deel van het onderzoek staat cen-
traal welke instrumenten het HvJ EGheeft ingezet om te bereiken dat de lidstaten, wat
het btw-aandeel van de eigen middelen betreft, volgens de gemeenschappelijk vastgeleg-
de uitgangspunten bijdragen aan de dekking van de uitgaven van de Gemeenschap. Het is
logisch te veronderstellen dat dit resultaat aileen kan worden bereikt indien de op com-
munautair niveau aangenomen maatregelen (i.e. de regelgeving over de eigen middelen
en de Zesde Richtlijn) in aile lidstaten op eenduidige wijze worden uitgelegd en toegepast.
De modaliteiten die in dit onderzoek een rol spelen, zijn de omvang van de economische
activiteiten, de maatstafvan heffing (i.e, de uniforme grondslag) en de vrijstellingen. De
rol van het HvJEG in dit proces vormt het belangrijkste punt van onderzoek met betrek-
king tot dit thema.

De indeling van de overige hoofdstukken van Deel II is als volgt:
- De visie van het HvJEGop de ontwikkelingsstand van de btw. In dit verband dient zich

de vraag aan hoe en waar het HvJ EG in de verschillende ontwikkelingsstadia de grens
heeft getrokken tussen de gebieden binnen de btw die zijn geharmoniseerd aan de ene
kant, en de gebieden waarop aan de lidstaten enige beleidsruimte c.q. -vrijheid is gela-
ten, aan de andere. Dit aspect staat centraal in hoofdstuk 2.
De uitlegging die het HvJ EGheeft gegeven aan de bepalingen van de Zesde Richtlijn
die betrekking hebben op het vrije verkeer van vooral goederen en diensten. In dit ver-
band wordt ook aandacht besteed aan de vraag of, en zo ja welke, mogelijkheden het
HvJEG heeft om moeilijkheden binnen de interne markt op te lossen. Hierbij wordt
vooraI aandacht besteed aan het gebruik van de in dit hoofdstuk beschreven instru-
menten. Dit aspect staat centraal in hoofdstuk 3.
De uitlegging die het HvJ EGheeft gegeven aan de bepalingen van de Zesde Richtlijn
die van invloed zijn op het stelsel van de eigen middelen. Dit onderzoek draait om de
vraag welke instrumenten het HvJEGheeft gebruikt om de regelgeving rond de eigen
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middelen. al dan niet in samenhang met de Zesde Richtlijn, te interpreteren. Een be-
langrijke factor binnen dit onderzoek is de functie van de eigen middelen binnen de
communautaire rechtsorde en hoe deze functie de harmonisatie van de btw heeft
bemvloed. Dit aspect staat centraal in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting van de bevindingen over de rol van het HvJEGbij de
harmonisatie van de btw. In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de vraag
welke rol het HvJEGheeft vervuld binnen het harmonisatieproces. Bij de beantwoording
van deze vraag staan de functie en de betekenis van communautaire begrippen centraal.
Deze vraag zal in de volgende hoofdstukken eerst per thema (de ontwikkelingsstand. het
vrije verkeer en de eigen middelen) worden behandeld.
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2 De roI van het Hv] EG bij de bepaIing van de
ontwikkeIingsstand van de btw

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de jurisprudentie besproken hoe het HvJ EG be-
paalt of een aan hem voorgelegde prejudiciele vraag betrekking heeft op hetzij een onder-
werp dat is geharmoniseerd, dan wei een onderwerp dat (nog) aan de lidstaten is gelaten.
Het sleutelwoord in dit hoofdstuk is dus de ontwikkelingsstand van de btw als onderdeel
van de communautaire rechtsorde. Vit de jurisprudentie van het HvJEG kan worden afge-
leid dat er drie hoofdvarianten bestaan:
1. De bepalingen schrijven voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk voor welk resul-

taat de lidstaten moeten bereiken;
2. De bepalingen bieden de lidstaten een bevoegdheid of een keuze (de lidstaten 'rnogen'

c.q. 'kunnen'), ofverwijzen expliciet naar het nationale recht van de lidstaten;
3. De Zesde Richtlijn biedt geen enkele voorziening.

In de eerste variant is voldoende duidelijk wat de richtlijngever wilde bereiken, en zijn de
lidstaten verplicht die maatregeIen te treffen die geeigend zijn om dit doel te bereiken. De
lidstaten mogen zeIf de vorrn en de middelen kiezen, maar zij zijn verplicht ervoor te zor-
gen dat de voldoening aan de communautaire verplichtingen op aile niveaus is verze-
kerd.720Het HvJ EG heeft geoordeeld dat belastingplichtigen een direct beroep kunnen
doen op de Zesde Richtlijn indien een voldoende nauwkeurige en onvoorwaardelijke be-
paling niet, niet tijdig ofniet correct in de nationale regelgeving is orngezet. Het HvJ EG
oordeelde dat de vrijstellingen van art. 13, hoewel de lidstaten bevoegd zijn voorwaarden
vast te stellen om een juiste en eenvoudige toepassing te verzekeren en aile fraude, ont-
wijking en misbruik te voorkornen, voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn. De-
ze voorwaarden rnogen niet de inhoud van de vrijstellingen betreffen.P! Tot deze variant
behoren ook voldoende nauwkeurige en onvoorwaardelijke bepalingen die de lidstaten
hetzij de mogelijkheid bieden van een hoofdregeI van de Zesde Richtlijn afte wijken722,

dan wei die de lidstaten een keuze bieden.723Het HvJ EG legt 'voldoende nauwkeurig en
onvoorwaardelijk' ruim uit, zodat aan de meeste bepalingen in de Zesde Richtlijn directe
werking toekornt. Zo kan een belastingplichtige zich direct beroepen op art. 4, lid 5, Zesde
Richtlijn om te voorkomen dat een publiekrechtelijk lichaarn ten onrechte als overheid
wordt aangemerkt.?" Dit oordeel heeft tot gevolg dat in de btw kan worden gesproken
van een beperkte vorrn van derdenwerking, narnelijk tussen een particuliere belasting-
plichtige en een publiekrechtelijk lichaam. Dit kan samenhangen rnet de vaste lijn in de
jurisprudentie dat een lidstaat op aile niveaus en via al zijn organen zijn cornmunautaire
verplichtingen dient te vervullen. Het HvJ EG rekent een publiekrechtelijk lichaarn dat
wellicht niet als overheid optreedt, kennelijk tot de nationale organen die aan de gemeen-

720 Arrest van 11 juli 2002, Marks & Spencer, nr. C-62/00,V-N 2002/49.28, FED 2002/608 en NTFR 2002/
1014.

721 Arrest van 29 januari 1982, Becker, nr. 8/81, FED 1988/749.
722 Arrest van 7 maart 2002, Commissie tegen Finland, nr. C-169/00, V-N 2002/18.24 en NTFR 2002/400.
723 Arrest van 7 mei 1998, Commissie tegen Spanje, nr. C-124/96, jurispr. 1998, p.I-2501.
724 Arrest van 8 juni 2006, Feuerbestattungsverein Halle, nr. C-430/04, NTFR 2006/938.
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schapstrouw zijn gebonden. Het is derhalve met aannemelijk dat deze derdenwerking
zich uitstrekt tot situaties tussen particuliere belastingplichtigen.

In de tweede variant hebben de lidstaten een bepaalde beoordelingsmarge of -vrijheid, die
zij binnen de grenzen van het communautaire recht kunnen benutten. Deze bevoegdhe-
den en keuzemogelijkheden vloeien uit het communautaire recht voort, en berusten op
een bewuste handeling van de communautaire wetgever. Mits de lidstaten binnen de aan
hen toegekende ofbij hen achtergebleven speelruimte blijven, handelen zij met in strijd
met hun communautaire verplichtingen.P''

In de derde variant voorziet de Zesde Richtlijn niet in een bepaling die zich leent voor in-
terpretatie door het HvJEG. zodat het HVJEG in beginsel moet constateren dat de ontwik-
keling van de btw met ver genoeg is gevorderd om een communautaire oplossing te vin-
den voor de vraag die aan hem is voorgelegd. Wei kan de vraag worden gesteld of de com-
munautaire verplichtingen [zeals art. 5 EEG. thans art. 10 EG. het beginsel van de
gemeenschapstrouw. maar ook de eerbiediging van de vrijheden en de fundamentele
rechten) zich niet in algemene zin verzetten tegen een nationale regeling die per lidstaat
kan verschillen. Indien een particu1ier de vraag opwerpt of het een lidstaat is toegestaan
een bepaalde maatregel te handhaven die mogelijk in strijd is (of gedurende de loop der
tijd is geraakt) met de communautaire verplichtingen van deze lidstaat, dient te worden
beoordeeld of de ontwikkeling van het communautaire recht een nationale maatregel
heeft ingehaald. Hiervan kan sprake zijn als de maatregel het vrije verkeer tussen de lid-
staten hindert of. spedfiek in het geval van de btw, een emstige inbreuk maakt op de
grondbeginselen van het btw-stelsel die de communautaire wetgever niet he eft voorzien.
De eenheid en de belangen van de communautaire rechtsorde kunnen dwingen tot beper-
king van de vrijheid die de lidstaten in deze aangelegenheid is gelaten.

De eerste en de tweede variant worden gedekt door de ontwikkelingsstand van de btw. Bij
de eerste variant heeft het HvJEG de bevoegdheid de bepaling volledig uit te leggen vol-
gens de criteria van het arrest Cilfit (par. 1.2.4) Bij de tweede variant heeft het HvJ EG de
bevoegdheid om de bepaling marginaal uit te leggen. Het onderwerp waarop de bepaling
ziet, valt binnen de onrwikkelingsstand, maar de lidstaten hebben enige marge behouden.
Het is aan het HvJ EG om te beoordelen of de lidstaten binnen deze marge zijn gebleven.
Uitsluitend de derde variant valt buiten de ontwikkelingsstand van de btw. Op deze vari-
ant ligt de nadruk in dit hoofdstuk, en vooral op de vraag hoe het HvJEG beoordeelt of
een onderwerp buiten de ontwikkelingsstand van de btw valt. De vraag die vervolgens
dient te worden beantwoord, is of de stand van de integra tie of harmonisatie op andere
terreinen van het communautaire recht toch tot een communautaire oplossing dwingt.
Een belangrijke rol bij de beantwoording van deze vraag is weggelegd voor het primaire
recht, vooral het EG-Verdrag en de beginselen.

In de volgende paragrafen wordt aan de hand van de jurisprudentie in drie verschillende
stadia van de ontwikkeling van het communautaire recht (het klassieke acquis, de verdie-
ping en de verbreding van het acquis en de versnelling van het acquis) beschreven op wel-
ke wijze het HvJ EG beoordeelt hoever de ontwikkelingsstand is voortgeschreden. Ook
wordt onderzocht of de twee functies die de btw binnen de communautaire rechtsorde
heeft, namelijk de vergemakkelijking van het vrije verkeer en onderdeel van het stelsel
van eigen middelen, een rol hebben gespeeld.

725 Arrest van 18 juni 1998. Comrnissie tegen Prankrijk, nr. C-43/96. VoN 1998/38.10. Dit arrest han-
delde over de bevoegdheid van de lidstaten om uitsluitingen van het recht op aftrek tijdens de
overgangsperiode te handhaven. Het HvJEGoordeelde dat de Raad deze bevoegdheid ruim heeft
bedoeld, zodat Frankrijk ook de aftrek op bepaalde zakelijke kosten mocht uitsluiten. Zie in de-
zelfde zin het arrest van 5 oktober 1999. Royscot Leasing. nr. C-305/97, VoN 1999/49.18.
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2.2 KLASSIEKE ACQUIS

2.2.1 Inleiding

Tijdens het klassieke acquis, de periode tot het jaar 1993 die in het teken stond van de
voorbereiding op de vorrning van de interne markt, voorzag de Zesde Richtlijn niet in bij-
zondere regels voor de invoer van goederen uit andere lidstaten door particulieren
(par. 2.2.2), noch in regels om dubbele hefting te voorkomen bij de verkoop van tweede-
handsgoederen die van particulieren afkomstig waren en in het handelsverkeer terug-
keerden (par. 2.2.3). In de arresten waarin aan het HvJEG de vraag werd voorgelegd of de
dubbele heffing die hiervan het gevolg was verenigbaar was met de communautaire
rechtsorde, werden de nationale bepalingen die de lidstaten op beide punten handhaaf
den getoetst aan de ontwikkelingsstand van het communautaire recht (waarbij de funda-
mentele doelstellingen van de harmonisatie-inspanning op het gebied van de btw, met na-
me het vrije verkeer van personen en goederen en het voorkomen van dubbele belasting-
hefting de richtsnoeren vormden). De arresten uit dit ontwikkelingsstadium van de
communautaire rechtsorde hebben dus een directe relatie met het vrije verkeer van goe-
deren en personen binnen de gemeenschappelijke markt. In par. 2.2.4. wordt een arrest
besproken waaruit de invloed van de ontwikkeling van de btw op de overgangsbepaling
van art. 28 Zesde Richtlijn blijkt. In par. 2.2.5. volgt een conclusie.

2.2.2 Invoer van goederen uit andere lidstaten door particulieren

Het eerste arrest uit het klassieke acquis dat direct betrekking heeft op de ontwikkelings-
stand van de btw handelde over de invoer van goederen uit andere lidstaten door particu-
lieren. Het Hv] EG726overwoog dat de Zesde Richtlijn voorschreef dat de invoer van goe-
deren aan de btw was onderworpen, wat ook gold voor de invoer van goederen uit andere
lidstaten. Deze hefting vormde geen verboden heffing van gelijke werking als een invoer-
recht in de zin van art. 12 en art. 13, lid 2, EEG(art. 23, lid 1. en art. 25 EG),omdat zij was
vastgelegd in de Zesde Richtlijn. De heffing diende te voldoen aan de beperkingen van
art. 95 EEG(art. 90 EG),dat hogere binnenlandse heffingen op gelijksoortige goederen uit
andere lidstaten verbood. Het HvJEG oordeelde dat dit verbod impliceerde dat bij de be-
rekening van de btw bij invoer rekening moest worden gehouden met de nog in de waarde
van het goed begrepen btw die was betaald in de lidstaat van uitvoer. Het HvJEG oordeel-
de dat de heffing bij invoer in overeenstemming moest worden gebracht met het EEG-Ver-
drag. De lidstaten hadden geen onbeperkte bevoegdheid om btw te heffen bij invoer van
goederen uit andere lidstaten; zij hadden zichzelfbeperkingen opgelegd via het EEG-Ver-
drag. In een later arrest herhaalde het HvJ EG deze uitgangspunten.F" Het overwoog dat
de lidstaten, hoewel art. 14 Zesde Richtlijn destijds bepaalde dat de nationale voorschrif-
ten omtrent de tijdelijke invoer van goederenuit andere lidstaten verder mochten wor-
den toegepast tot de inwerkingtreding van communautaire regels. geen volledige beoor-
delingsvrijheid toekwam. De gehandhaafde nationale voorschriften dienden rekening te
houden met de grenzen die door het gemeenschapsrecht werden getrokken. zoals de fun-
damentele doeIstellingen van de harmonisatie-inspanning op het gebied van de btw (met
name het vrije verkeer van personen en goederen en het voorkomen van dubbele belas-
tingheffing). Het vrije verkeer van diensten en kapitaal speelde in dit stadium van de ont-
wikkeling van de btw kennelijk geen (of slechts een ondergeschikte) rol. De lidstaten
mochten de bewegingsvrijheid van de onderdanen niet beperken via de dubbele belasting
van hun voertuigen. Het Hv] EGerkende in beide arresten weliswaar dat de harmonisatie
een zich geleidelijk ontwikkelend proces is, maar maakte tegelijkertijd duidelijk dat de
lidstaten de nationale voorschriften die zij mochten handhaven, dienden uit te leggen in
lijn met de doelstellingen van de Zesde Richtlijn. De lidstaten hadden hun volledige be-

726 Arrest van 5 mei 1982. Gaston Schill I. nr. 15/81. BNB1982/225.
727 Arrest van 3 oktober 1985. Profant. nr. 249/84. ]urispr. 1985. p. 3237.
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oordelingsvrijheid verloren in aangelegenheden die werden gedekt door de voortschrij-
dende harmonisatie.

Simons tekende aan dat het HvJEG het begrip 'binnenIandse belasting' een geheel nieuwe
betekenis had gegeven.P" Dat begrip is in zijn context en oorspronkelijke bedoeling op te
vatten als een belasting die in de betreffende lidstaat wordt geheven. Hij lichtte toe dat in
de commentaren op het EG-Verdrag aan dit punt geen aandacht werd besteed, terwijl de
uitvoerige jurisprudentie over art. 95 EEG steeds gevallen betrof van zakelijke aard waar
het bestaan van een restant van reeds in andere lidstaten geheven bela sting niet aanwezig
was, of, indien wellicht aanwezig, geen onderwerp van discussie was. Volgens Simons be-
sliste het HvJ EG in Gaston Schul impliciet dat onder 'binnenlandse belasting' ook in an-
dere lidstaten geheven belastingen kunnen vallen, althans voor zover ze nog in de waarde
van de in het binnenland ingevoerde goederen zijn begrepen. Hij typeerde deze belissing
als een zeer extensieve interpretatie om een bepaalde doelstelling te bereiken, namelijk
om de grondslagen van artt. 2 en 3 EEGen met name de totstandkoming van een gerneen-
schappelijke markt te verwezenlijken. Simons meende dat het HvJ EG zich met wetgeving
had bezig gehouden, wat buiten de taak van een rechter valt. Omdat art. 95 EG aan de ene,
en artt. 12 en 13 EEG over invoerrechten en heffingen van gelijke werking aan de andere
kant, elkaar niet kunnen overlappen, paste de beslissing van het HvJ EG wei in het EEG-
Verdrag. Simons opperde dat het begrip 'binnenlandse belastingen' als bedoeld in art. 95
zijn territoriale betekenis had verloren en een zuiver functionele betekenis had gekregen:
het karakteriseert de soort belasting. Hij achtte deze interpretatie beter dan de opvatting
van de advocaat-generaal, die de btw geen binnenIandse belasting achtte. Daarvan was
volgens Simons nog lang geen sprake; de btw was nog steeds een nationale belasting, die
slechts aan Europese richtlijnen was onderworpen. Ikneem aan dat Simons dit standpunt,
onder de huidige ontwikkelingsstand, nog steeds zou onderschrijven.

In haar oorspronkelijke voorstel voor een Zesde Richtlijn had de Commissie een regeling
opgenomen die dubbele hefting moest voorkomen (art. 15, punt 9). De Raad heeft dit voor-
stel niet overgenomen, hetgeen als een aanwijzing kan worden beschouwd dat de lidsta-
ten een dergelijke anticumulatiebepaling wilden uitstellen. Een aantal jaren later nam de
Raad richtlijnen aan over de permanente invoer van goederen door particulieren?"
(par. 1.6.6). Sinds 1 januari 1993 wordt de overbrenging van goederen van de ene lidstaat
naar de andere door een particulier niet meer als uitvoer en invoer aangemerkt. Speciale
regels zijn nog van toepassing op de levering van nieuwe vervoermiddelen en accijnsgoe-
deren om te verzekeren dat de btw toekomt aan de lidstaat van gebruik (par. 3.2.2. van
Deel I).

2.2.3 Binnenlandse verkoop van tweedehandsgoederen

De andere arresten uit het klassieke acquis die handelden over de ontwikkelingsstand van
het communautaire recht, gingen over de verkoop van tweedehandsgoederen. In het oor-
spronkelijke voorstel voor een Zesde Richtlijn had de Commissie een anticumulatiemaat-
regel opgenomen om dubbele hefting te voorkomen bij de verkoop van tweedehandsgoe-
deren. De Raad aanvaardde het voorstel op dit punt niet, maar nam een overgangsbepa-
ling op in art. 32 Zesde Richtlijn. Tot de Raad een richtlijn voor de verkoop van
tweedehandsgoederen, antiquiteiten, kunstvoorwerpen en voorwerpen voor verzamelin-
gen zou aannemen, zouden de lidstaten hun eigen regeling mogen toepassen. Nederland
en lerland pasten een inruilregeling toe, waarbij de verkoper van een nieuw goed de in-
ruilwaarde van een soortgelijk gebruikt goed, dat de koper als gedeeltelijke betaling aan
de verkoper overhandigde, van de maatstafvan hefting mocht aftrekken.

728 A.L.e. Simons, 'Een doorbraak in de internationale B1W, WFR1982}684.
729 Richtlijn nr. 83}182van 28 maart 1983, Richtlijn nr. 83/183 van 28 maart 1983 en Richtlijn or. 89/

604 van 23 november 1989.
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Uit doel en strekking van de betrokken regelingen leidde het HvJ EG730af dat de nationale
regelingen werden gedekt door art. 32 Zesde Richtlijn. Het was niet de bedoeling dat een
deel van de vergoeding voor het nieuwe goed aan de btw werd onttrokken, maar dat de
btw die nog drukte op het ingeruilde goed werd gecompenseerd. De regelingen deden dus
recht aan doel en strekking van art. 32 Zesde Richtlijn. De Nederlandse inruilregeling dek-
te niet de enkele verkoop van tweedehandsgoederen, i.e. zonder inruil van een gelijksoor-
tig gebruikt goed. Bij de verkoop van gebruikte goederen ontstond dubbele heffing. zodat
de vraag rees of dit verenigbaar was met de Zesde Richtlijn. In de zaak ORO Amsterdam
Beheer BV en Concerto By731overwoog het HvJ EG dat 'A1vorens de vraag kan worden beant-
woord of de Iidstaten kunnen of moe ten handelen omdat de Raad in gebreke is gebleven om, zoals is
voorgeschreven in art. 32, eerste alinea, van de Zesde richtlijn, de communautaire belastingregeling
vast te stellen inzake gebruikte goederen, zij opgemerkt dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat, wanneer
de Raad ingebreke blijft maatregelen te nemen ten aanzien waarvan de Europese Gemeenschappen bij
uitsluiting bevoegd zijn, er in bepaalde gevallen in beginsel geen bezwaar tegen kan worden gemaakt,
dat een lidstaat nationale maatregelen handhaaft of vaststelt die ertoe strekken om de doelstellingen
van de Gemeenschap te verwezenlijken binnen het kader van de krachtens art. 5 EEG-Verdrag732 op
hem rustende verplichting tot samenwerking. Uit deze rechtspraak kan echter geen algemeen beginsel
worden afgeleid, dat de lidstaten verplicht zouden zijn om in plaats van de Raad op te treden, wanneer
deze laatste nalaat de tot zijn bevoegdheid behorende maatregelen te nemen.'

Het HvJ EG verwees naar de jurisprudentie over de invoer van gebruikte goederen door
particulieren uit andere lidstaten (par. 2.2.2). waarin het oordeelde dat de heffing van btw
over de volle invoerwaarde van uit andere lidstaten afkomstige goederen een discrimina-
toir effect kon hebben, zodat de lidstaten gehouden waren maatregelen te nemen om de-
ze discriminatie te voorkomen. Deze discriminatie van uit andere lidstaten ingevoerde
goederen was op grond van het EEG-Verdrag verboden. Bij binnenlandse verkoop was van
een dergelijke discriminatie geen sprake. Ook ging de analogie met de zaak Kiihne733 niet
op. In deze zaak oordeelde het HvJ EG dat een belastingplichtige bij het gebruik van een
tot zijn ondernemingsvermogen behorend goed voor andere dan bedrijfsdoeleinden. geen
btw was verschuldigd over componenten waarop geen btw was afgetrokken (zoals een
tweedehands auto). Deze uitsluiting volgde uit art. 6, lid 2, sub a, Zesde Richtlijn en was
expliciet in de regelgeving voorzien.

Het HvJ EG merkte op dat de harmonisatie van de indirecte belastingen een geleidelijk
proces is. Art. 32 Zesde Richtlijn impliceerde dat de harmonisatie zich nog niet uitstrekte
tot de binnenlandse verkoop van tweedehandsgoederen. Het HvJ EG conc1udeerde dat het
gemeenschapsrecht en de communautaire voorschriften inzake btw zich in hun huidige
stand niet verzetten tegen een nationale wettelijke regeling op grond waarvan voor de be-
rekening van de btw die over de bij de verkoop van gebruikte goederen behaalde omzet
verschuldigd was, geen rekening werd gehouden met de belasting die nog begrepen was
in de prijs van goederen die met het oog op de wederverkoop van niet-belastingplichtige
particulieren waren betrokken. Het binnenlandse verkeer mocht minder gunstig worden
behandeld dan het intracommunautaire.

Van Thiel noemde het oordeeljuridisch duidelijk, maar achtte het resultaat niet geheel be-
vredigend.P" De dubbele belasting die ontstond was niet alleen tegenstrijdig aan een van de
fundamentele aspecten van het Europese btw-systeem, maar was ook onrechtvaardig. De

730 Arresten van 10 juli 1985, Conunissie tegen Nederland en Commissie tegen Ierland, nrs. 16/84 en
17/84, FED 1985/509.

731 Arrest van 5 december 1989. ORO Amsterdam Beheer BV en Concerto BV, nr. C-165/88, FED 1990/
92.

732 Nu art. 10 EG.
733 Arrest van 27 juni 1989, KUhne. nr. 50/88, FED1990/739.
734 S.C.M.G. van Thiel, 'ORO: geen recbt op aftrek van restbelasting die nog op ingekocbte gebruikte

goederen drukt', WFR1990/178.
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btw beoogt immers slechts de toegevoegde waarde te belasten hetgeen door een combinatie
van belasting op brutoverkoopprijs en recht op aftrek van voorbelasting wordt gerealiseerd.
Zelfs als het onmogeJijk is de aftrek van restbelasting toe te staan dan nog is het de vraag of
het in dit geval juist is om de brutoverkoopprijs als maatstaf van heffing te nemen. Het ware
volgens hem denkbaar dat de btw slechts over het verschil tussen inkoopprijs en verkoop-
prijs zou worden geheven, zodat slechts de toegevoegde waarde zou worden belast. Ook ont-
stond een verschillende btw-behandeling van overigens identieke nationale en internatio-
nale transacties omdat de restbelasting in de nationale situatie niet en in de internationale
situatie weI aftrekbaar is. Als een ondernemer immers een tweedehands goed betrekt uit
het buitenland is de invoer weliswaar belast, maar is de restbelasting aftrekbaar (ik neem
aan dat hij bedoelde: verrekenbaar op basis van het arrest Gaston Schul) terwijl de uiteinde-
lijk op invoer betaalde btw aftrekbaar is als voorbelasting. De juridische argumenten om af-
trek van voorbelasting toe te staan zijn echter zeer zwak. Van Thiel weet het probleem aan
de nalatigheid van de Raad, maar het lOU naar zijn mening te ver gaan uit een nalatigheid
van de Raad een verplichting voor de lidstaten afte leiden. Volgens Verstraate/-" lOU het ar-
rest Gaston Schul ook op binnenlandse situaties moeten worden toegepast om verrekening
mogelijk te maken van de in de in het tweedehands goed begrepen btw. Ik ben meer de me-
ning van Van Thiel toegedaan. InGaston Schulleidde het HvJEG uit het EG-Verdrag een ab-
soluut verbod af om goederen uit andere lidstaten zwaarder te belasten dan binnenlandse
goederen. Een dergelijk verbod kon niet worden ingeroepen om dubbele belasting in zuiver
binnenlandse situaties te voorkomen. Deze dubbele belasting nam de Raad, tot aan de aan-
vaarding van de regeling voor tweedehandsgoederen. kennelijk voor lief. Ik ben ervan over-
tuigd dat dit evenzeer gold voor de invoer van tweedehandsgoederen uit andere lidstaten
(zie het commentaar op Gaston Schul).

2.2.4 Invloed ontwikkelingsstand op de overgangsregeling van art. 28

Aan het einde van het klassieke acquis benadrukte het HvJ EG het belang van de voort-
schrijdende ontwikkeling in zijn arrest over de overgangsregeling die Spanje toepaste op
de diensten van onder andere beeldend kunstenaars, schrijvers. literaire, grafische en fa-
tografische medewerkers van tijdschriften en periodieken en componisten.?" Spanje
voerde de vrijstelling voor deze diensten in na de in art. 28. lid 3. sub b. Zesde Richtlijn
genoemde datum waarop de overgangsperiode zou eindigen. Het HvJ EGverwees naar zijn
advies van 4 oktober 1979. nr. 1/78. waarin het overwoog dat rekening moest worden ge-
houden met de ontwikkeling van het communautaire recht op de datum waarop een be-
paling werd toegepast (ik leid uit deze overweging af dat begrippen kunnen evolueren en
dat de ontwikkelingsstand van het communautaire recht onverenigbare bepalingen van
nationaal recht kan inhalen). Hoewel de overgangsperiode stilzwijgend was verlengd,
mocht dit geen aanleiding zijn voor de lidstaten om vrijstellingen te verlenen die zij niet
mochten verlenen. Het doel van art. 28. lid 3. sub b. Zesde Richtlijn. namelijk de geleide-
lijke aanpassing van de nationale bepalingen, lOU anders worden gefrustreerd.P? Spanje
had deze vrijstelling niet mogen invoeren zonder hierom in de Toetredingsakte te verzoe-
ken. omdat het toetrad na de beeindiging van de overgangsperiode.P"

735 ].W. Verstraate. aantekening in FED1991/100.
736 Arrest van 17 oktober 1991. Commissie tegen Spanje, nr. C-35/90.jurispr. 1991. p. 1-5073.
737 Uit bet arrest van 6 juli 2006. Talacre Beach. nr. C-251/05.N1FR2006/1021. kan worden afgeleid

dat ook de algemene regel dat op de levering van goederen die een gebeeJ vorrnen. slechts een
tarief wordt toegepast. ondergeschikt is aan de doelstelling van de overgangsregeling. Het Ver-
enigd Koninkrijk mocht de toepassing van het nultariefbeperken tot het hoofdgoed, de caravan.
en de levering van ondergescbikte goederen, zoals de binnenuitrusting van de caravan. hiervan
uitsluiten. De stelling van Talacre Beach dat het nultarief op het geheel moest worden toegepast,
werd verworpen.

738 Arrest van 21 juni 1988. Tattersalls. nr. 10/87. jurispr. 1988. p. 3281. In dit arrest merkte bet Hv]
EG op dat in het huidige stadium van harmonisatie van de btw de Iidstaten bevoegd waren be-
paalde handelingen vrij te stellen, die nonnaliter belast zouden zijn.
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Ik vind de motivering van het HvJ EG merkwaardig, hoewel de uitkomst voUedig recht
doet aan de aard van de overgangsbepaling. Mijn opmerking betreft de omschrijving van
het doel van art. 28, lid 3, sub b, Zesde Richtlijn. Naar mijn mening is moeilijk vol te hou-
den dat het doe I van deze bepaling de aanpassing van de nationale bepalingen (ik veron-
derstel aan de hoofdregels van de Zesde Richtlijn) is, indien de genoemde datum van be-
eindiging van de overgangsregeling niet als automatisch effect heeft dat de be paling haar
geldigheid verliest. Het resultaat van deze bepaling lijkt me dan niet de aanpassing van de
nationale bepaling, maar de instandhouding van de verschillen. De nadien toetredende
lidstaten hadden baat bij het arrest. omdat zij hieruit konden afleiden dat zij bij toetre-
ding expliciet moesten verzoeken om toepassing van een overgangsbepaling. Daarvan
hebben zij inderdaad gebruikgemaakt.

2.2.5 Conclusie

De arresten over de voorkoming van dubbele belasting bij invoer laten zien dat in een si-
tuatie waarin het secundaire recht, in casu de Zesde Richtlijn, niet in een regeling voor-
ziet, de lidstaten gebonden zijn aan de beperkingen die uit het primaire communautaire
recht voortvloeien. Het EEG-Verdragverbood heffingen van gelijke werking bij invoer als-
mede directe en indirecte discriminatie van goederen die uit andere lidstaten afkomstig
waren. De (economische) dubbele belasting van goederen die uit andere lidstaten afkom-
stig waren, was niet toegestaan. De bepaling in de Zesde Richtlijn die de lidstaten opdroeg
btw te heffen bij de invoer van goederen uit andere lidstaten, diende te worden uitgelegd
in het licht van een dwingend geformuleerde bepaling van primair recht. Deze situatie
viel strikt genomen onder de eerste variant van par. 2.1. (de Zesde Richtlijn voorzag in het
resultaat, narnelijk heffing bij invoer), maar kreeg een onverwachte wending door het ver-
bod van art. 95 EEG.De ontwikkelingsstand van het communautaire recht vereiste een op-
lossing die een belangrijke doelstelling van het EEG-Verdrag respecteerde: geen hogere
belastingen op goederen die uit andere lidstaten afkomstig waren. De dubbele belasting
van goederen die zich in het binnenland bevonden, was niet verboden. Integendeel,
art. 32 Zesde Richtlijn impliceerde dat de communautaire wetgever hiervoor in dit ont-
wikkelingsstadium van het communautaire recht nog geen communautaire oplossing
had gewild. De lidstaten mochten hun eigen bepalingen toepassen, mits doe I en strekking
daarvan te verenigen waren met de Zesde Richtlijn (en met de verboden in het EEG-Ver-
drag). Deze situatie is een combinatie van de tweede en de derde variant van par. 2.1. De
Zesde Richtlijn bood de lidstaten een optie omdat de regelgever nog geen communautaire
regeling wilde. Uiteraard mocht de uitoefening van de optie niet tot gevolg hebben dat de
lidstaten handelingen die onder de normale regels van de Zesde Richtlijn vielen, een spe-
ciale behandeling zouden geven, of dat een van de doelstellingen van de Zesde Richtlijn
zou worden ondergraven. Om dit te voorkomen, diende de speciale regeling die de indivi-
duele lidstaat wilde invoeren te worden getoetst aan het communautaire recht.

Uit het arrest over art. 28 Zesde Richtlijn kan worden afgeleid dat, hoewel zij nog zo lang-
zaam gaat. de harmonisatie van de btw volgens het HvJ EG een onomkeerbaar proces is.
Dat de regelgever geen opvolging heeft gegeven aan een harmonisatieopdracht in de Zes-
de Richtlijn, betekent niet dat de bevoegdheid in kwestie is teruggegeven aan de lidstaten.
Uit dit arrest kan worden afgeleid dat een stilzitten of -zwijgen van de regelgever niet
wordt opgevat als een teruggave van bevoegdheden aan de lidstaten. Ik leid uit het arrest
af dat een dergelijke teruggave, bijvoorbeeld op basis van het subsidiariteitsbeginsel, ex-
pliciet dient te gebeuren. Individuele lidstaten kunnen aan een gebrek aan voortgang in
het harmonisatieproces geen eenzijdige bevoegdheden ontlenen.
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2.3 VERDIEPING EN VERBREDING ACQUIS

2.3.1 Inleiding

Het belangrijkste terre in waarop de lidstaten tijdens de verbreding en de verdieping van
het acquis (1992 - 2000) over aanzienlijke bevoegdheden beschikten, is de vervulling van
de administratieve verplichtingen. Over deze bevoegdheden gaan de meeste arresten
waarin het HvJ EGomwille van de nog nietvoltooide harmonisatie ruimte aan de lidstaten
moest laten. In deze periode wees het HvJ EG een arrest dat een (nog steeds bestaand) ge-
brek in de harmonisatie van andere aard illustreerde, namelijk de schadelijke invloed die
een gebrek aan harmonisatie van de btw-tarieven heeft op de vrije mededinging (vrijheid
van diensten) binnen de interne markt. In de volgende paragrafen wordt het gebrek aan
harmonisatie op het gebied van de tarieven (par. 2.3.2) en de administratieve verplichtin-
gen (par. 2.3.3) besproken. Ik besluit met een conclusie (par. 2.3.4).

2.3.2 Tarieven

Tijdens de periode van de verbreding en de verdieping van het acquis waren de tarieven
niet geharmoniseerd. Niet alleen liepen de tarieven tussen de lidstaten uiteen, maar ook
waren de lidstaten bevoegd om verschillende tarieven te hanteren voor goederen en dien-
sten op basis van de overgangsbepalingen en Bijlage H. Ideal Tourisme, een onderneming
die internationaal busvervoer verzorgde, betoogde dat de onderwerping van deze dienst
aan een positief btw-tarief een schending van de neutraliteit en van het gelijkheidsbegin-
sel opleverde. Zij tekende bezwaar aan tegen de voldoening van btw omdat het vervoer
over dezelfde afstand per vliegtuig was vrijgesteld met recht op aftrek van voorbelasting.
Subsidiair betoogde zij dat de vrijsteIling voor vervoer per vliegtuig verboden staatssteun
vormde. Het HvJ EG739overwoog dat een lidstaat enerzijds het recht heeft tijdens de over-
gangsperiode het internationaal vervoer per vliegtuig vrij te stellen (art. 28, lid 3, sub b,
jo. Bijlage F, punt 17), en anderzijds internationaal vervoer per bus te belasten. Weliswaar
is een lidstaat gehouden bij de omzetting van een richtlijn rekening te houden met het
gelijkheidsbeginsel, maar deze verplichting baatte Ideal Tourisme niet. Het HvJ EG over-
woog dat het btw-stelsel het resultaat is van een geleidelijke harmonisatie, en dat de vol-
ledige harmonisatie nog niet verwezenlijkt is. Een lidstaat is dus gerechtigd art. 28, lid 3,
sub b, toe te passen zolang de regelgever geen definitieve communautaire bepalingen
heeft vastgesteld.

Dit arrest is een goede illustratie van de invloed die de niet-voltooide harmonisatie heeft
op het vrije verkeer op de interne markt, omdat het ene soort vervoer belast is met btw
terwijl het andere soort vervoer van iedere druk is bevrijd. Hoewel Ideal Tourisme gelijk
heeft dat de btw-regeling haar concurrentiepositie kan schaden, is het van belang niet te
verge ten dat de twee soorten vervoer op bepaalde punten niet vergelijkbaar en niet con-
currerend zijn. Een consument zal zich bij zijn keuze niet in eerste instantie laten leiden
door een verschil in btw-druk. Advocaat-generaal Cosmas merkte op dat indien de vrijstel-
ling van art. 28, lid 3, sub b, tot discriminatie leidde, dit niet aan de Zesde Richtlijn kon
worden tegengeworpen en geen reden kon vormen om de vrijstelling van art. 28, lid 3,
sub b, uit te breiden. De advocaat-generaal had hier ook aan toe kunnen voegen dat de af-
schaffing van de overgangsbepalingen van art. 28 de beste garantie zou vormen om een
verschil in btw-behandeling op te heffen. Deze verschillen treden niet alleen op tussen
prestaties die mogelijk met elkaar concurreren, zoals bus- en vliegreizen. maar ook tussen
de lidstaten. Het EESC heeft daarom gelijk indien het stelt dat de overgangsbepalingen
van art. 28 Zesde Richtlijn dienen te worden afgeschaft (par. 3.2.3. van Deel I).

739 Arrest van 13 juli 2000. Ideal Tourisme, fir. C-36/99, jurispr. 2000, p. 1-6049.
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2.3.3 Administratieve verplichtingen

Het belangrijkste terrein waarop de lidstaten ruime bevoegdheden hebben behouden, is
dat van de administratieve verplichtingen. In de periode van het klassieke acquis had het
HvJEG al bepaald dat de lidstaten de bevoegdheid hadden om zelfte bepalen wat onder
een factuur diende te worden verstaant'"; art. 22, lid 3, Zesde Richtlijn noemde slechts de
minimale eisen waaraan een factuur moest voldoen. Art. 22, lid 8, gaf de lidstaten de be-
voegdheid om aanvullende eisen te stellen om de juiste heffing van de belasting te verze-
keren en fraude te voorkomen. Deze eisen mochten niet verder gaan dan strikt noodzake-
lijk om het beoogde doel te bereiken, en mochten de uitoefening van het recht op aftrek
niet praktisch onmogelijk of uitzonderlijk moeilijk maken. De beoordeling of de nationa-
le regels aan deze eisen voldeden, werd aan de verwijzende rechter overgelaten.

In een aantal arresten van later datum bevestigde het HvJEG het uitgangspunt dat de lid-
staten op het terrein van de factuurvereisten een aanzienlijke vrijheid hebben behouden,
maar gafhet de lidstaten een aantal (soms niet-bindende) aanwijzingen om de lasten voor
het bedrijfsleven te verlichten. Zo mogen de lidstaten andere facturen dan het origineel,
zoals een kopie, accepteren als bewijs van aftrek?" en konden zij, tot de invoering van de
factureringsrichtlijn, de ontvanger toestaan in plaats van de belastingplichtige de factuur
op te maken742 (sinds de implementatie van de factureringsrichtlijn zijn de lidstaten ver-
plicht deze faciliteit te bieden onder de voorwaarden die de Zesde Richtlijn stelt in art. 22,
lid 3, sub a; par. 2.3.3. van Deel I). Indien de gegevens op de factuur voldoende aankno-
pingspunten bieden voor de stelling dat de ontvanger de btw is verschuldigd op grond van
de verleggingsregeling, dienen de lidstaten ook de eventuele aftrek van de btw als voor-
belasting mogelijk te maken?43

De eisen die aan de factuur worden gesteld zijn inmiddeis grotendeels geharmoniseerd
door de invoering van de factureringsrichtlijn. Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben
voor de interpretatie van de regels in de Zesde Richtlijn over de factuur en de uitoefening
van het recht op aftrek. De Zesde Richtlijn beschrijft in de huidige tekst wat een factuur
is, hoewel de lidstaten op bepaalde punten een zekere vrijheid hebben behouden. In ver-
gelijking met het voorstel van de Comrnissie is het uiteindelijke resultaat teleurstellend:
de huidige tekst van de Zesde Richtlijn bevat zoveel keuzemogelijkheden en opties voor
de lidstaten, dat van een geslaagde harmonisatie niet kan worden gesproken. Commissa-
ris Kovacs he eft in het openbaar uiting gegeven aan zijn teleurstelling over het resultaat
van de beraadslagingen binnen de Raad (par. 2.3.6. van Deel I). Het is de vraag of het HvJ
EG, indien hem werd gevraagd de nieuwe bepalingen in de Zesde Richtlijn uit te leggen,
de gelegenheid lOU aangrijpen om de bevoegdheden van de lidstaten sterker te begrenzen
dan de Raad heeft bedoeld. De doelstelling van de richtlijn was immers de verlichting van
de lasten van het bedrijfsleven. Deze doelstelling kan niet worden bereikt indien alle ge-
boden keuzevrijheid, bijvoorbeeld over de wijze waarop een verwijzing naar een vrijstel-
ling dient te worden vermeld, aan de lidstaten is gelaten, in plaats van aan de belasting-
plichtige.

Ook op het gebied van de wijze van heffing, de inning en de stelling van zekerheid door
de belastingplichtige zijn de regels in de Zesde Richtlijn hetzij summier dan weI niet-be-
staand. Het HvJEG heeft in antwoord op een aantal vragen over de verenigbaarheid van
preventieve maatregelen met het communautaire recht overwogen dat dergelijke maat-
regelen aan de hierna te bespreken beginselen moe ten worden getoetst.r" De vraag van

740 Arrest van 14 juli 1988. jeunehomme, nrs. 123/87 en 330/87. jurispr. 1988, p. 4517.
741 Arrest van 5 december 1996. Reisdorf, nr. C-85/95.MBB1995/253 en VoN 1997/402, punt 23.
742 Arrest van 17 september 1997, Langhorst, nr. C-141/96. VoN 1997/3932. punt 12.
743 Arrest van 1 april 2004, Bockemiihl, nr. C-90/02. VoN 2004/20.18 en NTFR2004/513.
744 Arrest van 18 december 1997. Garage Molenheide e.a., gevoegde zaken nrs, C-286/94. C-340/95, C-

401/95 en C-47/96,]urispr. 1997. p. [-7281.
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de verwijzende rechter luidde of art. 18, lid 4, Zesde Richtlijn eraan in de weg stond dat
een lidstaat de teruggaaf van een overschot aan voorbelasting opschortte tot een onder-
zoek naar vermeende fraude van de belastingplichtige was afgerond. Het HvJ EG ant-
woordde dat art. 18, lid 4, aan zulke maatregelen niet in de weg stond, rnits de lidstaat het
proportionaliteitsbeginsel respecteerde. Het was aan de verwijzende rechter om te bepa-
len of de maatregel toelaatbaar was.

Op de vraag of de Zesde Richtlijn een bepaling bevatte die de verjaring van de inning van
de btw regelde, volgde een ontkennend antwoord: geen enkele be paling in de Zesde Richt-
lijn kon worden opgevat als een aanwijzing wanneer de lidstaten hun recht op inning van
de btw zouden verliezen.?" Het HVJEG gaf aan dat elke lidstaat bevoegd was om de pro-
cesregels vast te stellen die de rechten beschermen die de justitiabelen aan de rechtstreek-
se werking van het gemeenschapsrecht ontlenen. Deze regels mochten echter niet ongun-
stiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale beroepen golden (het gelijkwaardig-
heidsbeginsel), en de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende
rechten in de praktijk niet onmogelijk ofuiterst moeilijk maken (het doeltreffendheids-
beginsel). In de zaak Marks & Spencer?" overwoog het HvJ EG dat de lidstaten de nodige
bepalingen in hun nationale wetgeving mochten opnemen over de correctie van eerder
gedane aangiften nu communautaire voorschriften ontbreken. Deze nationale bepalingen
dienen te voldoen aan de hiervoor genoemde beginselen.

Omdat het HvJ EG de nadruk legt op de bescherming van de rechten van de justitiabe-
len747, zijn de beperkingen op de op zich ruime bevoegdheid van de lidstaten op het ge-
bied van het procesrecht ook van toepassing op de afdwinging van de verplichtingen die
uit het communautaire recht voortvloeien. De afdwinging van communautaire verplich-

745 Arrest van 19 november 1998, SF!, nr. C-85/97, jurispr. 1998, p. 1-7447.
746 Arrest van 11 juli 2002, Marks & Spencer, nr. C-62/00, VoN 2002/49.28, FED2002/608 en NTFR 2002/

1014. De redactie van Vakstudie-Nieuws en de commentator van FED, j.J.P. Swinkels, verschilden
van mening over de gevolgen van dit arrest voor de (Nederlandse) praktijk. Ik sluit me aan bij de
redactie van Vakstudie-Nieuws. die aantekende dat van een belastingplichtige die het Diet eens is
met een belastingaanslag mag worden verwacht dat hij (tijdig!) in bezwaar en beroep gaat. Swin-
kels meende dat een (speciale) regeling moest worden ingevoerd om in strijd met het gemeen-
schapsrecht betaalde belasting terug te vorderen, zelfs indien geen rechtsmiddelen meer open-
staan tegen de rechterlijke uitspraak of de aanslag. Ik leid uit de vaste jurisprudentie af dat het
stand punt van de redactie van Vakstudie-Nieuws juist is. Mits de nationale procedures voor be-
zwaar en beroep voldoen aan de beginselen van het gemeenschapsrecht, mogen de hieruit voort-
vloeiende termijnen aan de belastingplichtige worden tegengeworpen. lndien aan bepaalde voor-
waarden is voldaan, kan de belastingplichtige om herziening van het besluit van de autoriteiten
vragen (arrest van 13 januati 2004, Kuhne & Heitz, nr. C-453/00, V·N 2004/8.3 en FED2004/181).
dan wei de Staat aansprakelijk stellen voor de geleden schade die her gevolg is van een voldoende
gekwalificeerde schending van een orgaan van een lid staat (arresten van 19 november 1991, Fran-
covich e.a., nrs. C-6/90 en C-9/90.Jurispr. 1991, p. 1-5357; 8 oktober 1996. Dillenkofer e.a., DrS. C-
178/94. C-179/94 en C-188/94-C-190/94. jurispr. 1996. p. 1-4845)c.q. een kenneJijke schending door
de rechter in laatste instantie (arrest van 30 september 2003. Kobler. nr. C-224/01. FED2004/69 en
jurispr. 2003, p. 1-10239).Weber vroeg zich af of de onherroepelijk geworden besluiten waartegen
Kuhne & Heitz geen bezwaar en beroep had aangetekend, eveneens voor herziening in aanmer-
king zouden komen. Het is zeer de vraag of uit het arrest van 8 maart 2001. Metallgesellschaft en
Hoechst, nrs. C-397/98 en C-410/98, jurispr. 2001, p. [-1727, over de directe belastingen, een beves-
tigend antwoord kan worden afgeleid. Het Hvj EGoverwoog dat verzoeksters Diet het verwijt kon
worden gemaakt dat zij geen beroep hadden gedaan op een nationale faciliteit waarvan zij waren
uitgesJoten, ten einde een rechtsingang te creeren. Deze overweging kan niet geheel worden
doorgetrokken naar de btw, omdat alle nationale regetingen verenigbaar dienen te zijn met de
Zesde Richtlijn. Uit het arrest kan worden afgeJeid dar van een belastingplichtige niet kan worden
verlangd dat hij voorspelbaar kansloze pogingen onderneemt om betaling van beJasting in strijd
met bet communautaire recht te voorkomen. Een beJastingpJichtige die van mening is dat een
nationaJe regeling onverenigbaar is met de Zesde Richtlijn, kan echter een beroep doen op de
voor hem gunstigere richtlijnbepaJing.

747 Arresten van 30 januari 1985, Commissie tegen Denemarken, nr. 143/83. jurispr. 1985, p. 427, en
van 21 juni 1988. Commissie tegen Italie, nr. 257/86. Jurispr. 1988, p. 3249.
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tingen mag niet strenger zijn en niet met minder waarborgen zijn omkleed dan de afdwin-
ging van de verplichtingen die uit het nationale recht voortvloeien. Dit geldt ook voor de
bestraffing van overtredingen en misdrijven die zijn gerelateerd aan de schending van (na-
tionale voorschriften die zijn gebaseerd op) communautaire voorschriften ten opzichte
van de bestraffing van gelijksoortige overtredingen en misdrijven die puur hun oorsprong
vinden in de nationale rechtsorde.r"

2.3.4 Conclusie

De jurisprudentie uit de voorgaande paragrafen maakt duidelijk dat bepalingen over ex-
pliciet aan de lidstaten toegekende keuzes, zoals die voor een tariefstructuur, zich niet
voor een eenduidige, communautaire uitlegging lenen. De algemene beginselen, zoals het
neutraliteitsbeginsel, het geJijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het proportiona-
liteitsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel, dienen te worden gerespecteerd bij de in-
voering en toepassing van nationale maatregelen die aangelegenheden betreffen die aan
de lidstaten zijn overgelaten, maar die samenhangen met de toepassing van op het com-
munautaire recht gebaseerde bepaJingen. Bij de forrnulering van de nationale maatrege-
len op het gebied van heffing/t", inning en controle/P? van de btw zijn de Iidstaten ver-
plicht ervoor te zorgen dat de verplichtingen niet onevenredig zwaar zijn voor de belas-
tingplichtige, dat de neutraliteit wordt gerespecteerd en dat de uitoefening van
communautaire rechten, zoais het recht op aftrek en teruggaafvan btw, niet uiterst moei-
lijk of onmogelijk is. Uit de jurisprudentie voIgt dat de heffing van de btw binnen de wer-
kingssfeer van de Zesde Richtlijn valt, maar niet de inning en de controle, waarvoor de
lidstaten bevoegd zijn de nodige maatregelen te treffen. Het HvJEGheeft aangetekend dat
de lidstaten deze bevoegdheid slechts mogen uitoefenen binnen de grenzen van het com-
munautaire recht. In dit opzicht maakt het HvJEG geen onderscheid tussen heffing aan
de ene, en inning en controle aan de andere kant. Bij de invulling van de sumrniere bepa-
lingen in de Zesde Richtlijn over de heffing (zoals de registratie, de aangifte, de lijst voor
de intracommunautaire leveringen en de administratie) gelden, gelijk bij de uitoefening
van het toezicht op de inning en de controle, de beginselen als de grenspalen die de speel-
ruimte van de lidstaten aangeven.

2.4 VERSNELLING ACQUIS

2.4.1 Inleiding

In par. 2.3.3. besteedde ik aandacht aan de jurisprudentie van het HvJ EG over de stand
van zaken op het gebied van de administratieve verplichtingen. Ook in het nieuwe mil-
lennium is tot dusver weinig vooruitgang geboekt met de harrnonisering van de admini-
stratieve verplichtingen. De factureringsrichtlijn heeft volgens Commissaris Kovacs'""
niet het beoogde resultaat bereikt, omdat de lidstaten teveel opties hebben en van een set
verplichte factuurvermeldingen in de praktijk geen sprake is. De huidige stand van de ont-
wikkeling van het communautaire recht verzet zich dus tegen een uniforrne interpretatie
en toepassing van de summiere bepalingen in de Zesde Richtlijn op het gebied van de ad-

748 Arrest van 25 februari 1988. Rainer Drexl, nr. 299/86. FED1990/593. D.B. Bijl merkte op datart. 95
EEG aileen betrekking had op producten uit andere lidstaten en niet op producten uit derde Ian-
den. Hij leidde hieruit af dat ook de strafsanctie ten aanzien van de invoer van laatstbedoelde goe-
deren niet werd beperkt door de regels van het EEG-Verdrag.

749 Dit wordt bevestigd in het arrest van 11 mei 2006, Federation of Technological Industries. nr. C-
384/04, VoN2006/27.14 en NTFR2006/883.

750 Zie het arrest van 18 december 1997. Garage Molenheide en anderen, nrs. C-286/94. C-340/95. C-
401/95 en C-47/96, jurispr. 1997, p.l-n8l.

751 Speech van 31 mei 2005 in Berlijn tijdens de conferentie Simplifying VAT Obligations - towards
a one-stop scheme.
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ministratieve verplichtingen. Het HvJ EG kan slechts met behulp van de algemene begin-
selen de bevoegdheid van de lidstaten inperken en voor enige harmonisatie zorgen.

Een recente ontwikkeling lijkt een nieuwe situatie van dubbele heffing op te leveren. De
uitkomst van een recent arrest leidt ertoe dat zelfs in een situatie waarin aan de hand van
communautaire criteria moet worden beoordeeld of een hybridisch product (zoals soft-
ware) een goed of een dienst is, een potentiele, nieuwe vorm van dubbele heffing ontstaat.
De neutraliteit wordt kennelijk Diet aileen geschaad door (toegestane) afwijkingen tussen
de Iidstaten, maar ook doordat de Zesde Richtlijn Diet voldoende is gemoderniseerd om
nieuwe producten op neutrale wijze in de heffing van de btw te betrekken. Het arrest
wordt besproken in par. 2.4.2. In par. 2.4.3. komt een situatie aan de orde waarin na de
invoer van een goed de in de koopovereenkomst beschreven diensten werden verleend.
Ook in deze situatie kan dubbele heffing ontstaan; Diet omdat de waarde van het goed tot
de maatstafvan heffing van de diensten behoort, maar omdat de waarde van de diensten
wordt opgeteld bij de invoerwaarde van het goed. In par. 2.4.4. bespreek ik een condusie
van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer over de belastingheffing bij de intracommu-
nautaire verwerving van goederen in de lidstaat van aankomst waarvan de levering in de
lidstaat van verzending is vrijgesteld zonder recht op aftrek van voorbelasting. In
par. 2.4.5. voigt een condusie.

2.4.2 Invoer van software

In par. 2.2.2. stond de jurisprudentie centraal over de dubbele heffing bij de invoer van
goederen uit andere lidstaten door particulieren en de verkoop van uit het particuliere cir-
cuit afkomstige tweedehandsgoederen door belastingplichtigen. Beide problemen zijn in-
middels aangepakt, maar een identiek probleem dreigt te ontstaan bij de invoer van soft-
ware?52 Het oordeel van het HvJEGdat de verkoop van de software en de aanpassing daar-
van als een presta tie, een dienst, moest worden beschouwd, laat vele vragen
onbeantwoord. Met name is Diet duidelijk of het HvJ EG de levering van standaardsoft-
ware op een drager, zoals een cd, dvd of diskette, aanmerkt als de levering van een goed
of een dienst. Uit het feit dat het HvJ EG aandacht he eft besteed aan de vraag of de presta-
tie als de levering van een goed of een dienst moest worden aangemerkt, leid ik af dat het
HvJ EG software onder bepaalde omstandigheden als een goed beschouwt. Indien het HvJ
EG van mening was dat software onder alJe omstandigheden een dienst vormde, had het
zich kunnen beperken tot de duiding van deze dienst.

Advocaat-generaal Kokott ging inbreder verband inop de kwalificatie van de verkoop van
standaard- en specifieke software. Zij betoogde, vooral op basis van praktische argumen-
ten, dat de verkoop van standaardsoftware op een gegevensdrager een levering van een
goed vormt. Deze kwalificatie levert voor de heffing van btw de minste moeilijkheden op,
omdat de btw aanknoopt bij de gegevensdrager, Bovendien bestaat in deze oplossing geen
verschiJ met de verkoop van andere gegevensdragers die ook een auteursrechtelijk be-
schermd werk bevatten, zoals boeken en CD's met muziek, spelletjes en films.

Wat de verkoop van specifieke software betreft, onderscheidde de advocaat-generaal rus-
sen software die in het bedrijfvan de leverancier wordt ontwikkeld en vervolgens op een
gegevensdrager wordt afgeleverd aan de ene, en software die op de computer van de op-
drachtgever wordt geplaatst en dan pas gebruiksklaar is, aan de andere kant. De eerste
soort software vormt een goed, de tweede soort software een dienst. Deze dienst schaarde
zij onder art. 9, lid 2, sub e, Zesde RichtIijn. Ik veronderstel dat deze dienst, mits hij met
elektronische middelen wordt uitgevoerd, als een elektronische dienst dient te worden
aangemerkt die onder art. 9. lid 2, sub f valt. Bij verlening van deze dienst door een niet

752 Zie voor een kritische noot A. van Dongen, 'Wijziging van de douanewaarde van software'. Btw-
Brief 2002. nr. 6/7.
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binnen de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige aan een binnen de Gemeenschap
gevestigde niet-belastingplichtige afnemer is dus btw verschuldigd. Diensten die bestaan
uit een onsplitsbare combinatie van verrichtingen, zoals aanpassing, installatie en trai-
ning, vallen ook onder de hiervoor aangehaalde bepalingen.

Het HvJEGheeft zich echter beperkt tot de concrete casus die de verwijzende rechter had
voorgelegd en geen duidelijkheid verschaft over handelingen omtrent een maatschappe-
lijk relevant product dat ten tijde van de invoering van de Zesde Richtlijn nog niet be-
stond, zoals:
- De invoer van software, specifiek of standaard, op een drager;
- De verkoop van software, specifiek of standaard, op een drager;
- De verkoop van een standaardsoftwarepakket na geringe aanpassing (is hier een split-

sing tussen goed en dienst gepast, of gaat de aanpassing op in de levering van het goed,
in welk kader ook de plaats van de prestatie een vraagpunt vormt, art. 8, lid 1, sub a,
laatste volzin);

- Aanvullende diensten die de koper samen met het pakket aanschaft, zoals training die
de overdracht van kennis over het normale gebruik overstijgt en meerjarige diensten,
zoals onderhoud, assistentie door een helpdesk en periodieke updates en upgrades.

Indien het Hv] EGvan mening is dat standaardsoftware op een drager een goed is, wat ik
op basis van de overwegingen over de aard van de prestatie veronderstel, kan de combi-
natie van de invoer van een drager met software en de daarop volgende aanpassing, instal-
latie en training leiden tot dubbele hefting bij personen (belastingplichtigen en niet-belas-
tingplichtigen) die geen (volledig) recht op aftrek van voorbelasting hebben. In de meeste
gevallen zal zich geen dubbele hefting voordoen, omdat een opdrachtgever die een ge-
bruiksklaar specifiek product ontvangt uit een derde land, bij invoer van de drager btw is
verschuldigd over de volle douanewaarde.P" Indien hij de software zelfinstalleert en aan-
past, is hij verder geen btw verschuIdigd omdat hij niet wordt geacht een dienst af te ne-
men (tenzij de lidstaat waar de werkzaamheden plaatsvinden, gebruik heeft gemaakt van
art. 6, lid 3, Zesde Richtlijn, en de afnemer een belastingplichtige is). De diensten die de
opdrachtgever extra afneemt. kunnen aan de btw zijn onderworpen op grond van art. 9,
lid 2, sub e, c.q. sub f Zesde Richtlijn.

In de situatie waarin de ingevoerde software en de.aanvullende diensten een geheel vor-
men, kan dub bele hefting optreden. Bij de huidige stand van de techniek is het mogelijk
deze diensten op afstand te verlenen, zodat de invoer van de drager en de elektronische
diensten fysiek doch niet fiscaal kunnen worden gescheiden. In deze situatie is de op-
drachtgever btw verschuldigd bij invoer van de drager754 en vervolgens bij de verkrijging

753 De bijzondere be paling van art. 167, lid 1. Verordening nr. 2454/93 (Toepassingsverordening com-
rnunautair douanewetboek) is op 19 maart 2002 ingetrokken (Pb. 2002 nr. L68/11). Deze bepaling
maakte het mogelijk de waarde van de drager aan te merken als de douanewaarde mits de waarde
van de drager en de waarde van de software apart op de factuur werden vermeld. Deze bijzondere
bepaling yond geen toepassing bij de invoer van dragers die geluid, beelden en dergelijke bevat-
ten, zoals films, spelletjes en muziek, De lidstaten mochten voor de btw bij deze douanewaarde
aanknopen voor de bepaling van de maatstaf van hefting bij invoer,

754 De redactie van Vakstudie-Nieuws (V-N2006/54.19) suggereert dat indien sprake is van een prestatie,
geen sprake kan zijn van beschikkingsmacht aan de zijde van de opdrachtgever ten tijde van de in-
voer van de drager. De opdrachtgever wordt dan geacht de drager namens de leverander in te voe-
ren. zodat laatstgenoemde de btw kan terugvragen of aftrekken. Ik vraag me af of dit juist is. De
oplossing werkt mijns inziens alleen indien de leverancier de drager daadwerkelijk op eigen naam
invoert in de Gemeenschap. Het is immers niet nodig dat de persoon die de goederen invoert, op
het moment van invoer de beschikkingsmacht over de goederen heeft. Een ieder die de goederen
aangeeft ten invoer (of dit had behoren te doen), wordt de be1astingen bij invoer verschuldigd. De
aangifte ten invoer zal op naam van de leverancier dienen te worden ingediend. Par. 2.4.3. roept de
vraag op of de vergoeding voor de aanvu1lende diensten. die vermoedelijk een voorwaarde vormen
voor de verkoop van de software. bij de douanewaarde opgeteld dient te worden.
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van het dienstenpakket, waarvan de software deel uitmaakt, Het is de vraag of de op-
drachtgever de drager fysiek wenst in te voeren indien de aanpassing, de installatie en de
training op afstand plaatsvinden. Hij kan de aangepaste software ook direct downloaden,
in welk geval hij geen drager behoeft in te voeren en geen dubbele hefting optreedt. In-
dien de leverancier voor de aanpassing van de software werknemers naar de opdrachtge-
ver stuurt ofhiervoor een derde inhuurt, kan hij de software invoeren en de btw als voor-
belasting in aftrek brengen of, indien de heffing over de dienst is verlegd naar de afnemer,
terugvragen op grond van de Dertiende Richtlijn in de lidstaten waar dit mogelijk is.?55
Afhankelijk van de omstandigheden kan ook in deze situatie dubbele hefting ontstaan,
omdat de leverancier niet in aile lidstaten recht op teruggaafheeft. Indien het HvJEGde
indeling voigt die de advocaat-generaal heeft voorgesteld, wordt dit gevaar tot een mini-
mum beperkt.

De vraag luidt of de jurisprudentie over de invoer van goederen uit andere lidstaten een
oplossing vormt om dubbele heffing te voorkomen, In het arrest Gaston Schul (par. 2.2.2)
oordeelde het HvJ EGdat ongeoorloofde dubbele belastingdruk kon ontstaan bij de hef-
fing van btw bij invoer van goederen uit andere lidstaten door particulieren, indien geen
rekening werd gehouden met de btw die de particulier in de andere lidstaat had betaald.
Het HvJEG preciseerde dat niet de heffing van de btw bij invoer ongeoorloofd was, maar wei
de dubbele belastingdruk die hiervan het gevolg kon zijn omdat deze het vrije verkeer be-
lemmerde. Dit arrest kan om een drietal redenen niet volledig worden toegepast op de
dubbele hefting die ontstaat bij de invoer van software in combinatie met de heffing van
btw over de dienst waarvan die software dee1uitmaakt:
1. De software is niet afkomstig uit een andere lidstaat, maar uit een derde land756;
2. De dubbele belastingdruk ontstaat volledig binnen dezelfde Iidstaat, en is niet het re-

sultaat van een cumulatie van de heffingsbevoegdheid van twee staten;
3. De belastbare feiten hebben niet hetzelfde onderwerp (het goed), maar ieder een eigen

onderwerp, namelijk respectievelijk het ingevoerde product en een dienst,

WeI kan worden gezegd dat de dubbele heffing het uitgangspunt schendt dat de btw een
evenredig deel dient te zijn aan de besteding in de laatste schakel van het handelsproces
(par. 4.5), maar dit uitgangspunt werd in het arrest Gaston Schul niet genoemd.

2.4.3 Invoer van diensten

In het arrest Dollond & Aitchison'"" over de invoer van een goed (contactlenzen, bewaar-
dozen en vloeistoffen) met aanvullend dienstbetoon (een onderzoek, een consult en des-
gewenst nazorg) oordeelde het HvJEGom te beginnen dat de vaste jurisprudentie over de
splitsing van goederen en diensten'T" geen toepassing vindt bij de uitlegging van art. 29
Communautair Douane Wetboek. Aan deze jurisprudentie kunnen geen argumenten wor-
den ontleend om te bepalen of de diensten hetzij los dienden te worden gezien van de in-
gevoerde goederen, dan wei het fiscale lot van de ingevoerde diensten deelden. Het HvJ

755 Somrnige lidstaten maken de veriening van de teruggaaf aan buiten de EUgevestigde belasting-
plichtigen afhankelijk van het wederkerigheidsbeginsel. Een in een derde land gevestigde belas-
tingplichtige die op het grondgebied van een lidstaatgeen belaste handelingen verricht waarvoor
hij zelf tot voldoening van de btw is gehouden, heeft geen recht op teruggaaf als belastingplich-
tige onderdanen van deze lidstaat in soortgelijke situaties geen recht op teruggaaf van de in dat
derde land geheven btw of een soortgelijke belasting hebben. Duitsland, Frankrijk. Italie, Luxern-
burg, Portugal en Spanje zijn voorbeelden van lidstaten die op dit punt voorwaarden stellen.

756 Een associatieverdrag of een handelsakkoord tussen de EUen de derde mogendheid kan eventu-
eel een soortgelijke antidiscriminatiedausule bevatten, zoals de toepassing van art. 90 EGop in-
voer vanuit de EER.

757 Arrest van 23 februari 2006, Dollond & Aitchison. nr. C-491/04.NTFR2006{762.Commentator San-
ders wees op het mogelijke verschil tussen binnenlandse aanschaf van len zen (belast) en diensten
(vrijgesteld) aan de ene, en invoer van beide (belast) aan de andere kant.

758 Arrest van 25 februari 1999, Card Protection Plan, nr. C-349{96.V-N 1999{15.28.
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EGoverwoog dat het niet relevant is dat een van de elementen van de transactie binnen
de Gemeenschap werd verricht en het andere daarbuiten. Bij de betaling maakte de klant
die voor dit pakket koos geen onderscheid tussen de verschillende elementen. Klanten die
niet op het aanbod ingingen, konden de diensten apart afnemen en ontvingen een aparte
rekening hiervoor. Het HvJEGconcludeerde dat verzoekster een globaal aanbod tegen een
vaste prijs had gedaan, en dat de vergoeding voor de diensten tot de douanewaarde diende
te worden gerekend.

Het HvJEG legt het begrip 'de voorwaarden waaronder de individuele transactie wordt ge-
sloten' ruim uit. Deze voorwaarden worden niet beoordeeld vanuit de opvatting van de
gemiddelde of de modale afnerner, maar vanuit die van de individuele afnemer. Bij de be-
paling van de maatstaf van hefting bij invoer is maatwerk vereist. Wat voor de duiding
van presta ties in het binnenland niet doorslaggevend is. zoals het sluiten van aparte over-
eenkomsten, een aparte prijsstelling en aparte facturatie, is voor de bepaling van de maat-
stafvan hefting bij invoer (de transactiewaarde) wei relevant. Deze benadering kan leiden
tot de belastingvan met invoer samenhangende diensten die. indien zij in het binnenland
waren betrokken, vrijgesteld zouden zijn.

Bij een dergelijke uitlegging van de voorwaarden voor de individuele transactie dreigt het
risico van dubbele hefting. Indien de diensten door de niet binnen de Gemeenschap ge-
vestigde leverancier op grond van art. 9. lid 2 of S, Zesde Richtlijn binnen de Gemeen-
schap worden verricht. kunnen de autoriteiten stellen dat de btw twee keer is verschul-
digd. Allereerst wordt de btw geheven van de irnporteur, de afnemer. De belastingplichti-
ge die de diensten feitelijk verricht. dient btw in rekening te brengen aan de niet binnen
de Gemeenschap gevestigde ondernemer. In lidstaten die de teruggave van btw afhanke-
lijk maken van de teruggave van btw of een soortgelijke belasting door het land waar de
ondernemer is gevestigd aan de eigen onderdanen (het wederkerigheids- ofreciprodteits-
beginsel van de Dertiende Richtlijn). bestaat het risico dat de btw uiteindelijk twee keer
wordt beta aid omdat het teruggaafverzoek van de ondernemer die het pakket heeft ver-
kocht aan binnen de Gemeenschap gevestigde klanten. zal worden afgewezen. Indien de
diensten onder art. 9, lid 2, Zesde Richtlijn vallen, valt de btw-behandeling nog gecornpli-
ceerder uit.

Het arrest Dollond &Aitchison kan leiden tot dubbele hefting op diensten die feitelijk bin-
nen de Gemeenschap worden verricht en die deel uitmaken van een totaalpakket dat in-
gevoerde goederen omvat. Dit gevaar is moeilijk verenigbaar met de neutraliteit van de
btw die, ongeacht het aantal schakels in de handelsketen en de oorsprong van de goede-
ren, evenredig dient te zijn aan de prijs die de consument betaalt. Deze dubbele hefting
kan zich ook voordoen bij de invoer van software op een drager, omdat de douanewaarde
dient te worden vastgesteld op basis van art. 29 Comrnunautair Douane Wetboek. De dien-
sten die een voorwaarde vorrnen voor de aanschaf, zoals aanpassing en installatie, worden
dan eerst bij invoer en vervolgens op basis van art. 9. lid 2, sub e c.q. sub f. Zesde Richtlijn
in de hefting van btw betrokken. Dit is vooral een nadeel voor afnemers die geen recht op
aftrek ofteruggaafvan btw hebben.

2.4.4 Intracommunautaire verwerving

Onlangs heeft advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer/P? conclusie genomen in een proce-
dure over de hefting van btw bij de intracomrnunautaire verwerving van tandprothesen
die waren verzonden vanuit een lidstaat die de levering van tandprothesen vrijstelt zon-
der recht op vooraftrek. De lidstaat van verwerving, Duitsland, heeft gekozen voor de mo-
gelijkheid om de levering van tandprothesen tijdens de overgangsperiode te belasten. Eu-
rodental stelt dat haar tandprothesen een dubbele belastingdruk ondervinden, en wenst

759 Condusie van 22 juni 2006, Eurodental Sarl, nr. C-240/05.
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aftrek van voorbelasting in de lidstaat van verzending. De advocaat-generaal concludeerde
dat deze dubbele hefting het gevolg is van de overgangsregeling en dat het gebrek aan har-
monisatie dat hieraan ten grondslag ligt, niet tot gevolg heeft dat de financiele gevolgen
van de legitieme, eenzijdige keuze van de ene lidstaat worden afgewenteld op de andere
lidstaat, die de aftrek van voorbelasting zou moeten verlenen.P?

De advocaat-generaal concludeerde dat het beroep van Eurodental diende te worden afge-
wezen. Ik ben het geheel met de advocaat-generaal eens. Ik vraag me echter af ofhij van
mening is dat Duitsland de financiele gevolgen van zijn keuze dient te dragen. Dit lOU be-
tekenen dat Duitsland, net als in de zaak Gaston Schul (par. 2.2.2). slechts het verschil mag
heffen tussen de in de lidstaat van verzending niet voor aftrek in aanmerking komende
voorbelasting en het bedrag aan btw dat onder normale omstaodigheden bij de verwer-
ving zou zijn verschuldigd. De praktische moeilijkbeden die hierbij kunnen optreden, zul-
len voor het Hv] EG - vergelijk Gaston Schul- vermoedelijk geen argument vormen om
van deze oplossing afte zien. Een argument dat mogelijk wei tegen deze oplossing pleit,
is de expliciete keuze van de regelgever om geen definitieve. communautaire regeling te
treffen voor de handelingen die onder de overgangsregeling van art. 28 Zesde Richtlijo
vallen.

Het is verdedigbaar te stellen dat de regelgever deze situatie van (gedeeitelijk) dubbele hef-
ting heeft voorzien en gewild, zodat van een schending van het verbod van art. 90 EG (de
lidstaten mogen geen hogere belasting heffen op goederen die uit andere lidstaten afkom-
stig zijn) geen sprake is. Strikt genomen bezondigt Duitsland zich niet aan een dergelijk
verbod, evenmin als de lidstaat van verzending. In de zaak Gaston Schul bezondigde de
lidstaat van invoer zich weI aan dit verbod, omdat de binneniandse verkoop van tweede-
handsgoederen door particulieren niet aan de btw was onderworpen. De invoer van rwee-
dehandsgoederen door een particulier werd dus weI hoger belast dan het binnenlandse,
particuliere verkeer in tweedehandsgoederen. Deze ongelijke behandeling van situaties
die binnen een interne markt niet ongelijk zijn, was niet in overeenstemming met de
doeistellingen van het EEG-Verdrag. Dat in deze situatie een verwerving hoger wordt be-
last dan een binnenlandse aankoop. is niet aan Duitsland aIleen te wijten maar wordt ver-
oorzaakt door een gebrekkige afstemming tussen de lidstaten.

2.4.5 Condusie

Het arrest Levob Verzekeringen toont aan dat de Zesde Richtlijn geen paskIare regeling
biedt voor de heffing van btw over een modern. hybridisch product zoals software. Indien
mijn veronderstelling juist is dat het Hv] EG implidet heeft bevestigd dat bepaalde vor-
men van software als goederen moeten worden beschouwd, is een aanvullende discussie
nodig over de dubbele heffing, Deze discussie zal vooral noodzakelijk zijn indien het HvJ
EG in latere jurisprudentie een ruimere definitie geeft van de soorten software waarvan
de verkoop als een dienst zoals bedoeld in art. 9, lid 2. sub e c.q. sub f. Zesde Richtlijn,
wordt aangemerkt. Ik denk hierbij aan de kwalificatie van alle specifieke software als een
dienst, zodat de dubbele hefting bij invoer en de daaropvolgende dienst waarin de soft-
ware is begrepen, geenszins een uitzondering zal zijn. De invoer van software die gepaard
gaat met een dienst zou vanuit btw-perspectief zeer onaantrekkelijk worden. indien het
HvJ EG ooit mocht oordelen dat naar de huidige ontwikkelingsstand van de btw geen op-
lossing voor deze dubbele hefting voorhanden is. Deze dubbele hefting kan weI worden
voorkomen met de nieuwe technologie, namelijk de mogelijkbeid om software te down-

760 'Moo cet effet. qui est provoque par l'absence d'hannonisation totale de cer impot indirect, decoule du choix
Uigitime fait par les autoritis allemandes de placer. d titre provisotre, hors du regime commun certaines activi-
tis, et dont eDe doivent assumer les consequences. n ne parait pas admissible de consacrer une rupture generale
du prindpe de neutralire et de la coherence du systbne en invoquant une particularitf nationale librement choi-
sie, qui transfererait au fisc d'autres Etats membres, dans Ie cas present. au fisc luxembourgeois. la charge fl-
nandere decoulant de cette decision unilatirale.'
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loaden. Deze oplossing sluit aan bij de opmerkingen die advocaat-generaal Kokott maakte
over de verkoop van specifieke software.

Ik veronderstel dat een softwaredienst. mits hij met elektronische middelen wordt uitge-
voerd, als een elektronische dienst dient te worden aangemerkt die onder art. 9. lid 2.
sub f. valt. Bij verlening van deze dienst door een niet binnen de Gemeenschap gevestigde
belastingplichtige aan een binnen de Gemeenschap gevestigde niet-belastingplichtige af-
nemer is dus btw verschuldigd. Diensten die bestaan uit een onsplitsbare combinatie van
verrichtingen, zoals aanpassing. installatie en training. vallen ook onder de hiervoor aan-
gehaalde bepalingen.

De conclusie van advocaat-generaal Ruiz-jarabo Colomer over de mogelijk dubbele heffing
die het gevolg is van een eenzijdige, zij het legitieme, keuze van een lidstaat, ilIustreert
op duidelijke wijze de problemen die de overgangsregeling van art. 28 Zesde Richtlijn ver-
oorzaakt in het intracommunautaire verkeer. Het HvJ EG heeft een uitgelezen kans om
aan te geven hoe ver de ontwikkelingsstand van de btw is gevorderd, en of de opheffing
van de grenscontroles van invloed is op de overgangsregeling die de lidstaten al sinds de
invoering van de Zesde Richtlijn op legitieme wijze toepassen.

2.5 CONCLUSIE

De harmonisatie van de btw zou zich in drie etappes voltrekken, namelijk 1) de afschaf-
fing van de bestaande omzetbelastingen, 2) de afschaffing van de hefting van btw bij in-
voer vanuit een andere lidstaat en ontlasting van uitvoer in het handelsverkeer tussen de
Iidstaten, en 3) de harmonisatie van tarieven en vrijstellingen. Uit de jurisprudentie blijkt
dat het HvJ EG tijdens de periode van het klassieke acquis een belangrijke rol heeft ge-
speeld bij de afschafting van de dubbele belasting op het intracommunautaire verkeer van
goederen die toebehoorden aan particulieren. Het HvJ EG oordeelde dat deze dubbele hef-
ting zich niet verdroeg met art. 95 EEG. dat de lidstaten verbood om hogere heftingen op
te leggen aan goederen die afkomstig waren uit andere lidstaten in vergelijking met goe-
deren die zich in het binnenlandse verkeer van dezelfde lidstaat bevonden. Niet aileen het
handelsverkeer tussen belastingplichtigen - waarvoor regels waren neergelegd in de Zes-
de Richtlijn om een hogere hefting van btw te voorkomen -. maar ook het persoonlijke
goederenverkeer - waarvoor niets was geregeld in secundaire regelgeving - diende te pro-
fiteren van een verbod dat was ingesteld om een belemmering van het vrije verkeer weg
te nemen. Dankzij de directe werking van art. 95 EEG was het harmonisatieproces van de
btw dus verder voortgeschreden dan de lidstaten op basis van de uitkomst van de onder-
handelingen van de Zesde Richtlijn konden bevroeden.

Voor de mogelijk dubbele hefting van het particuliere goederenverkeer was geen regeling
getroffen in de Zesde Richtlijn. Het HvJ EG wilde uit de Zesde Richtlijn evenmin afleiden
dat de lidstaten deze dubbele hefting expliciet hadden gewild. In andere situaties waarin
de vraag naar de ontwikkelingsstand van de Zesde Richtlijn werd opgeworpen, bijvoor-
beeld over administratieve verplichtingen en tarieven, overwoog het HvJ EG dat de Zesde
Richtlijn de Iidstaten op deze terreinen meer beleidsruimte en -vrijheid had gelaten. zodat
het voorwerp van de prejudiciele vraag niet was geharmoniseerd. De lidstaten mochten
hun nationale regelgeving toepassen. mits zij de communautaire beginselen respecteer-
den. Het arrest Levob Verzekeringen toont aan dat de Zesde Richtlijn niet voldoende is
aangepast aan de modeme tijd om een voor een ieder die met de btw te maken heeft ken-
bare oplossing te bieden voor de behandeling van software. Het HvJ EG yond binnen de
Zesde Richtlijn een antwoord op de concrete vragen van de verwijzende rechter, maar de
maatschappelijk relevante vragen die in het arrest niet zijn beantwoord, zijn te belangrijk
voor de praktijk om niet beter te worden geregeld. De regelgever heeft inmiddels bepalin-
gen ingevoerd over de plaats van elektronische diensten. maar deze bepalingen zijn niet
voldoende om iedere mogelijkheid van dubbele hefting uit te sluiten. De onmogelijkheid
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van dubbele (en geen) hefting is een kenmerk van een interne markt, zodat de mogeJijk
dubbele heffing op software om een oplossing van de zijde van de regelgever vraagt. De
wijze waarop het Hv] EG aan het hannonisatieproces meewerkt, narnelijk aan de hand
van concrete vragen, biedt onvoldoende zekerheid om tot een snelle en afdoende oplos-
sing te komen die aan alle onzekerheid aan de zijde van het bedrijfsleven en de nationale
autoriteiten een einde maakt.

Uit de vorige alinea's kan de condusie worden getrokken dat de direct werkende bepalin-
gen in het EG-Verdrag. zoals concrete verboden. doorwerken in het secundaire recht, zo-
als de Zesde Richtlijn. Waar de Zesde Richtlijn de lidstaten explidet beleidsvrijheid of -be-
voegdheid toekent ofverschillen tussen de lidstaten mogelijk maakt, is geen ruimte voor
een eenduidige en communautaire uitlegging, ook niet op basis van het EG-Verdrag. De
lidstaten zijn hier wei gebonden aan de communautaire beginselen, zodat ook in deze si-
tuaties geen absolute vrijheid voor de lidstaten be staat. De noodzaak de samenhang van
de communautaire rechtsorde te bewaren vereist niet alleen dat bepalingen in de Zesde
Richtlijn in overeenstemming met het primaire recht worden uitgelegd, maar ook in over-
eenstemming met overige bepalingen van secundair recht, zoals het douanerecht.

Met de hiervoor beschreven regels heeft het Hv] EG aanzienlijk bijgedragen aan de vor-
ming van het communautaire recht, zowel wat betreft de inhoud (via de vorming van de
communautaire begrippen) als de sarnenhang binnen de communautaire rechtsorde. Het
nadeel - dit kan niet aan het Hv] EG worden tegengeworpen maar is inherent aan het sy-
steem van de scheiding der machten - is dat het HvJ EG zijn vormende rol op aanvraag
vervult, namelijk aan de hand van concrete vragen en problemen. Het duurt daarom soms
een tijd voordat een vraag naar de ontwikkelingsstand van de harmonisatie in een bepaal-
de aangelegenheid aan het HvJEG wordt voorgelegd. Het overzicht in dit hoofdstuk geeft
aan dat het Hv] EG soms tot het oordeel komt dat een aangelegenheid niet het voorwerp
is geweest van harmonisatie. lndien deze aangelegenheden het vrije verkeer raken, treedt
schade op aan de interne markt. Over de instrumenten die het HvJ EG heeft gebruikt om
deze schade te voorkomen ofte beperken, handelt hoofdstuk 3.
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3 Rol van het Hv] EG bij de voltooiing van de interne
markt

3.1 INLEIDING

De vonning van de interne markt, een economische ruimte die het aangewezen grondge-
bied van de lidstaten omvat en die de kenmerken heeft van een binnenlandse markt, is
een van de taken die in het EG-Verdrag zijn neergelegd. De vervulling van deze taak, een
instrument om de welvaart van de burgers van de Europese Unie te bevorderen, is ondenk-
baar zonder de verwijdering van aile fiscale belemmeringen van het vrije verkeer van goe-
deren, diensten, personen en kapitaal. Dit vereist de harmonisatie van de btw, bij uitstek
de belasting die het verkeer in goederen en diensten in algemene zin tot heffingsobject
heeft. Het regelgevend proces dat uiteindelijk in de harmonisatie van de btw moet uit-
monden, is nog niet voltooid. De tweede en de derde etappe van de weg die naar de har-
monisatie van de btw moet leiden, zijn nog niet afgerond. Deze etappes hebben betrek-
king op de afschaffing van de btw bij invoer uit andere lidstaten en op de harmonisatie
van de tarieven en de vrijstellingen. De overgangsregeling die op 1 januari 1993 bij de af-
schaffing van de fysieke grenscontroles in werking trad alsmede de verschillen tussen de
lidstaten wat betreft tarieven en vrijstellingen (art. 28 e.v. Zesde RichtIijn) ontmoedigen
belastingplichtigen bij de uitbreiding van hun economische activiteiten naar andere lid-
staten. De praktijk wijst uit dat belastingpJichtigen ook moeilijkheden ondervinden met
de naleving van de regels die wei 'voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk' in de Zes-
de Richtlijn zijn opgenomen, omdat de lidstaten ieder een eigen interpretatie en toepas-
sing verdedigen.

Om de interne markt te laten functioneren op een wijze die eigen is aan een binnenlandse
markt, is een eerste vereiste dat de gemeenschappelijke regels in de Zesde RichtIijn een
eenduidige, communautaire betekenis krijgen (de communautaire begrippen, par. 1.4).
Deze communautaire begrippen staan niet op zichzelf maar dienen binnen de context
van de Zesde RichtIijn en die van de communautaire rechtsorde in het algemeen te wor-
den geplaatst. Een rechtsorde kan niet bestaan uit losse stukken, maar vereist verbinden-
de elementen. Het HvJ EGhecht daarom, terecht, grote waarde aan de eenheid en de ge-
meenschappelijkheid van de communautaire rechtsorde (par. 1.3). De harmonisatie van
de btw is dus geen eenzijdig proces, maar is ingebed in de ontwikkeling van de commu-
nautaire rechtsorde. De contextuele benadering van de autonome, qua bron en inhoud ge-
meenschappelijke rechtsorde, is aileen overtuigend indien de rechtsprekende macht, het
HvJEG, een methodische bijdrage levert aan de ontwikkeling van de communautaire
rechtsorde. De bronnen en interpretatiemethoden die het HvJEGhanteert behoeven niet
uniek te zijn, maar het systeem dat daaraan ten grondslag Jigt moet begrijpeJijk en over-
tuigend zijn. Een dergelijke aanpak vergroot de kans dat de samenwerking tussen het HvJ
EG en de nationale rechter, waarvan de fundamenten zijn neergelegd in het arrest Cilfit
(par. 1.2.4), slaagt en tot een aanvaardbaar niveau van uniforme toepassing van het com-
munautaire recht in de lidstaten leidt.

In het kader van de voltooiing van de interne markt wordt in dit hoofdstuk, aan de hand
van voorbeelden uit de jurisprudentie, gedemonstreerd welke instrumenten het HvJ EG
heeft aangewend en hoe het deze heeft toegepast op een concrete rechtsvraag om tot een
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oplossing te komen die de vrijheden binnen de interne markt respecteert. De modalitei-
ten van de Zesde Richtlijn die in het vrije verkeer de belangrijkste rol spelen zijn de wer-
kingssfeer, de belastbare feiten en de plaats van de prestatie. Indien de lidstaten deze rna-
daliteiten ieder op eigen wijze uitJeggen en toepassen, neemt de kans toe dat zich in het
intracommunautaire verkeer van goederen en diensten situaties van dubbele of geen hef-
fing voordoen. Het gebruik van verschillende tarieven (par. 2.4.2. van Deel I) en de vrijheid
die de lidstaten hebben om de administratieve verplichtingen te omschrijven die aan be-
lastingplichtigen worden opgelegd (par. 2.3.3. van Deel I) worden eveneens als bezwaren
gezien die aan de groei van de interne markt in de weg staan en de vrijheden die het EG-
Verdrag beschermt, beknotten. De hieruit voortvloeiende problemen zijn uitvoerig in
kaart gebracht door de Commissie, die ook gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid
om lidstaten die naar haar mening hun communautaire verplichtingen verzaakten, voor
het HvJ EG te dagen (art. 226 EG). Nationale rechters die zich geplaatst wisten voor een
rechtsvraag die nog niet beantwoord was ofwaarop het antwoord niet voldoende duide-
lijk was, hebben vragen aan het HvJ EG gesteld (art. 234 EG).Het HvJ EG heeft, gezien het
grote aantaJ arresten dat betrekking heeft op de btw, volop de gelegenheid gehad de har-
monisatie van de btw (mede) vorm te geven. De vragen die in dit hoofdstuk centraal staan,
is ten eerste ofhet HvJ EG deze gelegenheid he eft aangegrepen om zijn stempel op het
harmonisatieproces te drukken en ten tweede, indien ja, welke instrumenten het daar-
voor heeft gebruikt.

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van achtereenvolgens de contextuele benadering
(par. 3.2), communautaire begrippen (par. 3.3) en twee bijzondere voorbeelden van rechts-
vinding (par. 3.4) besproken. Voor de theorie die aan deze instrumenten ten grondslag
ligt, verwijs ik naar hoofdstuk 1 (par. 1.3. voor de contextuele benadering. par. 1.4. voor
de communautaire begrippen, par. 1.5. voor de bronnen en par. 1.6. voor de interpretatie-
methoden). Het leerstuk van de doorwerking (par. 1.2) wordt beheerst door de algemene
uitgangspunten die het Hv] EGvoor richtlijnen heeft geformuleerd, zodat doorslaggevend
is of de bepaling in de Zesde Richtlijn 'voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk"" is. Dit
leerstuk wordt niet apart behandeld, maar de relevante opmerkingen die het HvJ EGheeft
gemaakt over de betekenis van dit criterium worden in de bespreking van de jurispruden-
tie verwerkt. De overige aspecten van het leerstuk doorwerking, die zijn neergelegd in het
arrest Cilfit (par. 1.2.4). zijn onderdeel van de drie instrumenten die in de volgende para-
grafen worden besproken.

3.2 CONTEXTUELE BENADERING

De heffing van belasting wordt beheerst door een aantal algemene beginselen die de laat-
ste decennia zijn ontwikkeld. Deze beginselen verhinderen dat aan burgers op een voor
hen ondoorgrondeIijke wijze onevenredige lasten worden opgelegd. Het HVJEG heeft de
toepassing van deze beginselen in de communautaire rechtsorde als vanzelfsprekend aan-
gemerkt. Zo vereist het rechtszekerheidsbeginsel (par. 1.5.4.4) dat de gemeenschapsrege-
ling met zekerheid kenbaar is en dat de toepassing voor de justitiabelen voorzienbaar
is.762De justitiabelen dienen in staat te zijn de omvang van hun verplichtingen nauwkeu-
rig te kennen.763 Uit de regelgeving dient duidelijk en onvoorwaardelijk te blijken wat de
regelgever wil belasten en hoe. Twee van de belangrijkste modaliteiten die binnen fiscale
wetgeving niet mogen ontbreken op straffe van onverbindendheid, zijn de omschrijving
van de materiele (wat wil de regelgever belasten) en de territoriale (binnen welke grenzen
oefent de regelgever zijn heffingsbevoegdheid uit) werkingssfeer. In de volgende paragra-
fen wordt de jurisprudentie over de werkingssfeer behandeld. In par. 3.2.1. staat de mate-

761 Arrest van 29 januari 1982. Becker. nr. 8/81.jurispr. 1982, p. 3415.
762 Arrest van 15 december 1987, Nederland tegen de Commissie, nr. 326/85, jurispr. p. 5091. punt

24.
763 Arrest van 29 april 2004. Sudholz, nr. C-17/01. jurispr. p. 1-4243.punt 34.
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riele werkingssfeer centraal en in par. 3.2.2. de territoriale. Beide aspecten zijn een inte-
ressant object om te bestuderen vanuit de contextuele benadering van het communautai-
re recht, omdat zij op het snijvlak liggen van de Zesde Richtlijn, de douaneregelgeving en
internationale verdragen die alle lidstaten c.q. de Gemeenschap binden. Ook het EG-Ver-
drag speelt bij deze aspecten een fundamentele rol vanwege de vrijheid van verkeer die
hierin is verankerd. De vraag is of en, indien ja, hoe het HvJEG in de jurisprudentie over
de werkingssfeer rekening heeft gehouden met de samenhang tussen de hiervoor ge-
noemde bronnen, en ofhet in dit kader uitspraken heeft gedaan over de omvang van het
communautaire recht. Dit laatste aspect speelt vooral een rol bij de beoordeling van de
invloed van een internationaal verdrag dat niet direct de Gemeenschap, maar (een dee I
van) de lidstaten bindt.

3.2.1 Materiele werkingssfeer

De belastbare handelingen worden in art. 2 Zesde Richtlijn vrij algemeen - maar wei uit-
puttend=" - omschreven. btw wordt geheven van alle leveringen van goederen en dien-
sten die in het binnenland onder bezwarende titel door een als zodanig handelende belas-
tingplichtige worden verricht, alsmede van de invoer van goederen. Niets in de redactie
van art. 2 suggereert dat bepaalde goederen en diensten buiten de werkingssfeer van de
btw zouden vailen. Art. 4 Zesde Richtlijn bepaalt dat alle economische activiteiten van een
als zodanig handelende belastingplichtige binnen de werkingssfeer van de btw vallen.
Aan het begrip 'economische activiteiten' heeft het HvJ EGonder invloed van het neutra-
liteitsbeginsel een ruime betekenis toegekend.i'" Het omvat ook de eerste investerings-
handeling van een belastingplichtige, die het objectieftoetsbare voornemen heeft een
econornische activiteit tegen vergoeding te verrichten en handelingen die zijn gericht op
de beeindiging van deze activiteit. Art. 4 Zesde Richtlijn geeft dus evenrnin aanleiding te
veronderstellen dat bepaalde soorten handelingen buiten de werkingssfeer van de btw
zouden vallen. De ruime omschrijving van het begrip 'econornische activiteiten' in de Zes-
de Richtlijn en de jurisprudentie geeft wei aan dat dit begrip meer omvat dan aileen de
belastbare handelingen. Ook investeringen en handelingen met betrekking tot aandelen
(anders dan in het kader van een handelsactiviteitj'f" kunnen economische activiteiten
vormen, hoewel zij geen belastbare handelingen zijn.

De btw is dus een belasting met een ruime werkingssfeer. Het HvJ EGheeft evenwel ge-
oordeeld dat bepaalde goederen dankzij hun bijzondere, schadelijke, karakter niet in het
vrije verkeer voorhanden mogen zijn en dat zij zijn uitgesloten van de bescherming van
het EG-Verdrag. De handelingen in deze goederen zijn uitgesloten van de werkingssfeer
van de btw. Deze uitsluiting geldt niet voor handelingen die weliswaar illegaal zijn, bij-
voorbeeld de invoer ofverkoop van goederen zonder vergunning van de bevoegde autori-
teiten of zonder toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendom, zoals een
merkrecht, maar die in concurrentie met legale handelingen worden verricht. Het neutra-
liteitsbeginsel verzet zich ertegen dat dergelijke handelingen niet aan de btw worden on-
derworpen, wat een belastingvoordeel voorkomt dat anders zou zijn ontstaan ten opzich-
te van de legale handelingen waarmee zij concurreren. Het HvJEG heeft geoordeeld dat
de volgende illegale handelingen met legale handelingen concurreren en dus binnen de
werkingssfeer van de btw vallen:
1. De uitvoer van strategische goederen zonder vergunning'f":

764 Arrest van 14juIi 200S, British American Tobacco International, or. C-435/03, NTFR 2005/1019. Het
Hv] EG oordeelde dat 'diefstal' geen belastbaar feit vormde.

765 Arrest van 14 februari 1985. Rompelman, or. 268/83. BNB 1985/315.
766 Arrest van 27 september 2001, Cibo Participations, nr. C-16/00. V-N 2001/55.7, FED 2002/31 en NT-

FR 2001/1418, over de aankoop van deelnerningen, en het arrest van 26 mei 2005. Kretztechnik.
nr. C-465/03. V-N 2005/29.18 en NTFR 2005/754. over de uitgifte van eigen aandelen.

767 Arrest van 2 augustus 1993, Lange, nr. C-111/92. Zie voor commentaar BJ-M. Terra. Europees indirect
belastingrecht. AIs Aequi Libri, tweede druk, 2002. p. 193.
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2. Het gelegenheid bieden tot het spelen van kansspelen zonder vergunning/P;
3. De verkoop van parfum dat zonder toe stemming van de rechthebbende was nage-

maakt769;
4. De verhuur van een tafel voor de verkoop van drugs?";
5. De verkoop van uit derde landen gesmokkelde ethylalcohol."?'

Het HvJEGheeft geoordeeld dat de volgende handelingen buiten de werkingssfeer van de
btw vallen omdat het voorwerp zich dankzij zijn intrinsiek schadelijke karakter niet in
het vrije verkeer mag bevinden:
1. De invoer van morfine/'":
2. De verkoop van verdovende middelen en amfetaminen+":
3. De verkoop van verdovende middelen en hennep'?";
4. De invoer van vals geld.?"

Op de jurisprudentie van het HvJ EG over de materiele grenzen. i.e. de uitsluiting van ab-
soluut verboden goederen van de werkingssfeer van de btw, is de kritiek geuit dat het HvJ
EG zich zou hebben bezondigd aan moralisme of ethiek, door bepaalde goederen van de
werkingssfeer van de btw uit te stuiten.?" Het is de vraag of deze kritiek terecht is. Het
HvJEG heeft bij de vorrningvan zijn oordeel geput uit verschillende bronnen - en hierbij
vooral gewezen op de context - en gebruikgemaakt van verschillende logische argumen-
ten. Ik wijs ter onderbouwing op de motivering van het eerste arrest over verdovende mid-
delen, Horvath"?", dat betrekking had op hetgemeenschappelijk douanetarief. Het HvJEG
gebruikte de volgende argumenten om tot het oordeel te komen dat de invoer van verdo-
vende middelen buiten het beperkte circuit voor medische en wetenschappelijke doelein-
den niet was onderworpen aan invoerrechten:
1. Een product als heroine wordt niet in beslag genomen en vernietigd omdat de impor-

teur de forrnaliteiten niet in acht heeft genomen, maar omdat het gaat om een schade-
lijk product;

2. De invoer en de verhandeling van deze schadelijke producten zijn in aile lidstaten ab-
soluut verboden;

3. Het voor heroine (tariefpost 29.42 An. alkaloiden van de opiumgroep) vastgestelde ta-
riefkan slechts worden geheven wanneer het product is ingevoerd voor geoorloofd ge-
bruik:

768 Arrest van 11 juni 1998. Fischer. nr. C-283/95. V-N 1998/39.43.
769 Arrest van 28 mei 1998. Goodwin & Unstead, nr. C-3/97. V-N 1998/57.17.
770 Arrest van 29 juni 1999. Coffeeshop Siberie, nr. C-158/98, FED1999/619 en BNB 2000/178c.
771 Arrest van 29 juni 2000. Salumets e.a .. nr. C-455/98. [urispr. 2000. p. 1-4993.
772 Arrest van 28 februari 1984. Senta Einberger II. nr. 294/82. FED1985/541 en BNB1987/6.
773 Arrest van 5 juli 1988. Mol. nr. 269/86. BNB1988/303 en FED1988/496.
774 Arrest van 5 juli 1988. Happy Family. nr. 289/86. FED1988/496.
775 Arrest van 6 december 1990. Witzemann. nr. C-343/89. BNB1991/190 en FED1991/354.
776 P.J.Wattel. De fiscale behandelingvan het wederrechteliJke. Fiscale monografie nr. 58. Zie de condusies

van A-GWattel bij de zaken van de Hoge Raad nrs. 34.781 (verkoop hennepstekken en -zaden, V-
N 2000.37.20).35.609 (verkoop paddo's, V-N 2000/38.18) en 35.787 (diensten in een bordeel, V-N
2000/37.21). De A-Gconstateerde dat de jurisprudentie van het HvJ EGovertuigend noch oppor-
tuun was. Hij voerde hiervoor de voJgende argumenten aan: 1) de jurisprudentie mist feitelijke
grondslag, omdat het HvJ EGmiskent dat de verboden wei degelijk concurreren met legale goe-
deren. 2) de jurisprudentie is contraproductieften aanzien van neutraliteit en harmonisatie, 3)
de jurisprudentie beloont criminele belastingplichtigen. 4) de jurisprudentie is innerlijk tegen-
strijdig. want het Hv] EGgaat uit van neutraliteit. Hiermee is onverenigbaar dat de aanwezigheid
van concurrentie wordt getoetst aan het criterium of sprake is van concurrentie met de legale sec-
tor (dit zou de belaste sector moeten zijn). 5) de jurisprudentie heeft geen duidelijke basis in het
primaire of secundaire recht, en 6) de jurisprudentie is onuitvoerbaar. Ter illustratie van dit laat-
ste punt wees de A-Gop de noodzaak om uitspraak te doen in de onderhavige (en wellicht verge-
lijkbare) gevallen.

777 Arrest van 5 februari 1981, nr. 50/80. [urispr, 1981. p. 385.
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4. Het invoerrecht kan niet worden vastgesteld voor goederen van zodanige aard dat zij
in geen enkele lidstaat in het vrije verkeer mogen worden gebracht, doch integendeel na
hun ontdekking door de bevoegde autoriteiten in beslag moeten worden genomen en aan het verkeer
onttrokken778;

5. Verordening nr. 803/68 (inzake de douanewaarde) ging ervan uit dat de ingevoerde pro-
ducten in de handel mochten worden gebracht en in de economische kringloop moch-
ten worden opgenomen;

6. Volgens art. 18 EEG(thans art. 27 EG) droeg de vaststelling van een gemeenschappelijk
douanetariefbij tot de ontwikkeling van de internationale handel en de vermindering
van de handelsbelemmeringen, zodat dit tarief geen toepassing kon vinden op de in-
voer van verdovende rniddelen die voor ongeoorloofd gebruik zijn bestemd779 en terstond na
hun ontdekking uit het verkeer werden genomen;

7. Voorts bepaalde Verordening nr. 1430/79 betreffende de terugbetaling en kwijtschel-
ding van in- of uitvoerrechten dat terugbetaling of kwijtschelding plaatsvond voor zo-
ver de goederen onder toezicht van de autoriteiten werden vernietigd.

Uit deze argumenten leidde het HvJ EG af dat de lidstaten niet meer bevoegd zijn douane-
rechten toe te passen op de invoer als smokkelgoed van na hun ontdekking vernietigde
verdovende middelen. Naar aanleiding van de zaak Horvath ontstond onzekerheid of de
invoer van verdovende middelen slechts buiten de werkingssfeer van het gemeenschap-
pelijke douanetariefviel, indien de goederen werden ontdekt en vernietigd. Deze vraag
werd beantwoord in de zaak Einberger P80 Het HvJ EG verwees naar de zaak Horvath en
overwoog vervolgens dat verdovende middelen als morfine, heroine en cocaine vanwege
de schadelijke werking niet vrijelijk ingevoerd en verhandeld mogen worden in aile lid-
staten. Het HvJEGverwees naar het Enkelvoudig verdrag uit 1961, waarbij alle toenrnalige
lidstaten partij waren. Het leidde hieruit af dat de betreffende goederen ten tijde van de
invoer onder een absoluut invoer- en handelsverbod vielen, en dat de goederen na ontdek-
king moesten worden vernietigd. Indien zij niet werden ontdekt, verbleven de goederen
in het illegale circuit. Het maakte dus voor de hefting van invoerrechten niet uit of de goe-
deren ontdekt (en vernietigd) zouden worden of niet, De invoer van verdovende middelen
was geheel vreemd aan de doelstellingen van art. 2 EEG en de gedragslijnen van art. 29
EEG (thans art. 27 EG). Een douaneschuld ontstaat wanneer de goederen in de economie
van de Gemeenschap worden gemtegreerd, waarvan bij de invoer van verdovende midde-
len geen sprake kan zijn, Om deze reden ontstaat geen douaneschuld. Onder verwijzing
naar de zaken Horvath en Einberger I oordeelde het HvJ EG in de zaak Einberger II dat de
invoer van verdovende middelen evenrnin aan de btw was onderworpen.

Met Terra781 ben ik van mening dat het HvJ EGgeen ethische of morele maatstaven he eft
aangelegd, maar juist praktische en economische. Ik verwijs naar de conclusies van advo-
caat-generaal Mancini in de zaken Einberger II en de gevoegde zaken Mol en Happy Fami-
ly.782In zijn conclusies gaf de advocaat-generaal een overzicht van de argumenten van de
intervenierende lidstaten, die vooral de vermeende bevoordeling van de illegale handel
aan de kaak stelden, maar hij yond dat dit soort argumenten uitsluitend voor ethisch-po-
litieke toetsing vatbaar was. De advocaat-generaal toonde zich niet overtuigd door de ar-
gumenten van de Duitse regering, die stelde dat de neutraliteit vereiste dat ook illegale
invoer aan btw lOU worden onderworpen (de Zesde Richtlijn maakt geen onderscheid) en
dat de lidstaten de vrijheid hadden behouden om zelf te beslissen of zij de invoer van
drugs wilden belasten. De jurisprudentie over de invoerrechten zou niet van toepassing
zijn op de btw, omdat beide belastingen een ander doel zouden hebben. De advocaat-ge-

778 Curs. AD.
779 Curs. AD.
780 Arrest van 26 oktober 1982, nr. 240/81.
781 Zie B.J.M.Terra. Europees indirectbelastingrecht, Ars Aequi Libri 2002, hoofdstuk 10.2.2.
782 Condusie van 21 april 1988. Mol. nr. 269/86. en Happy Family. nr. 289/86. Jurispr. 1988. p. 3627.
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neraal bevestigde dat de Zesde Richtlijn geen onderscheid maakte, maar dat deed de dou-
anewetgeving over het gemeenschappelijke tarief ook niet. Hij verge leek vervolgens de
doelstellingen van de betreffende bepalingen, en condudeerde dat de illegale handel in
narcotica niet aIleen vreemd is aan de doeistelling van de douanewetgeving, maar ook aan
die van de Zesde Richtlijn. namelijk de instelling van een gemeenschappelijke markt
waarin een gezonde mededinging heerst. De advocaat-generaallijkt aan het bijvoeglijk
naamwoord 'gezond' welhaast een dubbele betekenis te hebben gegeven.

De advocaat-generaal wees het argument af dat aan de lidstaten bij de hefting van btw bij
invoer een discretionaire bevoegdheid lOU toekomen, omdat zowel de douane- als de btw-
wetgeving haar basis yond in het EEG-Verdrag en het voor de bevoegdheden die aan de
Gemeenschap toekwamen niet uitmaakte op welk artikel de secundaire wetgeving was
gebaseerd. De bepalingen in de Zesde Richtlijn waren volgens de advocaat-generaal uitput-
tend.

WatteF83 wees erop dat Mancini niet de bronnen had vermeld waarop hij bepaalde stel-
lingen baseerde. Op het argument dat het illegale circuit niet fiscaal begunstigd zou moe-
ten worden, antwoordde de advocaat-generaal dat: 'Maar vanuit ethisch-politiek oogpunt - het
enige dat hier relevant is - wordt het door vele specialisten op het gebied van fiscaal recht en openbare
finandiin verworpen'. De advocaat-generaal had voorgesteld om onderscheid te maken tus-
sen transacties die civielrechtelijk ongeoorloofd zijn en transacties die strafrechtelijk ver-
boden zijn. De eerste categorie zou moeten worden be last en de tweede niet. Wattel merk-
te op dat bier veel voor te zeggen valt, maar dat het praktisch niet toepasbaar is. Volgens
hem blijft een zo ver mogelijk strekkende fiscale objectiviteit wenselijk, naar beide zij-
den: zowel belasting van de opbrengsten van illegale en immorele belastbare feiten als
recht op vooraftrek. Wattel maakt een uitzondering voor de hard-drugshandel, omdat be-
lastinghefting daarvan het maatschappelijk bederf dat ermee gepaard gaat, doet toene-
men in plaats van afnemen, en voor activiteiten waarbij objectiviteit absurd wordt, zoals
slavinnenhandel en huurmoord. Hij wees erop dat harddrugshandelaren de autoriteiten
gebruiken om elkaar aan te geven en daardoor uit de markt te stoten, en dat belastinghef-
fing een prijsopstuwend effect zou hebben, zodat de gebruikers nog meer zouden moeten
stelen om in hun behoefte te voorzien.

Advocaat-generaal jacobs/s" merkte enige tijd later in reactie op een opmerking van de
Commissie over de rechtsgrondslag van de jurisprudentie, vooral of zij is gestoeld op het
EEG-Verdrag of op de secundaire wetgeving (verordeningen op het gebied van de douane),
op dat de grondslag 'enigszins duister' lOU zijn. Het HvJ EG ging niet expliciet op dit punt
in.

lk vraag me wei af of de gewijzigde opvattingen over de schadelijkheid van softdrugs ver-
andering (dienen tel brengen in de jurisprudentie van het HvJ EG. Advocaat-generaal Man-
cini verwees naar het rapport van de inspectiecommissie van de International Narcotics
Control Board, die concludeerde dat de Nederlandse praktijk geen inbreuk betekende op
de verplichtingen van Nederland op grond van het Enkelvoudig verdrag inzake verdoven-
de middelen, New York, 1961. Op grond van dit verdrag is de handel in deze producten
absoluut verboden, behoudens strikt gecontroleerd gebruik voor medische en weten-
schappelijke doeleinden. In Nederland bestond beleid dat kieinschalige criminaliteit inza-
ke bepaalde soorten softdrugs niet meer werd vervolgd. Volgens het HvJ EG deed dit niet
af aan het strikte handelsverbod, omdat het beleid was geboren uit gebrek aan mankracht
en prioriteit gaf aan de bestrijding van de handel in drugs die geacht werden schadelijker
te zijn. De handel in deze softdrugs bleefillegaal; het gedoogbeleid gaf deze handel niet
een legale status. Het HvJ EG concludeerde dat de harmonisatie van de btw in gevaar zou

783 PJ Wattel, 'Belastingheffing van de onderwereld; het EG-hof en de drugshandel', WFR1987/353.
784 Conclusie van 25 oktober 1990, Witzemann, nr. C-343/89, Jurispr. 1990. p. 1-4477.
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komen als het enkele gedogen van drugs, gebaseerd op beleid en niet op de wet, afbreuk
zou doen aan de ilIegaliteit van de betreffende goederen.

In zijn conclusie in de zaak Coffeeshop Siberie. waarin het HvJ EG oordeelde dat de ver-
huur van een tafel voor de verkoop van drugs niet buiten de werkingssfeer van de btw viel,
beschreef advocaat-generaal Fennelly het Nederlandse gedoogbeleid voor de kleinschalige
verkoop van softdrugs in coffeeshops, en constateerde dat de betreffende transacties in
het vrije economische verkeer plaatsvonden. Hij trok hieruit de conclusie dat deze hande-
lingen belast waren, ondanks het absolute verbod dat in de andere lidstaten nog steeds
werd nageleefd en gehandhaafd. Fennelly bepleitte dus een verschillende aanpak per lid-
staat, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Het HvJEG heeft dit argument niet
overgenomen, hetgeen naar mijn mening juist is. In een interne markt is een onderscheid
tussen de lidstaten voor de hefting van btw op basis van het nationale strafrecht (of de
handhaving daarvan) niet aanvaardbaar.

Volgens Van Hilten785 maakte het HvJ EG zich er een beetje gemakkelijk van af. Volgens
haar ontliep het HVJEG de vraag ofhet feitelijke bestaan van een economisch circuit. hoe-
zeer illegaal en al dan niet gedoogd, tot gevolg heeft dat de desbetreffende activiteiten ge-
woon binnen de werkingssfeer van de btw zouden moeten worden getrokken. Zij wees er-
op dat drugshandelaren zich vrolijk verweren met een beroep op het strafbare karakter
van hun daden en vroeg zich af of de omstandigheid dat handel in softdrugs - althans in
Nederland - gedoogd wordt, een rol zou moeten spelen. Zij constateerde dat er een econo-
misch circuit voor softdrugs bestaat, en wierp de vraag op waarom de in dat circuit ver-
richte activiteiten dan geen economische activiteiten zijn. Ook wees Van Hilten op het ka-
rakter van de btw, die was bedoeld om alle consumptieve gebruik te belasten. Zij meende
dat het gebruik van verdovende middelen als consumptiefverbruik daarvan kan worden
bestempeld.

Ik neem aan dat het HvJEGniet op zijn jurisprudentie zal terugkomen en dat bandeJingen
in goederen die aan de in de gedteerde rechtsoverweging genoemde kenmerken voldoen,
buiten de werkingssfeer blijven. De praktische problemen die de critici signaleren=" zijn
van onvoldoende gewicht om het HvJ EG de gevolgde lijn te doen verla ten. Ook de ethisch
minder fraaie kanten, zoals de impliciete aanmoediging aan overtreders om het verboden
karakter van hun handelingen uit te buiten, doen hier niet aan af. Belastingheffing is geen
straf; de gepaste straf bij dergelijke delicten is ontneming van het behaalde voordeel en
de oplegging van de door het nationale strafrecht vastgestelde straffen. zoals gevangenis-
straf en een geldboete. Het is zelfs mogelijk te stellen dat het willen belasten van hande-
lingen in absoluut verboden goederen een principieel c.q. moreel stand punt impliceert.
omdat criminelen niet mogen profiteren van hun slechtheid. Hoewel ik dit stand punt
deel voor de hefting van belastingen naar inkomsten en vermogen, acht ik dit niet toepas-
selijk voor de btw. De btw is ten eerste een belasting op goederen en diensten. en niet op
personen. Ten tweede behoort de btw te worden doorbelast aan de gebruiker. hetgeen
slechts een prijsopdrijvend effect zou hebben (en zou leiden tot meer criminaliteit van
verslaafden). Ten derde krijgt de crimineel recht op aftrek van voorbelasting. Hij zou per
saldo wei eens goedkoper uit kunnen zijn.

Toekomstige ontwikkelingen in de opvatting over de schadelijkbeid van producten, zoals
softdrugs. zouden moeten worden meegewogen. Deze gewijzigde opvattingen dienen
voor de gehele interne markt te gelden, en niet voor een aantallidstaten. De huidige lijn

785 M.E. van Hilten, noot bij het Coffeeshop Siberie-arrest in BNB2000/179.
786 Zie ook het commentaar van de redactie van Vakstudie-Nieuws bij de conclusie van A-GWattel in

de zaak nr. 35.609 over de verkoop van paddo's, De redactie riep de vraag op naar de verdeling
van de bewijslast om aan te tonen dat een bepaald goed of een bepaalde dienst wei of niet onder
een absoluut verbod valt. Zij zou deze vraag graag aan het HVJ EG voorgetegd zien.
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in de jurisprudentie over de materiele werkingssfeer van de btw is gebaseerd op een con-
textuele benadering van het communautaire recht, waarin de Zesde Richtlijn wordt uit-
gelegd in lijn met het primaire (EG-Verdrag, internationale verdragen en beginselen, met
name het neutraliteitsbeginsel) en het secundaire (douaneregelgeving) recht. Deze lijn ga-
randeert een eenduidige uitsluiting van verboden, intrinsiek slechte handelingen van de
bescherming van het EG-Verdrag. Een logisch gevolg is dat deze handelingen buiten de
werkingssfeer van de btw vallen.

3.2.2 Territoriale werkingssfeer

De vraag naar de territoriale werkingssfeer omvat een extern (de verdeling van de hef-
fingsbevoegdheid tussen de Gemeenschap en derde landen) en een intern aspect (de ver-
deling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten). Het is noodzakelijk dat de regels
over de interne bevoegdheidsverdeling op eenduidige en communautaire wijze worden
uitgelegd en toegepast om situaties van dubbele of geen heffing te voorkomen. Dergelijke
situaties kunnen zich ook voordoen met derde landen. Een arrest waaruit de grenzen aan
de territoriale bevoegdheid van de lidstaten kunnen worden afgeleid, is Trans Tirreno Ex-
press."? Advocaat-generaal Slynn zag in de Zesde Richtlijn op dit punt geen beperkingen.
Hij maakte een opmerking over het beginsel in het internationale recht dat een schip dat
onder de vlag van een bepaalde natie vaart, wordt geacht tot het grondgebied van deze
natie te behoren. Hij achtte dit beginsel voor de heffing van btw niet relevant.

Het HvJ EG legde art. 9, lid 2, sub b, Zesde Richtlijn uit in samenhang met de andere be-
palingen van de Zesde Richtlijn. Ten eerste verwees het naar art. 3, dat het geografische
toepassingsgebied omschrijft. Vervolgens haalde het HvJ EG het arrest Berkholz788 aan,
waarin het aangaf wat de doelstelling van art. 9 is: de uniforme vaststelling van de plaats
van dienst op rationele wijze?89 In een situatie als de onderhavige, waarin de plaats van
vertrek en de plaats van aankomst in dezelfde lidstaat waren gelegen, kan een conflict tus-
sen twee lidstaten zich niet voordoen. Deze interne vervoersdienst wordt dus beheerst
door het geografisch bepaalde grondgebied van een lidstaat. Hoewel het geografische
grondgebied van de lidstaten als bedoeld in de Zesde Richtlijn inbeginsel overeenkomt
met het grondgebied zoals bepaald in het EG-Verdrag, bevat de Zesde Richtlijn - en in het
bijzonder art. 9, lid 2. sub b - geen beperkingen van de vrijheid van de lidstaten om hun
territorium uit te breiden, mits zij hierbij geen inbreuk maken op de bevoegdheden van
andere staten-"? lk neem aan dat het HvJ EG hier doelde op territoriale aanspraken van
andere staten. en niet op het vlagbeginsel waaraan de advocaat-generaal refereerde.

Een combinatie van een systematische (samenhang tussen de Zesde Richtlijn en het EG-
Verdrag) en teleologische (doelstelling art. 9 Zesde Richtlijn) uitlegging leidde tot een
merkwaardig resuitaat: in beginsel dienen de lidstaten zich te houden aan het aan hen

787 Arrest van 23 januari 1986, Trans Tirreno Express, nr. 283/84.
788 Arrest van 4juli 1985, nr. 168/84. Zie de beschouwingvan M.E. van Hilten in WFR1997, p. 136ge.v.
789 In het arrest van 15 september 2005, Antje Kohler, nr. C-58/04, VoN 2005/47.24 en NTFR2005/1196,

overwoog het HvJ EG dat art. 8, lid 1, sub c, Zesde Richtlijn, over de plaats van levering van goe-
deren aan boord van een vervoermiddel, eenzelfde doelstelling heeft.

790 Zie voor de omgekeerde situatie het arrest van 13 maart 1990, Cornmissie tegen Frankrijk, nr. C-
30/89. Frankrijk hief geen btw over het gedeelte van het vervoer van personen en goederen tussen
het vasteland en Corsica dat over niet-territoriale wateren werd afgelegd. De Commissie stelde dat
Frankrijk, dat op grond van art. 28, lid 3, sub b, Zesde Richtlijn, jo. Bijlage F, punt 17, het vervoer
tussen het Franse vasteland en het eiland Corsica mocht vrijstellen, de bijdrage aan de eigen rnid-
delen ook moest berekenen over de omzet die was gemoeid met de afstand die buiten de Franse
territoriale wateren was afgelegd. Het HvJ EG verwierp de argurnenten van de Commissie, omdat
Frankrijk wei de bevoegdheid had om btw over deze afstand te heffen, doch hiertoe niet verplicht
was. Volgens art. 9, lid 2, sub b, Zesde Richtlijn is slechts het vervoer in de Franse territoriale wa-
teren met btw belast. Frankrijk hoefde de gevorderde eigen rniddelen over de afstand buiten het
Franse grondgebied niet ter beschikking te stellen.
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toegewezen grondgebied (afgebakend in het EG-Verdrag en art. 3 Zesde Richtlijn). maar
indien zij geen inbreuk maken op de bevoegdheden van andere staten, mogen zij het ver-
voer van personen en goederen buiten het eigen territorium wei belasten. Een letterlijke
uitlegging van art. 9. lid 2. sub b ('waar het vervoer plaatsvindt, zulks naar verhouding van
de afgelegde afstanden'), in combinatie met art. 3. leidt tot een ander resultaat. In
par. 3.2.3. besteed ik aandacht aan een conflictsituatie die op basis van de beginselen van
het arrest Trans Tirreno Express niet is op te lossen.

Over de bijzondere band tussen het Europese continent en een overzees gebiedsdeel ging
het arrest Van der Kooy.791in deze procedure rees de vraag ofhet binnenbrengen van een
schip uit de Nederlandse Antillen. een deel van het Koninkrijk der Nederlanden, de invoer
van een goed uit een derde landsgebied was. Het HvJ EG overwoog dat het grondgebied
voor de btw wordt afgebakend door de art. 3 en 7 Zesde Richtlijn, in samenhang gelezen,
en dat de termen 'Gemeenschap' en 'grondgebied van de Gemeenschap' verwijzen naar
het toepassingsgebied als omschreven voor iedere lidstaat in art. 227 EEG(art. 299 EG).Op
grond van art. 227. lid 3. EEG(art. 299. lid 3, EG792)en Overeenkomst nr. 64/533 zijn op de
landen en gebieden overzee, de LGO.speciale associatiebepalingen van toepassing. De Ne-
derlandse Antillen behoren tot de LGO.Volgens deze bepalingen zijn de algemene bepa-
lingen van het EG-Verdrag niet van toepassing op de LGO.Dit betekent dat, tenzij een spe-
ciale bepaling is getroffen in de Zesde Richtlijn, goederen die uit de Nederlandse Antillen
afkomstig zijn niet als gemeenschapsgoederen kunnen worden aangemerkt. Aangezien
geen speciale bepalingen zijn getroffen. dient het binnenbrengen van goederen uit de Ne-
derlandse Antillen als invoer te worden beschouwd. Het HvJEG legde de bepalingen over
de afbakening van het grondgebied dus letterlijk uit, aan de hand van de tekst van de be-
palingen en de structuur die de Zesde Richtlijn, het EG-Verdrag en de speciale bepalingen
voor de LGOverbindt. De Nederlandse Antillen zijn, hoewel deel van het Koninkrijk der
Nederlanden, uitgesloten van het EG-Verdrag en onderwerp van de associatiebepalingen
die de Gemeenschap he eft getroffen voor gebieden waarmee de lidstaten een bijzondere
band onderhouden.

Uit de jurisprudentie voIgt dat de territoriale grenzen zijn bepaald in het EG-Verdrag, en
dat zij in beginsel ook gelden voor de btw. Art. 3, lid 3 en 4. Zesde Richtlijn bevatten de
enige uitzonderingen hierop. Goederen die afkomstig zijn uit de LGO.zoals de Nederland-
se Antillen, zijn derhalve niet in het vrije verkeer en dus onderworpen aan de heffingen
bij invoer.

3.2.3 Conflict over internationale wateren

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat de lidstaten het grondgebied mogen uitbrei-
den naar de internationale wateren, mits zij rekening houden met de rechten van andere
staten. Hoewel het HvJEG terecht overwoog dat de bepalingen over de plaats van de pres-
tatie conflicten tussen de lidstaten beogen te voorkomen, kan naar aanleiding van het ar-
rest RAL(Channel Islands) Ltd.793in combinatie met het eerdere arrest Berkholz/?? een po-
tentiele bron voor conflicten tussen de lidstaten ontstaan. Beide arresten gaan over de
vraag waar de dienst is belast die bestaat uit het gelegenheid geven tot gokspelen. De pre-
judiciele vraag in beide zaken was geJijk: heeft de exploitant een vaste inrichting voor de
btw, hetzij aan boord van een veerboot (Berkholz). dan wei in een gokhal (RAL)?Het HvJ

791 Arrest van 28 januari 1999, nr. C-181/97. V-N 1999/29.22.
792 De huidige tekst luidt: '3. De landen engebieden overzee waarvan de Ujst als biJ1ageII aan dit Verdrag is

gehecht, vonnen het onderwerp van de bijzondere assodatieregeling omschreven in het vierde deel van dit Ver-
drag. Dit Verdrag is niet van toepassing op de landen engebieden overzee die met het Verenigd Koninlaijk van
Groot-Brittannie en Noord-Ierland bijzondere betrekkingen onderhouden, die niet ap bovengenaemde lijst VOOT-
komen.'

793 Arrest van 12 mei 2005. RALChannel Islands, nr. C-452/03,V-N 2005/32.26 en NTFR2005/728.
794 Arrest van 4 juli 1985, nr. 168/84, ]urispr. 1985, p. 2251.
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EG beantwoordde in de zaak Berkholz de vraag van de verwijzende rechter, en knoopte
hiervoor aan bij de considerans van de Zesde Richtlijn. Uit de zevende overweging blijkt
dat het doel van de term 'vaste inrichting' is de uniforme vaststelling van de plaats waar
diensten geacht worden te zijn verleend (par. 3.3.2.1). Op deze wijze kunnen conflicten
tussen de lidstaten en situaties waarin geen belasting wordt geheven, worden vermeden.
Een andere plaats dan de zetel van de ondememing komt slechts in aanmerking indien
het aanknopen bij de zetel niet tot een ratione le oplossing voert, dan weI conflicten met
andere lidstaten doet ontstaan. De aanwezigheid van een aantal gokautomaten aan boord
van een tweetal veerboten gold niet als een dergelijke inrichting, vooral niet nu het ge-
bruik van de zetel tot een rationele oplossing voerde.

Het HvJEGbeantwoordde in de zaak RALChannel Islands niet de vraag die de verwijzende
rechter had gesteld, maar gaf een nuttige aanwijzing over hoe het aanhangige geding
diende te worden beslist. Het overwoog, in navolging van de advocaat-generaal, dat de
diensten als vermakelijkheidsdiensten moesten worden aangemerkt die op basis van
art. 9, lid 2, sub c, Zesde Richtlijn waren belast waar zij materieel werden verricht. Het HvJ
EGverklaarde dat het de nationale rechter aile uitleggingsgegevens met betrekking tot
het gemeenschapsrecht moest verschaffen die nuttig konden zijn voor de beslissing van
de bij hem aanhangige zaak, ook al heeft de nationale rechter daar in zijn vragen niet naar
verwezen (ofzelfs niet om gevraagd).

Aanknopen bij de plaats waar de activiteiten materieel worden uitgevoerd levert een rati-
onele oplossing omdat de diensten zijn onderworpen aan de btw in de lidstaat op het
grondgebied waarvan de personen voor wie de diensten zijn bestemd, zijn gevestigd. Een
vreemde opmerking, omdat de diensten ook bestemd kunnen zijn voor toeristen die niet
in de betrokken lidstaat wonen. Het HvJEG zal bedoeld hebben dat de diensten in de fy-
sieke nabijheid van de klanten worden verricht.P" Dit roept de vraag op naar de plaats
van vermakelijkheidsactiviteiten die op een andere wijze worden verricht, bijvoorbeeld
op elektronische wijze. In de periode v66r de inwerkingtreding van de nieuwe regels voor
elektronische diensten kon irnmers worden betwist waar de diensten materieel werden
uitgevoerd.

Belastingplichtigen zoals Berkholz kunnen alsnog, op basis van het arrest RALChannel Is-
lands, besluiten geen btw te voldoen over de omzet die zij buiten de territoriale wateren
behalen. Voor zover zij omzet behalen op in de territoriale wateren van, bijvoorbeeld,
Duitsland en Denemarken afgelegde afstanden, voldoen zij Duitse dan weI Deense btw.
Het is dan aantrekkelijk om de toegang tot de gokhal te beperken tot de tijd die de boot
buiten de territoriale wateren doorbrengt. De tijden van weleer, waarin de winkels aan
boord van veerboten pas open gingen nadat de twaalf-mijlszone was gepasseerd, herle-
ven.196 Uiteraard is de correcte naleving van de btw-verplichtingen moeilijk te controleren
en kunnen belastingplichtigen zoals Berkholz in discussie raken met de Duitse en de
Deense autoriteiten. De Duitse en de Deense autoriteiten kunnen ook elkaars bevoegd-
heid betwisten op basis van het eerder besproken arrest Trans Tirreno Express (par. 3.2.2).
Dit laatste arrest is strikt genomen niet van toepassing, omdat het HvJ EGoverwoog dat
conflicten tussen lidstaten zich niet voor konden doen bij vervoer tussen een begin- en
een eindpunt in dezelfde lidstaat. Dus mocht Italie kiezen ofhet de afstand buiten de ter-
ritoriale wateren aan de btw wilde onderwerpen. lndien twee lidstaten elkaars bevoegd-
heid betwisten, ontstaat een situatie waarover het HvJ EG zich niet heeft uitgesproken.

795 De Commissie verwees in het werkdocument van 8 juni 1999 over indirecte belastingen en e-com-
merce naar de omstandigheid dat ten tijde van de invoering van de Zesde Richtlijn de verrichter
en de afnemer van een dienst doorgaans in e\kaars fysieke nabijheid verkeerden. Het was voor de
meeste diensten niet nodig om spedale maatregelen te treffen om concurrentieverstoring te
voorkomen, zodat de terugvalregel van art. 9, lid 1, Zesde Richtlijn voorschrijft dat de plaats van
dienst is gelegen waar de dienstverrichter woont of is gevestigd.

796 II< begrijp dat dit in de praktijk nog steeds zo werkt, zelfs op intracommunautaire afstanden.
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Het lijkt erop dat het HvJ EGheeft bedoeld dat de lidstaten uitsluitend btw mogen heffen
in de extraterritoriale wateren in een situatie waarin zich geen conflicten met andere
(lid)staten kunnen voordoen, en dat zij zich tot het volgens internationaal recht aan hen
toebemeten grondgebied (de twaalf-rnijlszone) moeten beperken in een situatie waarin
een dergelijk conflict zich wei voor kan doen. Dit zou betekenen dat Berkholz gedurende
een gedeelte van de reis geen btw behoeft te berekenen, en dat hij in een betere positie
verkeert dan een belastingplichtige die uitsluitend op het grondgebied van een lidstaat ge-
legenheid biedt tot vermaak.

Het komt mij voor dat een bepaling als art. 8, lid 1, sub c, die de plaats van levering van
goederen aan boord van een vervoermiddel tijdens intracommunautaire reizen regelt,
ook voor bepaalde diensten aan boord van een vervoermiddel tijdens deze reizen dient te
worden ingevoerd. Het gaat hier om diensten die materieel aan boord van een vervoer-
middel worden verricht ten behoeve van de passagiers (i.e. diensten die leiden tot eindver-
bruik), zoals het gelegenheid geven tot vermaak, toegang tot informatienetwerken en te-
lecommunicatie, doch ook voor de verstrekking van maaltijden.P? Het verdient de voor-
keur dat de plaats van deze diensten wordt gesitueerd in de lidstaat van vertrek. In het
aangepaste voorstel over de plaats van dienst198 heeft de voorzitter van de Raad aangege-
yen diensten die fysiek aan boord van een vervoermiddel worden verricht en aldaar wor-
den verbruikt, te willen belasten in de lidstaat van vertrek.

Het is evenwel mogelijk dat de zaak RALChannel Islands en de zaak Berkholz geheel los
van elkaar moeten worden gezien. Het HvJ EG heeft immers bepaald dat de doelstelling
van de regels over de plaats van dienst, namelijk voorkoming van conflicten en van dub-
bele hefting en geen hefting, van toepassing is op art. 9 in zijn geheel, dus lid 1, lid 2 en
lid 3. Indien we deze doelstellingen toepassen op lid 2, is mogelijk dat het HvJ EG lOU oor-
delen dat de diensten in de zaak Berkholz in Duitsland belast zijn, zelfs als zij worden ver-
richt op een veerboot die buiten de territoriale wateren vaart. Conflicten en ontgaan van
hefting dienen te worden voorkomen, en zoals advocaat-generaal Cosmas heeft opge-
merkt'?" kan worden gesteld dat, om tot een rationele oplossing te komen, moet worden
beoordeeld met welke plaats de veerboot de nauwste banden he eft. De advocaat-generaal
stelde voor aan te knopen bij de haven waar de boot is geregistreerd en de plaats waar de
zetel van de exploitant is gevestigd. Deze oplossing zou een rationele oplossing kunnen
vormen voor aIle prestaties aan boord van een vervoermiddel dat zich verplaatst tussen
verschillende landen.

Zoals ik hiervoor heb aangetoond leidt art. 9, lid 2, sub c, bij prestaties aan boord van een
veerboot niet tot een rationele oplossing, en bestaat de mogelijkheid dat het HvJ EG deze
be paling buiten beschouwing laat omdat de doelstellingen van de regels over de plaats
van dienst niet worden bereikt. Op basis van art. 9, lid 1, is de plaats van dienst waar de
dienstverrichter zijn zetel heeft. De oplossing die de voorzitter van de Raad heeft voorge-
steld, verdient steun. Dit soort conflicten, die ontstaan doordat de regelgeving niet vol-
doende is aangepast aan de moderne tijd, illustreert dat de regelgever zich na de eenrna-
lige aanvaarding van een regeling niet aan zijn verplichtingen kan onttrekken. Het zijn in
de praktijk vaak de belastingplichtigen die de lasten van deze conflicten moeten dragen,
en niet de nationale autoriteiten.

797 Arrest van 2 mei 1996, Faaborg-Gelting Linien, Dr. C-231/94, V-N 1996, p. 2120. In dit arrest stond
de vraag centraal waar de plaats van een dienst is die bestaat uit de verstrekking van maaltijden
aan boord van een veerboot.

798 Document van het aanstaande Oostenrijkse voorzitterschap van 23 december 2005, Dr. 2003/0329
(CNS), Dr. 16112/05.

799 Condusie van 1 februari 1996, Faaborg-Gelting Linien, nr. C-231/94, jurispr, 1996, p. 1-2395.
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3.2.4 Conclusie

Inde jurisprudentie over de werkingssfeer van de btw is duidelijk de contextuele benade-
ring van het communautaire recht te onderkennen. Het HvJ EG heeft de grenzen aan de
werkingssfeer ontleend aan het primaire recht, zoals het EG-Verdrag en internationale
verdragen die aile lidstaten binden, en aan het secundaire recht. Bij de territoriale be-
voegdheidsverdeling is een eenduidige, op ratione Ie gronden gebaseerde uitlegging ver-
eist om conflicten tussen de Iidstaten te voorkomen. Vir recente jurisprudentie kan wor-
den afgeleid dat de huidige regels voor de plaats van diensten aan boord van vervoermid-
delen voldoende stofvoor conflicten opleveren. Om deze conflicten te voorkomen, doet
de Raad er verstandig aan het voorstel over de plaats van dienst aan te nemen zoals dat is
gewijzigd door het voorzitterschap. Het is te verkiezen dar de regelgever met eenparig-
heid een duidelijk besluit neemt in plaats van dat de nationale rechter in een geschil over
een belastingplichtige, die in twee ofmeer lidstaten btw moet voldoen, vragen moet stel-
len aan het HvJ EG. Dergelijke geschillen tonen aan dat een actie van de zijde van de re-
gelgever snellere en effectievere (want algemeen toepasbare) oplossingen kan bieden dan
de (zij her noodgedwongen) casui'stische handelwijze van de rechtsprekende macht.

3.3 COMMUNAVTAIRE BEGRIPPEN

De meeste begrippen in de Zesde Richtlijn zijn communautaire begnppen.s?? Op basis van
de algemene beginselen over het bestaan van communautaire begrippen zijn uitsluitend
de begrippen die voor hun betekenis verwijzen naar de regelgeving van de lidstaten (zoals
'bouwterrein'<" en 'gemeenschappelijke beleggingsfondsen'w-) geen communautaire be-
grippen. Door de beperkingen die uit het systeem van de Zesde Richtlijn en de algemene
beginselen voortvloeien, zijn deze begrippen quasi-nationale begrippen. Begrippen die
een keuze of een optie aan de lidstaten bieden, zijn voorwaardelijke, communautaire be-
grippen. Zo mogen de lidstaten de voorwaarden die zij aan de toepassing van bepaalde
vrijstellingen mogen verbinden, niet naar eigen inzicht interpreteren.P'" Deze opties en
keuzes dienen dus binnen de ruimte die de Zesde Richtlijn biedt, te worden uitgeoefend.
Deze begrippen zijn dus volbloed communautaire begrippen; de lidstaat heeft slechts de
keuze tussen aanvaarding en achterwege laten.

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan een aantal communautaire begrippen die
een sleutelrol vervullen binnen het intracommunautaire verkeer. De begrippen zijn ver-
deeld over de thema's 'vrije verkeer van goederen' (par. 3.3.1), 'vrije verkeer van diensten'
(par. 3.3.2), 'vrije verkeer van personen' (par. 3.3.3) en 'vrije verkeer van kapitaal'
(par. 3.3.4). Een uitputtende behandeling van de communautaire begrippendie het HvJ EG
heeft erkend en gedefinieerd is niet beoogd. De analyse van de gekozen begrippen illu-
streert de werkwijze die het HvJ EG hanteert bij de benadering van communautaire be-
grippen.

3.3.1 Vrije verkeer van goederen

3.3.1.1 Het cammunautaire begrip 'goed'
Gezien de mogelijke verschi1len wat betreft de plaats van de handeling, het tarief en de
toepassing van een vrijstelling, is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen goederen
en diensten. Per product dient te worden vastgesteld of het als goed of als dienst moet wor-
den aangemerkt. Een algemeen bruikbare definitie van het begrip 'goed' is in de jurispru-

800 In het arrest van 5 mei 1982, Gaston Schul I, ill. 15/81, BNB 1982/225, noemde het HvJ EG in pun-
ten 11 en 12 een aantal kembegrippen uit de Zesde Richtlijn dle een communautaire inhoud had-
den gekregen.

801 Arrest van 28 maart 1996, Genleente Emmen, nr. C-468/93, VoN 1996, p. 1545 en FED1996/690.
802 Arrest van 4 mei 2006, Abbey National II, nr. C-169/04, N1FR2006/687.
803 Arrest van 7 mei 1998, Commissie tegen Spanje, nr. C-124/96, Jurispr. 1998. p. 1-2501.
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dentie niet voorhanden. Uit de tekst van de Zesde Richtlijn kan worden afgeleid dat het
moet gaan om een lichamelijke zaak, waarbij geldt dat elektrische stroom, gas, warmte,
koude en soortgelijke zaken als goederen worden besehouwd. De definitie roept de vraag
op of software, dat met recht als een hybridische figuur worden aangeduid vanwege zijn
specifieke juridische en technische kenrnerken, een goed of een dienst is. Bovendien gaat
de levering van software vrijwel altijd gepaard met de verrichting van diensten, zoals de
installatie, upgrades en updates, het reeht een beroep te doen op telefonische en digitale
hulpdiensten en training.

In de zaak LevobVerzekeringen'P' heeft het Hv] EGgeoordeeld dat de verschaffing van
standaardsoftware op een informatiedrager en de daarop volgende aanpassing aan de be-
hoeften van de klant moeten worden beschouwd als een enkele prestatie, indien de ver-
schillende onderdelen zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij vanuit het oogpunt van
de gemiddelde eonsument afzonderlijk voar de klant niet het gewenste economische nut
hebben. Ofvoor de onderdelen afzonderlijke prijzen zijn afgesproken of afzonderlijke fac-
turen zijn opgesteld, is niet doorslaggevend. Deze prestatie is als een dienst aan te mer-
ken, indien de dienstaspecten de overhand hebben. Hierbij dient de verwijzende rechter
onder andere te letten op het al dan niet doorslaggevende belang van de aanpassing voor
de afuemer, en op de duur, de kosten en de omvang van de aanpassing. Het Hv]EG is niet
ingegaan op de precieze kwalifieatie van de levering van de verschillende soorten soft-
ware, zoals standaardsoftware, specifieke software en software die voor een specifieke
doelgroep of een bepaald doel wordt vervaardigd. Uit de overwegingen die het heeft ge-
wijd aan de vraag of de prestatie die aan LevobVerzekeringen was verricht, een dienst of
een goed was, leid ik af dat een standaardsoftwarepakket een goed is. Over de kwalificatie
van specifieke software en over de seheidslijn tussen standaardsoftware en speeifieke soft-
ware, mocht die seheidslijn nodig zijn, he eft het Hv] EGniets opgemerkt.

Advoeaat-generaal Kokott had een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt over de leve-
ring van software in het algemeen. Bij de levering van standaardsoftware op een drager is
sprake van twee prestaties: ten eerste de overdracht van de drager, waarover de koper als
eigenaar kan beschikken, en ten tweede de verlening van een recht om van de software
gebruik te maken, welk recht is beperkt. De advocaat-generaal vergeleek de doelstellingen
van het douanerecht, op basis waarvan tegenwoordig een nultarief geldt voor de invoer
van de meeste informatieteehnologieproducten, met die van de Zesde Richtlijn, en con-
stateerde dat zij niet gelijk zijn. Het nultariefwas ingevoerd om de handel in deze produc-
ten te vergemakkelijken ten einde de technische en economisehe ontwikkeling te stimu-
leren. Deze overweging ging niet op voor de btw, zodat op basis van autonome criteria
diende te worden onderzocht of de verschaffing van een informatiedrager moest worden
gesplitst van het reeht om de opgeslagen software te gebruiken.

De advocaat-generaal merkte op dat het kenmerkende element van de levering van stan-
daardsoftware op een drager is gelegen in het recht om te beschikken over de reproductie.
De licentie op basis waarvan de koper gebonden is aan beperkende voorwaarden, vormt
geen constitutiefvereiste voor het gebruiksrecht van het programma. De licentie, die het
gebruik beperkt, vormt geen belastbare prestatie maar veeleer een beperking van de be-
lastbare prestatie die bestaat uit de overdracht van de eigendom van de reproductie. De
levering van standaardsoftware op een drager dient dus als de levering van een goed te
worden beschouwd.

De advocaat-generaal nam een genuanceerd standpunt in inzake de ontwikkeling van spe-
ciale, aan de eisen van de opdraehtgever aangepaste software. Er zou geen sprake zijn van
een levering van een goed als het product pas in zijn voUedige vonn805 ontstond op de com-

804 Arrest van 27 oktober 2005, Levob, ill. C-41/04, V-N 2005/54.19 en NTFR2005/1497.
805 Curs. AD.
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puter van de klant. De advocaat-generaal trok een vergelijking met andere goederen die
in opdracht van de klant ontstaan. zoals een huis. In de visie van de advocaat-generaal
vormt de vervaardiging van specifieke software op een drager die de opdrachtgever ver-
volgens zelf instaileert, geen dienst maar de levering van een goed.

Naar mijn mening heeft de advocaat-generaal een aantal essentiele opmerkingen gemaakt
over het onderscheid tussen goederen en diensten. Zij legde de nadruk op de rol van de
drager als verpakkingsmateriaal voor een kant-en-klaar product. Indien de klant de drager
in de daartoe ontworpen opening van de computer steekt en vervolgens direct met de soft-
ware aan de slag kan, is volgens haar sprake van een lichamelijke zaak, een goed. Indien
de klant de software elektronisch ontvangt (downloadt) of de opdrachtnemer de software
op de computer van de klant vervaardigt, is sprake van een dienst. Het is mij niet helemaal
duidelijk hoe de advocaat-generaal de enkele installatie van de software vanaf een drager
op de computer van de klant zou beoordelen. Uit de toevoeging 'in zijn volledige vorm'
leid ik af dat de enkele installatiehandeJing niet aan de kwalificatie als levering van een
goed in de weg staat. Dit lijkt mij een consequente uitwerking van haar visie, omdat hier
een vergelijking kan worden getrokken met de montage of de installatie van een appa-
raat, welke handeling niet nodig is om het apparaat zijn kenmerkende eigenschappen te
geven. Het zwakke punt in haar betoog vormde de behandeling van software die geheel
los van de verpakking wordt geleverd, namelijk op elektronische wijze. Omdat het tame-
lijk eenvoudig is elektronisch ontvangen software op een drager te plaatsen en te verme-
nigvuldigen, is het gebruik van een tastbare drager weI een praktisch, doch zeker niet in
aile opzichten overtuigend criterium.

Beoordeeld naar de inhoud, zou de levering van software naar mijn mening altijd als de
verlening van een dienst moeten worden beschouwd. Dit geldt voor software die is ont-
worpen en bedoeld voor actief gebruik door de klant, dus niet voor software die geluid,
beelden en teksten bevat die auteursrechtelijke bescherming genieten. De levering van
laatstbedoelde software zou, ongeacht de manier van verzending. als de levering van een
goed moe ten worden beschouwd. Een praktisch probleem dat in dit verb and optreedt, is
dat de invoer van dergelijke software op elektronische wijze niet te controleren is. Dit be-
zwaar geldt ook voor de huidige regeling voor elektronische diensten, waarvan de nale-
ving ook niet op effectieve wijze te controleren valt.806 De huidige regeling voor elektro-
nische diensten die worden verricht door buiten de Gemeenschap gevestigde belasting-
plichtigen (art 26 quater Zesde Richtlijn) zou moeten worden uitgebreid met de
mogelijkheid om aangifte te doen van de elektronische invoer van deze software. Voor de-
ze invoer, die de leverander doet namens zijn klanten, kan indien van toe passing aan-
spraak worden gemaakt op de vrijstelling voor kleine zendingen met een waarde van
maximaal22 euro.

TerraB07 besprak de uitdaging die de opkomst van e-cornrnerce voor de heffing van belas-
tingen betekende. Hij stelde de volgende indeJing van het elektronische (handels)verkeer
voor:
1. Informatie- en communicatietechnologie (ICf) worden als intermediair gebruikt om fy-

sieke handelsstromen te bewerkstelligen (distributiesystemen);
2. ICf is object van het handelsverkeer (immateriele producten, zoals muziek, video.

spelletjes, loterijen. informatievoorziening en software. waarvoor de fysieke distribu-
tie is vervangen door digitale aanlevering):

806 In het werkdocument van 8juni 1999 over indirecte belastingen en e-commerce (te vinden op de
site van de Comrnissie) beschreef de Commissie het overleg met aanbieders van kredietkaarten
en internetdiensten over de mogelijkheid dat de beide laatstgenoemde dienstverrichters de btw
zouden innen die na wijziging van de Zesde Richtlijn over elektronische diensten zou zijn ver-
schuldigd. Beide groepen wezen de suggestie van de Comrnissie van de hand.

807 B.J.M.Terra. 'B1W en het elektronische handelsverkeer', WFR1998/1043.
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3. Prestaties zijn gerelateerd aan het elektronische (handels)verkeer in de zin dat zij dit
mogelijk maken (prestaties gericht op het gebruik van elektronische handelsverkeer,
zoals het toegang verlenen tot internet, telecommunicatiediensten, e-mail, het creeren
van websites, advertentiecampagnes en dergelijke).

Volgens Terra is de fiscale neutraliteit in het geding in het elektronische handelsverkeer
in immateriele producten. Hij wees op het onderscheid in btw-tarief tussen een boek en
een digitale tekst, en op het verschil in behandeling tussen grensoverschrijdende leverin-
gen van goederen en diensten. In de tweede situatie is de regeling voor afstandsverkopen
niet van toepassing. De problemen worden vooral veroorzaakt door het gebrek aan een-
duidigheid van de definities die de Iidstaten hanteren, de controlemogelijkheden en de
vrijheid om bepaalde presta ties al dan niet als belastbaar binnen het territoir aan te mer-
ken. Niet de jurisprudentie van het HvJ EG inzake vaste inrichtingen is hier van belang,
maar essentieel is de kwalificatie, dienst of goed. Terra verwijst voor een oplossing naar
McLure808, die drie uitgangspunten hanteert:
1. Elk onderscheid tussen lichamelijke zaken, diensten, onlichamelijke producten, tele-

communicatie, toegang tot internet enzovoorts moet worden afgeschaft in de zin dat
verkopen aan een consument (eindverbruiker) dienen te worden be last;

2. In beginsel dienen aile verkopen aan ondernemers te worden vrijgesteld, waarvoor een
uniform vrijstellingscertificaat wenselijk is;

3. Verkopen door verkopers uit een andere deelstaat dienen aan dezelfde heffing te zijn
onderworpen als die van lokale ondernemers. Indien fysieke aanwezigheid (nexus) ont-
breekt, geldt belastingheffing boven een bepaald drempelbedrag (de minimis-regel).
Een minimumbelastingheffing in de deelstaat van de verkoper voor non-nexusverko-
pen onder het drempelbedrag zou belastingvrije verkopen moeten voorkomen.

Ik vind deze oplossing goed passen binnen de traditie van de Amerikaanse sales taxes,
maar minder geschikt binnen het huidige communautaire btw-systeem. Dat komt vooral
door, naar ik begrijp, de vrijstelling van verkopen aan belastingplichtigen ongeacht waar
de koper woont of is gevestigd - dus ook in binnenlandse situaties. Bovendien is de oplos-
sing, zonder de mogeIijkheid om op elektronische wijze aan aIle verplichtingen te vol-
doen, nogal bewerkelijk. lndien een leverancier van elektronische producten, zoals soft-
ware, verkopen heeft in alle lidstaten, dient hij zich in alle lidstaten voor de btw te regi-
streren. Zonder, bijvoorbeeld, een een-Ioketsysteem (zie par. 2.4.3. van Deel I) legt deze
oplossing een te grote administratieve druk op het bedrijfsleven. Dan worden elektroni-
sche producten eerder slechter dan beter behandeld, wat evenmin de bedoeling kan zijn
van een neutrale belasting.

3.3.1.2 Het begrip 'opleveringvan eengoed'
Art. 5, lid 5, sub a, Zesde Richtlijn bood de lidstaten de mogelijkheid om de oplevering van
goederen uit ter beschikking gesteide materialen te beschouwen als de levering van een
goed. In de lidstaten die voor deze mogelijkheid hadden gekozen, was het van belang te
bepalen of een handeling leidde tot een opleveriog. Van Dijk's Boekhuis'f" verkocht en
repareerde boeken. De vraag rees of de reparatiewerkzaamheden als de oplevering van
een goed moesten worden beschouwd. Het HvJ EG overwoog ten eerste dat de uitlegging
van het begrip 'vervaardiging' niet aan de lidstaten was overgelaten. omdat art. 5, lid 5.
sub a, de uitdrukking 'dat wil zeggen' bezigde, die een definitie aankondigt.t'? Het HvJ EG

808 Charles E. McLure, 'Electronic commerce, State sales taxation, and intergovernmental fiscal rela-
tions', National Ta"Joumal, vol. 1. ill. 4, p. 731 e.v.

809 Arrest van 14 mei 1985, Van Oijk's Boekhuis. ill. 139/84, RNB 1985/335.
810 De tekst van art. 5, lid 5, sub a, van de Zesde Richtlijn luidde als voigt: 'a. 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 opdracht-
gever aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, ongeacht of de opdrachtnemer al dan niet een deel van degebruikte
materialen heeft verschaft;'. Deze bepaling is inmiddels afgescbaft.
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oordeelde dus dat ook bepalingen die een mogelijkheid bieden tot afwijking van de hoofd-
regel van de Zesde Richtlijn, eenduidig dienen te worden uitgelegd. Vervolgens paste het
HVJEG de criteria uit het arrest Cilfit toe om het begrip te definieren, Het overwoog dat
de andere bepalingen van de Tweede en de Zesde Richtlijn geen aanwijzingen bevatten
over de betekenis van het begrip. De betekenis kon evenmin worden afgeleid uit de doel-
stelling van beide richtlijnen, daar de doelstelling de vaststelling van een uniforme grond-
slag is. Deze doelstelling lOU in ieder geval worden bereikt, rnits in alle lidstaten aan dit
begrip dezelfde inhoud werd gegeven. Het begrip diende derhalve te worden uitgelegd
volgens het spraakgebruik, in die zin dat een goed is ontstaan dat voordien niet bestond.
Hiervan was sprake indien een goed werd vervaardigd uit ter beschikking gestelde mate-
rialen en het vervaardigde goed een andere functie had dan de materialen. Hoewel het aan
de verwijzende rechter was om te bepalen of een nieuw goed was ontstaan, merkte het
HvJ EG op dat reparatiewerkzaamheden, hoe ingrijpend ook, die aan het goed de functie
teruggaven die het voordien had, niet als vervaardiging konden worden aangemerkt.

Dit arrest is een mooi voorbeeld van de toepassing van de Cilfit-doctrine: 1) tekst en con-
text van de be paling, 2) doelstelling. 3) andere rniddelen. In dit geval knoopte het HvJ EG
aan bij het spraakgebruik. Het is aan de nationale rechter om dit spraakgebruik uit te leg-
gen en toe te passen. Dit kan in de praktijk leiden tot 25 verschillende interpretaties.
Art. 5, lid 5, sub a, is sinds een aantal jaren uit de Zesde Richtlijn geschrapt. Dit arrest
heeft zijn belang verloren voor roerende zaken, doch is nog steeds van toepassingvoor de
definitie van het begrip 'oplevering van een werk in onroerende staat' in art. 5, lid 5 [ver-
nummerd). Het begrip kan ook worden gebruikt om te bepalen of de vervaardigingsdienst
aan het verlaagde tarief kan worden onderworpen (art. 28, lid 2, sub h, Zesde Richtlijn).
De africhting van een dier, zoals de training van een veulen tot dressuurpaard, vormt geen
vervaardiging van een nieuw goed. 8ll Dieren, die voor de btw als 'lichamelijke zaken' wor-
den beschouwd, zijn geen 'materialen' in de zin van deze bepaling.

Bijl812betoogde dat als een lidstaat gebruikmaakt van een in de richtlijn geboden moge-
lijkheid, zoals hier het aanmerken van een oplevering van een werk als een levering van
een goed, de desbetreffende richtlijnbepaling een rol zal kunnen spelen bij de uitleg van
de nationale wettelijke be paling. Een lidstaat die gebruikrnaakt van een 'kan'-bepaling in
de richtlijn zal, volgens Bijl, in het algemeen niet verplicht zijn die beperking in haar volle
omvang toe te passen. Wie het meerdere mag, zal het mindere ook mogen. Hij vroeg zich
af of de interpretatie van het HvJEG doorslaggevend zou zijn, indien uit de parlementaire
geschiedenis van de lidstaat een andere opvatting zou blijken. Hij meende van niet, aan-
gezien de wetgever binnen het raam van de richtlijnbepaling blijft als hij slechts een deel
van de mogelijke leveringen als zodanig aanmerkt. De interpretatie van een facultatieve
richtlijnbepaling speelt volgens Bijl een rol in gevallen waarin de wetgever zelf een ver-
band legt met de desbetreffende richtlijnbepaling, in gevallen waarin uit de tekst van de
nationale wettelijke bepaling en de geschiedenis van de totstandkoming daarvan niet
blijkt hoe die bepaling in een concrete situatie moet worden toegepast en ten slotte in ge-
vallen waarin die toepassing weI duidelijk is maar door de belastingplichtige wordt be-
twist wegens strijd met de in de richtlijnbepaling gegeven bevoegdheid. Ik onderschrijf
deze visie niet. Het HvJ EG overwoog expliciet dat de woorden 'dat wil zeggen' een defini-
tie, een communautair begrip, aankondigen. Volgens mijn indeling was 'vervaardigeri'
een voorwaardelijk communautair begrip, dat in alle lidstaten die ervoor hadden gekozen
het in te voeren, op dezelfde manier diende te worden uitgelegd. Ik leid dit ook af uit la-
tere jurisprudentie over facultatieve bepalingen.P" Het staat een lidstaat niet vrij aan een
facultatieve bepaling een geheel eigen interpretatie te geven.

811 Beschikking van 1 juni 2006, V.O.F. Dressuurstal [espers, nr. C-233/05, NTFR2006/1275.
812 D.B.Bijl, 'Het begrip 'vervaardigen' in de Wet OBen de EG-Richtlijnen', WFR1986/162.
813 Arrest van 7 mei 1998, Commissie tegen Spanje, nr. C-124/96, ]urispr. 1998, p. (-2501.
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Van Vliet814leidde uit het arrest af dat het begrip 'vervaardigen' enger uitgelegd diende te
worden dan voorheen. Hij verwees naar commentaren waarin was opgemerkt dat de be-
stemming van het goed een belangrijke rol zou gaan spelen omdat het HvJ EG had geoor-
deeld dat er immers sprake is van vervaardigen als de functie van het oude (bewerkte)
goed verschilt van die van het 'nieuwe' goed. Deze conclusie leek Van Vliet niet juist. De
vooronderstelling bij het arrest van het HvJ EG was immers het verrichten van fysieke
werkzaamheden aan het goed (incasu schoolboeken). Er wordt gesproken over het 'werk
van een opdrachtgever' en 'het voortbrengen van een nieuw goed', Dit alles wijst op werk-
zaamheden aan het goed zelf als minimumvereiste. Van Vliet concludeerde dat beide no-
dig waren om van vervaardiging te spreken: 1) werkzaamheden aan het goed, en 2) een
functiewijziging.

3.3.1.3 Het begrip 'overdracht van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken'
Het eerste arrest over de uitlegging van het belastbare feit levering van een goed maakte
duidelijk dat de gebruikte begrippen een communautaire betekenis hebben+" Advocaat-
generaal Van Gerven adviseerde het HvJ EG aan de term 'overdracht of overgang van de
macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken' een communautaire
betekenis te geven. De term zou moeten worden omschreven als de handeling waarbij de
medecontractant een positie verkrijgt die feitelijk analoog is aan die van de formeel juri-
dische eigenaar. Het HvJ EG overwoog dat de term 'levering van een goed' in art. 5, lid 1,
Zesde Richtlijn niet verwijst naar het begrip levering volgens het nationale recht van de
lidstaten. Het is duidelijk dat heterom gaat of de belastingplichtige een ander in staat stelt
om over het goed te beschikken als ware hij eigenaar.816 Deze lezing is in overeenstemming
met de doelstelling van de richtlijn om een uniforme definitie vast te stellen van de be-
lastbare handelingen. Deze doelstelling zou in gevaar komen als deze definitie afhing van
het rechtsstelsel van de lidstaten.

Bij de beschrijving van de handelingen die aan de btw zijn onderworpen, zoals de over-
dracht van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken, laat het HvJ EG zich
niet lei den door het nationale recht. Vit het arrest SAFEblijkt dat de levering van een goed
niet in juridische, doch in economische zin moet worden verstaan. Het gaat erom dat de
beschikkingsmacht feitelijk is overgedragen, waarbij niet relevant is of aan de eisen van
het civiele recht is voldaan. Op deze wijze voorkwam het HvJ EG het bezwaar dat advocaat-
generaal Van Gerven in zijn conclusie beschreef, namelijk dat het begrip 'beschikkings-
macht' in aile lidstaten volgens het nationale recht zou worden uitgelegd. Het HvJEG her-
formuleerde en passant een bepaling in de Zesde Richtlijn naar haar bedoeling (de aandui-
ding 'als ware hij eigenaar' staat niet in art. 5, lid 1). Omdat het HvJ EG niet in kon gaan
op het verzoek van de verwijzende rechter om het in geding zijnde contract te beoordelen
en het HvJ EGgeen concrete aanwijzingen gafwaaruit kon worden afgeleid op welke om-
standigheden moet worden gelet, kan uit dit arrest niet worden afgeleid wat die beschik-
kingsmacht precies inhoudt.

In het tweede arrest over het belastbare feit levering van een goed stond de vraag centraal,
welke macht een persoon no dig heeft om als ware zij eigenaar over een lichamelijke zaak
te beschikken."? Hoewel de verwijzende rechter wilde vernemen of ALH hetzij in Duits-
land brandstofhad geleverd aan haar klanten, dan wei een enkele in Nederland belastbare
dienst had verleend, bestaande uit de verhuur van de vervoermiddelen, nam de discussie
een andere wending. Advocaat-generaal Leger wierp in zijn zeer lezenswaardige en over-
tuigende conclusie een andere vraag op: heeft ALHde brandstof geleverd gekregen en ver-

814 D.G. van Vliet, 'Geen vervaardiging door enkel wijziging van bestemming', WFR1988/1492.
815 Arrest van 8 februari 1990, SAFE,nr. 320/88, BNB1990/271.
816 Curs. AD.
817 Arrest van 6 februari 2003, Auto Lease Holland, nr. C-185/01, NIFR2003/336, BNB2003/171 en V-

N 2003/13.18.
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volgens doorgeleverd, of heeft de Duitse leverancier de brandstof rechtstreeks aan de
klanten van ALHgeleverd? Het HvJ EG schaarde zich aan zijn zijde en besloot deze vraag
(eerst) te beantwoorden. Het HvJ EG herhaalde zijn oordeel in de zaak SAFE dat de natio-
nale wetgeving van de lidstaten niet bepalend is. Het HvJ EG stelde vervolgens vast dat de
lessee en niet de leasemaatschappij over de brandstof heeft kunnen beschikken als ware
hij eigenaar, Hierbij waren de volgende elementen van belang:
1. De leasemaatschappij heeft nooit de mogelijkheid te beslissen hoe ofwaarvoor de

brandstof moet worden gebruikt;
2. De kosten van de aankoop komen slechts schijnbaar ten laste van de leasernaatschap-

pij. De lessee draagt uiteindelijk de werkelijke kosten van het brandstofverbruik.

Het HvJ EG constateerde dat de overeenkomst tussen de leasemaatschappij en de lessee
op dit punt veeleer als een verstrekking van krediet voor de aankoop van brandstof moest
worden gezien, dan als de levering van brandstof.

In dit arrest beantwoordde het HvJ EG de vraag of een leasemaatschappij als eigenaar
heeft kunnen beschikken over de brandstof die de lessees in een andere lidstaat in de tank
van de geleaste auto stopten. Het heeft een schok veroorzaakt voor een ieder die zich met
btw en/of de verhuur van auto's bezighield. Het HvJ EG heeft het verwijt gekregen zich
niet te realiseren voor welke moeilijkheden het de leasemaatschappijen en hun klanten
plaatste.s'" Het HvJ EG zou de expliciete wilsovereenstemming tussen de leasernaatschap-
pij en de lessee. namelijk dat de eerste aan de laatste brandstof leverde, opzij hebben ge-
schoven ten gunste van een communautaire uitieg van het leveringsbegrip. Omdat uit dit
arrest voortvloeit dat voor de hefting van btw niet vanuit nationaal, maar vanuit comrnu-
nautair perspectief dient te worden beoordeeld hoe de overeengekomen handelingen
moeten worden geduid, komt de vraag op wanneer herkwalificatie van volgens het natio-
nale recht overeengekornen handelingen aan de orde is. en welke gevolgen deze herkwa-
lificatie heeft voor de betrokken belastingplichtige. De lijn in de jurisprudentie bewijst
dat het HvJ EG bij de definitie van communautaire begrippen het autonome karakter van
de communautaire rechtsorde benadrukt, waarbinnen geen plaats is voor het nationale
recht van de lidstaten.

In een arrest over de vraag welke transactie, hetzij de verhuur voor een periode van 999
jaar dan wei de overdracht van de juridische titel, of wellicht beide, als de overdracht van
de macht om als eigenaar over een goed te beschikken diende(n) te worden beschouwd.
herhaalde het HvJ EG819. onder verwijzing naar de hiervoor behandelde arresten, dat het
begrip 'levering van een goed' niet verwijst naar de eigendomsoverdracht in het nationale
recht, maar naar iedere handeling die ertoe strekt om de andere partij in staat te stellen
om daadwerkelijk. als ware zij eigenaar, over een lichamelijke zaak te beschikken. Het is
aan de nationale rechter om aan de hand van de feitelijke omstandigheden te beoordelen
of van een dergelijke overdracht sprake was. Helaas noemde het HvJ EG geen concrete fei-
ten en omstandigheden waaraan kan worden getoetst of sprake is van een dergelijke over-
dracht. In haar conclusie in de zaak EMAG820 noemde advocaat-generaal Kokott wei een
tweetal omstandigheden. namelijk de fysieke macht=" en de bevoegdheid tot verkoop,
die in de praktijk kenmerkend zijn voor het eigendomsrecht. Ik denk in dit verband ook
aan de bevoegdheid om de zaak te vernietigen, te belenen, te verpanden, te verhuren of
ten geschenke aan te bieden.ln een situatie van verhuur ofuitiening berust de fysieke
rnacht, belichaamd in het gebruiksrecht, bij een ander dan de eigenaar. De fysieke macht
kan derhalve wel kenmerkend zijn voor eigendom, maar is geen criterium waaraan de

818 Zie het kritische cornmentaar van WAP. Nieuwenhuizen inNTFR2003/336.
819 Arrest van 15 december 2005, Centralan Property Ltd.. or. C-63/04. NTFR2006/90.
820 Conclusie van 10 november. EMAGHandel Eder OHG, or. C-254/04, jurispr. 2006, p, 1-3227.
821 Dit criterium sluit aan bij het oude artikel van de Franse Code civil 'Ia possession des meubles

vaut titre', Het is echter niet aannemelijk dat de A-G heeft willen aanknopen bij het Prause recht,
Bovendien is dit adagium niet aileen in het Franse recht neergelegd.
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macht om als eigenaar over een goed te beschikken altijd kan worden getoetst. Bovendien
heeft de eigenaar niet alleen rechten en bevoegdheden, maar loopt hij ook risico's, zoals
het risico van verlies, waardedaling en soms zelfs een risico-aansprakelijkheid voor scha-
de die door de zaak wordt veroorzaakt aan derden.

Uit de jurisprudentiesP kan worden afgeleid dat een belastingplichtige die niet de recht-
matige eigenaar van een lichamelijke zaak is, toch wordt geacht een levering van een goed
te verrichten wanneer hij zijn wederpartij in staat stelt om, inderdaad als ware zij eige-
naar, over een goed te beschikken. Het is aannemelijk dat dit ook zo is indien de al dan
niet onwetende koper door het civiele recht van de lidstaat van handeling niet wordt be-
schermd tegen een vordering van de rechtmatige eigenaar. Ware dit anders, dan lOU de
nationale wetgeving de kwalificatie voor de btw via een omweg bemvloeden, wat mij in
strijd lijkt met de jurisprudentie.

In de zaak Centralan heeft het Hv] EG geen concrete omstandigheden genoemd die dui-
den op de macht om als eigenaar over een goed te beschikken. Wei overwoog het dat
meerdere leveringen een overdracht van de macht om als eigenaar over een goed te be-
schikken, konden bewerkstelligen. Indien de verwijzende rechter zou oordelen dat zowel
de huurovereenkomst voor 999 jaar als de overdracht van het residuele eigendomsrecht
als een overdracht van de beschikkingsmacht over het gebouw diende te worden aange-
merkt, zouden beide handelingen als levering in de zin van art. 5, lid 1, Zesde Richtlijn
dienen te worden beschouwd. Het HvJ EG gaf aan de visie van de Commissie, die stelde
dat slechts een persoon als eigenaar over een goed kan beschikken, niet te delen.

Hoewel het Hv] EG aangaf zich geen oordeel over de nationale wetgeving van de lidstaten
te permitteren, merkte het op dat het mogelijk is dat als gevolg van een nationale regeling
voor mede-eigendom meer dan een persoon het recht heeft om als eigenaar over een goed
te beschikken. Het is dus voorstelbaar dat Centralan na de sluiting van de huurovereen-
komst voor 999 jaar nog een residueel eigendomsrecht bezat dat zij vervolgens overdroeg
(met deze opmerking lijkt het HvJ EG een aanwijzing te geven dat de sluiting van deze
overeenkomst als de levering van het gebouw kan worden beschouwd). Het maakt voor
de kwalificatie geen verschil of Centralan de met het huurrecht bezwaarde eigendom
overdroeg of de volle, onbezwaarde eigendom (met deze opmerking geeft het HvJ EG een
sterke aanwijzing dat de sluiting van deze overeenkomst in ieder geval als de levering van
het gebouw diende te worden beschouwd, gezien het dubbele gebruik van het woord 'ei-
gendom'). Indien beide handelingen als de levering van een goed kwalificeren en zij on-
losmakelijk met elkaar zijn verbonden, dienen beide voor de berekening van het recht op
aftrek in aanmerking te worden genomen, naar rato van de respectieve waarde van beide.

Gegeven het feit dat het communautaire recht niet voorziet in een volwaardig burgerlijk
recht (het zaken- en verbintenissenrecht daaronder begrepen), kan in de praktijk twijfel
ontstaan over de uitlegging van communautaire begrippen die een evenknie hebben in
het nationale burgerlijke recht van de lidstaten. Het is duidelijk dat het Hv] EG het rechts-
stelsel van de lidstaten niet van belang acht bij de interpretatie van communautaire be-
grippen, en zeker niet van begrippen die een rol spelen bij de afbakening van de belastba-
re feiten. Zolang de btw een sterke invloed heeft op de werking van de interne markt en
de grondslag vormt voor een deel van de eigen middelen, acht ik de bezwaren van de cri-
tici minder zwaarwegend dan de noodzaak de Zesde Richtlijn uniform toe te passen. De
hefting van btw mag niet afhankeJijk zijn van het nationale recht van de lidstaten.

822 Arrest van 14 juli 2005, British American Tobacco International, ill. C-435/03, NTFR2005/1019.
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3.3.1.4 Het begrip 'bepaalde rechten op onroerende goederen'
De term 'bepaalde rechten op onroerende goederen' vormt volgens het HvJ EG een (vol-
gens mijn indeling voorwaardelijk) communautair begrip.823 Hoewel de lidstaten de be-
voegdheid hebben om zelf te bepalen of zij deze handelingen als leveringen van goederen
of als diensten beschouwen, zijn zij bij de invulling van het begrip gebonden aan de bete-
kenis die het begrip heeft volgens art. 5, lid 3, sub b. De lidstaten mogen slechts als leve-
ring van lichamelijke zaken beschouwen de overdracht van zakelijke rechten die de be-
voegdheid verschaffen om een onroerend goed te gebruiken. Uit eerdere jurisprudentie
heeft het HvJ EG afgeleid dat ook de vestiging van dergelijke rechten onder de be paling
kan vallen.824 De lidstaten mogen bepaalde, nauwkeurige criteria aanleggen (i.e. in over-
eenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel) om binnen de categorie van de hiervoor
beschreven rechten onderscheid te maken tussen rechten die als lichamelijk zaken wor-
den beschouwd en rechten die niet als zodanig worden beschouwd. Het gebruik van de
mogelijkbeid om bepaalde rechten op onroerende goederen als goederen te beschouwen
heeft geen invloed op de interpretatie van de overige artikelen in de Zesde Richtlijn, zoals
art. 4. Een persoon die een dergelijk recht exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te
verkrijgen, kwalificeert als belastingplichtige ongeacht hoe de lidstaat dit recht classifi-
ceert. Dit oordeel beperkt de invloed die de uitoefening van een keuze heeft op de toepas-
sing van de hoofdregels van de Zesde Richtlijn. De lidstaat die van een dergelijke keuze
gebruikmaakt, mag niet verder van de hoofdregels van de Zesde Richtlijn afwijken dan
strikt noodzakelijk. De keuze mag niet de neutraliteit verstoren, wat weI het gevolg zou
zijn indien de uitoefening de inhoud van het communautaire begrip 'belastingplichtige'
zou bemvloeden.V"

3.3.1.5 De begrippen 'dat goed' en 'bestanddee1'
Een belastingplichtige is btw verschuldigd over de 'onttrekking van een goed'826 indien
hij de voorbelasting op de aankoop van dat goed of de bestanddelen daarvan geheel of ge-
deeltelijk heeft afgetrokken. Ten aanzien van het begrip 'dat goed' geldt dat de bepaling
van art. 5, lid 6, Zesde Richtlijn slechts ziet op de aankoop van het goed, niet op de latere
uitgaven voor het goed. Het begrip 'bestanddelen', dat in de Zesde Richtlijn niet wordt ge-
definieerd, ziet zowel op de al aanwezige als de later geintegreerde bestanddelen. Het HvJ
EG herinnerde vervolgens aan de doelstelling van de betreffende richtlijnbepaling: te ver-
zekeren dat een belastingplichtige op dezelfde wijze wordt behandeld als een particulier.
Om deze reden kunnen de bij aanschaf aanwezige bestanddelen en de later gemtegreerde
bestanddelen niet verschillend worden behandeld; bij onttrekking van al deze bestandde-
len dient de belastingplichtige btw te betalen.

Blank en Ziepzeerder=? achtten het geen eenvoudige opgave om de verschillende catego-
rieen uit elkaar te houden. Zij verwezen ter illustratie naar een aantal voorbeelden van de
eerste categorie (het HvJ EG noemde de inbouw van autotelefoons en de advocaat-generaal
het vervangen van autobanden). Als voorbeelden van de tweede categorie zouden in aan-
merking kunnen komen de ingebouwde katalysator en het vervangen van een voorruit.
Als voorbeeld van de derde categorie kunnen genoemd worden ruitenwissers en een accu.
Een belangrijk criterium voor het onderkennen van een bestanddeel is de duurzame waar-
devermeerdering van het goed, die bij de onttrekking niet voUedig is verbruikt. De stelling 'eens
een bestanddeel, altijd een bestanddeel' gaat volgens de schrijvers niet op. Op het tijdstip
van de levering van het goed dat geintegreerd wordt in het andere goed, kan er namelijk
sprake zijn van een bestanddeel (waardevermeerdering), terwijl als men het goed een
(flinke) tijd later onttrekt het gemtegreerde goed geen bestanddeel meer is, indien de

823 Arrest van 4 oktober 2001, Goed Wonen, nr. C-326/99, VoN 2001/56.25 en N1FR2001/1444.
824 Artest van 4 december 1990, Van Tiem, nr. C-186/89, WFR1991, p. 509 e.v.
825 Zie in geUjke zin B.G. van Zadelhoff, 'Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde

waarde', FED1992.
826 Artesten van 17 mei 2001, Fischer en Brandenstein, nrs. C-322/99 en C-323/99, NTFR2001/911.
827 A.J. Blank en M.J. Ziepzeerder. 'Gevolgen van het arrest Fischer en Brandenstein', WFR2001/1249.
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waarde inmiddels voiledig is verbruikt. De uitleg van het begrip bestanddeel geldt volgens
het HvJ EG niet aileen voor auto's, maar voor aile stoffelijke zaken. Ik kan de gesignaleer-
de moeilijkheden aileen maar onderschrijven. Het is niet de eerste keer dat het HvJ EG
oordeelt dat praktische problemen niet aan de juiste oplossing in de weg kunnen staan.828

Het HvJ EG leidde uit art. 5, lid 6, af dat de term 'bestanddelen' uitsluitend ziet op tastbare
en stoffelijke voorwerpen die in het goed zijn geintegreerd, niet op diensten. Een goed
vormt geen bestanddeel indien het zijn fysieke en economische kenmerken behoudt, bij-
voorbeeld doordat het van het voertuig kan worden afgescheiden. Bij de onttrekking van
een bestanddeel dat ten tijde van de onttrekking al is verbruikt, is geen btw verschuldigd.
Bestanddelen die tot een duurzame waardevermeerdering hebben geleid die bij de ont-
trekking nog niet voiledig is verbruikt, zijn wei voorwerp van een belaste onttrekking.
Hoewel uit de ontstaansgeschiedenis van art. 5, lid 6, Zesde Richtlijn (par. 1.6.5) een ande-
re uitkomst kan worden afgeleid, leidt de toe passing van het neutraliteitsbeginsel ertoe
dat de btw slechts verschuldigd is voor zover de belastingplichtige de voorbelasting heeft
afgetrokken. Oit arrest illustreert dat het prirnaire recht, inclusief de beginselen, een gro-
te invloed heeft op de uitlegging van het secundaire recht.

3.3.1.6 Het begrip 'geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen'
De term 'geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen'P? is gedefinieerd in een
arrest over de verkoop van een handelszaak. De Luxemburgse autoriteiten meenden dat
de verkoop niet onder art. 5, lid 8, Zesde Richtlijn viel omdat de overdrager een kleding-
winkel exploiteerde en de ovememer in het pand een parfumerie wilde vestigen. Het HvJ
EG overwoog dat art. 5, lid 8, de lidstaten de bevoegdheid geeft om de overdracht van het
geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen niet aan de btw te onderwer-
pen. De tweede zin van dit lid geeft de lidstaten de bevoegdheid de werking van de bepa-
ling uit te sluiten in gevallen waarin de ovememer geen belastingplichtige is of slechts
gedeeltelijk, indien dit nodig is om concurrentieverstoringen te voorkomen. Deze laatste
beperking is uitputtend; lidstaten die art. 5, lid 8, hebben ingevoerd, mogen geen andere
beperkingen stellen. Het begrip 'overdracht van het geheel of een gedeelte van een alge-
meenheid van goederen' is een autonoom communautair begrip, dat in aile lidstaten op
dezelfde manier moet worden uitgelegd. Dit begrip is dus een voorwaardelijk, commu-
nautair begrip.

Nu art. 5, lid 8, geen definitie bevat, dient te worden gekeken naar de context van de be-
paling, haar doelstelling en de structuur van de Zesde Richtlijn. De overige leden van art. 5
beschrijven wat dient te worden verstaan onder de levering van een goed. Gelet op de con-
text van art. 5, lid 8, en de doelstelling van de Zesde Richtlijn is het duidelijk dat de bepa-
ling de lidstaten de mogelijkheid biedt om de overdracht te vergemakkelijken door de bui-
tensporig hoge financiele last te vermijden van de financiering van de btw, die de overne-
mer na de ovemame toch kan terugvragen. Het HvJ EG gaf na deze inleiding aan dat de
overdracht van een handelszaak 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 wor-
den uitgeoefend, als een 'overdracht van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid
van goederen' kan worden beschouwd. De verkoop van goederen zonder meer, zoals de
verkoop van een voorraad producten, valt niet onder deze definitie.

In dit arrest gebruikte het HvJ EG een combinatie van de contextuele en de teleologische
interpretatiemethoden. Vooral de doelstelling, het voorkomen van een financiele last bij
de ovemame van een onderneming, speelde een rol bij de invulling van dit communau-
taire begrip.

828 Arrest van 14 juli 1998, First National Bank of Chicago, or. C-172/96, V-N 1998/57.18.
829 Arrest van 27 november 2003, Zita Modes, or. C-497/01, V-N 2004/24.15 en N1FR2003/2035.
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De redactie van Vakstudie-Nieuws'P? besprak de voortzettingseis, die volgens het HvJ EG
weliswaar niet uit de bewoordingen van art. 5, lid 8. Zesde Richtlijn voortvloeit, maar in-
herent is aan de regeling zelf. Daarbij wordt erop gewezen dat geen levering plaatsheeft
en de verkrijger in de plaats treedt van de overdrager. De commentator duidde dit aan als
een volkomen geruisloze horizon tale verschuiving. Uit de overweging dat de verkrijger de
bedoeling dient te hebben om de ondememing ofhet deel daarvan voort te zetten, leidde
de redactie af dat waarschijnlijk voor toepassing van de regeling niet nodig is dat de on-
derneming ofhet deel daarvan ook daadwerkelijk wordt voortgezet. lk onderschrijf deze
visie niet volledig. lk veronderstel, in lijn met de vaste rechtspraak=", dat slechts indien
de overnemer door omstandigheden buiten zijn wil de onderneming niet voortzet, de re-
geling toch toe passing kan vinden.

3.3.1. 7 Het begrip 'onttrekking'
Het belastbare feit 'invoer van goederen uit derde landen' dient in aile lidstaten op unifor-
me wijze te worden uitgelegd om te voorkomen dat goederen atkomstig uit derde landen
niet of dubbel worden belast.832 Ook de regels over de plaats waar de invoer aan de btw
wordt onderworpen, dienen communautair te worden uitgelegd. Het HvJ EG overwoog in
antwoord op de vraag van de verwijzende rechter hoe moest worden bepaald inwelke lid-
staat de onregelmatige invoer van een partij melkpoeder had plaatsgevonden, dat aller-
eerst diende te worden vastgesteld waar de onttrekking he eft plaatsgevonden. Het knoop-
te daarvoor aan bij de toenmalige regelingen in de verordeningen op het gebied van de
douane. Deze verordeningen bevatten geen opsomming van de onregelmatigheden die als
onttrekking dienden te worden aangernerkt, doch gaven wei aan dat de lidstaat op wiens
grondgebied een onregelmatigheid plaatsvond, bevoegd was de invoerrechten na te vor-
deren. Het tijdstip waarop deze onregelmatigheid werd geacht plaats te vinden was niet
geregeld, Het HvJ EG knoopte aan bij art. 2,lid 1, onderdelen c en d, Verordening nr. 2144/
87 over het ontstaan van de douaneschuld. Volgens sub c ontstond een douaneschuld (en
dus een schuld voor de btw) indien het goed werd onttrokken aan het douanetoezieht.
Sub d noemde als reden de niet-voldoening aan een van de verplichtingen die voortvloei-
en uit het gebruik van een douaneregeling, dan wei dat aan de onder de betrokken rege-
ling vastgestelde voorwaarden niet werd voldaan (tenzij dit geen gevolgen had voor de
juiste werking van de douaneregeling).

De verordening bevatte geen regels voor de bepaling van de plaats van het ontstaan van
de douaneschuld indien meerdere onregelmatigheden waren begaan. Onder de regeling
extern douanevervoer vallende goederen moesten tijdens het gehele in de Gemeenschap
afgelegde traject onder douanetoezieht blijven. Bovendien behoefde de eerste onregelma-
tigheid niet direct ertoe te leiden dat de goederen aan het douanetoezicht werden onttrok-
ken. Een onregelmatigheid die wel leidde tot de onttrekking aan het douanetoezicht, leid-
de tot het ontstaan van de douaneschuld. In een situatie als die in het onderhavige geding
vindt de eerste onregelmatigheid plaats waar en wanneer de goederen aan het douanetoe-
zieht zijn onttrokken.

Uit het arrest Wandel833 citeerde het HvJ EG de volgende overweging als definitie van ont-
trekking: 'Vit punt 47 van het reeds aangehaalde arrest D. Wandel blijkt dat dit begrip onttrekking
moet worden opgevat als elk handelen of elk nalaten dat tot gevolg heeft dat de bevoegde douaneauto-
rimt, al is het maar tijdelijk, geen toegang heeft tot onder douanetoezicht staande goederen en de in
de communautaire douanewetgeving voorziene controles niet kan uitvoeren.' Het HvJ EG leidde uit
het dossier af dat de verwisseling van de trekker geen gevolgen heeft gehad voor de mo-

830 VoN 2003/61.18.
831 Arrest van 15 januari 1998. Ghent CoalTerminal. nr. C-37/95.VoN 1998/29.4. Zie ook het arrest van

8 juni 2000. nr. C-396/98. VoN 2000/44.21 en NTFR 2000/922.
832 Arrest van 11 juli 2002, Liberexim, nr. C-371/99. V·N 2003/2.28. BNB 2003/158 en NTFR 2002/1015.
833 Arrest van 1 februari 2001. Wandel. nT. C.fi6/99,]urispr. 2001. p. 1-873.
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gelijkheid om het vereiste douanetoezicht uit te oefenen. De latere verbreking van de ver-
zegeling, het lossen van de goederen en het in het handelsverkeer brengen daarvan, heb-
ben wel tot de onttrekking aan het douanetoezicht geleid. Bij de onttrekking van goede-
ren is een oogrnerk niet vereist. Het is voldoende dat aan de objectieve criteria is voldaan.

Het HvJ EG yond het aanknopingspunt voor de beantwoording van de vragen in de doua-
newetgeving, hetgeen leidde tot een synchronisatie van de regels voor het ontstaan van
de btw- en de douaneschuld. Het HvJ EG oordeelde dat een oogrnerk voor de onttrekking
niet nodig is. Het heeft er dus voor gekozen om de feiten te laten spreken in plaats van
aan te knopen bij de moeilijk vast te stellen motieven van partijen. Bovendien zullen par-
tijen, indien zij een oogrnerk tot onttrekking niet meer kunnen ontkennen, desnoods best
bereid zijn om te erkennen dat zij de onttrekking hebben gewild ofbeoogd in een lid staat
die niet tot navordering is overgegaan, en inrniddels te laat is met de opstarting van een
navorderingsprocedure. Subjectieve elementen leveren moeilijkheden op in een objectie-
ve belasting als de btw, en dienen te worden vermeden.

Het HvJ EG heeft duidelijk gemaakt dat de autoriteiten hun speurwerk niet kunnen sta-
ken zodra zij op een onregeirnatigheid stuiten. Zij zullen moeten vaststellen dat het de
eerste onregeirnatigheid is die het douanetoezicht op de goederen onmogelijk maakt. Het
is van belang dat de autoriteiten hun samenwerking op het gebied van de opsporing van
fraude en smokkel voortzetten en intensiveren, om gezamenlijk achter de plaats van de
eerste onregelmatigheid te komen en de overtreders op te sporen. Het arrest Liberexim
toont aan dat het HvJ EG en de Comrnissie in ieder geval op twee punten een gelijke op-
vatting hebben: de btw dient een objectieve belasting te zijn, zoveel mogelijk ontdaan van
subjectieve elementen, en de lidstaten dienen samen te werken bij de bestrijding van frau-
de.834

3.3.1.8 Het begrip 'tussenstop'
Na de afschaffing van de fysieke grenscontroles op het goederenverkeer tussen de lidsta-
ten werd een nieuwe bepaling ingevoerd over de plaats van levering van goederen aan
boord van een vervoerrniddel tijdens het intracommunautaire vervoer van passagiers. In
deze bepaling, art. 8, lid 1, sub c, Zesde Richtlijn, vervult het begrip 'tussenstop buiten de
Gemeenschap' een cruciale ro1. De uitlegging van dit begrip, dat ter voorkoming van con-
flicten russen de lidstaten een communautair begrip is, was het voorwerp van prejudiciele
vragen. Advocaat-generaal Poiares Maduro stelde voor een korte stop in de haven van een
derde land, waar de passagiers hun reis niet kunnen aanvangen of beeindigen maar wel
van boord kunnen gaan om inkopen te do en, aan te merken als een 'tussenstop'. Tijdens
het verblijfin deze haven wordt de regeling voor de verkopen aan boord opgeschort. Het
HvJ EG835 heeft zijn advies niet gevolgd en een eigen, bredere, definitie gegeven van dit
begrip. In de volgende alinea's komen twee aspecten van dit arrest aan de orde. Ten eerste
de definitie van het begrip 'tussenstop', en ten tweede de vraag of de tussenstop tot gevolg
heeft dat de regeling voor verkopen aan boord slechts wordt opgeschort, zoals de advo-
caat-generaal voorstond, of dat na de tussenstop een nieuwe plaats van levering dient te
worden gezocht voor de verkopen aan boord tijdens de voortzetting van de reis.

Naar mijn mening doet de definitie van het HvJ EG iets meer recht aan de bedoeling van
de bepaling dan die van de advocaat-generaal, hoewel zij op haar beurt eigen problemen
oproept. De nadruk op de plaats waar passagiers aan boord kunnen komen c.q. van boord
gaan in de tekst van art. 8, lid 1, sub c, leek te impliceren dat een tussenstop een plaats is
waar passagiers hun reis kunnen aanvangen of beeindigen. Deze uitlegging zou aanslui-
ten bij de controle van de bagage en de personen die het vervoerrniddel verla ten door de
autoriteiten van het derde land, en bij de latere controle door de autoriteiten in de lidstaat

834 Een gemeenschappelijk B1W-stelsel, Een programma voor de interne markt, COM(96)328 def.
835 Arrest van 15 september 2005, Antje Kohler, nr. C-58/04, VoN 2005/47.24 en NTFR2005/1196.
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waar na de tussenstop voor de eerste maal passagiers aan boord kunnen komen of van
boord kunnen gaan. Op deze wijze zouden vracht en passagiers onderworpen worden aan
de douanecontroles die het verkeer met derde landen beheersen. Het HvJ EG heeft echter
beslist dat het niet vereist is dat de passagiers hun reis kunnen aanvangen of'beeindigen
in een haven die als 'russenstop' geldt. Het is voldoende dat de passagiers even van boord
kunnen. Naar mijn mening heeft het HvJ EG zijn oordeel niet duidelijk onderbouwd. Na
de overweging dat de regels rond de plaats van levering van goederen, net als die rond de
plaats van levering van diensten, ten doel hebben bevoegdheidsconflicten tussen lidsta-
ten836 en met derde landen te vermijden, volgt direct de condusie dat een tussenstop ie-
dere reisonderbreking in een derde land is waar de passagiers voor korte tijd van boord
kunnen. Het is duidelijk dat verkopen aan boord tijdens de tussenstop niet aan de btw zijn
onderworpen, omdat een derde land de bevoegdheid kan daimen om deze transacties, die
op zijn grondgebied plaatsvinden, te belasten. Het HvJ EG is echter niet ingegaan op de
plaats van levering van goederen aan boord na de voortzetting van de reis. Hierbij speelt
het tweede aspect een rol, namelijk de vraag of de regeling slechts wordt opgeschort, of
dat na voortzetting een nieuwe plaats van levering moet worden gezocht.

De tekst van art. 8, lid 1, sub c, Zesde Richtlijn - en vooral de opgenomen definities - sug-
gereert dat een opschorting van de spedale regeling niet is beoogd. De Raad heeft naar
mijn mening beoogd het vervoer op te breken in delen die worden gescheiden door een
tussenstop buiten de Gemeenschap. De leveringen van goederen die plaatsvinden aan
boord van het vervoermiddel, na een dergeli}ke tussenstop, zijn belast in de lidstaat waar na
deze tussenstop voor de eerste maal passagiers aan boord kunnen komen. Dit moment
valt ook samen met de aangifte van de goederen die tijdens de tussenstop aan boord zijn
gekomen en die in het vrije verkeer moeten worden gebracht. Op deze wijze wordt een
scheiding aangebracht tussen het gedeelte van het passagiersvervoer v66r en na de tussen-
stop buiten de Gemeenschap, wat de Raad volgens rnij heeft bedoeld. De zinsnede waarom
alles draait, 'het gedeelte van een binnen de Gemeenschap verricht vervoer van passagiers
is het gedeelte van het vervoer dat, zonder tussenstop buiten de Gemeenschap, plaatsvindt tus-
sen de plaats van vertrek en de plaats van aankomst van passagiers', en vooral de toevoe-
ging die ik gecursiveerd heb weergegeven, impliceert dat het vervoer in verschillende de-
len uiteen kan vallen. Het gedeelte wordt immers afgelegd zonder tussenstop buiten de
Gemeenschap. Bovendien zouden de definities van 'plaats van vertrek van een vervoer
van passagiers' en 'plaats van aankomst van een vervoer van passagiers' niet de toevoe-
ging 'eventueel v66r (c.q. na) een tussenstop buiten de Gemeenschap' nodig hebben om
duidelijk te maken wat zij betekenen. Als het vervoer niet in stukken behoeft te worden
opgedeeld, is deze toevoeging overbodig omdat de strekking van de plaats van vertrek en
de plaats van aankomst reeds voldoende blijkt uit het resterende dee I van de definitie.

De tekst van de Zesde Richtlijn suggereert dat de heffingsbevoegdheid voor de verkopen
tijdens het vervolg van de intracommunautaire reis toekomt aan de eerste lidstaat waar
passagiers hun reis kunnen aanvangen nadat het vervoermiddel in de Gemeenschap is te-
ruggekeerd ('eventueel na een tussenstop buiten de Gemeenschap'). lndien een schip na
een tussenstop in Noorwegen naar het Verenigd Koninkrijk vaart, aldaar een haven bin-
nenloopt om passagiers aan boord te nemen en de reis vervolgt naar Italie, zijn de verko-
pen aan boord vervolgens in het Verenigd Koninkrijk met btw belast. Of het schip eerst
de territoriale wateren van een andere lidstaat, zoals Nederland, doorlcruist, maakt geen
verschil. De inkopen in de havens in derde landen en aan boord tijdens het verblijfin de
territoriale wateren van een derde land worden als invoer be last in de lidstaat waar het
vervoermiddel in de Gemeenschap terugkeert. De passagiers dienen hun aankopen bij de
douane aan te geven en de verschuldigde heffingen te voldoen.

836 De Nederlandse vertaling van het arrest bevat in punt 22 een merkwaardige vergissing. Het equi-
valent van het woord 'luchtruim', dat lijkt te duiden op een reis per vliegtuig, ontbreekt in de an-
dere geraadpleegde versies waaronder het Duits, de procestaal.
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3.3.1.9 Het begTip'intracommunautaire verwerving'
Omdat de Raad ten tijde van de afschaffing van de fysieke grenscontroles op het goederen-
verkeer tussen de lidstaten geen politieke overeenstemming kon bereiken over een sy-
steern waarbij de btw zou worden geheven in de lidstaat van oorsprong en de lidstaten de
opbrengsten vervolgens zouden verrekenen (par. 2.2.3. van Deel I)werd het belastbare feit
'intracommunautaire verwerving' geintroduceerd. am de nieuwe regeling, destijds gepre-
senteerd als een overgangsregeJing voor vier jaar, goed te laten functioneren, is nodig dat
de lidstaten dit belastbare feit op uniforme wijze uitJeggen. Het begrip 'belastbare verwer-
ving' is dus een communautair begrip. Uit het arrest dat in deze par. wordt besproken,
EMAG. kunnen aanwijzingen worden afgeleid voor het antwoord op de vraag welke belas-
tingplichtige die deelneernt aan een ketentransactie (i.e. waarbij meerdere belastingplich-
tigen een verplichting aangaan om een goed te leveren, en het goed uiteindelijk direct
wordt afgeleverd bij de laatste koper) wordt geacht de verwerving te verrichten.

Het HvJ EG837 opende met een algemene opmerking over de overgangsregeJing voor de
intracommunautaire handel die in 1993 werd ingevoerd. Deze regeling heeft tot doel om
de btw-opbrengst toe te laten komen aan de lidstaat waar de goederen worden gebruikt.
De intracommunautaire verwerving vindt plaats in deze lidstaat, de lidstaat van aankomst
na de verzending ofhetvervoer. Tegenover deze verwerving staat de intracommunautaire
levering, die is vrijgesteld met recht op aftrek. Het HvJ EG merkte vervolgens op dat de
leveringen in een handelsketen logischerwijs na elkaar plaatsvinden. B kan pas de macht
om als eigenaar over de goederen te beschikken overdragen aan C nadat A deze macht
eerst aan hem heeft verschaft. Wanneer sprake is van twee opeenvolgende leveringen van
dezelfde goederen, kunnen deze leveringen niet allebei als vrijgestelde intracommunau-
taire leveringen worden beschouwd indien de goederen slechts eenrnaal worden ver-
voerd. Zou dit weI mogelijk zijn, dan wordt het doe I van de Zesde Richtlijn niet bereikt. B
zou eerst de btw moeten voldoen over de verwerving in de lid staat van aankomst, en ver-
volgens een intracommunautaire levering moeten aangeven in de lidstaat van vertrek.
Vervolgens geeft ook C een verwerving aan in de lidstaat van aankomst. Het HvJ EG achtte
dit niet logisch, en wees op de verzwaring die deze handelwijze zou betekenen voor de
administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Het HvJ EG concludeerde dat niet bei-
de transacties als intracommunautaire transacties kunnen worden aangemerkt; hierbij is
niet van belang wie er tijdens de verzending ofhet vervoer de macht he eft om over te goe-
deren te beschikken.

Vervolgens ging het HvJ EG in op de vraag. waar de leveringen aan de btw zijn onderwor-
pen. Wanneer de eerste levering de vrijgestelde intracommunautaire levering is, wordt ver-
ondersteld dat de tweede levering plaatsvindt in de lidstaat waar de voorafgaande intra-
communautaire verwerving aan de hefting is onderworpen. Dit is in de lidstaat waar de
goederen zijn aangekomen. Is de tweede levering de vrijgestelde intracommunautaire le-
vering. dan wordt verondersteld dat de eerste levering heeft plaatsgevonden in de lidstaat
waar het vervoer of de verzending is begonnen. Het HvJ EG gaf geen concrete aanwijzin-
gen om te bepalen welke van de twee leveringen een vrijgestelde intracommunautaire le-
vering is. Advocaat-generaal Kokott had in haar conclusie opgemerkt dat de verwerving
wordt verricht door de persoon die het vervoer verzorgt ofregelt en tijdens het vervoer
f'ysieke controle over de goederen kan uitoefenen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de ver-
werver niet is gevestigd in de lidstaat van vertrek en niet handelt onder een btw-identifi-
catienummer dat hem door deze lidstaat is toegekend. Deze oplossing doet volgens de ad-
vocaat-generaal recht aan het gegeven dat de vervoerder of de opdrachtgever daartoe het
beste op de hoogte is van de plaatsen van vertrek en aankomst. Indien het vervoer wordt
geregeld of verzorgd door de eerste leverancier in de keten, vindt de hiervoor beschreven
oplossing geen toepassing. De advocaat-generaal voegde hieraan toe dat deze leverancier

837 Arrest van 6 april 2006,EMAGHandel Eder OHG,nr. C-245/04,N1FR2006/526.
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niet zowel de leverancier als de verwerver kan zijn. Deze persoon verkrijgt geen nieuwe
rechten, maar oefent hem eerder toegekende rechten uit.

Voor de visie van de advocaat-generaal is vanuit een praktisch oogpunt vee! te zeggen: een
belastingpJichtige verzorgt het vervoer van goederen naar zijn eigen lidstaat vanuit een
lidstaat waar hij niet is gevestigd of geregistreerd, waarna hij de goederen direct bij zijn
afnemer (of een afnemer van zijn afnemer) aflevert. Deze belastingplichtige behoeft zich
volgens de advocaat-generaal niet te registreren in de lidstaat van vertrek, maar hij ver-
richt in de lidstaat van aankomst een verwerving. Hij is vervolgens over deze verwerving
en over de opvolgende leveringen aan zijn afnemers btw verschuldigd in de lidstaat van
aankomst.

Het HvJ EG lijkt de opvatting van de advocaat-generaal dat doorslaggevende betekenis
dient toe te komen aan de beschikkingsmacht tijdens het vervoer niet te delen, en lijkt
doorslaggevende betekenis toe te kennen aan de tekst van art. 28 bis, lid 1, sub a. lndien
een belastingplichtige bij de aankoop van goederen optreedt in de hoedanigheid van be-
lastingplichtige of daarmee gelijkgestelde, verricht hij een intracommunautaire verwer-
ving in de lidstaat van aankomst (c.q. de lidstaat van identificatie, art. 28 ter, lid 2, eerste
volzin). Wie het vervoer regelt of verzorgt, is niet van doorslaggevende betekenis. De 'af-
nerner' van art. 28 ter, lid 1, naar wie de goederen worden vervoerd ofverzonden, kan
kennelijk een andere persoon zijn dan de belastingplichtige die de verwerving verricht.
De tekst van de Zesde Richtlijn verzet zich niet tegen deze uitleg. Bovendien past deze uit-
legging in het systeem dat is ontworpen om op de correcte heffing van de btw op intra-
communautaire transacties toe te zien, namelijk aan de hand van de btw-identificatie-
nummers, en sluit zij aan bij de terugvalregel van art. 28 ter. lid 2, eerste volzin, op basis
waarvan de belastingplichtige wordt geacht de goederen te hebben verworven in de lid-
staat dat hem het btw-identificatienummer heeft toegekend waaronder hij de verwerving
heeft verricht.

3.3.2 Vrije verkeer van diensten

3.3.2.1 Ret begnp 'vaste inrichting'
In het arrest Berkholz+" kwam de vraag aan de orde of een veerboot een 'vaste inrichting'
kon vormen. Advocaat-generaal Mancini merkte op dat het begrip 'vaste inrichting' een
technisch begrip is. Hij omschreef dit begrip als de maatschappelijke zetel, die staat ver-
meld in de oprichtingsakte van de vennootschap die eigenares is van de ondernerning die
de diensten verricht. Het HvJ EG raadpleegde de considerans van de Zesde Richtlijn. Uit de
zevende overweging blijkt dat het doel van de term 'vaste inrichting' is de uniforme vast-
stelling van de plaats waar diensten geacht worden te zijn verleend. Op deze wijze kunnen
conflicten tussen de lidstaten en situaties waarin geen belasting wordt geheven, worden
vermeden. Een andere plaats dan de zetel van de onderneming komt slechts in aanmer-
king indien het aanknopen bij de zetel niet tot een rationele oplossing voert, dan wei con-
flicten met andere lidstaten doet ontstaan. De alternatieve inrichting dient enige besten-
digheid te vertonen en duurzaam te beschikken over de rniddelen die noodzakelijk zijn
om de activiteiten te verrichten, zoals technische rniddelen en personeel. De aanwezig-
heid van een aantal gokautomaten aan boord van een tweetal veerboten was niet aan te
merken als een dergelijke inrichting, vooral niet nu het gebruik van de zetel (in Duitsland)
tot een rationele oplossing voerde.

In dit arrest analyseerde het HvJ EG, aan de hand van de considerans van de Zesde Richt-
lijn, de doelstelling van (ik zou eerder spreken van de ratio achter) de term 'vaste inrich-
ting' in art. 9, lid 1, over de plaats van dienst. De uitlegging van dit begrip wordt me de be-

838 Arrest van 4juli 1985. Berkholz, nr. 168/84. Zie de beschouwingvan M.E.van Hilten inWFR1997.
p. 1369 e.v.
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envloed door de term 'ratione Ie oplossing' die het HvJ EG heeft gemtroduceerd. De vraag
is ofhet oordeel anders was uitgevallen indien Berkholz niet over een zetel in de Gemeen-
schap had beschikt, en een reeel gevaar van belastingontwijking was ontstaan. Bovendien
is de vraag gerezen of de activiteiten van Berkholz niet als vermakelijkheden beschouwd
moesten worden, zodat zij op de plaats van daadwerkeJijke verrichting aan de btw waren
onderworpen (i.e. deels in Duitsland, deels in Denemarken doch grotendeels buiten het
bereik van de btw). Advocaat-generaal Poiares Maduro was van mening dat de activiteiten
als vermakeJijkheden moe ten worden beschouwd, op welk punt het HvJ EG hem volg-
de.839 De advocaat-generaal maakte in zijn condusie ook een aantal interessante oprner-
kingen over het begrip 'vaste inrichting'. Hij legde de nadruk op de middelen die 'nood-
zakeJijk' zijn voor de activiteiten. De belastingplichtige die deze middelen direct onder
zijn controle he eft, heeft in de lidstaat waar deze middelen hem ter beschikking staan een
vaste inrichting. Het maakt niet uit of de overige middelen (de advocaat-generaal noemde
het voorbeeld van een portier in een gokhal) direct of indirect onder zijn controle staan.
Het HvJ EG is aan een beoordeling van deze visie niet toegekomen.

Faaborg-Gelting LinienA/S840 serveerde maaltijden aan boord van de veerboten tussen het
Deense Faaborg en het Duitse Gelting. Het HvJ EG beschreef de fysieke handelingen die in
een restaurant plaatsvinden, zoals de creatie van een ambiance, advies geven, koken, be-
dienen, afruimen en schoonmaken, en condudeerde dat het resultaat als een samenge-
stelde dienst moest worden beschouwd en niet als een goed (par. 3.2.1.1). De beschikkings-
macht over de goederen, zoals de ingredienten of de bereide maaltijden, speelt een onder-
geschikte rol ten opzichte van het dienstvertoon. In antwoord op de vraag of een veerboot
een vaste inrichting vormde, herhaalde het Hv] EG de overweging dat de vestigingsplaats
als aanknopingspunt geldt, tenzij deze plaats niet tot een rationeeI fiscaal resultaat voert
of tot een conflict met een andere lidstaat leidt, Als alternatief is een vaste inrichting
slechts aceeptabel als zij een minimale omvang heeft en over de technisehe en menselijke
middelen beschikt die noodzakelijk zijn om de prestaties te verrichten. Een veerboot kwa-
lifieeert volgens het Hv] EG kennelijk niet als een dergelijke inrichting, zeker niet nu de ves-
tigingsplaats een gesehikt fiseaal aanknopingspunt biedt. Advocaat-generaal Cosmas
merkte op dat niet voldoende is dat de autoriteiten van twee lidstaten een gesehil hebben
over de plaats van de prestatie om de plaats van de dienstverrichter ongesehikt te maken.
De praktijk laat eehter zien dat een dergeJijk verschil van inzicht over de rationele oplos-
sing vaak de aanleiding is voor prejudiciele vragen. De volgende zaak die ik bespreek is
hiervan een voorbeeld.

Nadat het HvJ EG zich had uitgesproken over de vraag of een sehip als vaste inrichting
kwalificeerde, kwam de vraag aan de orde of een vloot leaseauto's als een vaste inrichting
moest worden beschouwd.P" Advoeaat-generaal Fennelly wees het beroep van de Com-
missie op de eeonomische realiteit af. Volgens de Commissie bestond die realiteit hierin
dat ARO Lease haar activiteiten, namelijk het zoe ken van klan ten, de verhuur en de ver-
koop van de auto's, in Belgie verrichtte. De advoeaat-generaal verwees naar de uiteindelij-
ke keuze om de verhuur van vervoermiddelen uit te sluiten van art. 9, lid 2, sub d en e, en
de afwijzing door de Raad van de suggestie van de Commissie om een alinea aan art. 9,
lid 1, toe te voegen, die zou bepalen dat de verhuurder van roerende zaken, niet zijnde
vervoermiddelen, werd geacht de zetel van die activiteit te hebben gevestigd waar de za-
ken zich bevinden op het tijdstip dat zij feitelijk aan de huurder ter beschikking worden
gesteld. In de toeliehting merkte de Comrnissie op dat deze fictie niet zou gelden voor de
verhuur van vervoerrniddelen. Ook leidde de advoeaat-generaal uit de wetgeving als ge-
heel af dat de wil van de wetgever niet was gerieht op een flexibele uitleg van het begrip
'vaste inriehting'. lndien de wetgever een aetiviteit met voertuigen op een andere plaats

839 Arrest van 12 mei 2005, RAL(Channel Islands) Ltd.. nr. C-452/03, VoN 2005/32.26 en NTFR2005/728.
840 Arrest van 2 mei 1996, Faaborg-Gelting Linien. nr. C-231/94, VoN 1996, p. 2120.
841 Arrest van 17 juli 1997. ARO Lease, nr. C-190/95, VoN 1997, p. 2933.
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zou willen belasten, diende hij aan te knopen bij de goederen (verkoop) of de diensten (on-
derhoud). Hij heeft dit voor verhuur niet gewild. De advocaat-generaal yond het betoog
van de Franse regering en de Commissie over de banden die AROLease met Belgie zouden
verbinden, niet overtuigend. Hij achtte de aanwezigheid van Belgische tussenpersonen
die bepaalde werkzaamheden uitvoerden, bijvoorbeeld, niet voldoende om te stellen dat
AROLease in Belgie over personeel en technische rniddelen beschikte. Het zou niet ratio-
neel zijn om deze personen, die over Belgie verspreid waren, als vaste inrichtingen te be-
schouwen.

Het HvJ EG overwoog dat de verhuur van vervoermiddelen, zoals personenauto's, onder
art. 9, lid 1, valt, omdat deze goederen naar hun aard beweeglijk zijn en zich niet lenen
voor hefting in het land van gebruik. De plaats van vestiging van de verhuurder leidt dan
ook tot de fiscaal meest rationele oplossing. Van deze plaats dient slechts te worden afge-
weken ten behoeve van een vaste inrichting indien deze vaste inrichting een zekere duur-
zaamheid heeft en een structuur die, wat betreft menselijke en technische middelen, ge-
schikt is om de diensten in kwestie met zelfstandigheid te verrichten. Het HvJEGanaly-
seerde vervolgens de werkzaamheden die een leasemaatschappij gewoonlijk verricht: het
voeren van de onderhandelingen, het opstellen en het beheer van de overeenkomsten, en
het fysiek ter beschikking stellen van de geleaste auto's aan de lessees. Dientengevolge,
indien de leasemaatschappij in een lidstaat niet over een kantoor beschikt met een zekere
duurzaamheid om het kader te bieden waarbinnen de overeenkomsten kunnen worden
opgesteld en de beslissingen over het management kunnen worden genomen om de dien-
sten in kwestie op onafhankelijke wijze te kunnen verrichten, kan zij niet worden geacht
over een vaste inrichting te beschikken. Noch de plaats waar de vervoermiddelen fysiek
aan de lessees ter beschikking worden gesteld, noch de plaats van gebruik kunnen als cri-
teria worden gebruikt om een vaste inrichting aan te nemen. De aanwezigheid van een
vloot leaseauto's vormt geen vaste inrichting voor de btw.

Het HvJEGnoemde als reden voor de uitzondering van vervoermiddelen van de regeling
van art. 9, lid 2, sub d (die werd ingetrokken door de aanvaardiug van de Tiende Richt-
lijn842), de onmogelijkheid om de plaats van gebruik vast te stellen. Ik verwijs in dit ver-
band naar art. 9, lid 3, sub b, Zesde Richtlijn. Dit onderdeel biedt de lidstaten de mogelijk-
heid om de diensten genoemd in art. 9, lid 2, sub e, en de verhuur van vervoenniddelen te be-
lasten waar de diensten daadwerkelijk worden gebruikt en geexploiteerd, indien deze
diensten op basis van art. 9. lid 1, niet belastbaar zouden zijn. Dit betekent dat de lidstaten
de verhuur van vervoermiddelen door buiten de Gemeenschap gevestigde verhuurders
mogen belasten, mits gebruik en exploitatie op hun grondgebied plaatsvinden. De toepas-
sing van deze bepaling vereist dat de autoriteiten in staat zijn om aan te tonen dat gebruik
en exploitatie op hun grondgebied plaatsvinden. De opmerkingen van het HvJEG en de
advocaat-generaal bevestigen dat dit niet eenvoudig is.

DFDSA/S843 had een agentuurovereenkomst met een Britse dochtermaatschappij voor de
verkoop van reizen. In Denemarken waren de diensten van reisbureaus op basis van een
speciale regeling vrijgesteld. De Britse dochter verkocht vanuit haar kantoor in het Ver-
enigd Koninkrijk reizen op naam en voor rekeningvan haar moeder, waarbij zij over de
marge geen btw in rekening bracht. Advocaat-generaal La Pergola onderzocht of de Britse
dochtermaatschappij een vaste inrichting vormde van de Deense moedermaatschappij.
en raadpleegde hiervoor de jurisprudentie van het HvJEGover het begrip 'handelsagent'.
Hierbij is essentieel onder welke voorwaarden een handelsagent moet worden aange-
merkt als een van de opdrachtgever onafhankelijke eenheid. Indien de agent in de onder-
neming van de opdrachtgever is geintegreerd, wordt hij niet als een zelfstandig opereren-
de eenheid beschouwd. De advocaat-generaalleidde uit de omstaudigheden waaronder de

842 Richtlijn nr. 84/386. Pb. 1984 nr. L 208/58.
843 Arrest van 20 februari 1997, DFDS,ill. C-260/95. V-N 1997. p. 1662, punt 17.
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dochtermaatschappij opereerde - namelijk in financiele en organisatorische afhankelijk-
heid van de moedermaatschappij - af dat zij niet zelfstandigwas. De moedermaatschappij
hield 100%van de aandelen en bepaalde welke reizen de dochtermaatschappij verkocht
(namelijk de pakketreizen die de moedermaatschappij samenstelde). De dochtermaat-
schappij leek geen enkel risico te dragen met betrekking tot de contracten die zij namens
haar moedermaatschappij sloot. De advocaat-generaal besloot met de opmerking dat een
vaste inrichting geen formalistisch juridisch, maar een economisch begrip is.

Het HvJEGherhaalde wat het in eerdere rechtspraak had opgemerkt over de verhouding
tussen de plaats van dienst en de vaste inrichting. Het volgde vervolgens de advocaat-ge-
neraal, die in zijn condusie had betoogd dat de feitelijke economische situatie een funda-
rnenteel criterium vormt voor het btw-systeem. De alternatieve regeling voor reisbureaus,
op basis waarvan de diensten van deze belastingplichtigen slechts in een lidstaat zijn be-
last, i.e. de lidstaat van vestiging, kan tot verstoring van de mededinging leiden, omdat
belastingplichtigen kunnen besluiten om de plaats van vestiging te verplaatsen om van
een gunstiger regeling gebruik te maken. Indien de diensten vanuit een vaste inrichting
worden verricht, is de plaats van dienst in de lidstaat waar die vaste inrichting is gevestigd.

Ten einde te bepalen of DFDSA/Seen vaste inrichting had in het Verenigd Koninkrijk,
diende te worden onderzocht of de agent afhankelijk was. Dat de dochtermaatschappij
het pand in eigendom had en een onafhankelijke rechtspersoon was, was op zichzelf niet
votdoende.t'" Het contract tussen moeder en dochter vormde een aanwijzing dat de doch-
ter afhankelijk was van de moeder. Vervolgens was het noodzakelijk om vast te stellen of
de vaste inrichting aan de minimale eisen voldeed wat betreft menselijke en technische
middelen. De feiten die in het verwijzingsverzoek waren opgenomen, zoals het aantal
werknemers en de voorwaarden waaronder de diensten worden verricht, gaven aan dat
de vennootschap een vaste inrichting had.

Het HvJ EGtrok zelf de condusie dat de Deense vennootschap een vaste inrichting had in
het Verenigd Koninkrijk. DFDSwilde gebruikrnaken van de Deense vrijstelling voor dien-
sten van reisbureaus. Het HvJ EG leidde uit de combinatie van de speciale structuur, de
reisbureauregeling en de verhouding tussen moeder en dochter, die welhaast vereenzel-
vigd konden worden, af dat de dochtermaatschappij een vaste inrichting vormde van de
moedermaatschappij, Het HvJEG leek de opvatting van advocaat-generaal over de econo-
mische betekenis van de vaste inrichting te delen.

In het arrest FeE Bank845 oordeelde het HvJ EGdat de verrichtingen door een hoofdkan-
toor ten behoeve van een vaste inrichting in een andere Iidstaat, geen diensten vormden
die tegen vergoeding werden verricht. In navolging van advocaat-generaal Leger oordeel-
de het HvJEGdat de vaste inrichting geen zelfstandige economische activiteit verrichtte.
Het HvJ EGoverwoog dat het bijkantoor niet zelfhet economische risico draagt dat ver-
bonden is aan de uitoefening van kredietverlening, zoals de niet-terugbetaling van een le-
ning door een klant. Het is de bank, als rechtspersoon, die dit risico draagt en daartoe in
haar lidstaat van oorsprong gecontroleerd wordt op haar financiele soliditeit en haar sol-
vabiliteit. Bovendien beschikt de vaste inrichting niet over een dotatiekapitaal, zodat het
bedrijfsrisico volle dig bij de rechtspersoon ligt. De vaste inrichting en het hoofdkantoor
vormen een belastingplichtige.

844 Zie de memorie van toelichting bij het voorstel voor de Zesde Richtlijn, waarin de Commissie aan-
gaf dat lidstaten, dankzij de mogelijkheid om na raadpleging personen die organisatorisch, finan-
cieel en economisch verweven waren. als een belastingplichtige te behandelen, niet verplicht
zouden zijn om personen wier zelfstandigheid s!echts op puur juridische gronden berustte, als
zelfstandig aan te merken.

845 Arrest van 23 maart 2006. FCEBank, nr. C-210/04. VoN 2006/18.24 en N1FR2006/468.
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Van Hilten846 toonde zich enigszins verbaasd over de uitkomst. In Nederland wordt een
vaste inrichting, die geen rechtspersoonlijkheid bezit c.q. geen afzonderlijke juridische
entiteit vormt, geacht deel uit te maken van de onderneming van het hoofdhuis. Het HvJ
EG lijkt het ontbreken van rechtspersoonlijkheid op zich nog niet voldoende te achten om
onderlinge presta ties buiten beschouwing te laten. Oat het HvJ EG uitdrukkeJijk toetst of
de vaste inrichting zelfstandig is in de zin van art. 4, lid 4, Zesde Richtlijn, acht Van Hilten
niet juist. Niet vanwege de voorwaarden die art. 4, lid 4, aan (niet-)zelfstandigheid stelt,
maar omdat deze bepaJing uitgaat van 'loontrekkenden en andere personen', wat een vas-
te inrichting als de onderhavige volgens Van Hilten nu juist niet is. Een vaste inrichting is
een verlengstuk van de belastingpJichtige, een onderdeel van een entiteit, maar geen af-
zonderlijke 'persoon', Van Hilten achtte een andere verklaring mogeJijk. Zij verwees naar
de jurisprudentie waarin het Hv] EG oordeelde=? dat ook een (rechtspersoonlijkheid be-
zittende) dochtermaatschappij een vaste inrichting kan zijn. Van Hilten concludeerde dat
op grond van de jurisprudentie van het Hv] EG een rechtspersoonlijkheid bezittende vaste
inrichting derhalve denkbaar is. Daarvan uitgaande moet worden beoordeeld of sprake is
van zelfstandigheid. Maar dan had volgens haar voor de hand gelegen dat het Hv] EG de
zelfstandigheid had getoetst aan aile daaraan in art. 4, lid 4, van de Zesde Richtlijn gestel-
de voorwaarden, te weten zelfstandigheid ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoor-
waarden en de verantwoordelijkheid van de werkgever.P" In het onderhavige arrest toets-
te het Hv] EG echter slechts aan een van de hier vermelde voorwaarden, namelijk het 10-
pen van economisch bedrijfsrisico. Oat risico loopt FeE IT niet, wat het Hv] EG tot het
oordeel bracht dat de vaste inrichting niet zelfstandig is. Het Hv] EG had, volgens Van Hil-
ten, ten minste nog iets mogen opmerken over de aansprakelijkheid van de Britse hoofd-
vestiging en de voorwaarden waaronder de vaste inrichting haar werkzaamheden ver-
richtte, dan weI dat het had aangegeven dat en waarom in het lopen van economisch be-
drijfsrisico aile criteria van art. 4, lid 4, Zesde Richtlijn zijn besloten. Ik vraag me af ofhet
Hv] EG weI aan de voorgestelde criteria kon toetsen. Deze criteria lijken eerder geschre-
yen voor een natuurlijk persoon dan voor een vaste inrichting, wat doorgaans een samen-
stel is van menselijke en technische middelen.

Het arrest FeE Bank betekent naar mijn mening niet dat een vaste inrichting die geen zelf-
standige economische activiteit verricht, niet kan worden gebruikt als aanknopingspunt
voor de plaats van dienst. Art. 9, lid 1en lid 2, sub e, Zesde Richtlijn bevatten beide het
begrip 'vaste inrichting' als aanknopingspunt voor de plaats van dienst. Ik leid uit het ar-
rest af dat een vaste inrichting per definitie geen zel[standige econornische activiteit ver-
richt; zij is altijd afhankelijk van de rechtspersoon van wie zij een bijkantoor is. Indien
het vanuit fiscaal oogpunt rationeel is om een dienst aan de vaste inrichting toe te reke-
nen, dient deze vaste inrichting als aanknopingspunt te worden gebruikt voor de plaats
van dienst. De jurisprudentie over het begrip 'vaste inrichting' in art. 9, lid 1, blijft maat-
gevend. Oat het Hv] EG heeft geoordeeld dat voor de bepaling van de plaats van dienst
slechts dient te worden aangeknoopt bij een vaste inrichting indien deze vaste inrichting
een zekere duurzaamheid heeft en een structuur die, wat betreft menselijke en techni-
sche middelen, geschikt is om de diensten in kwestie met ze!fi;tandigheid te verrichten, is
niet strijdig met de uitkomst van het arrest FeE Bank. In de jurisprudentie heeft het Hv]
EG vaker onderscheiden tussen 'econornische activiteiten' en 'handelingen'J"? De mate
van zelfstandigheid die de vaste inrichting nodig heeft, heeft betrekking op de verrichting
van de diensten, Of sprake is van economische activiteiten, dient voor de rechtspersoon
als geheel te worden vastgesteld.

846 BNB2006/184c.
847 Arrest van 20 februari 1997, DFDS,nr. C-260/95, VoN 1997, p. 1662.
848 Arresten van 25 juli 1991, Spaanse belastingontvangers, ill. C-202/90, V·N 1991. p. 2162. en van 6

november 2003, Karageorgou, ill. C-78/02 tim C-80, VoN 2003/58.17.
849 Zie voor een oud voorbeeld het arrest van 14 februari 1985, Rompelman, nr. 268/83, BNB 1985/315.
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3.3.2.2 Het begrip 'vervoenniddel'
Het vervoer van personen en vracht vereist een medium, een vervoermiddel, wat de vraag
opwerpt of dit begrip een communautair begrip is.8S0Advocaat-generaal Jacobs wees uit·
legging op basis van het gebruik van het middel, waarbij de uitkomst dus verschilt naar
gelang het middel voor het vervoer van personen en vracht dan wei voor plezier wordt
gebruikt, af. Hij vreesde dat het gebruik van bepaalde vervoermiddelen onbelast zou blij-
Yen, indien dit het criterium vormde. Hij gaf de voorkeur aan de analyse van de eigen-
schappen van het middel. Het doel van art. 9, lid 1, vereist een ruime uitlegging, ook om-
dat de verhuur van vervoermiddelen een uitzondering vormt op art. 9. lid 1, sub d, Zesde
Richtlijn. De advocaat-generaal verwees naar art. 15. lid 2. Zesde Richtlijn, waarin plezier-
vaartuigen worden genoemd samen met andere vervoermiddelen voor privegebruik. De
iets andere formulering in de Engelse taalversie achtte hij irrelevant. Hij verwees ook naar
art. 1. lid 1. Richtlijn nr. 83/182 over de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van
bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap. waaruit bleek dat pleziervaartuigen
onder 'bepaalde vervoermiddelen' werden begrepen. De verschillen in terminologie in en-
kele taalversies achtte hij ook hier irrelevant. Het HvJ EG overwoog dat de speciale rege-
ling voor de verhuur van vervoermiddelen samenhing met de beweeglijke aard van deze
goederen. Zeejachten maken het vervoer van personen en goederen over lange afstanden
mogelijk, zodat moeilijk is vast te stellen waar zij worden gebruikt. Ook verwees het Hv]
EG in navolging van de advocaat-generaal naar art. 15. lid 2, waarin pleziervaartuigen
(waartoe zeejachten behoren) worden omschreven als vervoermiddelen voor prive-ge-
bruik.

Een aspect dat met het gebruik van vervoermiddelen samenhangt, is de belasting van ver-
voerdiensten. Deze diensten vinden, anders dan de verhuur van vervoermiddelen, plaats
waar het vervoer wordt afgelegd. Gnekenland'"! stelde het deel van rondvaarten in de
Griekse territoriale wateren vrij. Het Hv] EG wees op de bedoeling van de regels voor de
plaats van vervoersdiensten. namelijk te verzekeren dat iedere lid staat btw heft op ver-
voersdiensten op zijn grondgebied. Het verweer van de Griekse regering dat de controle
praktisch lastig uitvoerbaar zou zijn. verwierp het HvJ EG. Dit vormde geen voldoende
rechtvaardiging. nog afgezien van het aanbod dat de Commissie tijdens de zitting deed
om een forfaitair tarief'toe te staan indien de Griekse regering bewijs zou leveren van deze
moeilijkheden. Ook het verweer dat de opbrengst verwaarloosbaar zou zijn, slaagde niet,
vooral niet in combinatie met het verweer dat het bedrijfsleven last zou hebben van de
invoering van de btw. Ook de andere argumenten over, bijvoorbeeld, het voorstel van de
Comrnissie voor een definitieve regeling voor de plaats van dienst van personenvervoer
en de positie van vervoerders die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd, accepteerde het
HvJ EG niet. Griekenland had niet aan zijn verplichtingen voldaan. Dit arrest is een illu-
stratiefvoorbeeld van de wijze waarop de lidstaten een afwijking van de communautaire
wetgeving verdedigen. Het Hv] EG aanvaardt dit soort argumenten doorgaans niet, vooral
niet indien de verweerder de enige lidstaat is die aanvoert dergelijke problemen te onder-
vinden. De belangen die met de correcte naleving van communautaire verplichtingen zijn
gediend, zijn van een dergelijk belang voor de Gemeenschap dat van de individuele lidsta-
ten. die met eenparigheid van stemmen over de aanvaarding van belastingmaatregelen
beslissen. de nodige inspanning mag worden verlangd om het resultaat dat de Zesde Richt-
lijn nastreeft, te bereiken.

3.3.2.3 Het begrip 'in verband met culturele activiteiten'
Ook voor de plaats van diensten die samenhangen met een (plaatsgebonden) werkzaam-
heid of evenement, is een speciale regeling getroffen in art. 9. lid 2. sub c. Zesde Richtlijn.
Deze regeling sluit aan bij de plaats waar de werkzaarnheden worden uitgevoerd ofwaar
het evenement plaatsvindt. Om conflicten tussen de lidstaten te voorkomen, is een uni-

850 Arrest van 15 maart 1989. Hamann. ill. 51/88. FED1990/91.
851 Arrest van 23 mei 1996. Commissie tegen Griekenland. nr. C-331/94. Jurispr. 1996. p. 1-2675.
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forme uitlegging van de gehanteerde begrippen vereist. De vraag was of akoestische dien-
sten, zoals de productie van geluidseffecten in combinatie met laser en licht, tijdens bij-
eenkomsten zoals concerten en evenementen, als zijnde diensten die samenhangen met
culturele en vennakelijkheidsactiviteiten, aan de btw zijn onderworpen op de plaats waar
zij materieel worden uitgevoerd.s'< Advocaat-generaal Fennelly merkte op dat de uitzon-
deringen van art. 9, lid 2, anders dan de vrijstellingen van art. 13, niet beperkt behoeven
te worden uirgelegd, Hij bestreed de stelling van de ltaliaanse en de Duitse regeringen dat
de lidstaten bij de omschrijving van de diensten die onder art. 9, lid 2, sub c, ten eerste,
vallen, enige beoordelingsvrijheid zou toekomen. Het rechtszekerheidsbeginsel vereist
dat de fiscale bepalingen uniform worden uitgelegd. Aan de hand van taalkundige (bete-
kenis van 'samenhangend'). systematische (samenhang met de andere onderdelen van
art. 9) en logische (alle diensten die fysiek worden verricht waar het evenement plaats-
vindt, dienen ter plaatse te worden onderworpen aan de btw) argumenten concludeerde
de advocaat-generaal dat diensten die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de diensten
van art. 9. lid 2. sub c. en waarvan de prijs in de kostprijs van de hoofddienst wordt opge-
nomen, als samenhangende diensten moesten worden beschouwd. De advocaat-generaal
verwierp de visie van de Duitse regering dat deze diensten door de persoon moesten wor-
den verricht die ook de artistieke of culturele activiteit uitvoerde.

Het Hv] EG herinnerde er op de eerste plaats aan dat art. 9, lid 1, Zesde Richtlijn de alge-
mene regel bevat, en dat art. 9. lid 2, een aantal specifieke regels bevat. Het geheel dient
ter voorkoming van conflicten en van situaties waarin geen btw wordt geheven. Lid 1
heeft geen voorrang op lid 2; per geval dient te worden bekeken of lid 2 van toepassing is.
Indien dit niet het geval is. is lid 1van toepassing. Het Hv] EG sloot zich aan bij de opmer-
king van de advocaat-generaal dat art. 9. lid 2, sub c, ten doel heeft ervoor te zorgen dat
alle elementen die in de kostprijs van de daar genoemde activiteiten (culturele, artistieke,
sportieve, wetenschappelijke, onderwijs- en vermakelijkheidsactiviteiten en soortgelijke
activiteiten) zijn opgenomen, ook in het land worden belast waar deze activiteiten wor-
den uitgevoerd. Het artistieke gehalte van de samenhangende diensten is niet relevant;
deze bepaling ziet niet slechts op artistieke en vermakelijkheidsactiviteiten. Aile diensten
die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de verrichting van de activiteit, zijn samen-
hangende diensten. Omdat de akoestische activiteiten een noodzakelijke voorwaarde
vormden voor de artistieke ofvermakelijke uitvoering, vielen zij onder art. 9. lid 2. sub c.

3.3.2.4 Het begrip 'werkzaamheden die betrekking hebben op roerende lichamelijke zaken'
Inzake de vraag hoe de werkzaamheden van dierenartsen moesten worden geduid, over-
woog het HvJ EG8s3 dat als eerste de term 'expertises met betrekking tot roerende licha-
melijke zaken' diende te worden uitgelegd. Volgens normaal taalgebruik dient hieronder
te worden verstaan: 'het onderzoek van de ffsieke toestand of de verificatie van de echtheid van een
zaak. ter bepaling van de waarde ervan of ter evaluatie van te verrichten werkzaamheden of van de
omvang van geleden schade'. Het werk van een dierenarts, daarentegen, behelst een weten-
schappelijke beoordeling van de gezondheid van een dier, het nemen van preventieve ge-
neeskundige maatregelen, het stellen van een diagnose en de behandeling van aandoenin-
gen en ziektes. De diensten zijn niet als 'expertises' aan te merken.

Het tweede begrip dat uitleg behoefde, 'werkzaamheden die betrekking hebben op roe-
rende lichamelijke zaken', ziet naar het spraakgebruik op fysieke werkzaamheden die
naar hun aard wetenschappelijk noch intellectueel zijn. Ook deze omschrijving is niet van
toepassing op de werkzaamheden van dierenartsen. De voornaamste taak van een dieren-
arts bestaat uit de behandeling van dieren volgens wetenschappelijke regels (het is in dit
opzicht een gemiste kans dat de verwijzende rechter geen vragen heeft gesteld over de uit-
legging van het begrip 'wetenschappelijke activiteiten' dat ook wordt genoemd in art. 9.

852 Arrest van 26 september 1996,Dudda, nr. C-327/94,V-N 1997/1225, punt 18.
853 Arrest van 6 maart 1997. Linthorst e.a., nr. C-167/95,V·N 1997/1400, punt 31.
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lid 2, sub c). Enige fysieke werkzaamheden kunnen hierbij zijn vereist, doch dit is onvol-
doende om te kunnen spreken van 'werkzaamheden'. De Nederlandse taalversie lijkt dub-
belzinnigs'". doch dient conform de overige taalversies te worden uitgelegd. Advocaat-ge-
neraal Fennelly concentreerde zich op 'werkzaamheden', terwijl naar mijn opvatting ook
de voorzetselconstructie 'met betrekking tot' en de combinatie van beide een ruimere toe-
passing van de bepaling suggereren. De conclusie is duidelijk: de Nederlandse taalversie
dient in overeenstemming met de bedoe ling, die beter wordt verwoord in de andere taal-
versies, te worden uitgelegd.

De derde mogelijkheid is art. 9, lid 2, sub e, ten derde, de diensten van raadgevende per-
sonen, ingenieurs, adviesbureaus, advocaten, accountants en andere soortgelijke dien-
sten. De genoemde diensten hebben als gezamenlijk kenmerk dat zij be trekking hebben
op vrije beroepen. Zoals de Duitse regering terecht opmerkte had de richtlijngever, indien
hij had gewenst dat aile vrije beroepen onder de bepalingen vielen, deze bepaling in alge-
menere bewoordingen geformuleerd. Bovendien is de term 'dierenartsen' de richtlijnge-
ver niet onbekend, omdat hij voorkomt in Bijlage F. Het HvJ EGvoegde toe dat hoewel die-
renartsen advies geven, dit niet het voornaamste aspect van hun werkzaamheden is. De
conclusie luidde dat de diensten van dierenartsen onder art. 9, lid 1, Zesde Richtlijn val-
len. De advocaat-generaal kwam tot dezelfde conclusie. Hij verwierp de suggestie dat de
wetgever zou hebben bedoeld aile vrije beroepen onder deze bepaling te begrijpen (in de
woorden van de advocaat-generaal: 'Een uitlegging waarbij wordt getracht, de myriade van mo-
gelijke vormen van modem adviesverlenend werk te vergelijken met het maatschappelijke en intellectu-
ele prestige - in het algemeen gebaseerd op een hoog opleidingsniveau en strenge ethische en deontolo-
gische regels - van de traditionele mje beroepen, zou het woordgebruik van het gedachtestreepje aan-
zienlijkgeweld aandoen'). Hij merkte op dat met de aanmerking van de vestigingsplaats van
de maatschap als plaats van de presta tie, aan ieder conflict tussen de lidstaten Nederland.
Belgie en Duitsland een eind zou worden gemaakt. De advocaat-generaal vergat hierbij dat
het gebruik van de vestigingsplaats van de dienstverrichter bij grensoverschrijdende dien-
sten niet de voorkeur van de betrokken belastingplichtigen geniet. De eenvoud van zijn
oplossing is verraderlijk, omdat zij op iedere intracommunautaire situatie kan worden
toegepast. Indien de wetgever ieder conflict had willen voorkomen, had hij geen uitzon-
deringen op de algemene regel van art. 9, lid 1, moeten invoeren. De Raad had dit in alle
redelijkheid niet kunnen doen zonder de belastingplichtigen toe te staan de voorbelasting
die in andere lidstaten is betaald, in de eigen aangifte af te trekken. Bovendien was het
gevaar niet denkbeeldig dat belastingplichtigen bepaalde diensten die op afstand kunnen
worden verleend, vanuit derde landen of lidstat en met een lager tariefverlenen aan per-
sonen zonder aftrekrecht en hierdoor de concurrentie vervalsen. Het is vanuit dit ge-
zichtspunt begrijpelijk dat de wens om nieuwe regels vast te stellen voor de plaats van
dienst is opgekomen na de opkomst van de nieuwe media en technologie, zoals internet.
De politieke gevoeligheid van dit onderwerp ligt eraan ten grondslag dat de regels rond
de plaats van dienst zo divers zijn.

De motivering is opgebouwd uit een aantal elementen. Het HvJ EG knoopte aan bij het
spraakgebruik om de termen 'expertises' en 'werkzaamheden' uit te leggen, en zette en
passant een foutje in de Nederlandse taalversie recht. Voor de uitlegging van de 'vrije be-
roepen' hanteerde het HvJ EG een strikte uitleg, gebaseerd op taalkundige (de dierenarts
staat niet op de lijst) en systematische (de dierenarts was de richtlijngever niet onbekend,
en, had hij een ruimere werking gewild, had hij de inhoud van de bepaling iets algemener
kunnen omschrijven) overwegingen. Wei maakte het HvJ EG de bedoeling van art. 9 dui-
delijk: eerst de in aanmerking komende uitzonderingen van lid 2 nagaan, en daarna,

854 De Engelse taalversie spreekt van: 'work on movable tangible property'. de Franse taalversie van
'travaux portant sur des biens meubles corporels', de Duitse taalversie van: 'Arbeiten an bewegli-
chen korperlichen Gegenstanden'. De gebruikte voorzetsels suggereren een engere band tussen
de werkzaamheden en het object.
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mocht dit nodig zijn, teruggrijpen naar lid 1.Lid 1verwoordt dus niet de hoofdregel, maar
de terugvalregeL

De algemene regel van art. 9. lid 1. is niet aileen van toepassing op de diensten van die-
renartsen. maar ook op de verwerking van afval, een activiteit die evenmin als 'werkzaam-
heden die betrekking hebben op roerende lichamelijke zaken' kon worden beschouwd.F"
Het HvJ EG overwoog eerst dat de dienst als een samenstel van diensten diende te worden
beschouwd, waarvan de kenmerken dienden te worden vastgesteld. Dit diende op dusda-
nige wijze te gebeuren, dat de belasting op uniforme en rationele wijze zou worden gehe-
yen. Het HvJ EG an.alyseerde aan de hand van de contracten welke handelingen de bedrij-
yen moesten verrichten. Zij stelden een ophaalplan op, stelden ophaalpunten vast. orga-
niseerden het vervoer, sorteerden het afval, sloegen het op. zochten de beste methode om
het te verwerken, lieten een deel vernietigen en een ander deel verwerken, en sorteerden
de restanten. Bovendien werden de meeste handelingen in de andere lidstaat uitgevoerd,
namelijk in de lidstaat waar beide contractspartijen waren gevestigd. Slechts in uitzonder-
lijke situaties werd een beroep gedaan op een gespedaliseerd bedrijf, datgevestigd was in
Frankrijk. Advocaat-generaal Fennelly wees op het vreemde resultaat waartoe de opvat-
ting van de Franse regering kon leiden. Hoewel slechts een klein deel van de werkzaarn-
heden, de verbranding dan weI de storting. in Frankrijk werd uitgevoerd, zou de volledige
dienst - verricht tussen twee in Duitsland gevestigde belastingplichtigen - aan de Franse
btw worden onderworpen. De advocaat-generaal was van mening dat Frankrijk art. 9.
lid 2. sub c. ten vierde, Zesde Richtlijn verkeerd uitlegde.

Het HvJ EG overwoog dat de onderwerping van een dergelijke, samengestelde, dienst aan
de btw van de lidstaat waar een deel van de handelingen wordt verricht, onzekerheden
zou creeren voor de contractspartijen. Zij zouden vooraf niet weten welk btw-tarief zou
gelden. omdat niet altijd vaststaat waar het afval zal worden verwerkt. Bovendien zou dit
tot conflicten leiden tussen de lidstaten. De handelingen konden dus niet onder art. 9.
lid 2. sub c. Zesde Richtlijn worden geschaard, ongeacht of zij werkzaamheden aan roe-
rende, lichamelijke zaken omvatten.

De Franse regeringvoerde aan dat plaatsing onder art. 9. lid 1. tot belastingontwijking zou
kunnen leiden, omdat niet-aftrekgerechtigde klanten dan zouden kiezen voor een afval-
verwerker die buiten het grondgebied van de Gemeenschap was gevestigd. Het Hv] EG
merkte op dat dit hypothetische geval raakte aan de grenzen van het grondgebied van de
Gemeenschap voor de heffing van brw, wat geen effect kon hebben op art. 9.De opmer-
king van het HvJ EG over de relatie tussen art. 3 (het grondgebied) en art. 9 (plaats van
dienst) van de Zesde Richtlijn lijkt cryptisch, doch illustreert hoe het HvJ EG de systerna-
tiek van de Zesde Richtlijn verstaat en toepast: art. 3 bakent het territorium af. en art. 9
verdeelt vervolgens de bevoegdheid over de lidstaten. Toch klopt deze redenering niet he-
lernaal, omdat bepaalde soorten diensten. door hun band met het grondgebied of de be-
woners van de Gemeenschap. weI binnen de hefting worden betrokken of. door het ont-
breken van een dergelijke band. er juist van worden uitgesloten. Het HvJ EGhad Frankrijk
op andere mogelijkheden kunnen wijzen, zoals de invoering van een reciprociteitsvereis-
te bij de afhandeling van teruggaafverzoeken op basis van de Dertiende Richtlijn.

Terra856 vroeg zich af of de Franse regering niet toch gelijk had. dat de afvalverwerker zich
diende te registreren in Frankrijk. Hij wees op art. 28 bis, lid 5. op basis waarvan de over-
brenger van eigen goederen voor bedrijfsdoeleinden in de lidstaat van aankomst een ver-
werving heeft waarvoor hij zich dient te registreren. Ik vraag me afwie de daadwerkelijke
overbrenger van het afval is: de verwerker of de persoon die graag van het afval afwil. Ter-
ra heeft kenne1ijk ook zijn twijfels. Zelfs indien hij gelijk heeft, doet dit niet afaan de uit-

855 Arrest van 25 januari 2001. Commissie tegen Prankrijk, Dr. C-429/97,NTFR2001/215.
856 B.J.M.Terra, Eurapees indirect belastingrecht, Ars Aequi Libri 2002, hoofdstuk 13.3.
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komst van het arrest: de diensten zijn niet in Frankrijk belast. Wei kan de overbrenger de
Franse voorbelasting die aan hem in rekening is gebracht, aftrekken op een reguliere aan-
gifte. Dit leidt in de meeste gevallen tot een snellere teruggaaf dan de Achtste Richtlijn.
Dit effect had den de Franse autoriteiten stellig niet beoogd.

Ik verwees in rnijn commentaar op de verraderlijke eenvoud van de conclusie van advo-
caat-generaal Fennelly in de zaak over de diensten van dierenartsen op de problemen die
de eenvoudige toepassing van art. 9, lid 1, op grensoverschrijdende diensten veroorzaakt.
De zaak over de verwerking van afval is een voorbeeld van een situatie waarin de eenvoud
van art. 9, lid 1, spoort met de praktijk, althans in de schakel tussen de twee in Duitsland
gevestigde belastingplichtigen. De belastingplichtige die het afval in Frankrijk laat ver-
branden en storten, dient zich voor een teruggaaf tot de Franse autoriteiten te wenden.
am deze teruggaaf te krijgen, was een prejudiciele vraag aan het HvJ EG noodzakelijk. De
jurisprudentie over de plaats van dienst laat zien dat de btw (zowel de wetgeving als de
uiteenlopende interpretaties in de lidstaten) nog steeds een obstakel vormt voor het vrije
verkeer van diensten. De Duitse afvalverwerker zal zich slechts in noodgevallen tot een
Frans bedrijfwenden omdat hij niet onder de voorwaarden die gelden voor de aftrek van
Duitse voorbelasting kan worden ontlast van Franse voorbelasting.

3.3.2.5 Het begrip 'reclame'
Voor de plaats van immateriele diensten knoopt art. 9, lid 2, sub e, Zesde Richtlijn aan bij
de plaats waar de ontvanger woont of is gevestigd, mits hij een belastingplichtige is of bui-
ten de Gemeenschap woont of is gevestigd. Een aantal van de gehanteerde begrippen
heeft het HvJ EG van een communautaire definitie voorzien, zoals reclame. had de term
'diensten op het gebied van de reclame' nogal strikt uitgelegd. Een aantal prestaties, zoals
de verkoop van promotie-artikelen die waren bestemd om gratis te worden weggegeven,
was uitgesloten van de regeling voor de bepaling van de plaats van diensten op het gebied
van de reclame. De Commissie stelde dat Frankrijk zijn verplichtingen niet was nageko-
men en begon een inbreukprocedure.

Advocaat-generaal Gulmann gafhet HvJ EG in overweging aan partijen slechts aanwijzin-
gen te geven voor verdere discussie binnen het btw-comite. De advocaat-generaal ver-
wierp de taalkundige en de systematische uitleg, omdat in andere delen van het commu-
nautaire recht geen definitie van redame kon worden gevonden die dezelfde doelstelling
had als het begrip in de Zesde Richtlijn. Hij formuleerde een eigen definitie. Het HvJ EG
overwoog'"? dat uit de bepalingen van art. 9 Zesde Richtlijn volgt dat de term 'diensten op
het gebied van de reclame' een communautair begrip is, dat op dezelfde wijze dient te
worden uitgelegd om situaties van dubbele hefting of geen hefting te verrnijden. Uit de
zevende overweging van de considerans van de Zesde Richtlijn blijkt dat de bepaling van
art. 9, lid 2, sub e, op basis waarvan de plaats van dienst verschuift naar het land van de
belastingplichtige afnemer, ziet op diensten waarvan de prijs in de kostprijs wordt opge-
nomen. Een reclamedienst houdt 'noodzakelijkerwijs de verspreiding in (...) van een boodschap om
de consumenten in te lichten over het bestaan en de kwaliteiten van een product of dienst met het doel
de verkoop ervan te doen toenemen; de verspreiding van deze boodschap vindt gewoonlijk plaats via
het gesproken woord, geschriften en/ofbeelden, door de pers, de radio en/of televisie, maar kan ook ge-
schieden door deels of zeljS uitsluitend gebruik te maken van andere middelen' _Of hiervan sprake is,
hangt afvan de omstandigheden waaronder de dienst wordt verricht.

Het is niet noodzakelijk dat de persoon die de dienst verricht, een reclamebureau is (het
HvJ EG ging wei in op deze vraag, die de advocaat-generaal voorstelde niet te beantwoor-
den). Het gaat erom of de activiteit in kwestie, het HvJ EG noemde de verkoop van goede-
ren of diensten tegen gereduceerde prijzen, het weggeven van goederen tijdens een pro-

857 Arrest van 17 november 1993, Commissie tegen Erankrijk, nr. C-68/92. Zie ook de gevoegde zaken
van dezelfde datum C-69/92. Commissie tegen Luxemburg. en C-73/92. Commissie tegen Spanje.
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motie-actie of de organisatie van een cocktailparty of banket. gericht is op de verspreiding
van een boodschap. Hetzelfde geldt voor activiteiten die een ondeelbaar onderdeel vor-
men van een reclamedienst, zoals de vervaardiging van hulpmiddelen voor een bepaalde
advertentie. Het begrip krijgt dus een mime betekenis. In latere arresten werkte het HvJ
EG het begrip verder uit, waarbij ook de omvang van het begrip 'reclamediensten' wat be-
treft de voorliggende schakels, zoals de verhuur van stands op een beurs, duidelijker
werd, Omdat de advocaat-generaal ook op deze situatie Diet wenste in te gaan, kwam de
verhandeling van het HvJ EG op dit punt door een gebrek aan voldoende feitelijke infor-
matie Diet goed uit de verf Inde eerste twee arresten die ik hierna bespreek, kwamen bei-
de punten - de hoedanigheid van de dienstverrichter en de uitwerking naar voorliggende
schakels - aan de orde. Het derde arrest handelde strikt genomen Diet over het begrip
'diensten op het gebied van de redame', maar lijkt een aantal belangrijke aanwijzingen
te bevatten over de reikwijdte van dit begrip omdat het HvJ EG hier een definitie van
'soortgelijke activiteiten' in art. 9. lid 2. sub c, ten eerste, Zesde Richtlijn, gaf die een ele-
ment gemeen heeft met het begrip 'diensten op het gebied van de reclarne', namelijk een
verkoopbevorderend effect.

Het eerste arrest handelde over de vraag of de hoedanigheid van de dienstverrichter van
belang is bij de duiding van de prestatie als reclamedienst.s'" Advocaat-generaal jacobs
achtte de aard van de dienst doorslaggevend, en niet de hoedanigheid van partijen. Hij
verwees naar de omschrijving die het HvJ EG in de inbreukprocedures tegen Frankrijk,
Luxemburg en Spanje had gegeven, en adviseerde aan de hand van de omstandigheden te
bepalen of de film voor reclamedoeleinden was gemaakt. Hij verwees naar de considerans
van de Zesde Richtlijn en naar het neutraliteitsbeginsel, waaruit blijkt dat de btw dient te
drukken in het land van consumptie - het land waar de belastingplichtige ontvanger de
kosten opneemt in de prijs van zijn goederen en diensten (ik teken aan dat het woord
'diensten' in de considerans ontbreekt).

Het Hv1EG overwoog dat de strikte uitlegging van an. 9, lid 2, sub e, zoals verdedigd door
de Franse regering. moest worden afgewezen. Het Hv1EG overwoog vervolgens dat bij de
bepaling of een dienst een reclamedienst is, dient te worden gekeken naar de omstandig-
heden waaronder de dienst wordt verleend. Tevens verwees het naar de eerdere arresten
over reclamediensten, waaruit is gebleken dat niet van belang is wie de dienst verricht:
een reclarnebureau of een andere belastingplichtige. Art. 9, lid 2, sub e, heeft daarom te-
vens betrekking op reclamediensten waarvan de kosten deel uitrnaken van de prijs van de
goederen van de adverteerder, en die oorspronkelijk niet door de directe contractspartij
van de adverteerder werden verricht, doch deel uitmaakten van een contract tussen die
contractspartij en een derde. Het begrip 'reclamediensten' ziet derhalve ook op de recla-
mediensten die niet direct aan de adverteerder worden verleend en gefactureerd, doch
aan een derde die de kosten doorbelast aan de adverteerder.

Dit arrest illustreert dat de correcte bepaling van de plaats van dienst afhangt van de aard
van de presta tie en niet van de identiteit van de persoon die haar verricht, Het Hv1EG be-
nadrukte de doelstelling van lid 2: speciale regels stellen voor diensten tussen belastingplich-
tigen, waarvan de kosten in de kostprijs van goederen (en diensten, neem ik aan) worden opgenomen.
Ik vraag me af of het Hv1 EG deze doelstelling niet te ruim heeft opgevat: lid 2 biedt ook
plaats aan een aantal bepalingen die niet uitsluitend toepassing vinden tussen belasting-
plichtigen. Sub a (diensten op het gebied van onroerend goed, zoals diensten van make-
laars en architecten), b (vervoer van personen) en c (plaatsgebonden evenementen en
werkzaamheden aan roerende zaken, zoals reparaties) hebben een andere ratio en andere
aanknopingspunten.

858 Arrest van 15 maart 2001. SPI. ill. C-I08/00, V·N 2001/22.16 en NTFR2001/494.
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Voor de diensten van sub e gaat de redenering van het HvJ EGwei grotendeels op, hoewel
de genoemde diensten ook aan particulieren worden verleend (bijvoorbeeld het plaatsen
van een advertentie). De zevende overweging van de considerans van de Zesde Richtlijn
waamaar het HvJ EG in dit verband steeds verwijst, waarin staat dat een bijzondere plaats
van dienst nodig is voor diensten die in de kostprijs van goederen worden opgenomen,
kan niet als verklaring dienen voor lid 2 als geheeL lntegendeel, de considerans verwijst
expliciet naar de plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd, hetgeen ik als een
duidelijke verwijzing naar sub e opvat. Het HvJ EG had zich bij de uitlegging van de ratio
achter 'lid 2' beter tot sub e kunnen beperken. Door dit niet te doen, schept het onnodig
verwarring over de aanknopingspunten voor de uitlegging van de diensten die in de an-
dere onderdelen worden genoemd. De verwijzing naar het arrest over de plaats van akoes-
tische diensten maakt de verwarring er niet minder op. ,

Hoewel de motive ring iets scherper omlijnd had kunnen worden, biedt het arrest wei een
logisch en verantwoord resultaat. De onscherpe omlijning leidde uiteindelijk tot een vol-
gende zaak over het bereik van art. 9,lid 2, sub e, waarin inderdaad de overweging, dat de
diensten tussen belastingplichtigen worden verleend, en dat de kosten van dergelijke dien-
sten in de kostprijs van goederen worden opgenomen, heelletterlijk werd genomen.

Het tweede arrest ging over de vraag of de hoedanigheid van de afnemer een rol speelt bij
de indeling van een dienst."? Advocaat-generaalJacobs maakte een inleidende opmerking
over de omvang van het begrip reclamediensten, dat volgens hem niet te ruim moest wor-
den uitgelegd. Hij besloot niet in te gaan op de juistheid van het oordeel van de verwijzen-
de rechter dat Flanders Expo diensten op het gebied van de reclame had verricht. De ad-
vocaat-generaal yond dat de opmerking in de considerans over de reden om bepaalde dien-
sten te verleggen naar het land van de ontvanger. ook moest gelden voor
belastingplichtigen die de kosten opnemen in de prijs van hun diensten. De Franse voor-
waarde, namelijk dat de diensten direct moesten worden verricht aan producenten van
goederen, verwierp hij om juridische en praktische redenen. De juridische reden was dat
de Franse lezing een afwijking vormde van de tekst van art. 9, lid 2, sub e, en de prakti-
sche redenen bestond uit de moeilijkheden die de verificatie van deze voorwaarde op-
wierp voor een reclamebureau en de verschillende opvattingen die de lidstaten over de
invulling van deze voorwaarde konden hebben. Hij stelde voor, vast te houden aan de
tekst van art. 9. lid 2. sub e.

Het Hv] EG maakte eerst een aantal inleidende opmerkingen. Het herinnerde de verwij-
zende rechter vriendelijk aan de communautaire definitie van reclamediensten=": 'Dien-
aangaande zij eraan herinnerd dat het volgens vaste rechtspraak in het kader van de in art. 234 EG
voorgeschreven samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties uitsluitend aan de
nationale rechter staat aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de
te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van
een prejudicie1e beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de relevantie van de vragen
die hij aan het Hof voorlegt (zie, met name, arrest van 13 maart 2001, PreussenBektra, C-379/98, Ju-
rispr. p. 1-2099, punt 38). In het onderhavige geval moet bij de beantwoording van de enige gestelde
vraag dan ook worden uitgegaan van de veronderstelling waarop de verwijzende rechter zich baseert,
namelijk dat de diensten die in het hoofdgeding aan de orde zijn, diensten op het gebied van de recIame
vormen. Aangezien die verondersteflmg' berust op een vaststelling die deze rechter zelJ als a priori aan-
merkt, moet evenwel worden beklemtoond dat het in art. 9, lid 2, sub e, tweede streepje, van de Zesde
richtlijn bedoelde begrip diensten op het gebied van de reclame een begrip van communautair recht is,

859 Arrest van 5 juni 2003, Design Concept, nr. C-483/01, V-N 2003/30.23 NTFR2003/1020.
860 Ik neem de twee oveIWegingen van het HvJ EG integraal over, omdat zij ook een belangrijke aan-

wijzing bevatten over de rolverdeling tussen het HvJ EG en de nationale rechter. Ik teken hierbij
aan. dat het HvJ EG tot deze stap werd gedwongen door de opmerkingen van Design Concept. de
Franse regering (sic!) en de Commissie.
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dat eenvonnig moet worden uitgelegd (zie, met name, arrest van 17 november 1993, Commissie]
Luxemburg, C-69/92, ]urispr. p. [-5907, punt 15), en dat het in voorkomend geval aan de verwijzende
rechter staat om de kwalificatie van de betrokken diensten te toetsen aan de rechtspraak van het HoI'

Na deze inleiding kwam het HVJEG toe aan de twee gestelde vragen: is art. 9, lid 2, sub e,
ook van toepassing 1) op indirect verleende reclamediensten, en 2) op redamediensten
waarbij de uiteindelijke afnemer van de reclamedienst een niet-belastingplichtige is? Al-
lereerst herhaalde het HvJ EG dat ook indirect aan de adverteerder verleende diensten
voor behandeling volgens de aangehaalde bepaling in aanmerking komen. Vervolgens
herinnerde het HvJ EG, in antwoord op de tweede vraag over de invloed van de identiteit
van de uiteindelijke afnemer, de adverteerder, aan de doelstelling van art. 9 en aan her
systeem van de btw, dat voorschrijft dat iedere dienstverrichting zelfstandig in de hefting
moet worden betrokken. Dit laatste betekende dat de dienst tussen Flanders Expo en De-
sign Concept volgens de regels van art. 9, lid 2, sub e. in de hefting moest worden betrok-
ken. De be paling van de plaats van dienst van de lid 1 en 2 hangt slechts afvan de plaats
waar de dienstverrichter en de ontvanger zijn gevestigd; met omstandigheden in opvol-
gende schakels wordt geen rekening gehouden. De zevende considerans van de Zesde richtlijn
leidt niet tot een andere uitlegging. Het is niet nodig om na te gaan of de uiteindelijke adver-
teerder een belastingplichtige is.

Een juiste en op het eerste oog praktische uitleg van art. 9, lid 2, sub e: slechts de omstan-
digheden in een bepaalde schakel van de handelsfase of de dienstverrichting bepalen of
en waar btw is verschuldigd.P" Het HvJ EG hanteert deze stapsgewijze benadering niet
voor aIle vragen die bij de btw opkomen. Bij bepaalde vrijstellingen, zoals de vrijstelling
voor medische diensten, is het weI nodig om naar de (therapeutische en geneeskundige)
behoefte en het doel van de uiteindelijke afnemer, de patient, te kijken. WeI verwees het
HvJ EG wederom naar art. 9, lid 1 en 2, bij de verduidelijkende opmerking dat de plaats
van vestiging van de dienstverrichter en de ontvanger een rol spelen bij de vaststelling van
de plaats van dienst. Ik lOU hier ook lid 3, sub b, aan toe willen voegen, dat bepaalt dat de
lidstaten aan kunnen knopen bij het daadwerkelijke gebruik en de daadwerkelijke exploi-
tatie. De mogelijkheden die deze bepaling biedt, kunnen van invloed zijn op de plaats van
de prestatie. Als de uiteindelijke afnemer de dienst binnen een lidstaat gebruikt of exploi-
teert, kan deze lidstaat de dienst aan btw onderwerpen indien de plaats van dienst op ba-
sis van de andere bepalingen buiten de Gemeenschap is gelegen. Wat in latere schakels
gebeurt, kan van invloed zijn.

Belangrijker is dat het HvJ EGde verwijzende rechter erop heeft gewezen dat hij de aard
van de dienst rnisschien niet geheel juist heeft ingeschat. Inderdaad zijn de oprichting van
stands, schoonmaakwerkzaamheden en de uitlening van personeel voor het vervoer van
materiaal niet als redamediensten aan te merken (zie ook het arrest Gillan Beach dat in
de volgende alinea wordt besproken). Dit arrest (en het arrest SPI)wijst erop dat art. 9,
lid 2, sub e, Zesde Richtlijn is voorbehouden aan echte redamediensten, en niet van toe-
passing is op voorbereidende handelingen. Indien de verwijzende rechter deze aanwijzing
heeft opgepakt, is het uiteindelijke resultaat niet zo praktisch: Design Concept moet de
Belgische btw betalen, en daarna om teruggaafverzoeken volgens de Achtste Richtlijn. De
beantwoording van de gestelde vraag heeft de verwijzende rechter dan geen praktisch nut
opgeleverd (maar draagt, zoals ieder antwoord van het HvJ EG. wei bij aan de harmonisa-
tie van de btw in het algemeen).

861 Zie voor een ander voorbeeld de beschikking van 3 maart 2004, nr. C-395!02, Transport Service,
V-N 2004/18.18 en NTFR2004/399. Een praktisch gevolg van deze benadering is dat eenjuwelier
die de reparatie van een horloge van een particuliere klant uitbesteedt aan een belastingplichtige
in een andere lidstaat, zich in verband met de dienst aan zijn klant in de lidstaat van reparatie
dient te registreren, terwijl de plaats van de dienst die hij zelf afneemt, wordt geacht te zijn gele-
gen in de lidstaat waar hij is gevestigd of een vaste inrichting heeft waaraan de dienst wordt ver-
leend indien hij de dienst afneemt onder het btw-identificatienummer van deze laatste lidstaat.
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Het derde arrest dat ik bespreek in het kader van de uitlegging van het begrip 'diensten
op het gebied van de reclame' is Gillan Beach.862 Om te voorkomen dat art. 9, lid 2, sub c,
ten eerste, tot bevoegdheidsconflicten zou leiden, dient het begrip 'soortgelijk' een com-
munautaire betekenis te krijgen. Het HvJEG overwoog dat een activiteit soortgelijk is in-
dien het de kenmerken vertoont van de andere activiteiten die in art. 9, lid 2, sub c, Zesde
Richtlijn zijn genoemd en die rechtvaardigen dat de activiteit ook onder deze bepaling
valt. Het HvJEGnoemde het complexe karakter van de diensten, die verschillende presta-
ties omvatten, alsook de gelijktijdige verlening aan een groot aantal personen, namelijk
aan hen die aan culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijskundige'<'
ofvermakelijkheidsactiviteiten deelnemen. Deze activiteiten hebben gemeen dat zij tijd-
gebonden zijn en dat de plaats van handeling gemakkelijk is vast te stellen.

Toegepast op tentoonstellingen en beurzen merkte het HvJ EGop dat deze evenementen,
ongeacht het thema, zijn gericht op de verstrekking van complexe diensten aan grote aan-
tallen personen op een enkele plaats en tijdens een bepaalde periode. Het doel is informa-
tie, goederen of evenementen op een zodanige wijze aan de bezoekers te presenteren, dat
daarvan ern verkoopbevorderrnd effect uitgaat. Tentoonstellingen en beurzen vallen dus onder
het begrip 'soortgelijk' van art. 9, lid 2, sub c, Zesde Richtlijn. Omdat deze bepaling ook
de diensten door organisatoren van de bedoelde activiteiten omvat, waren de diensten van
Gillan Beach in Frankrijk aan de btw onderworpen. Gezien de verwijzing naar het ver-
koopbevorderende effect van de diensten, rijst de vraag of dit arrest afbreuk doet aan de
ruirne definitie die het HvJ EGhanteerde in de drie inbreukprocedures over de definitie
van het begrip 'diensten op het gebied van de reclarne'. De organisatie van een tentoon-
stelling of een beurs is zeer geschikt als alternatief middel om de verkoopbevorderende
boodschap te verspreiden. Dat de dienst die be staat uit de verlening van toegang tot de
beurs of de tentoonstelling is belast in de lidstaat waar het evenement wordt gehouden,
vloeit logisch voort uit art. 9, lid 2, sub c, Zesde Richtlijn en doet niet af aan de uitkomst
van de drie inbreukprocedures. Het arrest Gillan Beach gaat echter niet over deze dienst,
maar over de verkoopbevorderende diensten die Gillan Beach aan de exposanten heeft
verleend. Voor deze exposanten is het doel van deelname aan het evenement de gelegen-
heid om hun producten of diensten te presenteren aan de bezoekers van de beurs of de
tentoonstelling, onder welke omstandigheden de beurs of de tentoonstelling als het ware
een alternatief medium vormt voor het maken van reclame. De organisator stelt de expo-
santen in staat om dit medium, kant-en-klaar, te gebruiken. lndien we de opvatting van
de modale afnemer als criterium gebruiken=', bevat de dienst van de exposant de ken-
merkende elementen van het begrip redamedienst.

Dat de expos ant wellicht eigen middelen en personeel meeneemt om de boodschap te ver-
tolken, behoeft - gelet op de ruime definitie in de inbreukprocedures - evenmin aan de
definitie als redamedienst in de weg te staan. Tijdens een cocktailparty, banket of een
soortgelijke bijeenkomst zullen de gasten doorgaans ook persoonlijk kennis willen rna-
ken met de aanbieder van de producten of diensten. In een redamecampagne, bijvoor-
beeld, worden de zelfvervaardigde producten of diensten afgebeeld of besch reven en kun-
nen werknemers van de aanbieder een rol spelen. Dat de organisator niet zelf alle midde-
len ter beschikking stelt, is dus geen onderscheidend criterium.

862 Arrest van 9 maart 2006, Gillan Beach, nr. C-114/05, NTFR2006/431.
863 Het is opvallend dat de Nederlandse vertaling en de autbentieke Franse versie (het Frans is de pro-

cestaal) van dit arrest Diet het begrip 'onderwijs' c.q. 'educatives' gebruiken dat in de toepasselij-
ke taalversie van de Zesde Richtlijn voorkomt, maar 'ondeIWijskundige' c.q. 'd'enseignement', In
de Engelse en de Duitse vertalingen van dit arrest worden wel de begrippen uit de respectieve
taalversies van de Zesde Ricbtlijn gebruikt,

864 Arrest van 27 oktober 2005, Levob, nr, C-41/04, V-N 2005/54.19 en NTFR2005/1497.
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Een mogelijke verklaring is dat het HvJ EG zijn oorspronkelijke definitie van het begrip
'diensten op het gebied van de rec1ame' heeftwillen bijstellen.865 Vormen van reclame zoals
beurzen en tentoonstellingen, die, zoals het HvJ EG terecht heeft overwogen, tijd- en plaats-
gebonden zijn, vallen dan onder de bepaling die de hefting zoveel mogelijk concentreert in
de lidstaat waar het evenement daadwerkelijk wordt gehouden. De exposanten kunnen de
btw die aan hen in rekening wordt gebracht terugvragen via de Achtste of, indien mogelijk,
de Dertiende Richtlijn, tegelijkertijd met de btw op de kosten die zij tijdens het verblijf heb-
ben gemaakt. Uit de beschrijving van de feiten kan niet duidelijk worden afgeleid of Gillan
Beach een creatieve inbreng heeft bij het ontwerpen en de inrichting van de stands. De over-
weging van het HvJ EGdat geen bijzonder artistiek of sportief niveau is vereist, heeft betrek-
king op art. 9, lid 2, sub c, en niet op art. 9, lid 2, sub e, ten tweede, Zesde Richtlijn. De ef-
fectiviteit van een rec1amedienst hangt afvan de creativiteit van de dienstverlener, die niet
de status ofhoedanigheid van rec1amebureau behoeft te hebben.

3.3.2.6 Het begrip 'bemiddelingsdiensten in het communautaire handelsverkeer'
De overgangsregeling voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten,
hoofdstuk XVIbis, Zesde Richtlijn, bevat ook een regeling voor de plaats van een dienst
die kan worden aangeduid als bemiddeling. De algemene formulering van art. 28 ter, E,
lid 3, die de werking van de bepaling niet lijkt te beperken tot het intracommunautaire
handelsverkeer, riep de vraag op of deze bepaling ook ziet op de bemiddeling ten behoeve
van particulieren.s'" Advocaat-generaal Ruiz-jarabo Colomer leidde uit de samenhang tus-
sen art. 9, lid 1, art. 9, lid 2, sub e, en art. 28 ter, A en B en art. 28 ter, E, lid 3, af dat deze
vraag bevestigend diende te worden beantwoord. De bemiddeling vormt een aparte
dienst, die belast is op de plaats waar de intracommunautaire levering (art. 28 ter, B) c.q.
de intracommunautaire verwerving (art. 28 ter, A) aan de btw is onderworpen. Art. 28 ter,
E, verwijst naar art. 28 ter, A en B, en niet naar art. 8. De advocaat-generaal achtte dit de
passende oplossing om tot een rationele en homogene belastingheffing te komen, en om
conflicten te vermijden.

Het HvJ EG overwoog ten aanzien van de eerste vraag, dat art. 9, lid 1, en art. 28 ter, E, op
verschillende situaties zien. De laatste bepaling geeft een regeling voor bemiddeling bij
het intracommunautaire handelsverkeer. Omdat het hier intracommunautair handelsver-
keer betrof, diende te worden onderzocht of deze bepaling toepassing vindt bij bemidde-
ling voor particulieren. Het HvJ EG vermeldde hier expliciet dat het voorwerp van de be-
middeling een 'niet-belastbare handeling' was. Het leidde uit de bewoordingen van de be-
paling en uit die van hoofdstuk XVI bis van de Zesde Richtlijn, dat handelt over het
handelsverkeer tussen de lidstaten, af dat de handelingen aan particulieren hiervan niet
zijn uitgesloten. Deze conc1usie werd ondersteund door de inbreng van de Commissie, die
had aangevoerd dat dit hoofdstuk ziet op handelingen aan zowel belastingplichtigen als
niet-belastingplichtigen. De tweede alinea van art. 28 ter, E, lid 3, die een uitzondering be-
vat voor diensten aan belastingplichtigen die voor de btw in een andere lidstaat zijn ge-
edentificeerd, kan niet worden opgevat als een aanwijzing dat slechts diensten aan belas-
tingplichtigen onder de eerste alinea vallen. Bovendien kan het argument van de Neder-
landse regering dat particuliere ontvangers geen recht op aftrek hebben, niet worden
aanvaard. Art. 28 ter, E, gaat over de plaats van de handeling, niet over het aftrekrecht. De
conc1usie luidde dat art. 28 ter, E, lid 3, ook ziet op bemiddeling voor particulieren.

Het HvJ EG trok in punt 17 direct de conc1usie dat in casu sprake was van communautair
handelsverkeer. Het is evenwel niet duidelijk op welke gegevens het deze conc1usie heeft
gebaseerd, en welke definitie het HvJ EG heeft gebruikt. Welleid ik uit de vermelding dat
het voorwerp van de bemiddeling een 'niet-belastbare handeling' was, i.e. de aankoop door
de Nederlandse particulier, af dat het HvJ EG heeft onderkend dat de koper geen btw was

865 A. van Dongen, 'Soortgelijk ofreclame', BtwBlief2006/4, p. 12-15.
866 Arrest van 27 mei 2004, Lipjes, ill. C-68/03, VoN 2004/35.20 en NTFR 2004/829.
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verschuldigd wegens de verwerving van hetjacht in Nederland. Kennelijk was de betrok-
kenheid van onderdanen van verschillende lidstaten (de in Frankrijk woonachtige verko-
per, de in Nederland woonachtige koper en het vervoer van het jacht van Frankrijk naar Ne-
derland) voldoende om van intracommunautair handelsverkeer te spreken, lk leid hieruit
af dat deze term niet dezelfde betekenis heeft als 'intracomrnunautaire transactie', 'intra-
communautaire levering' of 'intracommunautaire verwerving'; hij schijnt meer te omvat-
ten. Deze conclusie wordt (zie ook de opmerkingen van de Cornmissie) ondersteund door de
mededeling van de Commissie aan de Raad van 20 mei 1981 over de toepassing van de btw
op het intracornmunautaire handelsverkeer.t"? In deze mededeling besprak de Cornmissie
de rnogelijkheden om het intracommunautaire handelsverkeer te vereenvoudigen, waarbij
zij zich niet beperkte tot het verkeer tussen belastingplichtigen, Ook het verkeer waaraan
particulieren deelnamen, vormde een deel van het onderwerp van de verhandeling, De term
'intracommunautair handelsverkeer' lijkt inderdaad ruim te zijn bedoeld, wat uitstekend
aansluit bij de mime definitie die aan de verdragsvrijheden wordt gegeven.

Bijl868gaf aan moeilijkheden te hebben om de homogeniteit van de hefting te ontdekken.
Hij verwees mede naar art. 28 ter, C, dat een bijzondere regel kent voor het intracommu-
nautaire vervoer van goederen. Dat vervoer wordt geacht plaats te vinden in de lidstaat
van vertrek. Als de koper een Nederlandse vervoerder opdracht had gegeven het jacht
naar Nederland te brengen, was die vervoerder Franse btw verschuldigd. Voor de bemid-
deling zou dan Nederlandse btw in rekening zijn gebracht en voor het vervoer Franse btw.
Indien de heer lipjes ook bij het vervoer naar Nederland zou hebben bemiddeld, dan zou
hij op grond van art. 28 ter, E, lid 3, Zesde Richtlijn Franse btw in rekening hadden moe-
ten brengen. De onderliggende prestatie (het vervoer) vindt immers in Frankrijk plaats.
De heer Lipjes zou dan zowel Nederlandse als Franse btw hebben moeten voldoen. Een an-
dere oplossing is mijns inziens ook mogelijk. Nu de koper van het jacht werd geacht een
niet-belastbare verwerving in Nederland te hebben verricht. zou kunnen worden verde-
digd dat de berniddeling bij het vervoer opgaat in de bemiddeling bij de niet-belastbare
verwerving. zodat de heer lipjes over zijn gehele vergoeding Nederlandse btw zou zijn
verschuldigd. Diensten die als het ware een econornische en functionele entiteit vormen.
worden niet op kunstmatige wijze uit elkaar gehaald.

3.3.3 Vrije verkeer van personen

3.3.3.1 Het begrip 'publiekrechteliJklichaam'
Een publiekrechtelijk lichaam dat is opgericht naar het publiekrechtelijke stelsel van de
betreffende lidstaat869 handelt als overheid en dus niet als belastingplichtige. indien het
handelingen verricht onder het specifieke, voor hem geldende juridische regime. Voor zo-
ver het optreedt onder dezelfde juridische voorwaarden als privaatrechtelijke marktpar-
tijen, wordt het als belastingplichtige aangemerkt. De bewoordingen van een aantal vrij-
stellingen geven aan dat een publiekrechtelijk lichaam voor de aldaar beschreven hande-
lingen als belastingplichtige wordt aangemerkt. tenzij de lidstaat gebruik heeft gemaakt
van de mogelijkheid van art. 4, lid 5, slotzin, Zesde Richtlijn om deze werkzaamheden aan
te merken als die van de overheid.87o Het is aan de lidstaten om te bepalen of het lichaam

867 Mededeling van de Cornmissie aan de Raad van 20 mei 1981, Pb. 1981 nr. C 244.
868 O.B. Bijl, noot bij het arrest Lipjes, BNB 2006/47c·.
869 Arrest van 26 maart 1987, Commissie tegen Nederland, nr. 235/85,Jurispr. 1987, p. 1471. Zie voor

latere voorbeelden de arresteD van 12 september 2000. nrs. C-276/97. C-358/97. C-359/97. C-408/
97 en C-260/98 over de tolgelden. V·N 2000/41.19, FED 2001/205 en NTFR2000/1373 e.v .• en het ar-
rest van 8 maart 2001, Commissie tegen Portugal. nr. C-276/98. Jurispr. 2001, p. 1-1699, over de
toiheffing in Portugal.

870 Vit het arrest van 6 februari 1997, Marktgemeinde Welden. nr. C-247/95, V-N 1997/1659. punt 16.
kan worden afgeleid dat de lidstaat deze bevoegdheid ook kan uitoefenen om werkzaamheden
waarvoor de belastingplichtige het recht is verleend om voor hefting van btw te opteren, als werk-
zaamheden van de overheid aan te merken.
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bij de uitoefening van zijn taken is opgetreden op grond van de bevoegdheden en de mo-
gelijkheden die het op basis van het publieke recht heeft. 371 Het HvJ EG heeft overwogen
dat art. 4. lid 5. Zesde Richtlijn van toepassing is indien cumulatief aan twee voorwaarden
is voldaan; de activiteiten zijn verricht 1) door een publiekrechtelijke lichaam, en 2) onder
het specifiek voor dit lichaam geldende juridische regime. Het is de wijze waarop de acti-
viteiten worden uitgeoefend die bepaalt of een activiteit onder dit juridische regime
wordt verricht. Hiervan zijn activiteiten die worden verricht onder dezelfde juridische
voorwaarden als privaatrechtelijke marktpartijen, uitgesloten. Het voorwerp noch het
doel vormen hierbij relevante criteria. Ook het gegeven of de gemeente Porto de gelegen-
heid tot parkeren bood op haar eigendom of op gehuurd terrein, of dat de gelegenheid
werd geboden op een terrein dat haar toebehoorde op basis van het publieke dan wei het
civiele recht, was niet bepalend,

Het is aan de verwijzende rechter om de voorwaarden te anaIyseren op basis waarvan de
gemeente volgens nationaaI recht de parkeerruimte ter beschikking stelt. Dat de gemeen-
te bij de verrichting van de activiteit gebruik kon maken van bevoegdheden die haar op
basis van het publieke recht waren toegekend, zoals de toestemming in. of de beperking
van de mogelijkheid tot parkeren op de open bare weg of de mogelijkheid tot de oplegging
van straffen indien de toegestane parkeertijd was overschredenv", waren aanwijzingen
dat de gemeente handelde op basis van het voor haar geldende juridische regime. Dat de
verhuur van parkeerruimte voor voertuigen van de vrijstelling voor de verhuur van onroe-
rend goed is uitgezonderd, staat er niet aan de in de weg dat de verhuur toch in het kader
van het voor de gemeente geldende publiekrechtelijke regime wordt uitgevoerd.

De genoemde voorbeelden verduidelijken de criteria die bij het maken van het onder-
scheid dienen te worden gehanteerd, en duiden erop dat de bevoegdheid tot het gebruik
van publieke middelen bij de controle op de naIeving van de voorwaarden waaronder de
dienst aan het publiek wordt aangeboden, zoals politie-inzet en een beroep op de handha-
ving van de verkeersveiligheid bij de vaststelling van de randvoorwaarden, een belangrij-
ke aanwijzing vormt. Het HvJ EG heeft geaccepteerd dat het resultaat in de lidstaten ver-
schillend kan zijn (punt 21) omdat elke lidstaat een eigen staatsinrichting heeft. Swin-
kels873 merkte op dat de door het HvJ EG gestelde eis dat het lichaam behoort tot het
staatsapparaat inhoudt dat een beoordeling slechts aan de hand van nationale wetgeving
mogelijk is. Het gevolg is dat een communautaire uitlegging niet mogelijk is, hetgeen in
strijd is met de harmonisatiedoelstelling. Ik dee I zijn mening dat verschillen die worden
opgeroepen door de nationale wetgeving van de lidstaten de harmonisatie van de btw be-
moeilijken. Dit is echter een gevolg van de geleideIijke wijze waarop de harmonisatie zich
voltrekt, wat het HvJ EG erkent wanneer het rekening houdt met de ontwikkelingsstand
van de btw. Van Zadelhoff'?" wees erop dat het recht van verschillende lidstaten van be-
lang is bij grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden in de vorm van openbare li-
chamen. Gelet op de achtergrond van het niet belasten van overheidsprestaties moet ook
voor dergeIijke lichamen de mogelijkheid bestaan niet als belastingpIichtige te worden
aangemerkt. Ik deel zijn mening. maar ik acht het uitsluitend mogelijk om dergeIijke li-
chamen als publiekrechtelijke lichamen te be schouwen indien zij in alle betrokken lid-
staten als zodanig worden beschouwd en als zodanig handelen. lndien een dergelijk sa-
menwerkingsverband met een derde staat wordt overeengekomen. zal de partidperende
lidstaat een machtiging nodig hebben als bedoeld in art. 30 Zesde Richtlijn.

871 Arrest van 14 december 2001, Fazenda PUblica. or. C-446/98. VoN2001/3.20.
872 Zie voor een, wellicht niet geheel toepasselijk. voorbeeld het arrest van 7 december 2000. or. C·

213/99. de Andrade, Jurispr. 2000. p. 1·11083. over een straf die voortvloeide uit de Portugese dou-
anewetgeving. Het HvJ EGmerkte in punt 37 op dat een heffing die wordt opgelegd om een delict
te bestraffen, geen vergoeding kan zijn voor een dienst.

873 J.J.P. Swinkels. De belastingplichtige inde Europese BTW (diss.). par. 6.2.2. Den Haag. Koninklijke
Verrnande 2001.

874 B.G. van Zadelhoff, 'Belastingplichtige in de BTW'. p. 51. FED1999.
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De verschillende voorwaarden waaronder de lidstaten desgewenst de uitkomst kunnen
bemvloeden, zijn weI strak afgebakend. Een publiekrechtelijk lichaam dat 'als overheid'
wil optreden, zal zich voUedig aan het bestuursrecht moeten houden, hetgeen voor- en na-
delen heeft (het lichaam zal zich bijvoorbeeld aan de algemene beginselen van gemeen-
schapsrecht en de in die lidstaat geldende beginselen van behoorlijk bestuur moe ten hou-
den, alsmede onderworpen zijn aan de directe, verticale werking van richtlijnenf"]. Bo-
vendien mogen zij geen marktconforme voorwaarden hanteren, omdat de activiteiten
anders tot concurrentievervalsing van enige betekenis leiden.

3.3.3.2 Het begrip 'instelling'
Personen die niet als publiekrechtelijke lichamen zijn aan te merken, dienen ongeacht
hun rechtsvorm gelijk te worden behandeld. Het HvJ EG heeft geoordeeld dat het rnaken
van onderscheid tussen de verschillende rechtsvormen waarin een economische activiteit
kan worden uitgeoefend, niet geoorloofd is bij de toepassing van de vrijstellingen. Dit on-
derscheid zou leiden tot verstoring van de concurrentieverhoudingen en tot strijd met het
neutraliteitsbeginsel.

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat de omstandigheden waaronder publiek-
rechtelijke lichamen hun werkzaamheden verrichten, van invloed is op de aanwezigheid
van belastingplicht voor de btw. De vraag is opgekomen of bij de toepassing van de vrij-
stellingen ook verschil moet worden gemaakt tussen de verschillende organisatievormen
en de omstandigheden waaronder de diensten worden verleend.F" Advocaat-generaal
Cosmas concludeerde dat een natuurlijke persoon niet van de vrijstelling gebruik kon ma-
ken. Hij leidde dit afuit een vergelijking tussen de formulering van art. 13 A. lid 1. sub b
(lichamen en inrichtingen). g en h (lichamen en organisaties). I en m (instellingen) aan de
ene. en sub c en e (beroepen) en j (docenten) aan de andere kant. De wetgever heeft ken-
nelijk een onderscheid gewild tussen beide soorten vrijstellingen, omdat de vrijstellingen
sub c. e en j ook877 betrekking hebben op natuurlijke personen die de genoemde beroepen
uitoefenen. Hij definieerde 'systematisch beogen van wins!' als een streven naar een po-
sitief resultaat uit een verrichte activiteit. Hiervan is sprake wanneer de opbrengsten de
kosten overtreffen, waarbij de hoogte van de opbrengsten niet uitmaakt. Ook is niet rele-
vant of het positieve resultaat een redelijke beloning voor de werkzaamheden overtreft.

Het HvJ EG bevestigde dat een natuurlijke persoon geen instelling was als bedoeld in
art. 13 B, lid 1, sub g. Hoewel aan de meeste vrijstellingen geen subjectieve eisen worden
gesteld, bevat een aantal bepaJingen de toevoeging dat de diensten door een publiekrech-
telijk lichaam of een erkende organisatie moeten worden verleend. De litigieuze bepaling
bevat weI een duiding van de status van de belastingplichtige. De term 'andere organisatie
die als instelling van sodale aard is erkend' is een communautair begrip dat gezien het
feit dat vrijstellingen uitzonderingen zijn op de hoofdregel dat aile diensten tegen vergoe-
ding die door belastingplichtigen worden verricht, belast zijn, strikt moet worden uitge-
legd. Het begrip 'organisatie' verwijst naar rechtspersonen, zodat natuurlijke personen
daarvan geen gebruik kunnen maken. Het HvJ EG kwam in deze zaak niet toe aan een oor-
deel over het winstoogmerk.

875 Zie voor een voorbeeld het arrest van 12 juli 1990. Foster. nr. C-188/89. jurispr. 1990, p. 1-3313. Dit
arrest ging over de vraag of de werkgever van mevrouw Foster. the British Gas Corporation. een
publiekrechtelijk lichaam was. zodat zij een beroep kon doen op Richtlijn nr. 76/207. die gelijke
behandeling van werknemers voorschrijft:. Het Hvj EG legde de term 'overheid' ruim uit om de
bescherming te waarborgen die werknemers aan de genoemde richtlijn ontlenen. Een werkgever
kan niet op eenvoudige wijze aan de verplichtingen van deze richtlijn ontkomen door bijvoor-
beeld een private rechtsvorm te kiezen. Het doel van Richtlijn nr. 76/207 noopt tot een andere
uitlegging. onafhankelijk van de rechtsvorm. dan dat van de Zesde Richtlijn.

876 Arrest van 11 augustus 1995. Bulthuis-Griffioen. nr. C-453/93. VoN 1995, p. 2932.
877 Zie de condusie van A-GTizzano van 27 september 2001. Ambulanter Pflegedienst Kugler. nr, C-

141/00. jurispr, 2002. p. 1~833.
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Het HvJ EG heeft de restrictieve uitlegging van de begrippen 'organisatie' en'instelling'
later verduidelijkt.s?" De vraag was of een maatschap een organisatie of instelling vormde.
Advocaat-generaal Cosmas verwees naar het arrest Bulthuis-Griffioen, maar stelde vast dat
de termen 'Iichaam', 'organisatie', 'inrichting' en 'instelling' niet verwijzen naar een be-
paalde rechtsvonn. De aard en de voorwaarden van de uitoefening van de betrokken han-
delingen zijn bepalend voor de reikwijdte van de vrijstelling. De termen 'lichaam', 'orga-
nisatie', 'inrichting' en 'instelling' wijzen op het bestaan van een ze/fttandige marktdeelne-
mer, die met menselijke en materiele hulpbronnen op permanente en stabiele basis
medische verzorging, ziekenhuisverpleging ofbejaardenverzorging verstrekt. De struc-
tuur en de wezenlijke kenmerken van de marktdeelnemer bepalen of sprake is van een
organisatie of een instelling, en niet de rechtsvorm. Het HvJ EG overwoog dat vrijstellin-
gen strikt dienen te worden toegepast. Hoewel sommige bepalingen in art. 13A. lid 1, Zes-
de Richtlijn een aanduiding bevatten omtrent de hoedanigheid van de persoon die van de
vrijstelling gebruik mag maken, zoals 'organisatie' en 'instelling', spreekt geen van de
taalversies van 'rechtspersoon'. Hieruit kan worden afgeleid dat de richtlijngever het ge-
bruik van de vrijstellingen niet heeft willen beperken tot rechtspersonen. Dit betekent dat
iedere persoon of combinatie van personen die een ondememing exploiteert, kan worden
aangemerkt als een organisatie of een instelling. Deze uitleg is ook in overeenstemming
met het neutraliteitsbeginsel, op basis waarvan gelijksoortige activiteiten op gelijke wijze
dienen te worden behandeld.

De overweging dat de rechtsvorm, de status en de hoedanigheid van de belastingplichtige
er niet toe mogen doen, doet recht aan het neutraliteitsbeginsel en past in een objectieve
belasting. Slechts waar de Zesde Richtlijn een expliciete en duidelijke uitzondering ver-
woordt, is plaats voor een andere uitlegging. De termen 'organisatie' en 'instelling' zijn
inderdaad te algemeen om alleen op rechtspersonen betrekking te kunnen hebben. Het
HvJ EG stelde wei een voorwaarde: de persoon of combinatie van personen moet een on-
derneming exploiteren. Betekent dit dar een thuiszittende moeder. die in haar eigen huis
tegen vergoeding op de kinderen van anderen past, niet van de vrijstelling gebruik mag
makenf?"? Van Hilterr"? tekende aan dat het arrest-Gregg & Gregg niet betekent dat elke
natuurlijke persoon een beroep kan doen op een vrijstelling die bedoeld is voor 'instellin-
gen', De Zesde Richtlijn eist namelijk dat de betrokken instelling is erkend. Zij gaf aan dat
het criterium van de erkenning weliswaar niet op gespannen voet staat met de jurispru-
den tie van het HvJ EG inzake illegale kansspelen e.d .. maar dat er wei iets op is af te din-
gen. Ik leid uit Gregg & Gregg niet zonder meer af dat een natuurlijke persoon die geen
gebruikmaakt van een structuur, zoals menselijke en technische middelen. om de activi-
teiten uit te voeren, ook gebruik kan maken van de vrijstelling. Ik leid uit de conclusies
van advocaat-generaal Cosmas af dat het onderscheid dat hij aanbracht, nog steeds toe pas-
selijk kan zijn. De vrijstellingen van art. 13 A,lid 1. sub b, g, h,l en m, Zesde Richtlijn, zijn
in de huidige tijd over het algemeen vrij arbeids- en kapitaalintensief, zodat een structuur
zoals beschreven door de advocaat-generaal nodig is om aan de modeme kwaliteitseisen
te voldoen. Ik wijs ook ter illustratie op de feiten in beide zaken, die wezenlijk anders zijn.
Het echtpaar Gregg had geinvesteerd in een gebouw en had personeel in dienst. Mevrouw
Bulthuis-Griffioen had geen personeel in dienst en had niet veel geinvesteerd in haar kin-
derdagverblijf.

Advocaat-generaal Tizzano stelde vast dat de vrijstelling van art. 13 A, lid 1, sub c. ook be-
trekking heeft op de diensten door rechtspersonen.P! In het arrest Bulthuis-Griffioen
heeft het HvJ EG niet geimpliceerd dat deze vrijstelling uitsluitend betrekking heeft op

878 Arrest van 7 september 1999, Gregg & Gregg, nr. C-216/97. V-N 1999/47.21.
879 Zie ook het arrest van 3 april 2003, nr. C-144/00. Hoffmann, over de vrijstelling voor de culturele

diensten van solozangers, met name punt 24. Dit arrest wordt hierna besproken.
880 BNB1999/395.
881 Arrest van 10 september 2002, Arnbulanter Pflegedienst Kugler, nr. C-141/00, FED2003/55 en NTFR

2002/1390.
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diensten door natuurlijke personen (beroepen). Hij concludeerde dat het neutraliteitsbe-
ginsel zich ertegen verzet dat handelingen die naar hun aard gelijk zijn, verschillend wor-
den behandeld afbankelijk van de vorm van de persoon die ze verricht. De vrijstelling
voor (para)medische beroe pen vindt haar rechtvaardiging in het doel, namelijk de verla-
ging van de kosten. Over de directe werking van art. 13A, lid 1, sub g, merkte hij op dat
niets in de bepaling erop wees dat de erkenning als ins telling van socia Ie aard op een be-
paalde manier diende te gebeuren. De Duitse regering had gesteld dat deze erkenning bij
wet moest geschieden omdat financiele lasten in Duitsland op een wettelijke grondslag
moe ten zijn gebaseerd. De advocaat-generaal wees erop dat de vraag niet ging over de in-
voering van nieuwe belastingen, maar over de erkenning van belastingvrijstellingen. De
toepassing van een communautaire bepaling mocht niet afbankelijk worden gesteld van
de procedures in de lidstaten, maar diende uniform te worden uitgevoerd. Hij stelde voor
te antwoorden dat de verwijzende rechter per concreet geval moest vaststellen of sprake
was van een instelling van sociale aard.

Ten aanzien van de toepasselijkheid van de vrijstelling van art. 13A, lid 1, sub g, op de
diensten van verzoekster, volstond het HvJ EGmet de opmerking dat alle partijen het er-
over eens waren dat algemene verzorging en huishoudeJijke hulp aan hulpbehoevende
personen onder deze bepaling vie len. Vervolgens overwoog het HvJEGdat de Zesde Richt-
Jijn de lidstaten beoordeJingsbevoegdheid verleent om instellingen van sociale aard te er-
kennen. Deze bevoegdheid is wei gebonden aan een aantal grenzen, zoals de eerbiediging
van de algemene beginselen, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Zo mag de rechtsvorm
waarin de onderneming wordt gedreven, geen verschil maken. De kern is of bela sting-
pJichtigen die hun diensten onder vergelijkbare omstandigheden verrichten, als instel-
ling van sociale aard zijn erkend. Hierbij speeIt bijvoorbeeld een rol of de kosten van de
diensten grotendeels worden gedragen door bij wet ingestelde ziekenfondsen of sociale-
zekerheidsinstellingen waarmee particuliere aanbieders, zoals verzoekster, een overeen-
komst hebben. Een belastingplichtige kan erkenning als socia Ie instelling afdwingen in-
dien hij aantoont dat andere belastingplichtigen in soortgelijke omstandigheden weI zijn
erkend. Het HvJEGnoemde, naast de rechtsbeginselen die de advocaat-generaal ook als
criterium had genoemd, een aantal concrete omstandigheden waaraan de verwijzende
rechter kan toetsen of een ins telling als ins telling van socia Ie aard moet worden erkend.
Het arrest maakt duidelijk dat de lidstaten geen onbegrensde discretionaire bevoegdheid
hebben bij de erkenning van de instellingen die een vrijstelling mogen toepassen.

Niet aIleen het verschil in behandeling tussen rechtspersonen onderling en dat tussen
rechtspersonen en samenwerkingsverbanden die een onderneming drijven is voorwerp
geweest van een prejudiciele procedure, ook de verenigbaarheid met het communautaire
recht van het verschil tussen ensembles en soloartiesten is aan het HvJEG voorgelegd.P'"
De Duitse wetgeving sloot de diensten van solozangers uit van de vrijstelling omdat solis-
ten geen 'culturele instelling' zouden zijn.883Advocaat-generaal Geelhoed concludeerde
dat de dienst van de artiest aan de organisator, evenals de dienst door de organisator aan
de bezoeker, onder de vrijstelling kon vallen. Aan de lidstaten zou een ruime discretional-
re bevoegdheid toekomen om instellingen van culture le aard te erkennen, welke bevoegd-
heid wordt begrensd door de algemene beginselen, zoals het neutraliteitsbeginsel. Het
HvJ EGverwees naar het arrest Gregg & Gregg waarin het had geoordeeld dat een of meer
personen die een onderneming drijven, als 'organisatie' kunnen worden beschouwd. So-
listen kunnen hun werkzaarnheden professioneel, semi-professioneel of als amateur uit-
oefenen met de bedoeling om winst te maken, slechts hun kosten vergoed te krijgen dan

882 Arrest van 3 april 2003. Matthias Hoffmann, nr. C-144/00, FED2003/318, BNB2003/196 en NTFR
2003/631.

883 Tijdens de 41'" vergadering van het btw-comite van 28 februari en 1 maart 1994 werd unaniem
het stand punt ingenomen dat solisten geen gebruik konden maken van de vrijstelling. Het btw-
cornite verwees naar de strikte uitleg die het HvJ EG van de vrijstellingen geeft.
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weI zonder tegenprestatie te ontvangen. In al deze gevallen treden zij op als een 'geindivi-
dualiseerde entiteit die een culturele taak vervult', op dezelfde wijze als een groep. Het maakt
niet uit of de artiest eigen middelen gebruikt bij zijn optredens of welke rechtsvorrn hij
heeft gekozen; het neutraliteitsbeginsel verzet zich tegen een onderscheid tussen belas-
tingpliehtigen op basis van reehtsvonn. De lidstaten mogen deze vrijstelling verbinden
aan de voorwaarden van art. 13A, lid 2, waarbij zij geen onderscheid mogen maken op de
genoemde punten.

Het HVJEG heeft bevestigd dat ook instellingen met een winststreven diensten van sodale
aard als bedoeld in art. 13 A, lid 1, sub g en h, Zesde Riehtlijn kunnen verrichten.v" Advo-
eaat-generaal Ruiz-jarabo Colomer conc1udeerde dat de tekst van de bepaling naar winst
strevende instellingen niet uitsluit. Hij verwees naar art. 13 A, lid 2, op basis waarvan de
lidstaten naar winst strevende instellingen kunnen uitsluiten van de vrijstelling. Het HvJ
EG gaf de verwijzende reehter een aantal belangrijke aanwijzingen om te bepalen of ver-
zoekster inderdaad een 'instelling van sodale aard' is. De rechtsvorm waarin de onderne-
ming wordt gedreven en de aanwezigheid van een winststreven vormen geen criteria. WeI
zijn van belang de aard van de prestaties alsmede eventuele regulerende wetgeving waar-
aan de belastingpliehtige zich he eft te houden, voor zover zij betrekking heeft op de in-
riehting alsmede op de kwalifieaties van de met het beheer belaste personen. Het arrest
heeft een belangrijk element toegevoegd aan de wijze waarop de vrijstellingen voor pres-
taties van sodale en maatschappelijke aard moeten worden toegepast. De lidstaten mogen
bepaalde voorwaarden stellen om onderscheid te maken tussen inhoudelijk gelijke pres-
taties, maar deze voorwaarden mogen slechts betrekking hebben op de inrichting en op
de kwalificatie van de met het beheer belaste personen. Deze voorwaarden kunnen naar
mijn mening worden aangeduid als kwaliteitsnormen, die verzekeren dat hulpbehoeven-
de personen de juiste zorg krijgen. De voorwaarden mogen niet verder gaan dan deze kwa-
liteitsnormen om te voorkomen dat handelingen met dezelfde inhoud ongelijk worden
behandeld. Dit laatste is immers in strijd met het neutraliteitsbeginsel, dat als het belang-
rijkste beginsel van de btw mag worden besehouwd. Bij de erkenning van de instellingen
wier prestaties zijn vrijgesteld dienen de bevoegde autoriteiten en de nationale rechter op
deze omstandigheden te letten. Puur formele criteria die niets met de inhoud van de dien-
sten, de kwaliteitsnormen en het toezicht op de genoemde omstandigheden te maken
hebben, mogen geen onderscheidend effect hebben.

Ook levert de toepassing van versehillende tarieven op dezelfde prestatie strijd op met het
neutraliteitsbeginsel indien dit verschil is gebaseerd op een onderscheid naar reehts-
vonn.885 Het Hv] EG overwoog dat de lidstaten de bevoegdheid hebben om de goederen
en diensten van Bijlage H aan een verlaagd tariefte onderwerpen. Bij de uitoefening van
deze bevoegdheid zijn zij wei gebonden aan de algemene beginselen. zoals het neutrali-
teitsbeginsel. Het HvJ EG verduidelijkte dat het gebruik van het onbepaalde lidwoord in
de meeste taalversies v66r 'uitvoerende kunstenaars' niet betekent dat lidstaten vrijelijk
mogen kiezen welke kunstenaars wei en welke niet onder het verlaagde tariefvallen. Het
begrip 'uitvoerend kunstenaars' omvat immers in de gebruikelijke betekenis van deze
term zowel solisten als muziekensembles. Het maakt geen verschil hoeveel personen op
het podium aanwezig zijn. Het maakt evenmin verschil dat de inhoud en de structuur van
de gespeelde muziek moet worden bepaald aan de hand van het aantal personen. Hieraan
voegde het Hv] EG toe dat de Duitse regering dit argument zelf had ontkracht waar zij be-
toogde dat het verlaagde tariefwel gold voor evenementen die de solisten zelf organiseer-
den en dat de diensten van een solist sleehts aan het normale tariefwerden onderworpen
wanneer een voor het overige identiek evenement door iemand anders werd georgani-
seerd.

884 Arrest van 26 mei 2005, Kingscrest, nr. C-498/03, NTFR2005/727.
885 Arrest van 23 oktober 2003, Commissie regen Duitsland,nr. C-109/02, NTFR2003/1857.
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Het tweede verweer van de Duitse regering, dat de maatregel niet op punt 8 maar op punt
7 van Bijlage H was gebaseerd, slaagde evenmin. Het Hv] EG stelde vast dat geen van beide
punten, afzonderlijk of in combinatie, kon worden opgevat op een wijze alsof een onder-
scheid was beoogd tussen ensembles en solisten. Punt 7 omvat de toegang tot concerten,
maar daar vallen de optredens van de musici niet onder. Het derde verweer, dat de orga-
nisator van het concert de btw toch in aftrek kon brengen, werd als irrelevant afgewezen.
Het vierde verweer, dat de Commissie zelfhad toegegeven dat de bepaling onlogisch en
incoherent is, werd niet aanvaard.886

Het HvJ EG maakt in beginsel geen onderscheid tussen de verschillende rechtsvormen bij
de toepassing van een vrijstelling of een tarief. Op deze regel bestaan slechts die uitzon-
deringen die expliciet in de Zesde Richtlijn zijn neergelegd. Een voorbeeld vormt de zaak
Commissie tegen Duitsland'"? over de openbare postdiensten. Allereerst stelde het HvJEG
vast dat de lidstaten niet de mogeZijkheid maar de verplichting hebben om deze vrijstelling in
te voeren. Vervolgens vergeleek het de verschillende taalversies, waaruit bleek dat het om
diensten gaat die worden verricht door een uitvoerende instantie die als 'openbare post-
dienst' wordt aangemerkt. Een belastingplichtige die niet met het publiek in aanraking
kwam en slechts post vervoerde tussen postkantoren, kon niet als zodanig worden aange-
merkt. De duidelijke tekst van de bepaling laat niet toe dat anderen van deze vrijstelling
gebruikmaken. Dit is slechts anders indien een dwingende reden bestaat om aan de bepa-
ling een uitleg te geven die de letterlijke tekst overstijgt. Een vergelijking van de betref-
fende bepaling met de andere vrijstellingen van art. 13 A,lid 1, leverde geen dwingende
reden op. De vrijstellingen worden weliswaar uiteenlopend omschreven, doch in de mees-
te bepalingen is tevens aangegeven, wie van de vrijstelling gebruik kunnen maken. Een
zuiver materiele offunctionele uitlegging van de vrijstellingen leidde dus niet tot een juist
resultaat.

Het HvJ EG merkte nog op dat niet aile activiteiten van algemeen belang zijn vrijgesteld.
De keuze voor bepaalde activiteiten is niet gemotiveerd, doch het is duidelijk dat de uit-
verkoren handelingen 'stuk voor stuk zijn opgesomd en nauwkeurig omschreven'. In de cons ide-
rans van de Zesde Richtlijn wordt slechts verklaard dat: 'Met het oog op een vergelijkbare hef
fing van de eigen middelen in aIle lidstaten een gemeenschappelijke lijst van de vrijsteIlingen dient te
worden vastgeste!d'. Het in de Duitse vrijstellingsbepaling gehanteerde begrip 'mittelbare
Postverwaltung' is volgens het HvJ EG in het algemene btw-stelsel onbekend. De Bondsre-
publiek heeft niet kunnen aantonen waarom deze ruimere uitlegging van de in het geding
zijnde vrijstelling nodig was, zodat zij niet aan haar communautaire verplichtingen had
voldaan.

3.3.4 Vrije verkeer van kapitaal

3.3.4.1 Het begrip 'verzekering'
Het Hv] EG gaat niet uit van een formed maar van een materieel begrip 'verzekering'.
Een belastingplichtige die handelingen ter zake van verzekeringen verricht, heeft geen
vergunning nodig van de toezichthoudende autoriteiten om van de vrijstelling gebruik te
maken. Het maakt niet uit of de bij de intreding van het verzekerde risico afgesproken
wederprestatie in geld of in natura wordt uitgekeerd. Het is wei van essentieel belang dat
de verzekeraar de rechtsbetrekking met de verzekerde onderhoudt en hetrisico draagt (of

886 Op zich snijdt dit argument hout: de bepaling is ingewikkeld en roept veel vragen op. lndien het
HvJ EG met de verwerping impliceert dat de lidstaten zich niet op hun eigen falen mogen beroe-
pen (de lidstaten zijn in de Raad vertegenwoordigd. en de Raad is zelfverantwoordelijk voor de
vage formuiering), juich ik dit van harte toe. Ik vraag me aileen af of de burger hiermee is gebaat;
de bepaling blijft ingewikkeld, zodat de burger zijn communautaire rechten moeilijk kan vast-
stellen zonder deskundig advies.

887 Arrest van 11 juli 1985, Commissie tegen Duitsland, nr. C-107/84, ]urispr. 1985, p. 26555, FED
1987/340.
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op eigen naam en voor eigen rekening herverzekert). Dat de verzekeraar de dekking van
het risico op basis van de overeenkomst met verzoekster, Card Protection Plan, direct aan
de verzekerden bood, was niet relevant.888

Het HvJ EG opende met de overweging dat de vrijstelling voor verzekeringshandelingen
beperkter dient te worden uitgelegd dan die voor financiele handelingen, omdat uit de
verschillen tussen de bewoording van beide bepalingen blijkt dat de vrijstelling voor ver-
zekeringshandelingen betrekking heeft op verzekering in enge zin. Het HvJ EGverwees
naar 'daarmee nauw samenhangende diensten van assurantiemakelaars en verzekerings-
agenten', welke toevoeging anders zonder betekenis zou zijn. Om van een verzekerings-
handeling te kunnen spreken, dient de verzekeraar aan twee voorwaarden te voldoen. Ten
eerste, hij draagt het risico, en ten tweede, hij verleent de diensten aan de verzekerden.

Van Hilten889 constateerde dat de uitleg van het begrip 'verzekeringen' door het HvJ EG
ruimer lijkt te zijn dan tot op heden het geval was in de Nederlandse jurisprudentie. De
verzekeraar behoeft bijvoorbeeld niet bij de officiele toezichthouder te zijn aangemeld.
Volgens Van Hilten heeft het HvJ EG voor de inhoud van het begrip 'verzekering' aanslui-
ting gezocht bij de richtlijn inzake verzekeringen. Het begrip 'verzekeringen' in deze
richtlijn omvat de overeenkomst waarbij de verzekeraar bij het intreden van het verze-
kerde risico geen geldbedrag uitkeert, maar bijvoorbeeld hulpverlening in natura ver-
strekt. Zij verwees naar de opvatting van het btw-comite.v'" Dat deze voorspelling niet ge-
heel correct was en dat er wei degelijk twee communautaire begrippen 'verzekering' be-
staan, blijkt uit het volgende arrest.

Na het arrest Card Protection Plan rees de vraag welke handelingen predes onder het be-
grip 'verzekeringen' vielen. Skandia=". een Zweedse verzekeraar, betoogde dat dit begrip
diende te worden uitgelegd in het licht van de richtlijnen op het gebied van verzekerin-
gen892, die voorschrijven dat een verzekeringsmaatschappij haar doel beperkt tot het ver-
zekeringsbedrijf en de verrichtingen die daaruit rechtstreeks voortvloeien, met uitslui-
ting van elke andere handelsactiviteit. Het HvJ EG aanvaardde dit argument niet, omdat
de vrijstellingen in de Zesde Richtlijn beperkt dienden te worden uitgelegd. De activitei-
ten die een verzekeraar volgens de aangevoerde richtlijnen mag ontplooien, omvatten
naast handelingen ter zake van verzekering in eigenlijke zin ook verrichtingen die daaruit
rechtstreeks voortvloeien. Deze laatste handelingen vallen niet onder de vrijstelling zodat
een belastingplichtige die deze handelingen tegen vergoeding (voor een verzekeraar) ver-
richt, de vrijstelling niet mag toepassen.

De vrijstelling voor handelingen van verzekering heeft geen betrekking op beheeractivi-
teiten tussen twee verzekeringsmaatschappijen (zie het arrest Skandia), zoals de verkoop

888 Arrest van 25 februari 1999. Card Protection Plan. Dr. C-349/96. VoN 1999/15.28.
889 BNB 1999/224.
890 Tweede verslag van de Comrnissie over de werking van de Zesde Riehtlijn. COM(88) 799 van 20

december 1988.
891 Arrest van 8 maart 2001. Skandia. nr. C·240/99, VoN 2001/22.19 en NfFR 2001/448.
892 Art. 8. lid 1, Riehtlijn Dr. 73/239 van 24 juli 1973 tot coordinatie van de wettelijke en bestuurs-

rechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzonde-
ring van de levensverzekeringsbranehe. en de uitoefening daarvan (Pb. L 228/3). zoals gewijzigd
bij art. 6 Richtlijn Dr. 92/49 van 18 juni 1992 tot coordinatie van de wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensver-
zekeringsbranche, en houdende wijziging van de richtlijnen nr. 73/239 en nr. 88/357 (Derde Richt-
lijn schadeverzekering) (Pb. L228/1). en in art. 8,lid 1. Richtlijn Dr. 79/267 van 5 maart 1979 tot
coordinatie van de wettelijke en bestuursreehtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het
directe levensverzekeringsbedrijf, en de uitoefening daarvan (Pb. L63/1). zoals gewijzigd bij art.
5 Richtlijn Dr. 92/96 van 10 november 1992 tot coordinatie van de wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de richt-
lijnen Dr. 79/267 en Dr. 90/619 (Derde levensrichtlijn) (Pb. L 360/1).
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van verzekeringsproducten, de afwikkeling van schadegevallen, de actuariele planning,
het kapitaalbeheer, claimafhandeling en de verwerking van aanvragen.P" In het Tweede
verstag''?", dat van eerdere datum is, beschreef de Commissie de uiteenlopende bevindin-
gen van het btw-comite over de behandeling van verenigingen van automobilisten die aan
hun leden een verzekering aanbieden, waarbij de vereniging in ruil voor een contributie
bijstand be 100ft bij calarniteiten en pech. De bespreking binnen het btw-comite wees uit
dat een grote meerderheid van mening was dat deze handelingen dienden te worden vrij-
gesteld, maar dat deze visie in de praktijk niet altijd werd gevolgd.s'" Hieruit kan worden
afgeleid dat het btw-comite in grote meerderheid geen bezwaren zal koesteren tegen de
rnateriele uitlegging van het HvJ EG.

3.3.4.2 Het begtip 'diensten door assurantiemakelaars en verzekeringsagenten'
Advocaat-generaal Saggi0896sloot zich aan bij de conclusie van advocaat-generaal Fennelly
in Card Protection Plan dat de vermelding van de beroepen 'assurantiemakelaar' en 'ver-
zekeringsagent' impliceert dat de vrijstelling voor daarmee samenhangende diensten be-
perkt moet worden uitgelegd. Het HvJ EG oordeelde in een later arrest dat de conclusie
van de advocaat-generaal op dit punt juist was. Het bestaan van een bevoegdheid om de
verzekeraar te binden is geen doorslaggevend criterium. Voor de erkenning van de hoe-
danigheid van verzekeringsagent dient de inhoud van de werkzaamheden te worden on-
derzocht. De werkzaarnheden die verzoekster verrichtte waren weliswaar essentieel voor
de uitvoering van een verzekering, maar behoorden niet tot de werkzaamheden van een
verzekeringsagent. Het begrip 'verzekeringsagent' ziet op een beroepsbeoefenaar die een
eigen activiteit uitoefent die los staat van die van de verzekeraar, zoals het zoeken van
nieuwe klanten en het leggen van contact tussen hen en de verzekeraar. Verzoekster ver-
richtte uitsluitend werkzaarnheden die de verzekeraar gewoonlijk zelf uitvoert, zodat
geen sprake was van een eigen activiteit als verzekeringsagent maar van onderaanne-
mingo

Het begrip 'assurantiemakelaar' ziet op een beroepsbeoefenaar die vrij is in de keuze van
de verzekeraar en dus niet gebonden is aan een exclusiviteitsclausule.s''? Het argument
dat assurantiemakelaars vrij zijn in de keuze van de verzekeraar, ontleende het HvJ EG
aan een richtIijn over de werkzaamheden van verzekeringsagenten en assurantiemake-
laars.898 Schade-expertises zijn geen diensten van verzekeraars of van tussenpersonen bij
verzekeringen.s?? Deze diensten zijn aan te merken als technische en materiele diensten,
net als de behandeling van verzekeringsaanvragen en claims.

3.3.4.3 Het begtip 'verstrekking van krediet'
Uit het Eerste verslag'P" blijkt dat het btw-cornite unaniem van mening was dat de dienst
die de uitgever van een betaal- ofkredietkaart aan de gebruiker verricht, een vrijgestelde
dienst is die bestaat uit de verstrekking van krediet. Over de dienst die de uitgever aan de
deelnemende winkeliers verricht, bestond verschil van mening. Hoewel de meerderheid
geneigd was ook deze diensten onder de vrijstelling te scharen, yond een deel van het btw-
comire dat deze diensten gelijkgesteld moesten worden met een advertentiedienst, zodat

893 Arrest van 5 maart 2005, Arthur Andersen, C-472/03, N1FR2005/321.
894 Rapport van 20 december 1988, COM(88) 799 def.
895 Inmiddels is de Commissie een inbreukprocedure gestart tegen Griekenland, dat dergelijke dien-

sten met vrijstelt (ill. C-13/06).
896 Conclusie van 26 september 2000, Skandia, ill. C-240/99, jurispr. 2001, p. 1-1951.
897 Arrest van 5 maart 2005, Arthur Andersen, C-472/03, NTFR2005/321.
898 Art. 2 Richtlijn ill. 77/92 van 13 december 1976 houdende maatregelen ter bevordering van de

daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor
de werkzaamheden van verzekeringsagent en assurantiemakelaar (ex groep 630 Cl'I'l] en houden-
de met name overgangsmaatregelen voor deze werkzaarnheden (Pb. 1977, L 26/14).

899 Arrest van 20 november 2003, Taksatorringen, ill. C-8/01, V-N 2003/63.11, FED2004/259 en N1FR
2003/1975.

900 Rapport van 14 september 1983, COM(83)426 def.
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deze diensten zouden zijn belast. Het HvJ EG oordeelde dat de provisie die de belasting-
plichtige aan de uitgever van betaaJ- ofkredietkaarten verschuldigd is. niet van de maar-
stafvan heffing voor de levering van het goed of de dienst kan worden afgetrokken. Uit
dit arrest kan niet worden afge1eid of het HvJ EG de mening van (de meerderheid van) het
btw-comite op een of be ide punten deelt.?"

Advocaat-generaaJ Jacobs wees in zijn condusie over de wijze waarop leveranderskrediet
in de heffing van btw dient te worden betrokkent'", op de tekst van art. 13 B. sub d. ten
eerste, Zesde Richtlijn. Deze bepaling bevat geen aanwijzing over de identiteit van de be-
lastingplichtige, maar beschrijft aileen de aard van de handeling. De advocaat-generaaJ
merkte op dat aannemelijk is dar, zoals de Commissie aanvoerde, de vrijstelling slechts
bedoeld is voor de verstrekking van krediet door banken en financiele instellingen, maar
dat deze beperking niet uit de tekst voigt. De vrijstelling is dus ook van toepassing op de
leverancier van goederen en diensten die aan zijn afnemers tegen vergoeding uitstel van
betaling verleent nadat de prestatie is verricht. Een beperking van de vrijstelling tot ver-
strekking van krediet door banken en financiele instellingen zou tot verstoring van de
handel en de mededinging kunnen leiden indien de verstrekking van krediet, wat vanuit
het perspectiefvan de afuemer dezelfde prestatie is. verschillend wordt behandeld naar
gelang de verstrekker een financiele insteiling of de leverander is.903 Bij deze opmerking
kan, afhankelijk van het nation ale recht van de lidstaten. wel een kanttekening worden
gemaakt. De leverander kan de goederen onder eigendomsvoorbehoud verkopen, zodat
de afuemer pas de juridische eigendom verkrijgt zodra hij de laatste termijn heeft betaaJd.
De bank heeft deze mogelijkheid niet, maar zal een pandrecht, een garantie of een zeker-
heid moeten eisen om een bepaaJde mate van financiele zekerheid te krijgen. WeI doet de
opvatting recht aan de economische realiteit zoals de modale afuemer die beleeft. Dit laat-
ste criterium vormt inmiddels een constante in de jurisprudentie van het HvJ EG. Het HvJ
EG bevestigde dat de Zesde Richtlijn geen subjectieve eisen stelt aan de vrijstelling voor
de verstrekking van krediet.P?' Op de opmerking van de advocaat-generaal over de voor-
waarden die de lidstaten kunnen steilen om fraude en ontwijking te voorkomen. ging het
Hv] EG in dit arrest niet in.

3.3.4.4 Het begrip 'j'inancie1ehandelingen'
In een arrest over de verwerking van gegevens van financiele instellingen overwoog het
HvJ EG dat de vrijstelling voor financiele handelingen betrekking heeft op die handelin-
gen die de essentiele en kenmerkende elementen van de vrijgeste1de handeling hebben,
als gevolg waarvan de financiele en juridische positie van partijen wordt gewijzigd. Het is
niet nodig dat de verlener van de dienst een rechtsbetrekking heeft met de client van de
financiele instelling. In dit opzicht is de vrijstelling voor financiele diensten ruimer dan
die voor verzekeringshandelingen. Evenmin is de wijze waarop de dienst wordt uitge-
voerd, elektronisch of anderszins. van invloed op de vrijstelling.P'"

Advocaat-generaaJ Ruiz-Jarabo Colomer verdedigde een op het eerste oog minder ruime
toepassing van de vrijstelling. Hij merkte op dat de vrijsteiling toepassing mist op de ver-
strekking van bepaalde middelen of diensten. die financiele instellingen in staat steilen
hun typische bankverrichtingen met hun clienten doeltreffender uit te voeren. De advo-

901 Arrest van 25 mei 1993, Bally, nr. C-18/92, FED 1995/527 en V-N 1995/3113. punt 22.
902 Conclusie van 2 maart 1993, Muys en De Winter. Dr. C-281/91, ]urispr. 1993. p. 1-5405.
903 In het Consultation Paper on modernising Value Added Tax obligations for finandal services and

insurances. te vinden op de website van de Commissie, werd ook de vraag opgeworpen welke in-
vloed de Sharia, die islamitische banken verbiedt rente te vragen zodat zij in plaats daarvan de
goederen waarop de lening ziet aankopen en vervolgens verkopen, heefi op de toepassing van de
vrijstelling.

904 Arrest van 27 oktober 1993, Muys en De Winter. Dr. C-281/91, BNB1994/95. V·N 1993. p. 6004 en
FED 1994/35.

905 Arrest van 5 juni 1997. SDC, Dr. C-2/95. V-N 1997. p. 2606.
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caat-generaalleidde uit de verwijzingsbeschikking af dat de rol van SDC ten opzichte van
de banken vergelijkbaar was met die van iedere andere onderneming die met een finan-
ciele instelling een overeenkomst heeft gesloten voor de levering van professionele dien-
sten op het gebied van elektronische gegevensverwerking. Voor zover dergelijke diensten
op zich geen 'handelingen' of juridische transacties als bedoeld in art. 13 B. sub d. Zesde
Richtlijn vormen, komen zij niet in aanmerking voor de in die bepaling voorziene vrijstel-
ling. De advocaat-generaal concludeerde, op basis van de feiten, dat SDC vanuit juridisch
perspectief niet zelf de overmakingen verrichtte waarbij zij assisteerde. Bij de aan- en ver-
koop van waardepapieren was de rol van SDC eveneens beperkt tot het verlenen van de
nodige bijstand aan haar leden (banken en spaarkassen) om deze in staat te stellen de
daadwerkelijke bemiddeling voor hun clienten te verrichten. SDC voerde deze werkzaam-
heden dus niet zelf uit, juridisch gesproken.

Het is mogelijk dat de visies van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer en het HvJ EG
minder ver uit elkaar liggen dan uit het arrest SDC moge blijken. Het HvJ EG gaf de beper-
kingen aan die aan de vrijstelling zijn gesteld. en liet de verwijzende rechter het uiteinde-
lijke oordeel of de diensten wei of niet de kenmerkende eigenschappen van de vrijgestel-
de handelingen hadden. De condusie van de advocaat-generaal kan hem in dit opzicht
nuttige aanwijzingen opleveren. Uit latere rechtspraak is gebleken dat technische en ad-
ministratieve diensten die geen wijziging van de financiele of juridische positie van de cli-
ent en de financiele instelling veroorzaken, niet onder de vrijstelling vallen.906 Dit geldt
ook de verstrekking van informatie aan (potentiele) klanten.?'?

Eigenlijke en oneigenlijke factoring zijn belaste diensten, nu zij inhouden dat de factoor
zijn opdrachtgever ontlast van de noodzaak vorderingen te innen. Bij eigenlijke factoring
wordt de opdrachtgever eveneens ontlast van het financiele risico dat de vordering onin-
baar blijkt. Deze diensten zijn uitgezonderd van de vrijstelling op basis van de afwijkende
Engelse en Zweedse taalversies.P" Deze taalversies weerspiegelen volgens het HvJ EG de
bedoeling van de bepaling beter dan de andere taalversies. zodat zij de voorkeur verdie-
nen. Ook deze uitleg van het HvJ EG he eft tot gevolg dat technische en adrninistratieve
werkzaamheden van de vrijstelling worden uitgesloten.

3.3.4.5 Het begrip 'weddenschappen en kansspeJen'
Het neutraliteitsbeginsel verzet zich tegen een onderscheid tussen legale en illegale kans-
spelen, zodat beide zijn vrijgesteld indien de lidstaat de legale variant vrijstelt. Hv] EG
overwoog=" dat de litigieuze gokspelen in sommige lidstaten op legale wijze werden ge-
speeld. Omdat illegale gokspelen concurreren met legale activiteiten. vallen zij binnen de
werkingssfeer van de btw (par. 3.2.1).lndien de bevoegde lidstaat de vrijstelling toepast op
legale gokspelen, mag hij iUegale gokspelen niet belasten. Na dit arrest resteerde de vraag
welke criteria de lidstaten mogen toepassen om te be palen welke gokspelen onder de vrij-
stelling vallen. Welke voorwaarden en beperkingen zijn zij bevoegd toe te passen, en die-
nen zij hierbij de beginselen van het communautaire recht te respecteren? Deze vraag
kwam aan de orde in twee gevoegde zaken over de voorwaarden die Duitsland toepaste.
De eerste zaak betrof de exploitatie van speelautomaten en amusementstoestellen in ho-
recabedrijven en gokhallen. Uitsluitend erkende speelbanken mochten deze activiteit
vrijstellen zodat verzoeker, die geen erkende speelbank exploiteerde, btw moest voldoen.
De tweede zaak handelde over de organisatie van roulette- en kaartspelen zonder de in-
achtneming van de voorgeschreven voorwaarden en regels.

906 Arrest van 8 maart 2001. Skandia. nr. C-240/99. V-N 2001/22.19 en N1FR2001/448.
907 Arrest van 13 december 2001. CSCFinancial Services Ltd., nr. C-235/00, V-N 2002/5.26. FED2002/

192 en NTFR 2002/56.
908 Arrest van 26 juni 2003, MKG Kraftfahrzeuge Factoring. nr. C-305/01. V-N 2003/34.13. FED 2003/

513 en NTFR 2003/1144.
909 Arrest van 11 juni 1998. Fischer. nr. C-283/95. V-N 1998/39.43.
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Het HvJ EG overwoogv'? op de vraag of de organisatie van een kaartspel is vrijgesteld in-
dien de organisatie van hetzelfde spel door een erkende speelbank is vrijgesteld, dat ge-
zien de opmerkingen van de verwijzende rechter sprake was van hetzelfde spel. Het leid-
de uit de verwijzingsbesch.ikking af dat Duitsland aile kansspelen en speelautomaten van
erkende speelbanken vrijstelde van btw zonder onderscheid te maken naar het soort spel
of automaat. De heffing van btw van niet-erkende speelbanken heeft een concurrentiever-
storende werking, omdat de btw-behandeling afhangt van het antwoord op de vraag of de
organisator weI ofniet is erkend. Het HvJ EG oordeelde dat dit onderscheid Diet verenig-
baar is met de Zesde Richtlijn.

Een lidstaat die geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om voorwaarden en be-
perkingen vast te stellen of deze bevoegdheid op een manier gebruikt die zich niet ver-
draagt met het neutraliteitsbeginsel, kan dergelijke voorwaarden en beperkingen Diet aan
de belastingplichtigen tegenwerpen. Het gebruik van formele criteria. zoals de identiteit
van de organisator en de rechtsvorm, is Diet toegestaan. Ook bij deze vrijstelling lijkt de
beoordelingsruimte van de lidstaten beperkt tot materiele criteria. Bij de vaststelling van
deze voorwaarden en beperkingen moeten de lidstaten rekening houden met de neutra-
liteit.

Het arrest maakt duidelijk dat de lidstaten soorten spelen mogen uitsluiten, mits zij dit
doen op basis van materiele en objectieve kenmerken en Diet op forrnele. zoals het bezit
van een vergunning. of subjectieve. zoals de identiteit van de organisator of de rechts-
vorm. Het neutraliteitsbeginsel speelt een leidende rol. Een belastingplichtige kan een di-
rect beroep doen op de vrijstelling in de Zesde Richtlijn indien de lidstaat geen beperkin-
gen en voorwaarden heeft gesteld of ingeval de opgenomen beperkingen en voorwaarden
de neutraliteit schaden.

Swinkels'"! vroeg zich af hoe moet worden omgegaan met kansspelen die op verschillen-
de manieren kunnen worden gespeeld, zoals op een tafel of op een speelautomaat. De
vraag is ofhet in overeenstemming is met het neutraliteitsbeginsel, indien de ene manier
weI wordt vrijgesteld en de andere niet. Ik: ben van mening dat een spel hetzij vrijgesteld
dan weI belast dient te zijn, ongeacht hoe het wordt gespeeld. Dit roept de vraag op, welke
beperkingen en voorwaarden de lidstaten weI kunnen stellen zonder de fiscale neutrali-
teit te schaden.

De ondersteunende diensten die aan de organisator van een weddenschap worden ver-
leend, zoals die van een call centre. vallen niet onder de vrijstelling.Pl? Het HvJ EGmerkte
op dat de vrijstelling voor weddenschappen. loterijen en kansspelen een praktische doel-
stelling heeft. Het HvJ EG overwoog dat de vrijstelling voor financiele diensten, die weI
kan worden toegepast op diensten die niet worden verleend op basis van een overeen-
komst tussen de financiele instelling en de client van deze instelling (maar ook op de dien-
sten van derden die de essentiele kenmerken vertonen van de vrijgestelde diensten). een
andere doelstelling heeft. Her HvJ EG liet evenwel na de doe1stelling van de vrijstelling
voor financiele diensten toe te lichten en te verklaren waarom de praktische doelstelling
van de andere vrijstelling zich tegen toepassing van de vrijstelling op de ondersteunende
diensten verzette (hoewel deze motivering op zich wei voor de hand ligt, omdat de bere-
kening van de maatstafvan hefting geen probleem oplevert). zodat de motivering Diet
overtuigt. Het HvJ EG had de vraag eenvoudig - en in lijn met de jurisprudentie - kunnen
beantwoorden door voor recht te verklaren dat eenvoudige, rnateriele en technische dien-
sten niet onder de vrijstelling vallen. Het arrest is een voorbeeld waarin het HvJ EG een

910 Arrest van 17 februari 2005. Linneweber en Akriditis, nrs. C-453/02 en C-462/02, V·N 2005/13.14
en NTFR2005/302.

911 FED 2005/55.
912 Arrest van 13 juli 2006, United Utilities, nr. C-89/05, NTFR2006/1063.
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overweging wijdt aan de doelstelling van de verschillende vrijstellingen, maar deze niet
op overtuigende wijze uitwerkt. De vaste overweging over de technische en rnateriele
aard van de diensten had volstaan.

3.3.4.6 Het begrip 'beheer van gemeenschappelijke beleggings!ondsen'
Onlangs heeft het HvJ EG het begrip 'beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.
zoals omschreven door de lidstaten' van art. 13 B, sub d, ten zesde, Zesde Richtlijn gedefi-
nieerd.v'? De definitie van het begrip geeft aan dat de lidstaten de bevoegdheid hebben
om een deel van de vrijgestelde handeling afte bakenen. Het HvJ EG herinnerde er om te
beginnen aan dat de vrijstellingen communautaire begrippen zijn en dat de lidstaten hun
inhoud niet kunnen wijzigen, tenzij de bepaJing expliciet verwijst naar de nationale re-
gelgeving. Uit de Deense, de Duitse, de Franse en de Italiaanse taalversies, bezien in sa-
menhang met de context, het systeem en het doel van de Zesde Richtlijn, leidde het HvJ
EG af dat de bevoegdheid van de lidstaten beperkt is tot de omschrijving van de 'gemeen-
schappelijke beleggingsfondsen'. De term 'beheer' is dus een communautair begrip. Over
de afbakening van de bevoegdheid van de lidstaten voegde het HvJ EG toe dat uit de con-
text noch de bewoordingen van art. 13 B. sub d. ten zesde, voortvloeit dat de richtlijngever
heeft beoogd onderscheid te maken tussen beleggingsfondsen (zonder rechtspersoonlijk-
heid) en beleggingsmaatschappijen (met rechtspersoonlijkheid). Dit onderscheid lOU bo-
vendien in strijd zijn met het neutraliteitsbeginsel. dat vereist dat ondernemers die dezelf-
de handelingen verrichten gelijk worden behandeld ongeacht rechtsvorm.

Voor de inhoud van het begrip 'beheer' verwees het HvJ EG naar de conclusie van advo-
caat-generaal Kokott, die had opgemerkt dat de vrijstelling was ingevoerd om deelname
aan een fonds niet te duur te maken voor kleine beleggers, die niet zelf hun vermogen
kunnen beheren. De vrijstelling heeft betrekking op het beheer van de portefeuille van
het fonds en op de administratie van het fonds zelf. welke taken kenmerkend zijn voor
gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Het HvJ EG verwees in dit verband naar de op-
somming onder de aanduiding 'administratie' in Richtlijn nr. 85/611 (inmiddels opge-
volgd door Richtlijn nr. 2001/107). Het voeren van het administratiefbeheer en de verslag-
legging zijn ook vrijgesteld indien deze taken worden uitgevoerd door een derde beheer-
der. De vrijstelling vindt uitsluitend toepassing indien de taken van de derde een
afzonderlijk geheel vormen, dat de kenmerkende en essentiele functies van het beheer
omvat. Eenvoudige materiele en technische diensten, zoals de terbeschikkingstelling van
een systeem voor gegevensverwerking, voldoen niet aan deze voorwaarden (par. 3.3.4.5).
De aard van de handelingen en niet de hoedanigheid van de belastingplichtige is bepalend
voor de toepassing van de vrijstelling.

De taken van een bewaarder vallen daarentegen niet onder de vrijstelling, waartoe beho-
ren de controle van en het toezicht op de activiteiten van het fonds. De bewaarder ziet er
onder meer op toe dat de handel in de rechten van deelneming voor rekening van het
fonds overeenkomstig de nationale wetgeving ofhet reglement van het fonds geschiedt,
dat het fonds tijdig de tegenprestatie ontvangt voor transacties inzake de hem toebeho-
rende activa en dat de opbrengsten van het fonds een toegestane bestemming krijgen. De-
ze taken zijn niet kenmerkend voor het beheer.

De reden voor de vrijstelling. namelijk de financiele drempel die de btw kan vormen voor
deelname aan een gemeenschappelijk fonds. verklaartwaarom de taken die kenmerkend
en essentieel zijn voor dit beheer zijn vrijgestelcl Hij verklaart niet waarom de taken van
een bewaarder. welke functie is ingesteld om te voorkomen dat een deelnemer aan een
fonds financiele schade lijdt door nalatigheid, wanprestatie of opzet van de beheerder,
niet zijn vrijgesteld. De invoering van de plicht een bewaarder aan te stellen en de daaraan
gekoppelde bela sting van de vergoeding van deze bewaarder. kan evenzeer een financiele

913 Arrest van 4 mei 2006, Abbey National II, or. C-169/04. NTFR2006/687.
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drernpel opwerpen voor een deelnemer aan een fonds. Het HvJ EG had in dit verband een-
voudig kunnen opmerken dat de term 'bewaring' de richtlijngever bekend was (art. 13 B,
sub d, ten vijfde), en indien hij ook deze dienst had willen vrijstellen, had hij 'beheer en
bewaring' van gemeenschappelijke beleggingsfondsen in art. 13 B, sub d, ten zesde, Zesde
Richtlijn kunnen opnemen. Het is echter duidelijk dat de voorgeschreven taken van de be-
heerder wet en die van de bewaarder niet zijn vrijgesteld. Dit betekent ook dat diensten
van custodians, bijvoorbeeld, niet onder de vrijstelling vallen. Deze aanbieders treden let-
terlijk op als bewaarder van de effeeten, wat op zich een materiele dienst is.

Het lijkt erop dat de uitsluiting van de term 'bewaring' in art. 13 B, sub d, ten zesde, Zesde
Richtlijn een voorbeeld vormt van de sleehte afstemrning van de Zesde Richtlijn op ener-
zijds de moderne bedrijfsvoering binnen de financiele sector (de aetiviteit 'bewaring'
heeft tegenwoordig een andere inhoud) en anderzijds de na de invoering van de Zesde
Riehtlijn ingevoerde eommunautaire regelgeving van regulerende en toezichthoudende
aard. Hoewel het Hv] EG verwees naar Riehtlijn nr. 85/611 en haar opvolger, Riehtlijn nr.
2001/107, bevredigt het uiteindelijke resultaat niet. Belastingpliehtigen zullen moeite
hebben te aanvaarden dat de termen die de richtlijngever in andere eommunautaire be-
palingen gebruikt, niet zonder meer naar de btw overdraagbaar zijn. Hetzelfde probleem
speelt op het gebied van verzekeringen (par. 3.3.4.1).

Een vraag die in internationaal c.q. eommunautair verband een rol speelt, is hoe dient te
worden bepaald ofhet beheer wordt verleend aan een omsehreven beleggingsfonds: van-
uit het perspectiefvan de lidstaat van vestiging van het fonds, ofvanuit de lid staat van
vestiging van de beheerder? Het lijkt me logiseh om aan te knopen bij de omschrijving
van de lidstaat waar de diensten worden geacht plaats te vinden, i.e. de lidstaat van vesti-
ging van het fonds. De plaats van financiele, bancaire en verzekeringsdiensten is gelegen
in de lid staat waar de belastingpliehtige ontvanger is gevestigd of een vaste inrichting
heeft waaraan de dienst wordt verleend. Hoewel het Hv] EG opnieuw'?" heeft overwogen
dat een beleggingsfonds een belastingpliehtige voor de btw is, kunnen ook over de status
van de ontvanger van de dienst discussies ontstaan. Het antwoord bepaalt ook het reeht
op aftrek van voorbelasting van de beheerder.

3.3.5 Conclusie

De uitgangspunten die in de jurisprudentie over communautaire begrippen in het alge-
meen zijn geformuleerd, zijn ook op de btw van toepassing. De begrippen in de Zesde
Richtlijn zijn eommunautaire begrippen, tenzij zij voor hun betekenis expliciet naar een
andere bron verwijzen. Ik heb uit de jurisprudentie afgeleid dat een onderscheid dient te
worden gemaakt tussen communautaire begrippen, voorwaardelijke, eommunautaire be-
grippen en quasi-nationale begrippen. Voor zuiver nationale begrippen is binnen de eom-
munautaire rechtsorde geen plaats. De lidstaten hebben, binnen de marges van het com-
munautaire recht, de mogelijkheid de explidet aan hen verleende bevoegdheden uit te
oefenen. Deze marges worden omlijnd door de algemene beginselen en bemvloed door de
direct werkende bepalingen in het EG-Verdrag - tenzij de Zesde Richtlijn zich daar expli-
ciet tegen verzet.

De jurisprudentie van het Hv] EG over het vrije verkeer van goederen laat zien dat de sleu-
telbegrippen, zoals 'goed' en 'overdracht van de macht om als eigenaar over een goed te
beschikken' een eommunautaire betekenis hebben die los staat van de nationale rechts-
stelsels van de lidstaten. Bij gebreke aan een cornmunautair burgerlijk reeht (zodat geen
mogelijkheid bestaat een beroep te doen op overige bronnen van eommunautair recht)
geeft het HvJ EG vooral definities die logisch, econorniseh gefundeerd en objectiefvast te
stellen zijn. Ook het spraakgebruik kan van invloed zijn op de betekenis van communau-

914 Arrest van 21 oktober 2004, BBL, nr. C-B/03, VoN 2004/61.10 en NTFR 2004/1616.
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taire begrippen, waarbij de opvattingen van de gemiddelde burger of afnemer als maatstaf
worden genomen.

Indien maatregelen van secundair recht voorhanden zijn die dezelfde begrippen bevatten
ofhetzelfde onderwerp hebben (bijvoorbeeld invoer, denk aan het Communautair Doua-
ne Wetboek), be palen doe I en strekking van deze maatregelen ofzij toepasbaar zijn op de
btw. Indien doel en strekking niet verenigbaar zijn met die van de Zesde Richtlijn, worden
deze maatregelen niet aanvaard voor de uitlegging van de communautaire begrippen in
de Zesde Richtlijn, Zo he eft het begrip 'verzekering', bijvoorbeeld, ten minste twee com-
munautaire betekenissen. Voor de btw dient aan dit begrip een beperkte inhoud te wor-
den gegeven, die niet precies gelijk is aan de inhoud die dit begrip heeft volgens de verze-
keringsrichtlijnen.

Om bevoegdheidsconflicten te voorkomen, is een eenduidige uitlegging en toepassing van
de regels rond de plaats van de presta tie, leveringen van goederen, diensten, invoer en in-
tracommunautaire verwerving, vereist. Dit impliceert dat ook de begrippen die in deze re-
gels worden genoemd, zoals 'reclame' en 'onttrekking' op communautaire wijze dienen
te worden uitgelegd. In de jurisprudentie zijn voorbeelden te vinden waarin een belasting-
plichtige door twee lidstaten werd aangesproken tot voldoening van btw, zodat een een-
duidige uitlegging van deze begrippen werd verlangd om deze situatie van dubbele hef-
ting op te heffen - wat een van de doelstellingen is van de regels rond de plaats van de
prestatie. Oat het HvJ EG uiteindelijk de oplossing moest brengen, illustreert dat de lidsta-
ten een verschillende uitleg van bepaalde begrippen hanteren. De problemen die belas-
tingplichtigen hierdoor ondervinden - en welke vervolgens eventueel aan de rechter wor-
den voorgelegd - tonen ook aan dat de goede werking van de interne markt onmogelijk
is zonder communautaire begrippen. Om een echt goede werking van de interne markt
te bereiken, is een hoger niveau van harmonisatie nodig dan op dit moment is bereikt.
Het HvJ EG gebruikt de hem toegekende bevoegdheid 'het recht' uit te leggen op relatief
efficiente en logische wijze, maar het is niet in staat alle problemen op te lossen. Het is
hierbij ook afhankelijk van de nationale rechters en de Commissie, die de vragen aan hem
moeten voorleggen. Het HvJ EG he eft geen zelfstandige bevoegdheid om misstanden te
verhelpen.

De voorwaardelijke, communautaire begrippen vormen een speciale categorie, Zij zijn
wat inhoud en toepassing betreft volbloed communautaire begrippen, maar hun gebruik
is afhankelijk van de keuze van de lidstaten. Een voorbeeld is te vinden in art. 13 A, lid 2,
sub a, dat een aantal voorwaarden bevat die de lidstaten naar keuze aan bepaalde vrijstel-
lingen mogen verbinden. De lidstaten mogen deze voorwaarden niet zelf aanvullen, inter-
preteren en wijzigen; als zij voor een ofmeerdere voorwaarden kiezen, zijn zij gebonden
aan de communautaire inhoud en toepassing,

Bij de omschrijving van quasi-nationale begrippen, zoals 'gemeenschappelijke beleggings-
fondsen' en 'bouwterrein', dienen de lidstaten rekening te houden met het systeem van
de Zesde Richtlijn en met de beginselen die het HvJ EG heeft geformuleerd, zoals het neu-
traliteitsbeginsel. Het verschil in uitwerking tussen de lidstaten beinvloedt de bijdrage
van iedere lidstaat aan de eigen rniddelen, omdat de regelgeving over de eigen rniddelen
voor deze situaties niet in een correctie voorziet. Dit soort begrippen heeft dus een versto-
rende invloed op de verdeling van de lasten onder de lidstaten. Over de werking van het
eigenmiddelenstelsel gaat hoofdstuk 4.

Het nadeel van het gebruik van communautaire begrippen is dat belastingplichtigen, die
in de regel vertrouwder zijn met het nationale recht, niet altijd zelfstandig in staat zijn de
juiste betekenis vast te stellen en dus niet de precieze omvang van hun verplichtingen
kunnen kennen, Bovendien kunnen communautaire begrippen meerdere betekenissen
hebben, afhankelijk van doel en strekking van de bepaling of de maatregel waarin zij
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voorkomen. Beide factoren leiden tot rechtsonzekerheid, tot praktische verschillen tus-
sen de lidstaten en tot een groot aantal prejudiciele vragen, Het alternatief, een definitie
op basis van de nationale rechtsorde, is gezien de plaats van de btw binnen de communau-
taire rechtsorde, niet aanvaardbaar,

3.4 RECHTSVINDING

3.4.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken zijn de belangrijkste instrumenten van het HvJ EG beschreven.
In de paragrafen over de contextuele benadering en de communautaire begrippen werd
al aandacht besteed aan de bronnen en de methoden die het HvJ EG bij het proces van
rechtsvinding gebruikt. In deze paragraafworden twee arresten besproken die moeilijk te
pIaatsen zijn, Zij hebben gemeen dat het HvJ EG het systeem van de btw volgt, maar tot
een oordeel komt dat hetzij niet is te verenigen met de letterlijke tekst van de uit te leggen
bepaling maar wei goed aansluit bij de algemene lijn van de jurisprudentie (First Choice
Holidays. par. 3.4.2). dan weI moeilijk in de lijn van de jurisprudentie is in te passen (Fax-
world, par. 3.4.3). De twee arresten hebben niet aileen een overeenkomst, namelijk hun
uniciteit, maar ook een opvailend verschiL TerwijI First Choice Holidays, zeker voor een
recent arrest waarin eerst een aantal stappen uit eerdere arresten wordt herhaald, kort en
krachtig is (de condusie van de advocaat-generaal is even dwingend), heeft het HvJ EG in
Faxworld veel overwegingen nodig (de condusie van de advocaat-generaal geeft ook blijk
van aarzelingen over de juiste oplossing).

3.4.2 First Choice Holidays'?"

Het HVJEG begon, gelijk het deed in de andere arresten over de reisbureauregeling van
art. 26, met de formulering van de doelstelling van deze bijzondere regeling. Vanwege
praktische problemen kunnen reisbureaus geen gebruikmaken van de normale regels
voor de bepaling van de plaats van dienst, Art. 26, lid 2, voorkomt deze problemen door-
dat de winstmarge van het reisbureau in een enkele lidstaat wordt bela st. De belasting van
de winstmarge betekent ook een vereenvoudigde regeling voor de aftrek van voorbelas-
ting916 Voor het bereiken van die doelstelling is geen afwijking van art. 11A, lid 1, sub a,
vereist, Art. 26, lid 2, dat onder meer de maatstafvan heffing bepaalt, dient op dezelfde
wijze te worden uitgelegd als de algemene bepaling over de maatstafvan hefting.

Advocaat-generaal Tizzano'"? vond, gelet op de doelstelling van de regeling, het onder-
scheid tussen bedragen die zijn betaald door een derde die weI een rechtsbetrekking met
de reiziger heeft (die wel tot de maatstafvan heffing zouden behoren) en bedragen die zijn
betaald door een derde die geen enkele rechtsbetrekking met de reiziger heeft (die niet
tot de maatstaf van hefting behoren) niet gegrond. De term 'het totale bedrag dat door de
reiziger moet worden betaald' duidt op niets anders dan de prijs van de reis. Art. 26 gaat
uit van een economisch, niet van een juridisch begrip van de uitwisseling van prestaties,
De advocaat-generaal achtte niet aannemelijk dat de wetgever de bedragen die derden aan
het reisbureau betalen, buiten de heffing heeft willen houden. Uit de arresten Argos Dis-
tributors?'" en Elida Gibbs9191eidde hij af dat tot de subjectieve maatstaf van hefting alles
behoort wat de leverancier van goederen of de dienstverrichter werkelijk in een concreet
geval heeft ontvangen,

915 Arrest van 19 juni 2003, First Choice Holidays, nr. C-149/01, VoN 2003/33.21 en NTFR2003/1145.
916 Het HvJ EGvoegde hieraan toe: 'ongeachtin welke lidstaat die is gcind'. Ik neem echter aan, dat het

HvJ EGbedoelde dat her gemak erin schuilt dat de beJastingpJichtige die van deze regeling ge-
bruikmaakt, de in de andere lidstaten betaalde btw juist niet terugkrijgt,

917 Condusie van 12 september 2002, First Choice Holidays. nr. C-149/01.
918 Arrest van 24 oktober 1996, Argos Distributors, Dr. C-288/94. V·N1996/4569, punt 24.
919 Arrest van 24 oktober 1996, Elida Gibbs, nr. C-317/94, VoN 1996/4573, punt 25.
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De bedoeting van art. 11A, lid 1, namelijk te belasten 'wat (...) de dienstverrichter (...) krijgt of
moet verkrijgen van de zijde van de koper, de ontvanger of een derde', vindt dus onverkort toepas-
sing, daar beide bepalingen het oog hebben op hetzelfde economische gegeven. De formu-
lering in art. 26, lid 2, dat de winstmarge van het reisbureau bestaat uit het verschil tussen
het totale bedrag dat de reiziger exclusiefbtw moet betalen en de daadwerkeJijk door het
reisbureau gedragen kosten voor goederenleveringen en diensten van andere belasting-
plichtigen, mits deze handelingen de reiziger rechtstreeks ten goede komen, dient te wor-
den uitgelegd in het licht van art. 11 A, lid 1. Het HvJEG overwoog vervolgens dat los van
de doelstelling die art. 26, lid 2, nastreeft, het begrip 'maatstafvan hefting' in beide regelingen
dezelfde juridische definitie diende te behouden.

De lezing van het HvJEG kan ook zijn ingegeven door de bepalingen over de maatstaf van
hefting in margeregelingen die later zijn gemtroduceerd. De margeregeling voor tweede-
hands goederen bevat ook de toevoeging dat de maatstafvan hefting, de marge, mede be-
staat uit betalingen van derden. Kennelijk heeft het HvJ EG zijn bestendige lijn willen
doortrekken, en het opportunistische beroep van FCHop de letterlijke tekst van de bepa-
ling niet willen belonen. De uitleg van het HvJEG is echter wei degelijk in strijd met de
tekst van de aangehaalde bepaling art. 26, lid 2.920 In het aanhangige voorstel voor de
nieuwe reisbureauregelingv" wordt de maatstaf aangepast aan de definitie die nu geldt
voor de margeregeling voor tweedehands goederen. De advocaat-generaal verwees in een
noot naar het aanhangige voorstel voor aanpassing van de reisbureauregeting, maar ver-
bond in de hoofdtekst geen gevolgen aan het voorstel om, onder meer, de maatstafvan
hefting aan te passen. Het HvJ EGvermeldde het voorstel niet, zodat niet aannemelijk is
dat het heeft willen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Het HvJEGheeft het be-
grip, in strijd met de tekst, uitgelegd in lijn met de jurisprudentie over de maatstafvan
hefting. De uitleg heeft in dit opzicht een evolutief aspect, omdat de uiteindelijke uitleg,
hoe redelijk ook, afwijkt van de wettekst ten nadele van de belastingplichtige.

3.4.3 Faxworld922

Het arrest Faxworld beantwoordde de vraag of een vooroprichtingsvennootschap naar
Duits recht, wier enige reden van bestaan is gelegen in de voorbereiding van de activitei-
ten van een andere rechtspersoon, recht op aftrek ofteruggaafhad van de btw die aan
haar in rekening was gebracht in verband met de aankoop van de activa die de andere
rechtspersoon later zou gebruiken voor haar econornische activiteiten. In antwoord op de
eerste vraag, over de belastingplicht van Faxworld GbR, herhaalde het HvJEGzijn eerdere
arresten waarin het oordeelde dat de werkingssfeer van de btw zeer ruim is, en dat een
ieder die goederen betrekt met het oog op een economische activiteit als belastingplich-
tige wordt aangemerkt. Dat een overdracht onder art. 5, lid 8, niet aan de btw is onder-
worpen, doet niet af aan de kwalificatie van Faxworld GbR als belastingplichtige.

In antwoord op de tweede vraag, over het aftrekrecht, merkte het HvJEG in eerste instan-
tie echter op dat Faxworld geen intentie had om zelf economische activiteiten te verrichten.Deze
vaststelling lijkt het antwoord op de eerste vraag, dat Faxworld GbR goederen heeft be-
trokken met het oog op een econornische activiteit en dus belastingplichtige is, te ont-
krachten. Het HvJEGvervolgde (punt 41): 'Dit neemt nietweg dat de btw die Faxworld GbR wil
aftrekken, verband houdt met goederen en diensten die zij had betrokken ombelaste handelingen te re-
aliseren, ook al betrofhet hier slechts beoogde handelingen van Faxworld AG.' In deze specifieke om-

920 Vergelijk de opmerking van A-GGeelhoed in zijn conclusie in de zaken over de subsidie voor het
drogen van groengewas: 'Voorts is het in beginsel ZO, dat een op de bewoordingen gebaseerde uitlegging van
artikel17, lid 2, sub a, van de Zesde richtlijn overeenstemt met een op de ontstaansgeschiedenis gebaseerde uit-
legging.' Op dat beginsel wordt hier een uitzondering gemaakt.

921 Voorstel voor een richtli jn van de Raad tot wijziging van Richtlijn nr. 77/388fEEG met betrekking
tot de bijzondere regeling voor reisbureaus (COM/2002/0064 def. - CNS 2002/0041).

922 Arrestvan 29 april 2004. Faxworld, nr. C-137/02, V-N 2004/24.15 en NTFR 2004/672.
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standigheden en omwille van de neutraliteit, verklaarde het HvJ EGdat Faxworld GbR een
recht op aftrek ontleent aan de economische activiteiten van FaxworldAG. Op deze wijze
heeft het HvJ EG willen voorkomen dat Faxworld AG een nadeel zou ondervinden van een
speciaal kenmerk van het Duitse recht, dat aan de oprichting van een AG de oprichting
van een GbR voorafgaat. Het nationale recht van de lidstaten mag geen verstorende wer-
king hebben op het btw-stelsel, wat in het bijzonder geldt voor het neutraliteitsbeginsel
dat daarvan een essentieel element vormt. Advocaat-generaal jacobs'<' signaleerde dit
probleem, en stelde een geheel eigen, economisch getinte oplossing voor: de rechtsper-
soon die de btw daadwerkelijk draagt, mag haar aftrekken. Indien het Hv] EG deze opvat-
ting had gevolgd, had het antwoord afgehangen van de afspraken tussen de AG en de GbR
over de overdracht van de activa. De oplossing van het HvJ EGverdient naar mijn mening
de voorkeur, ook om de autoriteiten te beschermen. Indien beide partijen beweren de btw
te dragen en de omstandigheden Diet geheel duidelijk zijn, wordt het nemen van de be-
slissing een Salomonsoordeel.

Het HvJ EG heeft getracht om zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten waarom in dit geval,
onder deze specifieke omstandigheden, toch een recht op aftrek bestaat. De zwakke scha-
kel is naar mijn mening dat uit de overwegingen naar aanleiding van de tweede vraag dui-
delijk wordt dat Faxworld GbR juist geen goederen heeft aangeschaft om ze zelJ te gebrui-
ken voor economische handelingen. Toch kon Faxworld GbR Diet worden gelijkgesteld
met een consument, omdat zij Faxworld AG in staat stelde om de goederen vervolgens aan
te wenden voor economische activiteiten. De goederen bleven dus in het economische cir-
cuit, en werden daaraan Diet onttrokken (de handelsketen brak dus Diet af). In het arrest
Hong Kong Trade Development Council overwoog het Hv] EG (punt 9): 'Uit dit stelselvoigt,
dat de belasting niet meer ajtrekbaar is zodra men aan het eind van de transactieketen is gekomen. De
belasting wordt dus geheven van de eindverbruiker, die het bedrag ervan niet op anderen kan afwen-
telen, daar er geen verdere transactie tegen een bepaa/de prijs meer is. '.924 Faxworld GbR, zo kan
worden verdedigd, zou genoodzaakt zijn de belasting afte wentelen op haar rechtsopvolg-
ster onder algemene titel, Faxworld AG, indien zij geen aftrekrecht had gehad. In dit ver-
band past een aanvullende opmerking over het arrest Hong Kong Trade Development
Council. Hoewel het HvJ EG overwoog dat de Council geen vergoeding ontving voor haar
werkzaamheden, was dit in feite weI het geval (ook de advocaat-generaal had zijn twijfels
over de juistheid van de veronderstelling van de verwijzende rechter). Ook in deze situatie
was, puur op basis van de specifieke omstandigheden en omwille van de neutraliteit, een
andere oplossing rnogelijk. Ik verwijs naar het arrest Lange?", waarin het HvJ EG over-
woog dat op consumptie buiten de Gemeenschap geen btw behoort te drukken. Dit zou
ook van toepassing moeten zijn op de activiteiten die worden gefinanderd door een in-
stelling of per soon die buiten de Gemeenschap is gevestigd.

Van Kesteren926 noteerde dat Faxworld een walhalla had betreden dat slechts voor weini-
gen is weggelegd. Het was lange tijd de vraag ofhoudstermaatschappijen die geen vergoe-
ding voor hun activiteiten vroegen, recht op vooraftrek hadden. Deze houdstervennoot-
schappen staan, volgens Van Kesteren, echter toch nog een stapje verder verwijderd van
de belastingplicht dan de Vorgriindungsgesellschaften. Immers, beide verrichten geen
prestaties in de zin van de btw, maar de eerste vraagt geen vergoeding en de laatste weI.

923 Condusie van 23 oktober 2003, Faxworld, ill. C-137/02, jurispr. 2004, p. 1-5547.
924 Vergelijk met het arrest van 1 april 1982, Hong Kong, ill. 89/81, BNB 1982/312.
925 Arrest van 2 augustus 1993, Lange, nr. C·ll1/92, Jurispr. 1993, p. 1-4677. Ik neem aan dat dit be-

ginsel er niet aan in de weg staat dat op basis van de regels over de plaats van de prestatie de ver-
schuldigde btw wordt geheven. Indien de consurnptie wordt geacht buiten de Gemeenschap
plaats te vinden, bijvoorbeeld professionele diensten die aan een belastingplichtige worden ver-
leend die ze buiten de Gemeenschap voor zijn economische handelingen aanwendt, bestaat recht
op teruggaafvolgens de Dertiende Richtlijn. De lidstaten kunnen deze teruggaafafhankelijk stel-
len van de vervulling van een reciprociteitseis.

926 H.W.M. van Kesteren, noot bij het arrest Faxworld, BNB 2004/286c.
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3.5 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe het HvJ EG de door hem ontwikkelde instrumenten
heeft aangewend om de harmonisatie van de btw te bevorderen in het belang van de in-
terne markt. In dit kader stond vooraI het vrije verkeer van goederen. diensten. personen
en kapitaal centraal. Het HvJ EG he eft inderdaad in aanzienlijke mate bijgedragen aan de
harmonisatie van de btw, door te overwegen dat de lidstaten verplicht zijn de vervulling
van hun communautaire verplichtingen op alle niveaus te verzekeren en dat particulieren
een beroep kunnen doen op direct werkende bepalingen in de Zesde RichtIijn (doorwer-
king van de Zesde Richtlijn in de nationaIe rechtsorde).

Het HvJ EG heeft bevestigd dat de Zesde RichtIijn onderdeel is van de communautaire
rechtsorde, hoewel het harmonisatieproces nog niet is voltooid. Iedere stap die wordt ge-
zet om de overgebleven etappes van het harmonisatieproces afte ronden, heeft gevolgen
voor de ontwikkelingsstand van de btw en. dientengevolge. op de aanwezigheid van com-
munautaire begrippen. Het HvJEG he eft bevestigd dat de uitgangspunten die het in de ju-
risprudentie over communautaire begrippen in het aIgemeen heeft geformuleerd, ook op
de btw van toe passing zijn. Aile begrippen in de Zesde RichtIijn zijn communautaire be-
grippen. tenzij zij voor hun betekenis expliciet naar een andere bron verwijzen. lk heb uit
de jurisprudentie afgeleid dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen commu-
nautaire begrippen. voorwaardelijke. communautaire begrippen en quasi-nationale be-
grippen. Voor zuiver nationale begrippen is binnen de communautaire rechtsorde geen
plaats.

De condusie dat de Zesde RichtIijn een onderdeel is van de communautaire rechtsorde
impliceert dat de Zesde RichtIijn binnen de context en de doelstellingen van deze rechts-
orde aIs geheel dient te worden uitgelegd. De systematische (oftewel contextuele) en de
teleologische interpretatiemethoden komen veelvuldig voor in de jurisprudentie van het
HvJ EG. Dat de nadruk de laatste jaren is verschoven naar doel en strekking van de Zesde
Richtlijn, wordt mede onderstreept door de ontwikkeling van het leerstuk misbruik
(par. 1.6.7.3). waarin schending van doel en strekking (in weerwil van de vervulling van de
formele vereisten die de Zesde RichtIijn stelt) een van de twee elementen vormt die op
misbruik wijzen. De rechtsonzekerheid die wordt opgeroepen door de zorgvuldige afwe-
ging van het belang van de tekst van de regelgeving aan de ene, en dat van de bewaking
van de communautaire rechtsorde in zijn geheel- die zich immers niet laat misbruiken
- aan de andere kant. is een bezwaar dat klinkt nadat het HvJ EG927met een beroep op een
beginsel, vaak het neutraliteitsbeginsel, afwijkt van zijn eerdere jurisprudentie dan wel
van de letterlijke tekst van de Zesde Richtlijn. Het enige dat dergelijke arresten illustre-
ren, is dat het HvJ EG zijn bevoegdheden tot het uiterste oprekt om de eenheid en de in-
tegriteit van de communautaire rechtsorde te bewaren. Ingenieuze vondsten van een be-
lastingplichtige (par. 3.4.2). noch eigenaardigheden in het nationale recht van de lidstaten
(par. 3.4.3) mogen hieraan afbreuk doen. Belastingplichtigen noch lidstaten mogen profi-
teren van de kieren die de gebrekkige harmonisatie veroorzaakt.

Tenzij de ontwikkelingsstand van de Zesde Richtlijn zich daartegen verzet (wat kan blij-
ken uit de tekst). dienen de begrippen in de Zesde Richtlijn daarom te worden uitgelegd
op een wijze die recht doet aan de direct werkende bepaIingen van het EG-Verdrag en de
beginselen respecteert. waarvan het neutraliteitsbeginsel het belangrijkste is. De vorming
van de interne markt waarop een gezonde mededinging heerst, is een belangrijke op-
dracht die de Gemeenschap zichzelfheeft opgelegd. Het HvJ EG kan, aangezien de ontwik-
keling van de btw nog niet af is. niet aItijd een volledig communautaire uitlegging van een
bepaling of een begrip formuleren die garandeert dat de hefting van btw op neutraIe wijze

927 Zie het kritische commentaar op het arrest van 29 april 2004. Paxworld,nr. C-137/02. in NTPR
2004/672. Alles zou worden opgeofferd aan 'het opperwezen van de neutraliteit'.
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verloopt en de beoogde gezonde mededinging ontstaat (welke op haar beurt de welvaart
van de Europese volkeren bevordert, de uiteindelijke doelstelling van het EG-Verdrag).

Tot de harmonisatie voltooid is, zullen verschillen bestaan tussen de regelgeving en de
praktijk van de lidstaten. De bevoegdheden en de beoordelingsruimte die de lidstaten
hebben, worden echter behoorlijk ingeperkt door de algemene beginselen en de vrijhe-
den die het EG-Verdrag garandeert. Ik ben, anders dan Van Doesum en Van Norden928, van
mening dat de Zesde Richtlijn niet in haar totaliteit aan het EG-Verdrag kan worden ge-
toetst. Het HvJ EG heeft weliswaar voor recht verklaard dat, wanneer op communautair
niveau een volledige harmonisatie tot stand is gebracht voor een bepaaJde materie, iedere
daarop betrekking hebbende nationale rnaatregel aan de bepalingen van de harmonisatie-
maatregel moet worden getoetst en niet aan het primaire recht929, maar hieruit kan niet
worden afgeleid dat wanneer geen volledige harmonisatie tot stand is gebracht, toetsing
van de secundaire maatregel aan het EG-Verdrag plaats moet vinden. Ware deze conc1usie
wel juist, dan zou een hannonisatieproces niet mogelijk zijn, omdat ieder begin van har-
monisatie direct zou moeten leiden tot een resultaat dat toetsbaar is aan en volle dig
spoort met het EG-Verdrag. Het is vaste rechtspraak dat indien een maatregel van secun-
dair recht op meerdere wijzen kan worden uitgelegd, die uitlegging dient te worden ge-
kozen die het meest in overeenstemming is met het EG-Verdrag.930 De Zesde Richtlijn
dient daarom zoveel mogelijk in overeenstemrning met het EG-Verdrag te worden gem-
terpreteerd?", maar deze verdragsconforme uitleg is iets anders dan toetsing. Indien en
voor zover de regelgever bewust heeft willen afwijken van de doelstellingen of de uit-
gangspunten van het EG-Verdrag, is a fortiori evenmin plaats voor een toetsing aan het
EG-Verdrag,932 Voor deze afwijkingen behoeft geen rechtvaardiging te bestaan zoals het
HvJ EGdie in het algemeen heeft gedefinieerd. WeI zijn de lidstaten verplicht de algemene
beginselen te respecteren wanneer zij de aan hen gelaten marges benutten.

928 A.J. van Doesum en G.J. van Norden. 'De territoriale begrenzing van de fiscale eenheid BTW (1)'.
WFR2006/823.

929 Arresten van 12 oktober 1993, Vanacker en Lesage. nr. C-37/92, [urispr. 1993. p. 1-4947; 13 decem-
ber 2001, DaimlerChrysler, nr. C-324/99, jurispr. 2001, p. 1-9897, 11 december 2003, Deutscher
Apothekerverband. nr. C-322/01, jurispr. 2003, p. 1-14887, en 14 december 2004. Radlberger, nr.
C-309/02. jurispr. 2004. p. 1-11763.

930 Arrest van 25 november 1986, Marthe Klensch, nrs. 201/85 en 202/85. jurispr. 1986, p. 3477.
931 Het arrest van 5 rnei 1982. Gaston Schul, nr. 15/81,jurispr. 1982, p. 1409, is hiervan een voorbeeld.

Het was de lidstaten niet verboden om btw te heffen bij invoer van goederen uit andere lidstaten.
rnits zij rekening hielden met de niet-aftrekbare btw die in de andere lidstaat was geheven.

932 In het arrest van 5 december 1989, OROAmsterdam BeheerBVen Concerto BV. nr. C-165/88, FED
1990/92, overwoog het Hv] EGdat de lidstaten. gezien de ontwikkelingsstand van het communau-
taire recht, hun eigen regeling voor tweedehandsgoederen mochten handhaven.
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4 Rol van het Hv] EG in het stelseI van de eigen
middelen - noodzaak uniforme grondslag

4.1 INLEIDING

De Eigenmiddelenbesluiten bevatten de kerncijfers die. in chronologische volgorde. een
overzicht geven van het aandeel van de btw-opbrengsten aan de inkomstenkant van de
begroting. Aanvankelijk bracht de btw meer dan 50%van de inkomsten op. maar door
stapsgewijze verlaging van het percentage dat op de uniforme grondslag wordt toegepast
van 1%(via 1,4%)naar 0.30%in het voorstel voor de periode 2007 tot en met 2013. in com-
binatie met de verdergaande aftopping van de grondslag van 100%naar 50%van het bruto
nationaal product van een lidstaat, is het aandeel van de btw gezakt naar 14.1%van de ei-
gen middelen.

De uitvoerende verordeningen bevatten de kernelementen voor de berekeningvan de uni-
forme grondslag (art. 3 jo. art. 8 en 9 Zesde Richtlijn voor de regels die het binnenland om-
schrijven en voor de toerekening van de belastbare handelingen aan de lidstaten). Aanvan-
kelijk werd de grondslag minutieus in Verordening nr. 1552/89 omschreven:
- De grondslag bestaat uit de maatstafvan heffing (art. 11 Zesde RichtIijn) van aIle han-
delingen die vallen onder art. 2 Zesde Richtlijn;
De maatstafvan heffing van de handelingen van art. 13 tot en met 16 Zesde Richtlijn
is van de grondslag uitgezonderd;
Speciale regels zijn van toepassing op de handelingen van art. 28 Zesde Richtlijn;
De grondslag wordt berekend door de totale opbrengsten te delen door het btw-tarief
dan weI het gemiddeld gewogen tarief(art. 12 Zesde Richtlijn). dat volgens de in de ver-
ordening vastgelegde voorschriften wordt berekend;
De lidstaten kunnen verzoeken om toepassing van een bijzondere maatregeI. op basis
waarvan zij kunnen afwijken van de hoofdregels voor art. 28 of de opbrengsten van de
handelingen van art. 28 mogen ramen;
Uitsluitend de bestedingen waarop de voorbelasting niet aftrekbaar is. zoals bestedin-
gen van de gezinnen. overheidsinvesteringen. het eigen verbruik en de directe verko-
pen door landbouwproducenten die onder de landbouwregeling vallen en handelingen
die buiten de werkingssfeer van de btw vallen, worden in de grondslag opgenomen. Dit
betekent dat de voorbelasting (art. 17 tot en met 19 Zesde RichtIijn) van de opbrengs-
ten wordt afgetrokken voor de berekening van de grondslag;
De lidstaten mogen de voorbelasting op de aankoop van aardolieproducten en perso-
nenautomobielen. alsmede op de lease. de huur, het onderhoud en de reparatie van de-
ze voertuigen (voor zover de kosten worden gemaakt voor beroeps- of bedrijfsdoelein-
den) als voorbelasting in rnindering brengen op de grondslag. zelfs indien zij de aftrek
hebben uitgesloten op basis van art. 17. lid 6. Zesde Richtlijn.

De hiervoor beschreven elementen vormen, samen met de informatieverplichtingen van
de lidstaten en de controlebevoegdheden van de Commissie, de kern van de btw in haar
functie als eigen middel. De artikelen van de Zesde Richtlijn waarin de genoemde elemen-
ten zijn vastgelegd, dienen op uniforme wijze te worden uitgelegd om recht te doen aan
de functie van de btw als eigen middel dat volgens de gemaakte afspraken wordt afgedra-
gen door de lidstaten. Dit beginsel is leidend voor de vaststelling van aIle eigen middelen,
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waartoe de Gemeenschappen autonoom gerechtigd zijn, zonder discretionaire bevoegd-
heden van de lidstaten.F'"

In de beginperiode werd het hiervoor beschreven mechanisme gevolgd. Door allerlei oor-
zaken, zoals de noodzaak tot vervroegde afdracht van een deel van de eigen middelen om
de lopende uitgaven te betalen, de toegenomen controlebehoefte, de doorvoering van cor-
recties na verloop van langere tijd en de ontwikkeling van een verbeterde statistische me-
thode (in combinatie met de aftopping van de grondslag), was de oorspronkelijke metho-
de al spoedig niet meer hanteerbaar. Bij Verordening Dr. 1355/96 werd deze methode gro-
tendeels vervangen, terwijl Verordening Dr. 1150/2000 haar geheel verving. De btw-
middelen worden eerst geraamd en in maandelijkse tennijnen aan de Commissie ter be-
schikking gesteld, waarna de betaalde bedragen aan de hand van de werkelijke grondslag
worden gereguleerd.

Door de aftopping van de grondslag op 55%en vervolgens op 50%van het bruto nationaal
product van de lidstaten, kornt de volgens macro-economische gegevens begrensde grond-
slag van de btw als eigen middellosser te staan van de juridische unifonne grondslag die
in de Zesde Richtlijn wordt voorgeschreven. Hoewel de regelgeving over de eigen rnidde-
len nog steeds verwijst naar de volgens communautaire voorschriften (de Zesde Richtlijn)
op uniforme wijze vastgelegde grondslag (art. 2. lid 1. sub c. Eigenmiddelenbesluiten). lei-
den de aftopping van de grondslag en de verlaging van het percentage dat op deze grond-
slag moet worden toegepast, er in combinatie met de verfijning van de opbrengstenme-
thode enerzijds toe dat het financiele be lang van de btw als eigen middel afneemt, en an-
derzijds dat minder nadruk wordt gelegd op de uniforme voorschriften van de Zesde
Richtlijn. De vraag luidt of deze ontwikkeling gevolgen heeft voor de uitlegging van de
sleutelbegrippen in de Zesde Richtlijn, zoals de aan de btw onderworpen economische ac-
tiviteiten, de vrijstellingen en de maatstafvan hefting.

De algemene lijn in de jurisprudentie is dat de in maatregelen van communautair recht
gebruikte begrippen communautaire begrippen zijn, tenzij de bepaling waarin het begrip
is opgenomen. voor zijn betekenis uitdrukke1ijk verwijst naar het nationale recht van de
lidstaten.F" De Zesde Richtlijn verwijst in haar titel naar de unifonne grondslag. Bij de
vaststelling van de uniforme grondslag nemen twee elementen een sleutelpositie in:
- De belastbare prestaties van art. 2 (en art. 28 bis) Zesde Richtlijn;
- De maatstaf van hefting.

De cornbinatie van beide elernenten levert in ruwe vorm de unifonne grondslag op, die
vervolgens wordt gecorrigeerd met de vrijstellingen en de afwijkende maatregelen die de
lidstaten op basis van art. 28 Zesde Richtlijn mogen handhaven tijdens de overgangsperi-
ode. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat zelfs vrijstellings- en overgangsbepa-
lingen die een zekere discretionaire bevoegdheid aan de lidstaten lijken te verlenen, uni-
form rnoeten worden uitgelegd. In dit verband speelt niet aileen de vaststelling van de ei-
gen middelen een rot maar ook het neutraliteitsbeginsel, dat voorschrijft dat
gelijksoortige handeJingen die met elkaar concurreren. op gelijke wijze dienen te worden
behandeld.

933 In haar conclusie van 10 mei 2005. Transportmaatschappij Traffic. Jurispr. 2005. p. 1-9089.ill. 247/
04. merkte A-GStix-Hackl het volgende op over de invoerrechten: 'Bijinvoerrechten gnat het om eigen
middelen van de Gemeenschap. De Gemeenschap is btj uitsluiting bevoegd om deze te regelen. Hieruit voIgt-
zoals de Nederlandse regering op goede gronden heeft opgemerkt - dot er een bijzonder belang bestaat btj een
uniforme toepassing in de gehele Gemeenschap, wat verklaart waarom eventuele bijzonderheden van het nati-
onale recht door het douanewetboek stn"kt worden begrensd.·

934 Arrest van 5 februari 1982. Cooperatieve aardappelenbewaarplaats, nr, 154/80. BNB1981/232. In
de aIgemene jurisprudentie wordt vaak verwezen naar het arrest van 18 januari 1984. Ekro, Dr.
327/82. jurispr. 1984. p. 107.
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In de volgende paragrafen bespreek ik de definitie van 'economische activiteit' (par. 4.3),
'maatstafvan heffing' (par. 4.4) en 'vrijstellingen' (par. 4.5) aan de hand van de jurispru-
dentie van het HvJ EG. Ik sluit afmet een condusie (par. 4.6). Ik begin met een algemene
analyse van de opvatting van het HvJ EG over het systeem van de btw aIs eigen middel
(par. 4.2).

4.2 SYSTEEM VAN DE BTW ALS EIGEN MIDDEL

Over de opzet en de werking van het systeem van de eigen middelen heeft het HvJ EG een
aantal arresten gewezen. Het onderwerp van deze arresten is vooral de verde ling van de
risico's en de inkomstenderving indien de eigen middelen niet kunnen worden gemd, of
en hoe een onjuiste berekening van de eigen middelen dient te worden gecorrigeerd. Deze
arresten gaan over de TEM (de invoerrechten en de landbouwheffingen) die de lidstaten
aan de grens innen en na inhouding van een kostenvergoeding aan de Commissie ter be-
schikking moeten stellen. Tussen de inning aan de grens en de betaling aan de Commissie
bestaat een directe band via de boeking van de verschuldigde TEM in de boekhouding die
de lidstaten voor dit doel bijhouden.

De discussies die de Commissie met de lidstaten heeft over de btw hebben een ander ka-
rakter. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, is de btw als eigen middellosser komen te
staan van de bron, i.e. de btw die de lidstaten daadwerkelijk ontvangen (zie voor een be-
schrijving van deze ontwikkeling par. 4.2. van Deel I). De berekening van de btw gebeurt
aan de hand van statistische gegevens, afgetopt op een percentage van het bruto nationaal
inkomen van elke lidstaat. De wijze van samenstelling van de statistieken is een aantal
keer gewijzigd, vooral op aandringen van de Commissie. Ook zijn de methodes voor de
onderbouwing van de berekeningen en de controle daarop in de loop van de tijd aange-
scherpt. De kern van de btw als eigen middel is dezelfde gebleven: de uniforme grondslag
van de Zesde Richtlijn. Over de wijze waarop de regelgeving over de eigen middelen en de
Zesde Richtlijn in elkaar passen, he eft het HvJ EG een belangrijk arrest gewezen.935 De
overwegingen van het HvJ EG zijn summier; voor een goed begrip van de achtergronden
raad ik aan de condusie van advocaat-generaalJacobs te raadplegen. Hierna bespreek ik
de algemene lijnen van de condusie en het arrest, die een goed beeld geven van de wer-
king van het systeem dat voor de berekening van de eigen middelen geldt. Zoals ik daarna
zal aangeven, bemvloeden deze algemene lijnen ook de heffing van de btw in de dagelijk-
se praktijk.

Duitsland paste op basis van art. 28, lid 3, sub b, Zesde Richtlijn tijdens de overgangsperi-
ode een vrijstelling toe op bepaalde prestaties van de Bundespost op het gebied van de te-
lecommunicatie. De Comrnissie en Duitsland verschilden van mening over de uitlegging
van art. 9, lid 2, tweede gedachtestreepje, Verordening nr. 2892/77, dat voorschreef dat
voor de handelingen die de lidstaten vooralsnog mochten blijven vrijstellen, de grondslag
werd berekend alsof die handelingen waren belast. Duitsland had uit deze bepaling afge-
leid dat de voorbelasting die de Bundespost voor deze prestaties had betaald in overeen-
stemming met de normale regels van de grondslag mocht worden afgetrokken, zodat
slechts de nettowaarde van de handelingen van de Bundespost tot de grondslag werd ge-
rekend. De Comrnissie be streed dat de voorbelasting mocht worden afgetrokken, omdat
de Bundespost geen daadwerkelijk recht op aftrek had en de voorbelasting dus onzicht-
baar in de prijs van haar diensten verwerkte. Duitsland trok een deel van de daadwerke-
lijke opbrengst dus afvan de grondslag voor de eigen middelen, stelde de Commissie.

Advocaat-generaalJacobs zette eerst in grote lijnen het systeem uiteen voor de berekening
van de grondslag van de eigen middelen. Hij merkte op dat in het gekozen systeem de ver-
schillen in tarief tussen de lidstaten worden geneutraliseerd, omdat het systeem uitgaat

935 Arrest van 23 mei 1990, Commissie tegen DuitsJand, nr. 251/88, Jurispr. 1990, p. [-2107.
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van een uniforme grondslag. De grondslag wordt berekend aan de hand van de opbrengs-
ten (berekend op basis van de belastbare handelingen, waarvan de vrijgestelde handelin-
gen van art. 13 tot en met 16 Zesde Richtlijn worden uitgezonderd), die worden gedeeld
door het (gemiddeld gewogen) tarief. Ongeacht de hoogte van het tarief. wordt de grond-
slag in aIle lidstaten op dezelfde wijze vastgesteld. De advocaat-generaal kon voor het
standpunt van geen van beide partijen voldoende steun vinden in de tekst van Verorde-
ning nr. 2892/77. Hij analyseerde vervolgens het belang van het beginsel van de netto-
waarde, waaraan Duitsland refereerde. Dit beginsel houdt in dat slechts de toegevoegde
waarde in iedere schakel of ieder stadium van de productie of de verhandeling aan de btw
wordt onderworpen. De advocaat-generaal leidde uit de jurisprudentie van het HvJ EG af
dat dit beginsel niet onbeperkt toepassing vindt. Hij verwees naar de arresten over de in-
voer van goederen uit andere lidstaten door particulieren (par. 2.2.2) en over de verkoop
van tweedehandsgoederen (par. 2.2.3), waaruit blijkt dat het beginsel van de nettowaarde,
geen btw over btw, niet absoluut is.936 Uit dit beginsel kon het antwoord op de vraag niet
worden afgeleid.

De advocaat-generaal knoopte aan bij de doelstelling van de communautaire wetgeving in
ruime zin en de spedfieke functie van art. 9, lid 2, Verordening nr. 2892/77. Hij merkte
op: 'Volgens het besluit eigen middelen !teeft verordening nr. 2892/77 tot doel, een uniforme heffings-
grondslag van de btw-middelen in te voeren. Evenzo beoogt de Zesde richtlijn onder meer, de bepaling
van die uniforme !teffingsgrondslag te vergemakkelijken door de vaststelling van gemeenschappelijke
regels voor de btw-heffing. Ben uniforme heffingsgrondslag dient impIidet ter verzekering van een eer-
lijke en consistente lastenverdeIing over de lidstaten voor de op te brengen eigen middelen, of, zoals ad-
vocaat-generaal Darmon het uitdrukt in zijn condusie in zaak 107/84 (Commissie/Duitsland, ]urispr.
1985, p. 2655), ter verzekering van een 'voor elke Iidstaat gelijke belastingregeling' (p. 2659) ((of'een
zelfde belastingstelsel in alle lidstaten' (p. 2662)).' De advocaat-generaal omschreef de doelstel-
ling van de regelgeving over de eigen rniddelen als de verzekering van een eerlijke en con-
sistente lastenverdeling tussen de lidstaten. De advocaat-generaal gaf aan dat de doelstel-
ling alleen kan worden bereikt als de vrijgestelde handelingen die de lidstaten tijdens de
overgangsperiode mogen blijven belasten, op aile punten gelijk worden behandeld met
vrijgestelde handelingen, en belaste handelingen die de lidstaten tijdens de overgangspe-
rio de mogen b1ijven vrijsteIlen, op aile punten gelijk worden behandeld met belaste han-
delingen. Bij de laatste gelijkstelling hoort het recht op aftrek van voorbelasting. De advo-
caat-generaal condudeerde dat de methode van de Commissie verder ging dan nodig was
voor het behoud van de uniforme grondslag. De advocaat-generaal gaftoe dat de methode
die Duitsland voorstond niet helemaal zuiver was, omdat zij betekende dat een theore-
tisch bed rag aan voorbelasting in mindering werd gebracht en niet de daadwerkelijke
voorbelasting, maar de gedachte benaderde de doelstelling van Verordening nr. 2892/77
en het stelsel van de eigen middelen het dichtst.

Her HvJ EG oordeelde dat de Commissie niet heeft kunnen aantonen dat de methode die
Duitsland voorstond in strijd was met art. 9, lid 2, tweede gedachtestreepje. Verordening
nr. 2892/77. Het HvJ EG overwoog dat deze bepating tot doel had de lidstaten voor de be-
rekening van de eigen middelen ge1ijk te behandelen. Het HvJ EG dee Ide de twijfel van de
advocaat-generaal over de zuiverheid van de methode niet. Het overwoog dat: 'Aangezien
het bedrag dat de Bondsrepubliek van de omzetvan de Bundespost op telecommunicatiegebied aftrekt,
precies overeenstemt met de aan haar leveranciers betaalde voorbelasting, heeft het toegepaste btw-ta-
rief geen invloed op die heffingsgrondslag, die wordt berekend aan de hand van de som van de nettto-
inkoopwaarde en de door de Bundespost toegevoegde waarde'.

936 De Commissie verwees naar de vrijstellingen zonder aftrek, die eveneens een aanwijzing zouden
zijn dat het beginsel van de nettowaarde geen absoluut beginsel vorrnt. Deze opmerking vind ik
in de litigieuze situatie weinig overtuigend, omdat Verordening nr. 2892/77 impliceett dat de vrij-
gestelde handeling voor de berekening van de grondsJag als een belaste handeling moet worden
behandeld.
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Waar de advocaat-generaal uitging van de verborgen btw-Iast die de afuemers van de presta-
ties van de Bundespost droegen, ging het HvJ EG uit van de exact bepaalbare btw die de le-
veranciers aan de Bundespost in rekening brachten. Zoals uit de jurisprudentie over de
maatstafvan hefting blijkt (par. 4.4.4), benadert het HvJ EG de btw vaak op economische
wijze. Ook bij de berekening van de eigen middelen speelt dit principe een rol. Aan de
hand van de cijfers in de boekhouding van de Bundespost is de omvang van de opbrengs-
ten (maatstafvan hefting) en de voorbelasting (correctie eigen middelen) vast te stellen.

Behalve een beschrijving van de rol van de btw bij de werking van het stelsel van de eigen
middelen, bieden de conclusie en het arrest ook een overzicht van de methodes van
rechtsvinding die vaak worden gebruikt in het communautaire recht. Indien de tekst niet
voldoende duidelijk is, dient aan de hand van context en doel en strekking te worden be-
paald hoe een begrip of be paling moet worden uitgelegd.

In het arrest over de inbreukprocedure die de Commissie had aangespannen tegen Frank-
rijk over de verschuldigdheid van btw over de terbeschikkingstelling van tolwegen=" ging
het HvJ EG in op de mogelijke verjaring van een vordering tot betating van eigen midde-
len. Eerst stelde het HvJ EGvast dat Frankrijk de op hem rustende verplichtingen niet was
nagekomen, door de eigen middelen niet ter beschikking van de Commissie te stellen.
Hoewel een verjaringsterrnijn voor de inning van de btw zowel in de Zesde Richtlijn=" als
in de regeling inzake de eigen middelen ontbreekt, kan de fundamentele eis van rechts-
zekerheid zich ertegen verzetten dat de Commissie alsnog betaling van eigen middelen
eist.939

Het HvJ EG verwees naar art. 7, lid 1, Verordening nr. 1552/89, op basis waarvan de lidsta-
ten de Commissie een overzicht moesten zenden van het totale bedrag van de voor het
voorgaande kalenderjaar berekende grondslag van de eigen btw-middelen waarop het in
art. 1 van deze verordening bedoelde uniforme percentage moest worden toegepast. Vol-
gens art. 9, lid 1, Verordening nr. 1552/89 konden de rectificaties die om welke redenen
dan ook nodig waren, slechts in overleg tussen de Commissie en de betrokken lidstaat
worden aangebracht. Stemde de lidstaat niet in met een rectificatie, dan nam de Cornmis-
sie, na een nieuw onderzoek, de maatregelen die zij nodig achtte. Art. 9, lid 2, Verorde-
ning nr. 1552/89, hoewel niet geschreven voor inbreukprocedures, sloot elke rectificatie
na vier begrotingsjaren uit. Het HvJ EG nam aan dat de overwegingen van rechtszeker-
heid, die aan deze termijn ten grondslag lagen, van overeenkomstige toe passing waren in-
dien de Commissie besloot een niet-nakomingsprocedure in te leiden om alsnog betaling
van eigen btw-middelen te verkrijgen. De Commissie, die pas op 21 oktober 1997 het on-
derhavige beroep had ingesteld, kon slechts vanafhet begrotingsjaar 1993 alsnog betaling
van de eigen btw-middelen, vermeerderd met vertragingsrente, eisen.

In de zaken tussen de Commissie en de lidstaten Ierland'"? en het Verenigd Koninkrijk?"!
over de terbeschikkingstelling van tolwegen, kwam het HvJ EG tot hetzelfde oordeel. Om-
dat de Commissie de inbreukprocedure tegen deze twee lidstaten een jaar later had inge-
leid, werden de eigen middelen van deze lidstaten vanafhet begrotingsjaar 1994 gevor-
derd.

937 Arrest van 12 september 2000, Commissie tegen Frankrijk, Dr. C-276/97,Jurispr. 2000, p. 1-6251.
938 Arrest van 19 november 1998, SF!,Dr. C-85/97,Jurispr. 1998. p. 1-7447.
939 Arrest van 14 juli 1972. ACNAtegen Commissie, Dr. 57/69, Jurispr. 1972. p. 933.
940 Arrest van 12 september 2000. Commissie tegen Ierland, Dr. C-358/97,Jurispr. 2000. p. 1-6301.
941 Arrest van 12 september 2000. Cornmissie tegen het Verenigd Koninkrijk. Dr. C-359/97,Jurispr.

2000. p. 1-6355.
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4.3 ECONOMISCHE ACTIVITEIT

4.3.1 Inleiding

De samenhang tussen art. 2 (werkingssfeer) en art. 4 (belastingplichtige) Zesde Richtlijn
betekent dat een ieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, als belasting-
plichtige wordt beschouwd. Het begrip 'economische activiteit' speelt dus een sleutelrol
voor de heffing van btw. Het bepaalt tevens de omvang van de activiteiten die voor de hef-
fing van de eigen middelen in aanmerking moeten worden genomen. In de volgende pa-
ragrafen wordt eerst een arrest aangehaald waarin een verband werd gelegd tussen dit be-
grip en het eigenmiddelenstelsel (par. 4.3.2). Vervolgens wordt een algemeen overzicht ge-
geven van de jurisprudentie over het begrip 'economische activiteiten' (par. 4.3.3).

4.3.2 Plaats van het begrip 'economische activiteit' in het stelsel van eigen
middelen

Aan de jurisprudentie ontleen ik het volgende voorbeeld waarin - indirect - op het ver-
band met de eigen middelen werd gewezen. Advocaat-generaal Lenz942 leidde in zijn con-
clusie over de werkzaarnheden van Nederlandse notarissen en gerechtsdeurwaarders uit
de Eerste Richtlijn en de opzet van het stelsel van de eigen middelen af dat het begrip 'eco-
nomische activiteiten' ruim moet worden uitgelegd, omdat alleen op deze wijze een sy-
steem ontstaat dat eenvoudig en neutraal is. Hij leidde hieruit af dat de uitzonderingen op
art. 2, zoals art. 4, lid 5, dat werkzaamheden door publiekrechtelijke lichamen 'als over-
heid' van de werkingssfeer uitsluit, beperkt moeten worden uitgelegd. Tot slot besprak ad-
vocaat-generaal Lenz de mogelijkheid om de werkzaamheden van notarissen en gerechts-
deurwaarders onder art. 28, lid 3, sub b, jo. Bijlage F punt 2, van de btw te blijven vrijstel-
len. Nadat hij had vastgesteld dat Nederland zich niet op deze overgangsbepaling had
beroepen, merkte de advocaat-generaal op dat Nederland evenmin de consequenties had
getrokken die voor de eigen middelen aan de overgangsbepaJing zijn verbonden, Neder-
land had de omzetten van notarissen en gerechtsdeurwaarders bij de berekening en stor-
ting van de eigen middelen in aanmerking moe ten nemen.

De opmerking van de advocaat-generaal illustreert indirect het belang van economische
activiteiten voor het eigenmiddelenstelsel: deze activiteiten worden in aanmerking geno-
men, andere activiteiten niet. Slechts die economische activiteiten die uiteindelijk tegen
vergoeding worden verricht, worden bij de berekening van de grondslag meegenomen
(par. 4.4). De maatstafvan heffingvan de vrijgestelde handelingen die niet onder een over-
gangsbepaling vallen, wordt vervolgens van de grondslag uitgesloten (par. 4.5).

Bijl943tekende aan dat alle andere lid-staten behalve Belgie de bedoelde werkzaamheden
tot het kader van de onderneming van notarissen en gerechtsdeurwaarders rekenden. Te-
gen Belgie heeft de Commissie geen maatregelen genomen, omdat deze lid-staat bereid
bleek een compenserende bijdrage aan de eigen middelen te voldoen. De Commissie han-
teert kennelijk een praktische benadering ten aanzien van een inbreukprocedure.

4.3.3 Overzicht jurisprudentie

Een ieder die zelfstandig een economise he activiteit verricht, wordt als belastingplichtige
beschouwd.v'" De leveringen van goederen en diensten die een als zodanig handelende be-

942 Condusie van 12 februari 1987, Commissie tegen Nederland, nr. 235/85,Jurispr. 1987. p. 1471.
943 FED1987/341.
944 Vergelijk de opmerkingen van A-GSir Gordon Slynn in zijn conclusie van 28 oktober 1987. Apple

& Pear Development Council, nr. 102/86, Jurispr. 1988, p. 1443, over de samenhang tussen de be-
grippen 'economische activiteiten' en 'belastingpJichtige'. Hij benadrukte dat beide begrippen
een eigen, zelfstandige, betekenis hebben.
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lastingplichtige verricht, vallen binnen de werkingssfeer van de btw. Het begrip 'econo-
mische activiteit' heeft een ruime betekenis, en omvat aIle (voorbereidende) handelingen
van een belastingplichtige die verband houden met een belastbare handeling.?" Rechts-
vorm, doe 1en oogmerk spelen geen rol; bij de afbakening van economische activiteiten
worden uitsluitend objectieve criteria aangelegd. De autoriteiten mogen om objectieve ge-
gevens vragen die de intentie van de verzoeker om economische activiteiten te gaan ver-
richten, ondersteunen. Zelfs indien de intentie om econornische activiteiten te verrichten
niet wordt waargemaakt door omstandigheden buiten de wil van de betrokkene, blijft het
recht op aftrek behouden?": de status van belastingplichtige kan niet met terugwerkende
kracht worden ontnomen. De autoriteiten mogen objectieve gegevens opvragen om de
verklaring van de belastingplichtige omtrent zijn voorgenomen activiteiten te toetsen.
Advocaat -generaal Slynn'"? merkte op dat de verklaring van de aspirant-belastingplichtige
voldoende bewijs kon zijn. Of deze verklaring als bewijs wordt aanvaard, kan afhangen
van de inrichting van het bedrijfsrniddel dat voor de voorgenomen handeling is verwor-
yen en van de geschiktheid voor de uitvoering van deze handeling. Hij zal hebben bedoeld
dat bij de aanschafvan een kampeerwagen meer bewijs van de aspirant-belastingplichtige
mag worden verlangd dan bij aanschafvan een kerncentraIe.

De uitzonderingen op dit begrip dienen beperkt te worden uitgelegd, zoals de uitsluiting
van werkzaamheden van publiekrechtelijke lichamen aIs overheid (par. 3.3.3.1) en de
werkzaamheden van onzelfstandigen.P" Voor beide uitsluitingen gelden strenge criteria,
die de schending van de neutraliteit beogen te voorkomen. Bij de afbakening van het be-
grip 'economische activiteit' neemt de neutraliteit een belangrijkere plaats in dan de
noodzaak van een uniforme berekening van de eigen rniddelen. Dit laatste punt is vooral
verbonden met de afbakening van de belastbare feiten van art. 2 Zesde Richtlijn, waar de
regelgeving over de eigen middelen naar verwijst. De ruime definitie van het begrip 'eco-
nomische activiteit' is in overeenstemming met het aIgemene karakter van de btw, en
met de vaste rechtspraak dat aile handelingen die tegen vergoeding worden verricht, aan
de hefting zijn onderworpen, tenzij zij expliciet van de hefting zijn uitgezonderd. Dit as-
pect keert ook terug bij de bespreking van de vrijstellingen (par. 4.5).

4.4 MAATSTAF VAN HEFFING

4.4.1 Inleiding

Het volgende element dat ik bespreek over de berekening van de eigen middelen is de
maatstafvan hefting. Aan de hand van de opbrengsten, die zij door het (gewogen gernid-
deld) tarief delen, stellen de lidstaten de grondslag vast. In par. 4.4.2. worden voorbeelden
uit de jurisprudentie besproken waarin een verband wordt gelegd tussen de maatstafvan
hefting en het eigenmiddelenstelsel. Tot slot voIgt een overzicht van de belangrijkste con-
clusies uit de jurisprudentie over de maatstafvan heffing (par. 4.4.3).

4.4.2 Plaats van het begrip 'maatstafvan hefting' in het stelsel van eigen
rniddelen

Het HvJ EG laat de lidstaten weinig ruimte om afte wijken van de Zesde Richtlijn, zelfs
niet in situaties waarin een dergelijke afwijking is beoogd. Zelfs goedgekeurde maatrege-
len die de lidstaten op basis van art. 27 hebben ingevoerd, zijn aan strenge voorwaarden
onderworpen. Een restrictieve teleologische interpretatie dus: het HvJ EG controleert of

945 Arrest van 14 februari 1985, Rompelman, nr. 268/83, BNB 1985/315.
946 Arrest van 29 februari 1996, INZO, nr. C-110/94, VoN 1996, p. 1396.
947 Condusie van 15 november 1984, RompeIman, nr. 268/83. ]urispr. 1985, p. 655.
948 Arrest van 25 juli 1991, Ayuntamiento de Sevilla / Recaudadores de las Zonas primera y segunda,

nr. C-202/90, ]urispr. 1991, p. 14247.
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de maatregel uitwerkt conform doel en strekking, en hanteert hierbij een beperkende uit-
leg. De strenge leer betekent dat de lidstaten aandacht besteden aan de formulering van
de doelstelling als ze een maatregel op basis van art. 27 aanvragen. Ze beseffen dat deze
maatregelen ook dienen te voldoen aan de algemene beginselen van het communautaire
recht, zoals het proportionaliteitsbeginsel.

In het arrest BP Soupergaz=" overwoog het HvJ EG dat art. 11 A, lid 1950• en art. 11 B. lid
1 en 2. en art. 17. lid 1 en 2. nauwkeurig de modaliteiten vermelden voor de vaststelling
van de maatstafvan hefting. respectievelijk de voorwaarden voor het ontstaan en de om-
vang van het recht op aftrek. Deze bepalingen laten de lidstaten geen enkele beoordelings-
marge bij de toepassing ervan. Zij zijn voldoende duidelijk, onvoorwaardelijk en nauw-
keurig. en kennen de particulieren rechten toe waarop zij zich voor de nationale rechter
kunnen beroepen tegen een nationale regeling die daarmee onverenigbaar is. De inhoud
en de betekenis van deze bepalingen zijn dus in alle lidstaten gelijk. Deze conclusie geeft
de kern weer van de jurisprudentie over de maatstaf van hefting en het recht op aftrek,
die beide een belangrijke rol vervullen in het btw-stelsel. Het belang geldt niet alleen voor
de functie van de btw bij de werking van de interne markt, maar ook voor de werking van
het stelsel van de eigen rniddelen.

De afwijkende maatregelen die op basis van art. 28 Zesde Richtlijn zijn toegestaan, nemen
in de regelgeving over de eigen rniddelen een bijzondere positie in. De keuze van een lid-
staat om van deze maatregelen gebruik te maken, mag geen invloed hebben op de grond-
slag voor de berekening van de eigen middelen.P'" Een marginaal effect op de grondslag
is niet uit te sluiten, omdat de lidstaten toestemming kunnen vragen om de omzet van de
betreffende handelingen te ramen. Omdat dergelijke beschikkingen zijn afgegeven. vindt
de berekening van de grondslag niet geheel nauwkeurig plaats. De afwijkende maatrege-
len zijn derhalve vooral om andere redenen aan strenge voorwaarden gebonden, namelijk
om de interne markt te beschermen en de neutraliteit en de eenvoud van het btw-stelsel
te garanderen. De toegestane afwijkingen dienen beperkt te worden uitgelegd, omdat zij
de lidstaten slechts toestaan enige tijd te nemen om de nationale wetgeving aan de Zesde
Richtlijn aan te passen. De lidstaten die daarvan gebruikmaken dienen te streven naar in-
voering van de normale regels, en mogen de afwijkingen na afschaffing niet opnieuw in-
voeren.

De wijzigingen in de samenstelling van de eigen rniddelen hebben geleid tot een aanzien-
lijke afname van het aandeel van de btw in de inkomsten die op de communautaire be-
groting worden opgevoerd. Advocaat-generaal Geelhoed952 leidde uit deze afname af dat
argumenten die zijn gebaseerd op de uniforme toepassing van de bepalingen van de Zesde
Richtlijn om de eigen rniddelen te beschermen, aan belang zouden hebben ingeboet. Het
arrest ging over de geldigheid van een derogatiebeschikking als bedoeld in art. 27 Zesde
Richtlijn. op basis waarvan Duitsland de aftrek van voorbelasting op autokosten vaststelde
op 50%. ongeacht het daadwerkelijke gebruik voor belaste doeleinden. De advocaat-gene-
raal verwees naar het argument van de regeringen van Duitsland en het Verenigd Konink-
rijk en de Raad, dat art. 27. lid 1, tweede volzin, Zesde Richtlijn vooral zou zijn bedoeld
om de opbrengst van de btw als een van de eigen rniddelen veilig te stellen. Hij achtte dit
argument niet overtuigend, omdat een dergelijk verband nergens uit zou blijken. Hij
voegde hieraan toe dat het argument door de evolutie en de samenstelling van de eigen

949 Arrest van 6 juli 1995. BP Soupergaz, ill. C-62/93, Jurispr. 1995, 1-01883.
950 In het arrest van 5 februari 1982, Cooperatieve aardappelenbewaarplaats, nr. 154/80, BNB1981/

232, overwoog het HvJ EG dat het begrip 'tegenwaarde' van art. 8, sub a, Tweede Richtlijn, even-
min voor zijn betekenis naar het recht van de lidstaten verwijst.

951 Van en.ige invloed kan sprake zijn indien de lidstaat toestemming heeft gekregen om de ornzet
van de handelingen die onder de overgangsbepaling vallen. te ramen.

952 Arrest van 29 april 2004, Sudholz, nr. C-17/01, NTFR2004/674.
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middelen volstrekt achterhaald was, omdat de Raad een vierde middel had gejntrodu-
ceerd en de btw-opbrengsten sterk waren gedaald door opvolgende maatregelen.

Het HvJEGmerkte, kennelijk in reactie op de opmerkingvan de advocaat-generaal, op dat
het effect van de vereenvoudigingsmaatregel die Duitsland op grond van art. 27 had inge-
voerd, een 'globaal effect' op de eigen middelen had. Dit globale effect stond aan de toe-
laatbaarheid van de vereenvoudigingsmaatregel niet in de weg_953 Ik leid hieruit af dat het
HvJEGde mening van de advocaat-generaal op dit punt niet deelt, en wil blijven toetsen
of de lidstaten naar evenredigheid en in overeenstemming met de afspraken in de regel-
geving over de eigen middelen blijven bijdragen aan de begroting. Een 'globaal effect' op
de eigen middelen zou in deze visie toelaatbaar zijn, maar een meer dan globaal effect
niet. Ik voel meer voor deze laatste benadering, omdat de afspraken over de eigen midde-
len zijn gebaseerd op de veronderstelling dat alie lidstaten zich hieraan houden. De lidsta-
ten kunnen aan de afname van het btw-deel van de eigen middelen geen bevoegdheid ont-
lenen om zich eenzijdig aan de gezamenlijk gemaakte afspraken te onttrekken. Die af-
spraken, waarvan niet aileen de verlaagde percentages en de aftopping van de grondslag
onderdeel uitrnaken, zijn gebaseerd op de consensus binnen de Raad, zodat elke afwijking
daarvan (hoe insignificant ook) slechts met instemming van aile lidstaten mogelijk is.

De economische benadering van het begrip 'maatstafvan hefting' wordt geillustreerd
door de opmerking van advocaat-generaal Da Cruz Vilaca, die opmerkte dat de btw, als
verbruiksbelasting, hetgeen is uitgegeven zo nauwkeurig mogelijk dient te belasten. De
normale waarde van de goederen of diensten mag naar zijn mening slechts de werkelijke
waarde (ik neem aan dat hij hiermee doe Ide op de tegenprestatie die de belastingplichtige
ontvangt) vervangen, indien er geen andere oplossing te vinden is die beter bij de subjec-
tieve waarde aansluit.F"

4.4.3 Overzicht jurisprudentie

Uit de jurisprudentie van het HvJEGkan worden afgeleid dat de maatstafvan hefting ailes
omvat wat de leverancier of dienstverrichter van de koper of de ontvanger of van een der-
de verkrijgt ofmoet verkrijgen. Uit het systeem van de Tweede Richtlijn leidde het HvJEG
af dat, wil een dienst belastbaar zijn, een directe band dient te bestaan tussen de vergoe-
ding ('de belastinggrondslag') en de dienst.955 Een onbepaalbare vermindering van de
waarde van de aandelen van de leden was niet voldoende.F" Dit bleek uit de voorwaarde
dat de vergoeding in geld moest kunnen worden uitgedrukt, en dat de btw proportioneel
moest zijn aan de maatstaf"?

Slechts bij uitzondering mogen de lidstaten op grond van art. 27 Zesde Richtlijn afwijken
van de algemene regels voor de vaststelling van de maatstaf, en dan nog aileen voor zover
nodig om het beoogde doel (vereenvoudiging enJofvermijding van fraude en ontwijking)
te bereiken, De Belgische maatregel over de maatstafvan hefting bij de verkoop van twee-

953 Ik verwijs naar art. 6, lid 4, Verordening Of. 1552/89, op basis waarvan de lidstaten de btw op de
aankoop van aardolieproducten en personenautomobielen, alsmede de kosten voor lease, huur,
onderhoud en reparatie van deze voertuigen, voor zover deze voor beroeps- ofbedriifSdoeleinden worden
gebruikt mochten aanmerken als aftrekbare voorbelasting, hoewel zij de aftrek hadden uitgeslo-
ten op basis van art. 17, lid 6, Zesde Richtlijn. De combinatie van beide regels leidde ertoe dat 50%
van de voorbeiasting als niet-zakelijk rnoest worden aanmerken, en dat dit gedeelte niet van de
grondslag kon worden afgetrokken.

954 Conclusie van 14 juli 1988, Naturally Yours Cosmetics, Dr. 230/87, jurispr, 1988, p_6365_
955 Arrest van 5 februari 1982, Cooperatieve aardappelenbewaarplaats, Of. 154/80, BNB 1981/232.
956 Vergelijk de opmerking van A-G Sir Gordon Slynn in de conclusie van 28 oktober 1987, Apple &

Pear Development Council, Of. 102/86, Jurispr. 1988, p. 1443, die sprak van een 'quid pro quo' als
het noodzakelijke element van een belastingplichtige (ik neem aan dat is bedoeld: 'belastbare')
handeling.

957 Arrest van 8 maart 1988, Apple & Pear Development Council, Dr. 102/86, Jurispr. 1988, p. 1443.

Rol van het Hv] EG in het stelsel van de eigen middelen - noodzaak uniforme grondslag 379



de hands auto's was echter een complete en algemene afwijking van de beginselen van
art. 11 Zesde Richtlijn, zodat niet kon worden aanvaard dat hij was bedoeld om ontwij-
king en fraude te voorkomen. De maatregel was disproportioneel.F" De speciale maatre-
gel van het VereDigd Koninkrijk voor de bepaling van de maatstafvan hefting bij verko-
pen via op eigen naam handelende agenten was Diet disproportioneel, omdat hij systema-
tisch verlies van belastinginkomsten probeerde te voorkomen. Hoewel de maatstaf van
hefting diende te worden vastgesteld op de marktwaarde, tekende het HvJ EG hierbij aan
dat deze bepaling diende te worden uitgelegd in het licht van art. 11 A, lid 1, sub a, Zesde
Richtlijn, Dit betekende dat de vergoeding zoveel mogelijk moest worden vastgesteld op
de prijs die aan de consument werd berekend.P? De kunstmatig vastgestelde maatstaf
mag nooit hoger zijn dan de marktprijs van de goederen of diensten.960961

Een belastingplichtige die bij de verkoop van goederen of diensten de vergoeding deels
accepteert via een kortingsbon of een dergelijk document, is in beginsel btwverschuldigd
over de volle prijs, i.e. het bedrag in geld plus de waarde van de kortingsbon. Indien hij de
waarde van de kortingsbon Diet vergoed krijgt en zelf de corresponderende inkomsten
derft, mag hij de waarde van de bon in rnindering brengen.962 Advocaat-generaal Van Ger-
ven wees erop dat de termen 'prijskorting' en 'prijsrabat' voor hun betekenis Diet expli-
ciet naar het recht van de lidstaten verwijzen. Hij verdedigde dat beide termen Diet be-
perkt behoeven te worden uitgelegd. Zowel de situatie waarin een deel van de aangeduide
prijs Diet wordt betaald als de situatie waarin een deel van de reeds betaalde prijs wordt
teruggegeven aan de klant op het moment waarop de verkoop wordt verricht, valt onder
het begrip prijsvermindering.

De jurisprudentie over de maatstafvan hefting, een van de kernelementen voor de bere-
kening van de uniforme grondslag, laat zien dat de bepalingen van de Zesde Richtlijn uni-
form moeten worden uitgelegd. Het HvJ EG geeft de voorkeur aan een economische bena-
de ring boven een juridische, waarbij het neutraliteitsbeginsel een leidende rol vervult. De
maatstafvan hefting bestaat uit de vergoeding, al hetgeen de belastingplichtige als tegen-
prestatie voor een prestatie verkrijgt van de afnerner of van een derde. De directe band
tussen de prestatie en de tegenprestatie, die op subjectieve wijze wordt vastgesteld en op
geld waardeerbaar moet zijn, staat voorop. Kortingen verrninderen de maatstafvan hef-
ting bij de belastingplichtige die deze korting draagt, zodra de korting onherroepelijk tot
zijn last komt. Een tegenprestatie in natura wordt gewaardeerd op hetgeen de verstrekker
daarvoor heeft opgeofferd, bijvoorbeeld de inkoopprijs of de kostprijs. De uitgangspunten
die het HvJEG heeft geformuleerd, leiden ertoe dat de btw-opbrengst proportioneei is aan
de daadwerkelijke opbrengst van de belastingplichtige. Deze uitgangspunten maken van
de btw een waarlijk neutrale hefting, die ongeacht de lengte van de handelsketen tot het-
zelfde resultaat leidt.

De maatstafvan hefting speelt een belangrijke rol binnen het eigenrniddelenstelsel, om-
dat de lidstaten een deel van deze maatstaf(de uniforme grondslag) als eigen middel aan
de Commissie ter beschikking moe ten stellen. De belangrijkste uitzondering op dit begin-
sel vormt de maatstafvan hefting van de vrijstellingen die de lidstaten toepassen. Over de
vrijstellingen handelt de volgende paragraaf

958 Arrest van 10 april 1984. Commissie tegen Belgie, nr. 324/82, ]urispr. 1984, p. 1861.
959 Arrest van 12 juli 1988, Direct Cosmetics, nrs. 138/86 en 139/86. Jurispr. 1988, p. 3937.
960 Arrest van 29 mei 1997, Skripalle. TIr. C-63/96, V·N 1998/6.27.
961 Vergelijk deze uitkomst met de toelichting van de Commissie op het oorspronkelijke voorstel

voor de Zesde Richtlijn van 29 juni 1973. De Commissie merkte op dat: 'Hetgeen namelijk maet wor-
den belast is de werkelijke uitgave van de consumenten en "iet een theoretische wearde van de goederen en dien-
sten.'

962 Arrest van 27 rnaart 1990. Boots, nr. C·126/88. FED1990/617.

380 De Tol van het Hv] EG binnen het hannonisatieproces



4.5 VRIJSTELLINGEN

4.5.1 Inleiding

De omzet van de vrijgestelde handelingen van art. 13 tot en met 16 Zesde Richtlijn telt bij
de berekening van de grondslag voor de btw niet mee. Om de precieze bijdrage van iedere
Iidstaat te bepalen, is het nodig te onderzoeken welke handelingen van de btw zijn vrij-
gesteld en hoe het HvJ EG de vrijstellingen uitlegt. Het HvJ EG legt de vrijstellingen in het
algemeen strikt uit, en baseert de uitlegging vooral op de doelstelling van iedere vrijstel-
ling. Om deze reden voIgt in deze paragraaf eerst een overzicht van de ontstaansgeschie-
denis van de Zesde Richtlijn (par. 4.5.2). Dit overzicht geeft aan dat de formulering van de
voorgestelde bepalingen niet wezenlijk duidelijker was dan de uiteindelijke tekst die de
Raad heeft aanvaard. De toelichting van de Commissie op deze bepalingen biedt toch enig
licht op de keuzes die de Raad uiteindelijk he eft gemaakt. Dit is anders voor de bepalingen
over onroerend goed. De duideJijke definities en bepalingen die de Commissie voorstelde,
heeft de Raad aanzienlijk afgezwakt en in minder dwingende bepalingen vervat. De Raad
was kennelijk van mening dat het niet noodzakelijk was de bepalingen over onroerend
goed, vanwege de verbondenheid met de lidstaat waar het zich bevindt, te harmonise-
ren.963 Na dit overzicht volgen voorbeelden uit de jurisprudentie waarin een verband
wordt gelegd tussen de vrijstellingen en de eigen middelen en waaruit blijkt welke plaats
de vrijstellingen innemen (par. 4.5.3). De paragraafwordt besloten met een overzicht van
de belangrijkste condusies uit de jurisprudentie over de vrijstellingen (par. 4.5.4).

4.5.2 Historisch overzicht

In het oorspronkelijke voorstel voor de Zesde Richtlijn van 29 juni 1973 werden de meeste
vrijstellingen afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de diensten werden verleend
door:
- hetzij publiekrechtelijke lichamen,
- hetzij instellingen zonder winstoogmerk,
- hetzij particuliere instellingen van sociale aard.

In de officiele toelichting op het eerste voorstel voor de Zesde Richtlijn=" merkte de Com-
missie op dat de vaststelling van een uniforme maatstaf van heffing, om bij de hefting van
de eigen middelen het vereiste evenwicht te waarborgen, een uniforme vaststelling van
de vrijstellingen impliceerde. Uitzonderingen dienden in een stelsel van een algemene
verbruiksbelasting zoveel mogelijk te worden vermeden.

Voor de keuzes in afdeling A van het voorstel verwees de Commissie naar de situatie in de
toenmalige Iidstaten, die kennelijk allemaal een vrijstelling toepasten op diensten op het
gebied van de posterijen, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, onderwijs en opvoe-
ding, sport en ten behoeve van instellingen van sociale, culturele of opvoedkundige aard.
De lidstaten mochten bepaalde vrijstellingen van geval tot geval afhankelijk maken van de
vervulling van een aantal voorwaarden, zoals de afwezigheid van een winstoogmerk, ei-
sen aan de personen die zijn beIast met het beheer en het bestuur, het prijsniveau en de

963 In het arrest van 16 januari 2003, Maierhofer, nr. C-315/00, FED2003/153, over de vraag of prefab-
woningen voor asielzoekers roerend of onroerend waren, overwoog het HvJEG dat het begrip 'on-
roerend goed' een communautair begrip is. Gezien de uitkomst van deze procedure - demonta-
bele zaken kunnen onroerend zijn - is dit de enig juiste opvatting. Niet alleen de hefting van de
eigen middelen vereist een communautaire definitie van alle vrijstellingen, maar ook de mogelij-
ke verstoring van het vrije verkeer binnen de interne markt, Onroerende zaken kunnen, in gede-
monteerde staat, deelnemen aan het vrije verkeer. B.G. van ZadeJhoffverdedigde in zijn disserta-
tie, Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde, Fed 1992, al dat 'onroerend
goed' een communautair begrip zou moeten zijn.

964 Zie VoN 1973 nr. 18A van 15 september 1973.
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afwezigheid van concurrentievervalsing ten nadele van cornmerciele ondernemingen
(lid 2, sub a). Handelingen die niet onontbeerlijk waren voor het verrichten van de vrijge-
stelde handelingen en handelingen die er in hoofdzaak toe strekten de instelling extra in-
komsten te verschaffen door de uitvoering van handelingen die verricht werden in recht-
streekse mededinging met commerciele ondernemingen, waren uitgesloten van de vrij-
stelling (lid 2, sub b).

De vrijstellingen in afdeling Bvan het voorstel waren te herleiden tot andere motieven,
grotendeels van algemeen politi eke aard. De vrijstelling voor kansspelen en loterijen vond
haar oorsprong in zuiver praktische rnotieven.P= De Comrnissie merkte op dat deze han-
delingen zich slecht leenden voor de hefting van btw, en dat het daarom doelmatiger was
om ze vrij te stellen. In de toelichting repte de Commissie niet over de redenen voor de
overige vrijstellingen, zoals die voor bepaalde financiele handeungen.P"

Over de verhuur en verpachting van onroerende goederen merkte de Commissie op dat
deze handelingen om rechnische, economise he of sociale redenen waren vrijgesteld, De
Comrnissie maakte evenwel onderscheid tussen woonhuizen en verpachtingen in de land-
bouw aan de ene kant, en verhuur in het kader van het hotelbedrijf en verhuur met een
commercieel of industrieel bedrijfskarakter aan de andere. De Commissie verklaarde de
keuze voor dit onderscheid Diet nader, doch enige toelichting valt afte leiden uit de keuze
om bepaalde leveringen van onroerende zaken, zoals bouwterreinen, te belasten, De toe-
voeging van 'economische bedrijvigheid' werd als voornaamste reden opgevoerd om de
levering van een bouwterrein en de oplevering van nieuw gebouwd onroerend goed te be-
lasten. Een soortgelijke reden zal aan de belasting van de verhuur van onroerend goed
voor comrnerciele en industriele doeleinden ten grondslag hebben gelegen. De voorgestel-
de vrijstellingen voor de levering van 'oud' onroerend goed en van andere terreinen dan
bouwterreinen waren, volgens de toelichting van de Commissie, terug te voeren op de vol-
gende redenen:
1. De eerdere verkrijging van het gebouw heeft geen enkel recht op aftrek van voorbelas-

ting gegeven=":
2. Het terrein is geen bouwterrein.

De vrijstellingen van art. 13 tot en met 16 Zesde Richtlijn vervullen een sleutelrol in de
regelgeving over de eigen middelen, omdat de lidstaten over de omzet van deze handelin-
gen geen eigen middelen verschuldigd zijn. De handelingen die de lidstaten tijdens de
overgangsperiode mogen blijven vrijstellen of bel asten, dienen bij de berekening van de
eigen rniddelen volgens de norrnale voor deze handelingen in de Zesde Richtlijn opgeno-
men bepalingen te worden meegenomen (par. 4.2).

4.5.3 Plaats van het begrip 'vrijsteUingen' in het stelsel van eigen middelen

Over de verhouding tussen de vrijstellingen en de eigen middelen maakte advocaat-gene-
raal Mischo een aantal elementaire opmerkingen.t'" De Raad had Italie toestemrning ge-

965 Her HvJEGverwees naar deze doelstelling in het arrest van 13 juli 2006. United Utilities, or. C-89/
OS,NTFR2006/1063.

966 Uit het Consultation Paper on modernising Value Added Tax obligations for financial services and
insurances, te vinden op de website van de Cornrnissie, kan worden afgeleid dat de vrijstelling
voor financiele diensten en verzekeringen vooral het gevolg was van technische moeilijkheden,
zoals de vaststelling van de maatstafvan heffing en de afuekbare voorbelasting. Deze doelstelling
lijkt niet zoveel te verschillen van die voor de vrijstelling van kansspelen en loterijen, hoewel het
HVJEG in het arrest United Utilities anders suggereert.

967 Deze reden lijkt deels te worden ondergraven door het voorstel van de Commissie om een rege-
ling in te voeren voor tweedehandsgoederen. Bij aankoop van 'oud' onroerend goed voor eigen
gebruik is dit argument wel bruikbaar.

968 Arrest van 21 februari 1989, Comrnissie tegen Italie, nr. 203/87,Jurispr. 1989, p. 371.
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geven om tot 31 december 1981 bepaalde leveringen van goederen en diensten en invoer
van goederen voor de slachtoffers van aardbevingen in Zuid-Italie vrij te stellen met recht
op aftrek. Italie paste deze vrijstelling ook na de genoemde datum toe. wat de Commissie
ertoe bewoog een inbreukprocedure te starten. De advocaat-generaaI verwierp het argu-
ment van de Italiaanse regering dat het hoofdstuk over de vrijstellingen in de Zesde Richt-
lijn niet limitatief zou zijn. Hij verwees naar de opmerking van de Comrnissie in het voor-
stel voor een Zesde Richtlijn dat de vasts telling van een uniforme maatstafvan hefting.
die nodig is om bij de hefting van de eigen middelen in de verschillende lidstaten het ver-
eiste evenwicht te waarborgen, impliceerde dat de gevallen waarvoor een vrijstelling
geldt, eveneens uniform moesten worden vastgesteld.

Italie voerde aan dat het belangrijkste doel van de Zesde RichtIijn de uniforme vaststelling
van de eigen middelen was. Omdat Italie, op verzoek van de Raad, maatregelen had getrof-
fen om de effecten voor de eigen middelen uit te schakelen, verdedigde het dat de vrijstel-
ling weI voldeed aan de doelstellingen van de Zesde Richtlijn. De advocaat-generaal wees
er ten eerste op dat ltalie de wens van de Raad niet respecteerde aangezien het de vrijstel-
ling niet had afgeschaft. Ten tweede erkende hij dat het doel van eenvormige hefting van
de eigen rniddelen zeker belangrijk is. maar dat dit niet het enige doel van de Zesde Richt-
lijn is. De uiteindelijke vorrning van een interne markt waar een gezonde mededinging
bestaat en waarvan de kenmerken analoog zijn aan die van een echte binnenlandse
rnarkt, vormt eveneens een belangrijk doe!. Het HvJEGsloot zich aan bij de conclusie van
de advocaat-generaal. Het HvJEGbenadrukte dat een lidstaat niet eenzijdig van de unifor-
me regeling van de Zesde Richtlijn mocht afwijken.

Een aardig voorbeeld dat de verbinding tussen de vrijstellingen, de overgangsbepalingen
van art. 28 Zesde RichtIijn en de eigen middelen illustreert, is de inbreukprocedure die de
Commissie had ingesteld tegen Spanje."? Spanje had een vrijstelling ingevoerd voor de
invoer en intracommunautaire verwerving van wapens, munitie en uitrustingen uitslui-
tend voor militair gebruik. De Commissie betoogde dat Spanje geen gebruik mocht ma-
ken van de overgangsregeling van art. 28. lid 3. sub b. Zesde Richtlijn. omdat het de vrij-
stelling pas drie jaar na de toetreding - met terugwerkende kracht - had ingevoerd. Span-
je voerde aan dat de vrijstelling de nationale veiligheid diende. Het verwees naar art. 223.
lid 1. sub b. EEG(art. 296. lid 1. sub b. EG970).De Comrnissie was van mening dat deze uit-
zondering eng moest worden uitgelegd.?" Zij concludeerde dat Spanje diende aan te to-
nen in welke mate de onderwerping aan de btw de wezenlijke belangen van zijn nationale
veiligheid aantastte. Wegens haar beperkte karakter zou de aangevoerde bepaling zich
niet lenen voor een extensieve uitiegging.

Advocaat-generaal Saggio en het HvJEG concludeerden dat het aan de lidstaat is die zich
op een uitzondering wil beroepen, het bewijs te leveren dat de vrijstelling de grenzen niet
overschrijdt. De advocaat-generaal erkende dat Spanje zijn nationale veiligheid wilde ver-
sterken, doch hij zag niet in hoe een vrijstelling van btw aan deze doelstelling kon bijdra-

969 Arrest van 16 september 1999, Commissie tegen Spanje, Dr. C-414/97. jurispr. 1999. p. 1-5585.
970 De huidige tekst luidt: .elke lidstaat kan demaatregelen nemen diehij noodzakelijk acht voorde beschmning

van de wezenli;jkebelangen van zijn vet1igheiden die betrekJdng hebben op de productie van ofde handel in wa-
penen, munitie en ooriogsmateriaal; die maatregelen mogen de mededingingsverhoudingen op de gemeen-
schappelijke markt niet wijzigen voorproducten die niet bestemd zijn voor sped/iek mt1ttaire doeleinden'.

971 Uit het antwoord van cornmissaris Bolkestein op de schriftelijke vraag van het Parlementslid
Maurizio Turco (NI) aan de Commissie van 16 december 2002, nr. P-3773/02 (Pb. 2003 Dr. C 161E/
142) kan worden afgele.id dat de Commissie tegenwoordig een iets minder streng stand punt in-
neemt. De vraag was of de vrijstelling die Spanje aan de katholieke kerk verleende, strijdig was
met de Zesde Richtlijn. De commissaris impliceerde dat de Commissie om twee redenen geen in-
breukprocedure tegen Spanje zou beginnen. Spanje had de eigen middelen overgemaakt en een
inbreukprocedure tegen Portugal. dat een juridisch ongelijksoortige regeJing had ingevoerd met
een gelijkwaardig economisch effect, was niet haalbaar. De Commissie besloot beide lidstaten on-
gemoeid te laten.
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gen. Hij merkte op dat de verschuldigde btw naar de Spaanse schatkist terugvloeide, 'met
uitzondering van het kleine percentage dat, als eigen middelen, in de kas van de Gemeenschap vloeit'.
Het HvJ EG sioot zich aan bij de opmerkingen van de advocaat-generaal. Spanje heeft niet
aangetoond op welke wijze de heffing van btw bij de invoer van defensiematerieel de vei-
ligheid van de staat in gevaar kon brengen. Het HvJ EG herhaalde de opmerking van de
advocaat-generaal dat de opbrengsten, met uitzondering van een klein deel dat voor de
eigen middelen is bestemd, naar de Spaanse schatkist zouden terugvloeien.

De andere argumenten van de Spaanse regering werden ook verworpen, zoals de gelijke
behandeling van oude en nieuwe lidstaten die in gevaar zou komen, indien nieuwe lidsta-
ten geen gebruik konden maken van art. 28 en de oude lidstaten weI. De advocaat-gene-
raal en het HvJ EG pareerden dit argument: indien Spanje de vrijstelling ten tijde van de
toetreding in de btw-wetgeving had opgenomen, had het de vrijstelling tijdens de over-
gangsperiode mogen toepassen. De invoering van een vrijstelling na toetreding - met te-
rugwerkende kraeht tot aan de toetreding - is niet aanvaardbaar. Het HvJ EG voistond met
de opmerking dat de overgangsbepaling van art. 28 Zesde Richtlijn beperkt moet worden
uitgelegd. Advocaat-generaal Saggio merkte in dit verband op dat aanvaarding ertoe zou
leiden dat nieuwe lidstaten de doelstelling van art. 28 (de lidstaten toe te staan de natio-
nale wetgeving geleidelijk aan de Zesde Richtlijn aan te passen) konden omzeilen.

De Commissie had nog aangevoerd dat het beroep van Spanje op art. 223, lid 1, EEG tar-
diefwas, omdat Spanje deze bepaling niet tijdens de precontentieuze fase had aange-
voerd. Advocaat-generaal Saggio verwierp de stelling van de Commissie, omdat zij in strijd
was met het algemene beginsel dat het recht van verweer voor de reehter vrijelijk en vol-
ledig moet kunnen worden uitgeoefend. Het HvJ EG sloot zieh aan bij de advocaat-gene-
raal, en merkte op dat een lidstaat niet verplicht is alle argumenten tijdens de preconten-
tieuze fase in te brengen. Van belang is slechts ofhet onderwerp van het geding duidelijk
is omschreven.

4.5.4 Overzicht jurisprudentie

De bepalingen over de vrijstellingen bevatten de belangrijkste eommunautaire begrippen,
hetgeen het HvJ EG vaak heeft benadrukt in zijn uitspraken over de uitleg van de in de in
deze bepalingen voorkomende tenninologie. Hierbij heeft het HvJ EG consequent aange-
geven dat de vrijstellingen eng moeten worden uitgelegd, omdat zij uitzonderingen vor-
men op de hoofdregel dat aile economische activiteiten aan de btw zijn onderworpen. De
uitzonderingen op de vrijstellingen dienen om dezelfde reden ruirn te worden uitgelegd,
omdat zij een terugkeer naar de hoofdregel betekenen, Het HvJ EG heeft overwogen dat
de keuze voor de in de Zesde Richtlijn opgenomen vrijgestelde handelingen weliswaar
niet is gemotiveerd, maar dat duidelijk is dat de uitverkoren handelingen 'stuk voor stuk zijn
opgesomd en nauwkeurig omschreven'. In de eonsiderans van de Zesde Richtlijn wordt sleehts
verklaard dat: 'Met het oog op een vergelijkbare heffing van de eigen middelen in aIle lidstaten een
gemeenschappelijke lijst van de vtijsteIlingen dient te worden vastgesteld'. Voor een door Duitsland
verdedigde bredere uitleg van het begrip 'diensten door openbare postdiensten' bestond
geen dwingende reden972, zodat deze lidstaat was gebonden aan de engere, communautai-
re betekenis van dit begrip. Uit deze overwegingen voIgt dat het de lidstaten niet is toege-
staan om nieuwe vrijstellingen te introdueeren dan weI de bestaande vrijstellingen een
strekking te verlenen die de richtlijngever niet heeft beoogd. Dit geldt ook voor de over-
gangsregeling van art. 28 Zesde Richtlijn. De invoering van een dergelijke vrijstelling met
terugwerkende kracht is in strijd met het doel van de communautaire bepaling.f?" Het is
vaste rechtspraak dat de bewoordingen van art. 28, lid 3, sub b, Zesde Richtlijn zich ver-

972 Arrest van 11 juli 1985. Commissie tegen Duitsland. nr. C-107/84, FED1987/340.
973 Arrest van 16 september 1999, Commissie tegen Spanje, Dr. C-414/97, jurispr. 1999, p. 1-5585.
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zetten tegen de invoering van nieuwe vrijstellingen.?" Een toetredende lidstaat dient dus
vooraf, tijdens de onderhandelingen over zijn toetreding, aanspraak te maken op een bij-
zondere regeling. Een lidstaat is evenwel verplicht een in de Zesde Richtlijn opgenomen
vrijstelling in te voeren, zelfs indien een omissie zou leiden tot een zeer geringe dubbele
belastingdruk.f" De lidstaten mogen de vrijstellingen niet aan andere voorwaarden ver-
binden dan die zijn opgenomen in art. 13 A, lid 2. Zij mogen noch de inhoud van de vrij-
stellingen, noch de inhoud van de voorwaarden naar eigen inzicht interpreteren.F" De in
deze alinea genoemde regels impliceren dat de lidstaten op het gebied van de vrijstellin-
gen weinig vrijheid hebben, wat - gezien het effect op de berekening van de eigen rnidde-
len - de enig juiste uitkomst is.

De lidstaten zijn dus verplicht volledige uitvoering te geven aan de vrijstellingsbepalin-
gen. Het nuttige effect van richtlijnen zou echter worden verzwakt, indien een particulier
zich niet voor de nationale rechter op een aan de lidstaten opgelegde verplichting tot om-
zetting van een richtlijn kon beroepen.i"? Een lidstaat die een richtlijn niet tijdig he eft
omgezet. kan zijn falen niet aan een particulier tegenwerpen. Wanneer de bepaling van
de richtlijn inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig lijkt te zijn en
de lidstaat de benodigde uitvoeringsmaatregelen niet tijdig he eft getroffen, kan een par-
ticulier zich op deze bepaling beroepen tegenover elk nationaal voorschrift dat niet met
de bepaling in overeenstemming is.978

Het HvJ EG merkt de vrijstellingen aan als autonome, communautaire begrippen, die be-
perkt en eenduidig moeten worden uitgelegd. Ook de afwijkende maatregelen die op basis
van art. 28 Zesde Richtlijn zijn toegestaan, zijn aan strenge voorwaarden verbonden. Deze
bepaling dient beperkt te worden uitgelegd, omdat zij de lidstaten slechts toe staat enige
tijd te nernen om de nationale wetgeving aan de Zesde Richtlijn aan te passen. De lidstaten
die daarvan gebruikmaken dienen te streven naar invoering van de normale regels, en
mogen de afwijkingen na afschaffing niet opnieuw invoeren. Het HvJ EG heeft duidelijk
gemaakt dat de uiteindelijke harmonisatie van de vrijstellingen een doel is dat de lidsta-
ten dienen na te streven.

4.6 SAMENVATTING

De jurisprudentie voert tot de conclusie dat de functie van de btw als een van de eigen
rniddelen mede van invloed is op de uitlegging van de Zesde Richtlijn. Uit de regelgeving
over de eigen middelen, zoals de besluiten en de toepassingsverordeningen, blijkt dat
art. 2 Zesde Richtlijn, de werkingssfeer, een sleutelrol vervult. Bij de afbakening van de
werkingssfeer spelen vooral de begrippen 'economische activiteit' (in verband met de de-
finitie van belastingplichtige in art. 4, lid 1), 'belastbare feiten', 'vrijstellingen' en 'maat-

974 Arresten van 8 juli 1986, Kerrutt, nr. 73/85, [urispr, 1986, p. 2219. en van 27 oktober 1992, Com-
missie tegen Duitsland, nr. C-74/91.jurispr. 1992, p. 1-5437. De Commissie wees in het eerstge-
noemde arrest op het effect op de eigen middelen.

975 Arrest van 25 juni 1997, Commissie tegen Italie, nr. C-45/95, V-N 1997, p. 3631.
976 Arrest van 7 mei 1998, Commissie tegen Spanje, nr. C-124/96. jurispr. 1998, p. 1-2501.
977 Arrest van 29 januari 1982. Becker. nr. 8/81. Zie voor een beschouwing over (onder meer) dit arrest

A.W. van der Woude in FED1988/749.
978 Zie voor een soortgelijke situatie het arrest van 10 juni 1982, Grendel, nr. 255/81, jurispr. 1982.

p. 2301. Het arrest van 22 februari 1984, Gerda Kloppenburg, nr. 70/83. jurispr. 1984 p. 1075, han-
delde over het effect van de Negende Richtlijn, die bepaalde lidstaten uitstel verleende voor de
implementatie van de Zesde Richtlijn. Het Hvj EG kende de Negende Richtlijn, die op 26 juni 1978
werd aangenomen, geen terugwerkende kracht toe voor de periode van 1 januari 1978 - toen de
Zesde Richtlijn in werking had rnoeten treden - tot 26 juni 1978, toen het uitstel officieel werd
verleend. In het arrest van 14 juli 1988. Weissgerber. nr. 207/87. jurispr. 1988. p. 4433, werd deze
materie nog verder uitgewerkt. De belastingplichtige kon slechts een beroep doen op de directe
werking van de Zesde Richtlijn (en de vrijstelling cJaimen) indien hij de btw niet had afgewenteld
op zijn afnerners.
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stafvan hefting' een ro1. Het HvJ EG merkt deze begrippen aan als autonome communau-
taire begrippen. die eenduidig moeten worden uitgelegd. mede om te verzekeren dat de
btw-componentvan de eigen rniddelen in alle Iidstaten op dezelfde wijze wordt berekend.
De vrijstellingen dienen, als uitzonderingen op de algemene regel dat de btw een ruime
werkingssfeer heeft, beperkt te worden uitgelegd. ook omdat de omzet die met de vrijge-
stelde handelingen wordt behaald, niet behoort tot de grondslag waarover het btw-deel
van de eigen middelen wordt berekend.

Ook de uitwerking van de belastbare feiten in art. 5 (levering van goederen). art. 6 (dien-
sten). art. 7 (invoer) en art. 28 bis (intracommunautaire verwerving) is van invloed op de
eigen middelen. Indien de lidstaten veel vrijheid ofkeuzemogelijkheden wordt geboden
bij de omschrijving van de belastbare feiten, ondergraaft dit de uniforme grondslag en de
verdelingvan de lasten over de lidstaten. De keuzemogelijkheden die de lidstaten hebben,
leiden per saldo niet tot een ernstige aantasting van de grondslag. Voor de benodigde cor-
recties in verband met de enige opties die wel invloed op de grondslag hebben, art. 5. lid 7.
en art. 6. lid 3. Zesde Richtlijn, is niets geregeld in de regelgeving over de eigen rniddelen.
Over deze artikelen is geen jurisprudentie bekend. Uit de jurisprudentie over de andere
bijzondere bepalingen over de belastbare feiten, bijvoorbeeld art. 5. lid 3. Zesde Richtlijn.
blijkt dat deze bepalingen communautaire begrippen zijn. Dit geldt a fortiori voor de bij-
zondere bepalingen die per saldo wel invloed hebben op de grondslag voor de berekening
van de eigen middelen.

De afwijkende maatregelen die op basis van art. 28 Zesde Richtlijn zijn toegestaan. nemen
in de regelgeving over de eigen middelen een bijzondere positie in. De keuze van een lid-
staat om van deze maatregelen gebruik te maken, mag geen invloed hebben op de grond-
slag voor de berekening van de eigen middelen. Een marginaal effect op de grondslag is
niet uit te sluiten, omdat de lidstaten toestemming kunnen vragen om de omzet van de
betreffende handelingen te ramen. Omdat dergelijke beschikkingen zijn afgegeven, vindt
de berekening van de grondslag niet geheel nauwkeurig plaats. De afwijkende maatrege-
len zijn derhalve vooral om andere redenen aan strenge voorwaarden gebonden. namelijk
om de interne markt te beschermen en de neutraliteit en de eenvoud van het btw-stelsel
te garanderen. De toegestane afwijkingen dienen beperkt te worden uitgelegd, omdat zij
de lidstaten slechts toestaan enige tijd te nemen om de nationale wetgeving aan de Zesde
Richtlijn aan te passen. De lidstaten die daarvan gebruikmaken dienen te streven naar in-
voering van de normale regels, en mogen de afwijkingen na afschaffing niet opnieuw in-
voeren.

In de jaarlijkse verslagen over de controle op de toepassing van het gerneenschapsrechtv"
geeft de Comrnissie een overzicht van de inbreukprocedures tegen de lidstaten en de re-
sultaten voor de inning van de eigen middelen.P" De Commissie ziet erop toe dat de lid-
staten geen vrijstellingen toepassen die niet in overeenstemrning zijn met de Zesde Richt-
lijn, en zij maakt in de verslagen duidelijk dat zij tegen iedere inbreuk zal optreden. Een
groot aantal van de inbreukprocedures heeft betrekking op de tarieven en de vrijstellin-
gen. De inbreukprocedures die de Comrnissie doorzet, vormen een deel van de geconsta-
teerde schendingen. In de meeste gevallen slaagt de Comrnissie erin tijdens de preconten-
tieuze fase tot overeenstemming te komen met de lidstaat. Indien dit niet lukt en de Com-
rnissie een inbreukprocedure start, wordt zij in veel gevallen in het gelijk gesteld.

979 Voor her verslag van 1993 zie COM(94) 500 def.; voor het verslag van 1997 zie COM(98) 317 def.
en voor het verslag van 2002 zie COM(2003) 669 def.

980 Nederland voldeed, hangende de inbreukprocedure over de terbeschikkingstelling van de tolweg
Dordtse Kil, onder protest de eigen middelen over de grondslag. Zie het arrest van 12 september
2000, nr. C-408/97. V·N 2000/41.19, FED 2001/205 en NIFR 2000/1373 e.v.
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5 Conclusies over de rol van het Hv] EG in het
harrnonisatieproces

5.1 ROL VAN HET HVJ EG

5.1.1 Inleiding

De Zesde Riehtlijn bevat veel bepalingen die hetzij niet eoncreet genoeg zijn geformu-
leerd, dan wei de lidstaten keuzemogelijkheden bieden, dan wei de invoering of handha-
ving afhankelijk stellen van voorwaarden (die de lidstaten zelfmogen formulerenl.?" Zo
kan de Zesde Riehtlijn. beoordeeld aan de hand van haar titel (betretfende de harmonisa-
tie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeensehappelijk stelsel
van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag). wat betreft uitwerking
als niet geheel gelukt worden besehouwd. De harmonisatie is nog niet voltooid en van een
werkelijk uniforme grondslag is dankzij de vele overgangsbepalingen en keuzemogelijk-
heden geen sprake. De regelgever, de Raad, he eft nog geen politieke overeenstemming
kunnen bereiken over de invoering van een daadwerkelijk eommunautaire btw zonder af-
wijkingen en overgangsmaatregelen die volkomen neutraal is voor het vrije verkeer en
aan aIle voorwaarden voldoet die de lidstaten (voldoende opbrengsten) en de Commissie
(een autonome, eommunautaire bron van eigen rniddelen) stellen. In dit hoofdstuk staat
de vraag eentraal wat het Hv]EGheeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de btw. Heeft
het Hv] EG zich, bijvoorbeeld. beperkt tot het uitleggen van het reeht (en wat is volgens
hem het recht). of he eft het de gelegenheid gevonden en gegrepen om de ontwikkeling
van de btw mede vorm te geven?

Het Hv] EG is de instelling die. vanuit praktiseh oogpunt, de laatste jaren de grootste bij-
drage heeft geleverd aan de oplossing van de problemen binnen de interne markt. Het HvJ
EGgebruikt hiervoor een aantal instrumenten. zoals verdrageonforme interpretatie, toet-
sing aan de beginselen, de uitlegging van communautaire begrippen die eenduidig in de
lidstaten dienen te worden verstaan en toegepast en het gebruik van de methoden van
reehtsvinding die zijn besehreven in het arrest Cilfit. Bij de reehtsvinding besteedt het HvJ
EG veel aandaeht aan de strekking en de doelstelling van een bepaling of een begrip (tele-
ologisehe interpretatie). Van de algemene doelstellingen, die eigen zijn aan het commu-
nautaire btw-systeem, zijn de belangrijkste:
- De harmonisering van de brw, zodat het vrije verkeer van goederen en diensten niet

wordt gehinderd (de doelstelling van de Eerste Riehtlijn);
- De uniforme grondslag. waardoor de lidstaten op gelijke wijze bijdragen aan een deel

van de eigen middelen (gezien haar titel de belangrijkste doelstelling van de Zesde
Riehtlijn);

- De eerbiediging van de neutraliteit, hetgeen betekent dat eeonornische handelingen
geJijk worden behandeld, ongeaeht oogmerk en resultaat en zonder acht te slaan op de
identiteit of reehtsvorm van de persoon die de handeling verrieht;

981 Zie B.J.M.Terra, Europees indirect belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2002, hoofdstuk 12.2. Hij beschouwt
het arrest VNO, waarin het HvJ EG een communautaire definitie gaf van het begrip 'investerings-
goederen' als de aanleiding voor de lidstaten om het duidelijke voorstel van de Commissie voor
de Zesde Richtlijn te wijzigen en de gebruikte begrippen een lossere (ofzelfs geen) definitie te ge-
yen.
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- De eerbiediging van de algemene beginselen en de fundamentele rechten;
- De verzekering van een reele en juiste heffing.

Deze doelstellingen nopen tot een eenduidige en uniforme uitleg van de begrippen en de
bepalingen in de Zesde Richtlijn. Slechts indien de Zesde Richtlijn explidet verwijst naar
de wetgeving van de lidstaten is geen plaats voor een zuiver communautaire uitleg. De lid-
staten dienen bij de invulling van hun discretionaire bevoegdheden wei rekening te hou-
den met de bovenstaande doelstellingen, zodat op dit punt kan worden gesproken van
voorwaardelijke communautaire begrippen. Bij de invulling van de discretionaire ruimte
mogen de lidstaten de neutraliteit van de btw niet schaden door gelijksoortige, concurre-
rende goederen of diensten ongelijk te behandelen of onderscheid te maken tussen belas-
tingplichtigen op basis van hun rechtsvorm.

In de volgende paragrafen worden de taakopvatting (par. 5.1.2) en de visie op de btw
(par. 5.1.3) van het HvJ EG beschreven. In het kader van de taakopvatting wordt de nadruk
gelegd op de instrumenten die het HvJ EG heeft ontwikkeld om de eenheid en de eendui-
dige interpretatie en toepassing van het communautaire recht te bevorderen, zoals de
doorwerking van het communautaire recht, de contextuele benadering van het comrnu-
nautaire recht, de ontwikkeling van de communautaire begrippen en de rechtsvinding.
De visie van het HvJ EG op de btw wordt geillustreerd aan de hand van de conclusies over
de jurisprudentie over de ontwikkelingsstand en de plaats van de btw binnen de cornrnu-
nautaire rechtsorde. De plaats van de btw, i.e. de rol en het belang van de btw binnen de
communautaire rechtsorde, wordt behandeld aan de hand van de twee functies die de btw
heeft, ten eerste de heffing van een neutraie belasting die het vrije verkeer niet hindert
en ten tweede de vasts telling van de uniforme grondslag voor de berekening van een deel
van de eigen middelen.

5.1.2 Taakopvatting

In deze paragraafworden de instrumenten besproken die het HvJ EG heeft ontwikkeld om
de samenhang binnen de communautaire rechtsorde en de eenduidige onrwikkeling van
het communautaire recht te bevorderen. Het eerste instrument is de leer van de doorwer-
king van het communautaire recht in de nationale rechtsorde van de lidstaten, die verze-
kert dat de lidstaten voorrang geven aan het communautaire recht en daarmee strijdige
bepalingen van nationaal recht buiten beschouwing laten. Het tweede instrument, de con-
textuele benadering van het communautaire recht, bestaat uit enerzijds uitlegging in
overeenstemming met hogere bepaJingen (het primaire recht) en anderzijds de afstem-
ming van bepalingen en begrippen binnen het secundaire recht. Dit instrument bevordert
de samenhang binnen de communautaire rechtsorde. Het derde instrument is de ontwik-
keling van de communautaire begrippen. die in aile lidstaten dezelfde betekenis hebben.
Dit instrument bevordert de eenduidige uitlegging van het communautaire recht. Tot slot
komt het vierde instrument, de wijze van rechtsvinding. aan de orde. Dit instrument ver-
zekert de eenduidige toepassingvan het communautaire recht in aile lidstaten, omdat het
de nationale rechterlijke instanties aanwijzingen geeft over de uitlegging en de toe pas-
sing van het communautaire recht in concrete geschillen.

Het eerste instrument is de leer van de doorwerking. Art. 10 EG. over het beginsel van de
gemeenschapstrouw. legt aan aile organen en instellingen van de lidstaten de verplich-
ting op om de volle werking van het communautaire recht te verzekeren.W Het HvJ EG
heeft geoordeeld dat de communautaire rechtsorde voorrang heeft op het nationaie recht,
en dat aile organen van de lidstaten zijn gehouden om de vervulling van de comrnunau-
taire verplichtingen te verzekeren (art. 10 EG). Of en. zo ja, hoe een bepaiing van commu-
nautair recht doorwerkt in het nationale recht, hangt afvan verschillende factoren, zoals

982 Arrest van 8 oktober 1987. Kolpinghuis, nr. 80/86. [urispr, 1987. p. 3969.
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de aard van de maatregel waarvan de bepaling deel uitmaakt, de inhoud van de bepaling
en haar redactie. Met name de directe werking van richtlijnen, zoals de Zesde Richtlijn,
die eerst moeten worden omgezet in nationale wetgeving, heeft aanleiding gegeven tot
een uitvoerige en casuistische jurisprudentie. In de dagelijkse praktijk passen de autori-
teiten van de lidstaten in beginsel nationale wetgeving toe, die is gestoeld op communau-
taire richtlijnen. De belangrijkste vraag luidt op welke wijze de autoriteiten bij de toepas-
sing rekening moeten houden met het gegeven dat de nationale wetgeving een communau-

taire basis heeft. Deze vraag rijst vooral indien een lidstaat de communautaire bepalingen
niet goed heeft geimplernenteerd of hen, na correcte implementatie, onjuist toepast. In
een geschil tussen een particulier en de nationale autoriteiten over de juiste uitlegging en
toepassing van een richtlijnbepaling kunnen verschillende aspecten aan de orde komen
die verband houden met de directe doorwerking van het communautaire recht in de na-
tionale rechtsorde, zoals:
- Zijn de autoriteiten in een geschil met een particulier gebonden aan een voor de belas-

tingplichtige gunstiger bepaling van communautair recht?
- Mogen de autoriteiten bij de uitlegging van de nationale wetgeving uitgaan van de na-

tionale wetgeving op andere gebieden van het recht (door bijvoorbeeld het begrip 'on-
roerend goed' uit te leggen aan de hand van het nationale civiele recht), ofzijn zij ge-
bonden aan een eenduidige, communautaire uitlegging die in aile lidstaten moet wor-
den toegepast?

In het arrest Becker983 oordeelde het HvJ EG dat een bepaling in een richtlijn directe wer-
king heeft indien zij voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk is. Het HvJ EG overwoog
dat het nuttige effect van richtlijnen zou worden verzwakt indien een particulier zich niet
voor de nationale rechter op een aan de lidstaten opgelegde verplichting tot ornzetting van
een richtlijn kon beroepen. Een lidstaat die een richtlijn niet tijdig heeft omgezet, kan zijn
falen niet aan een particu1ier tegenwerpen. Wanneer de bepaling van de richtlijn inhoude-
lijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig lijkt te zijn en de lidstaat de beno-
digde uitvoeringsmaatregelen niet tijdig heeft getroffen, kan een particulier zich op deze
bepaling beroepen tegenover elk nationaal voorschrift dat niet met de be paling in overeen-
stemming is. Inmiddels heeft het HvJ EG geoordeeld dat zelfs een voldoende nauwkeurige,
doch voorwaardelijk geforrnuleerde bepaling directe werking kan hebben en burgers in-
roepbare rechten kan verienen, indien een andersluidende uitkomst tot ongelijkheid in ver-
gelijkbare gevallen leidt.9S4 De conclusie luidt dat bepalingen in de Zesde Richtlijn die vol-
doende toepasbaar zijn, i.e. geen bevoegdheden toedelen ofkeuzes bieden aan de lidstaten,
directe werking hebben. Een belastingplichtige kan op dergelijke bepalingen een beroep
doen indien zij niet, onjuist of te laat in de nationale wetgeving zijn omgezet.

Het tweede instrument, dat de eenheid en de sarnenhang van de cornrnunautaire rechtsorde
bevordert, kan worden omschreven als de contextuele benadering van het communautaire
recht. Het HVJEG heeft geoordeeld dat direct werkende bepalingen in het EG-Verdrag, zoals
een verbod aan de lidstaten om hogere belastingen te heffen op producten die uit andere
lidstaten afkornstig zijn, van invloed zijn op het secundaire recht, waartoe de Zesde Richt-
lijn behoort.v" Het HvJ EG legt een bepaling in de Zesde Richtlijn uit in overeensternrning
met, bijvoorbeeld, direct werkende bepalingen in het EG-Verdrag - tenzij de eerstbedoelde
bepaling zich daartegen verzet. Bij de uitJegging van de Zesde Richtlijn dienen ook de ove-
rige bronnen van het cornrnunautaire recht te worden betrokken, waaronder de beginselen,
die tot het prirnaire recht behoren. Indien een gelijkluidend begrip ook elders in de secun-
daire regelgeving voorkomt. is dezelfde uitlegging aileen gepast indien doel en strekking
van beide maatregelen, bijvoorbeeld de Zesde Richtlijn en Richtlijn nr. 85/611 over collec-
tieve belegging in effecten, overeenkomen. Het is dus mogelijk dat communautaire begrip-

983 Arrest van 29 januari 1982, Becker, nr. 8/81, Jurispr. 1982. p. 3415.
984 Arrest van 10 september 2002. Kugler. nr. C-141/00.Jurispr. 2002, p. 1-6833.
985 Arrest van 5 mei 1982, Gaston Schul, nr. 15/81, [urispr. 1982, p. 1409.
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pen meerdere betekenissen hebben, afhankelijk van doel en strekking van de maatregelen
waarin zij worden gebruikt. Deze uitkomst schaadt de rechtszekerheid en de samenhang
binnen de communautaire rechtsorde, omdat een ieder die met een communautair begrip
te maken heeft, onderzoek moet verrichten naar doe! en strekking van een bepaling of een
maatregeL Dit onderzoek is voor een particulier, bijvoorbeeld een belastingplichtige voor
de btw, niet eenvoudig omdat een officiele toelichting van de Raad op de uiteindelijk aan-
vaarde tekst ontbreekt. De Commissie wi! het gebruik van dezelfde betekenis van gelijklui-
dende begrippen binnen de communautaire rechtsorde bevorderen door de regelgeving be-
ter af te stemmen. Zij acht dit, bijvoorbeeld, wenselijk in verband met de modernisering van
de vrijstellingen voor financiele diensten en verzekeringen.P'"

Een van de belangrijkste instrumenten die het HvJ EG ten dienste staan, is het commu-
nautaire begrippenapparaat, dat ik als derde instrument heb genoemd. Vit de jurispru-
dentie van het HvJ EG kan worden afgeleid dat de begrippen in maatregelen van commu-
nautair recht cornmunautaire begrippen zijn. De niet-communautaire begrippen. die de
uitzondering vormen, zijn te herkennen aan de uitdrukkelijke verwijzing naar de wetge-
ving van de lidstaten. bijvoorbeeld 'bouwterreirr'"? Alle gebruikte begrippen zijn dus
communautaire begrippen. tenzij uit de explidete verwijzing naar de nationale wetge-
ving van de lidstaten anders blijkt. De hoofdregel dat een maatregel van communautair
recht cornmunautaire begrippen bevat waarvan het Hv] EG tot uitlegging bevoegd is.
heeft aanzienlijk bijgedragen aan de eenduidige uitlegging en toepassing van het commu-
nautaire recht in de praktijk van de lidstaten. Een complicatie is dat gelijkluidende com-
munautaire begrippen een andere, weliswaar communautaire, betekenis kunnen hebben,
afhankelijk van doel en strekking van de maatregel of de bepaling waarin zij voorkomen.

Een voor de praktijk nuttige vraag luidt of aan de hand van de bestaande jurisprudentie
van het HvJ EG conclusies kunnen worden getrokken voor de interpretatie van de begrip-
pen in de Zesde Richtlijn waarvan het HvJ EG nog niet aan de uitlegging is toegekomen.
De beantwoording van deze vraag vereist een onderzoek naar de rechtsvinding van het
Hv] EG. i.e. de bronnen en de methoden die het HvJ EGheeft gebruikt om het communau-
taire recht uit te leggen en, indien nodig, te vormen. De rechtsvinding is het vierde instru-
ment dat het HvJ EG ten dienste staat om het communautaire recht vorm te geven en. via
de nationale rechter, eenduidige toepassing in de lidstaten te verzekeren. Het Hv] EG ge-
bruikt de volgende bronnen bij zijn rechtsvindende taak:
- De communautaire verdragen. zoals het EG-Verdrag. het EGA-Verdrag. en de Verdra-

gen van Maastricht, Amsterdam en Nice;
- De internationale verdragen met derde mogendheden of met internationale organisa-

ties waarbij de Gemeenschap en/of aIle lidstaten partij zijn (waartoe het door alle lid-
staten geratificeerde Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens behoort, waaruit
het Hv] EG heeft afgeleid dat de fundamentele rechten onderdeel uitmaken van de
comrnunautaire rechtsorde);

- Verordeningen. richtlijnen, beschikkingen. aanbevelingen en adviezen van de instel-
lingen;

- De algemene beginselen van communautair recht, zoals het gelijkheidsbeginsel. het
effectiviteitsbeginsel en (voor de btw) het neutraliteitsbeginsel;

- Verkeersopvattingen;
- De jurisprudentie van het Hv] EG, die met name de laatste jaren door het groeiend aan-

tal zaken een zelfstandige bran van rechtsvinding vormt.

Het HvJ EG gebruikt de volgende wijzen van rechtsvinding:
- De grarnmaticale oftaalkundige methode;

986 Consultation Paper on modernising Value Added Tax obligations for financial services and insu-
rances. te vinden op de website van de Commissie.

987 Arrest van 28 maart 1996. Gerneente Emmen, nr. C-468/93.Jurispr. 1996. p. 1-1721.
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- De systematische methode;
- De teleologische methode;
- De historische methode.

De speciale kenmerken van het communautaire recht ten opzichte van het nationale
recht geven aanleiding te veronderstellen dat de grammaticale methode (in verband met
verschillen tussen de taalversies), de wetshistorische methode (in verband met de geheim-
houding van de stukken van de vergaderingen van de Raad) en de rechtshistorische me-
thode (de communautaire rechtsorde is betrekkelijkjong) met de nodige terughoudend-
heid worden toegepast. De systematische en de teleologische methode worden veelvuldig
toegepast omdat het HvJ EGveel waarde hecht aan de eenheid van de communautaire
rechtsorde en aan doel en strekking van een maatregel. Het leerstuk van het misbruik van
recht vormt hiervan een uitvloeisel, waarbij twee criteria centraal staan.98BTen eerste het
objectieve criterium, dat in weerwil van de formele naleving van de opgelegde voorwaar-
den, het beoogde doe I niet wordt bereikt (onderzoek naar doel en strekking van de com-
munautaire bepaling of rnaatregel, wat in essentie een teleologische interpretatie is). Ten
tweede het subjectieve criterium, dat wordt omschreven als de bedoeling om een voordeel
te verkrijgen via de kunstmatige creatie van de voorwaarden waaronder dit recht wordt
toegekend (onderzoek naar de subjectieve elementen, zoals de samenspanning van de be-
trokkenen om het recht op het voordeel op kunstmatige wijze te creeren).

Het oordeel van het HvJEGover de bron, het karakter en de inhoud van de communau-
taire rechtsorde beoogt de eenduidige uitlegging van het communautaire recht te verze-
keren. Voor de correcte toepassing in de lidstaten zijn de nationale organen, waaronder
de nationale rechter, verantwoordelijk. Bij de uitlegging en de toepassing van het commu-
nautaire recht dienen de organen de grondbeginselen voor de uitlegging van het commu-
nautaire recht in acht te nemen die het HvJEG heeft neergelegd in het arrest Cilfit.989Uit
dit arrest kan worden afgeleid dat de nationale rechter rekening dient te houden met:
1. De context van de uit te leggen bepaling;
2. De plaats van deze bepaling in het communautaire recht als geheel;
3. De doelstellingen van het communautaire recht990;
4. De ontwikkelingsstand van het communautaire recht.

Deze elementen dient de nationale rechter te onderzoeken wanneer hij een bepaling van
nationaal recht uitlegt die haar basis vindt in het communautaire recht, dan wel een be-
paling van communautair recht uitlegt omdat hetzij de nationale bepaling niet in over-
eenstemming is met het communautaire recht (richtlijnconforme uitleg is onmogelijk),
dan weI de nationale bepaling ontbreekt (omdat hetzij de bepaling afkomstig is uit, bij-
voorbeeld, een verordening dan wel de lidstaat de richtlijnbepaling niet heeft omgezet).
Uit de jurisprudentie blijkt dat het HvJ EGdeze beginselen zelftoepast. WeI is het zwaar-
tepunt enigszins verschoven naar de doelstellingen, wat wordt bevestigd door de ontwik-
keling van het leerstuk over rnisbruik, waarin de schending van doel en strekking een van
de twee criteria vormt die duiden op rnisbruik.

5.1.3 Visie op de btw

Uit par. 5.1.2. kan worden geconcludeerd dat het HvJEGbij de uitlegging van het commu-
nautaire recht veel betekenis hecht aan de doelstelling van een maatregel of een bepaling.
In deze paragraaf staat de vraag centraal hoe het HvJEGde doelstellingen van de btw heeft

988 Arrest van 14 december 2000, Emsland Starke, or. C-110/99,jurispr. 2000,p. 1-11569.
989 Arrest van 6 oktober 1982, Dr. 283/81, jurispr. 1982, p. 3415.
990 Volgens een taalkundige ontleding van punt 19 van Cilfit doelde het HVJEGop de doelstellingen

van het communautaire recht als geheel. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingsstand die een rol
speelt bij de interpretatie van een communautair begrip (zie nummer 4).
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geduid, en welke betekenis het HvJ EG hierbij heeft toegekend aan het karakter en de
plaats van de btw in de communautaire rechtsorde. Het karakter en de plaats van de btw
worden bepaald door de drie functies die de btw heeft,
- Ten eerste is de btw bedoeld om een interne markt mogelijk te maken waar een gezon-

de mededinging bestaat en waarvan de kenmerken analoog zijn aan die van een echte
binnenlandse markt. Een goed functionerende interne markt is niet goed denkbaar
zonder een geharmoniseerde btw, die de grensoverschrijdende handel in goederen en
de verrichting van diensten aan ontvangers in andere lidstaten niet hindert. Fysieke
grenscontroles en de noodzaak om in andere lidstaten verzoeken om teruggaafvan
btw in te dienen, zijn voorbeelden van hinderpalen die een geharmoniseerd btw-stelsel
uit de weg moet ruimen. Hoewel de fysieke grenzen per 1 januari 1993 zijn verdwenen,
ondervindt het intracommunautaire verkeer in goederen en diensten onder de over-
gangsregeling nog dagelijks hinder van de verschillen tussen de wetgeving en de prak-
tijk op het gebied van de btw van de lidstaten. Het HVJEG heeft geoordeeld dat de doel-
stellingen, zoals de harmonisering, de uniforme grondslag en neutraliteit, uitsluitend
kunnen worden gehaald met een eenduidige interpretatie en toepassing van de ge-
bruikte begrippen, vooral om situaties van dubbele en geen heffing te voorkomen. De-
ze situaties behoren binnen de interne markt, die dezeJfde eigenschappen behoort te
hebben als een binnenlandse markt, niet voor te komen. Om dit te bereiken dienen de
belastbare handelingen (art. 2), de regels rond de plaats van de prestatie (art. 7, lid 2 en
3, art. 8 en art. 9) en de vrijstellingen (art. 13 tot en met art. 16) communautair te wor-
den uitgelegd en toegepast. De overgangsregelingen van art. 28 Zesde Richtlijn scha-
den de concurrentieverhoudingen en dientengevolge de interne markt. Deze over-
gangsregelingen moeten strikt worden uitgelegd, en de lidstaten die deze maatregelen
toepassen dienen emaar te streven deze af te schaffen. De lidstaten mogen deze over-
gangsregelingen niet naar eigen behoefte op een later tijdstip (nadat de Zesde Richtlijn
voor hen in werking is getreden) invoeren.
Ten tweede vormt de uniforme grondslag van de btw, waarvan de fundamenten zijn
vastgelegd in de Zesde Richtlijn, de basis waarover de lidstaten een percentage aan ei-
gen middelen dienen te berekenen dat zij in maandelijkse termijnen aan de Commis-
sie ter beschikking moeten stellen. Om te verzekeren dat de lidstaten op billijke en
rechtvaardige wijze bijdragen aan de eigen middelen, is vereist dat zij de kernbepalin-
gen van de Zesde Richtlijn op eenduidige en uniforme wijze interpreteren en toepas-
sen. Het gaat in dit verband vooral om de werkingssfeer (art. 2), de belastingplicht
(art. 4) de maatstafvan hefting (art. 11) en de vrijstellingen (art. 13 tot en met art. 16).
Ten derde vormt de btw een belangrijke vorm van inkomsten voor de lidstaten. Vooral
de behoefte van de lidstaten aan fiscale autonomie heeft de harmonisatie van de btw
vertraagd. De considerans van de Eerste Richtlijn memoreerde al aan de aanzienlijke
gevolgen die de btw zou hebben voor de budgettaire, de economische en de sodale po-
sitie van de lidstaten. Het EESCheeft in een advies over een voorstel van de Commissie
over de handhaving van het minimumtariefvan 15%991 de prioriteit die de lidstaten
aan hun individuele fiscale en sociale positie geven, aangewezen als de oorzaak voor
de vertraging van het harmonisatieproces. De derde functie vormt, volgens het EESC,
voor de lidstaten de eerste functie van de btw.

De eerste twee functies van de btw geven aan dat de btw een belangrijke plaats inneemt
binnen de communautaire rechtsorde. De begrippen in de Zesde Richtlijn zijn commu-
nautaire begrippen, tenzij voor de betekenis explidet naar de nationale regelgeving van
de lidstaten wordt verwezen of uit een andere, expliciete aanwijzing blijkt dat de lidstaten
het begrip zeJf mogen invullen dan wei een zekere beoordelingsvrijheid hebben. Bij de in-
vulling van deze niet-communautaire begrippen zijn de lidstaten gebonden aan de alge-
mene beginselen van het communautaire recht en dienen zij binnen het kader van de Zes-
de Richtlijn te blijven. Beide beperkingen illustreer ik aan de hand van een voorbeeld. Bij

991 Advies van het EESCvan 14 juli 2005, Pb. 2005 nr. C 294/54.
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de uitlegging van het begrip 'gemeenschappelijke beleggingsfondsen' mogen de lidstaten
geen onderscheid maken naar rechtsvorm, omdat een dergelijk onderscheid inbreuk
maakt op het gelijkheidsbeginsel. Bij de uitlegging van het begrip 'bouwterrein' dienen
de lidstaten rekening te houden met de hoofdregels uit de Zesde Richtlijn over de levering
van onroerende zaken. Art. 13 B, sub h, Zesde Richtlijn, dat voorschrijft dat de levering
van andere onbebouwde onroerende goederen dan bouwterreinen is vrijgesteld van btw,
impliceert dat een bouwterrein onbebouwd is. Een andere beperking vormt art. 13 B,
sub g, Zesde Richtlijn, dat voorschrijft dat de levering van een gebouw, een gedeelte van
een gebouw en het bijbehorende terrein na eerste ingebruikneming (art. 4, lid 5, sub a,
biedt de lidstaten een aantal opties om dit laatste criterium te vervangen) is vrijgesteld.
Het begrip 'bouwterrein' zoals omschreven door de lidstaten dient dus te passen binnen
het systeem dat de Zesde Richtlijn voor de levering van onroerende zaken voorschrijft.

5.1.4 Afsluiting

Het Hv] EGheeft een aantal krachtige instrumenten ontwikkeld om de eenduidige ont-
wikkeling van het communautaire recht en de samenhang binnen de communautaire
rechtsorde te bevorderen. Met behulp van deze instrumenten oefent het Hv] EG dagelijks
invloed uit op de uitlegging en de toe passing van het communautaire recht, ook door de
nationale rechtsprekende instanties. Drie van de instrumenten die ik heb besproken, de
leer van de doorwerking, de contextuele benadering (zoals uitlegging in overeenstem-
rning met direct werkende bepalingen van het EG-Verdrag) en de ontwikkeling van com-
munautaire begrippen, zijn van belang voor aile instanties en personen die met het com-
munautaire recht te maken hebben, zowe Iop communautair als op nationaal niveau. Het
vierde instrument. de wijze van rechtsvinding, is nuttig bij de uitlegging van het commu-
nautaire recht in de dagelijkse praktijk - vooral voor de nationale rechter. Ondanks de
wens van de lidstaten om fiscaal soeverein te blijven (getuige de besluitvormingsprocedu-
re, de trage gang van de harmonisatie en de afwijkingen, overgangsbepalingen en voor-
waardelijk of zelfs vaag geformuleerde bepalingen in de Zesde Richtlijn), is het Hv] EG er-
in geslaagd enige harmonisatie tot stand te brengen in het belang van de interne markt
en met het oog op de heffing van de eigen rniddelen. Hoewel niet aile onderdelen van de
btw zijn geharmoniseerd en het Hv] EGdaarom niet alle verstoringen binnen de interne
markt kan verhelpen (hoofdstuk 2), voigt uit de jurisprudentie dat de lidstaten zich in ie-
der geval dienen te houden aan de algemene beginselen, zoals het neutraliteitsbeginsel,
het proportionaliteitsbeginsel, het effectiviteitsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel, en dat zij binnen het kader van de Zesde Richtlijn dienen te blij-
yen. De lidstaten komen uitsluitend de beoordelingsvrijheid en de keuzes toe die de Zesde
Richtlijn hun verleent, binnen de ruimte die de Zesde Richtlijn daarvoor biedt.

5.2 ROL VAN DE COM MISS IE

De Commissie vervult binnen het rechtsprekende proces verschillende roUen: die van ver-
zoekster, verweerster en interveniente. Elk van deze roUen kort hierna kort toegelicht.

lndien zij van mening is dat een lidstaat de op hem rustende communautaire verplichtin-
gen niet he eft vervuld, kan de Commissie gebruikmaken van haar bevoegdheid om een
inbreukprocedure tegen deze lidstaat te beginnen (art. 226 EG).De Commissie stelt de Jid-
staat eerst op de hoogte van de vermeende inbreuk, en verzoekt hem om een schriftelijke
reactie te geven. Na ontvangst van deze reactie kan de Commissie een met redenen om-
kleed advies uitbrengen, waarin zij de lidstaat sommeert binnen een bepaalde termijn de
passende maatregelen te treffen om de volle werking van het communautaire recht te ver-
zekeren. lndien de lidstaat binnen deze periode geen gehoor geeft aan deze somma tie,
kan de Comrnissie de zaak aanhangig maken bij het Hv] EG. Indien de lidstaat, nadat het
Hv] EGhet beroep van de Commissie gegrond heeft verklaard, heeft nagelaten binnen de
geboden termijn passende maatregelen te nemen, kan de Commissie de zaak opnieuw
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aan het Hv] EG voorleggen. Zij kan dan een forfaitaire som of een dwangsom eisen
(art. 228, lid 2, tweede alinea). Indien het Hv] EG het beroep van de Commissie gegrond
verklaart, kan de lid staat tot beta ling van deze som worden veroordeeld (art. 228, lid 2,
derde alinea). Ook heeft de Commissie de bevoegdheid om beroep bij het Hv] EG in te stel-
len tegen de besluiten van de Raad van gouverneurs en van de Raad van bewind van de
Europese Investeringsbank (art. 237, sub ben c, EG). Zo zijn de meeste arresten van het
Hv] EG over de toepassing van tarieven inbreukprocedures die de Commissie heeft inge-
steld tegen een lidstaat.992 Dit soort procedures illustreert de actieve houding van de Com-
missie bij de kwijting van haar controletaak ten aanzien van de juiste en volledige vervul-
ling van de communautaire verplichtingen door de lidstaten.

Ingeval het Europees Parlement, de Raad of de Commissie, in strijd met het EG-Verdrag,
nalaat een besluit te nemen, kunnen de lidstaten en de overige instellingen van de Ge-
meenschap zich wenden tot het Hv] EG om deze schending te doen vaststellen (art. 232
EG). Deze bepaling houdt in dat de Commissie op twee manieren bij beroepen over ver-
meende nalatigheid kan worden betrokken: 1) als verzoekster, 2) als verweerster. In belas-
tingzaken, waarin de Raad aileen en bij unanimiteit besluiten neemt, betwist de Comrnis-
sie soms de rechtsgrondslag waarop het besluit van de Raad berust.993 Zij ziet er streng op
toe dat de Raad de juiste rechtsgrondsiag kiest en de in het EG-Verdrag voorgeschreven
besluitvormingsprocedure voIgt. De Commissie treedt zeer zeiden op als verweerster in
belastingzaken. De afgelopen tien jaar heeft een lidstaat, Italie, beroep ingesteld tegen een
beschikking van de Commissie op het gebied van de accijnzen.P?'

In procedures waarbij de Commissie Diet als procespartij betrokken is, kan zij als interve-
niente opmerkingen indienen, Volgens art. 40, eerste alinea, Statuut van het Hofvan Jus-
titie kunnen de lidstaten en de instellingen zich voegen in een voor het Hv] EG aanhangig
rechtsgeding. Andere personen worden slechts toegelaten tot een procedure indien zij
aannemelijk maken dat zij belanghebbende zijn (art. 40, tweede alinea), wat impliceert
dat de instellingen, onder wie de Cornmissie, altijd worden geacht belanghebbende te zijn
in een rechtsgeding dat voor het Hv] EG aanhangig is. De Commissie maakt in bijna iedere
procedure waarbij zij geen partij is, gebruik van haar recht om opmerkingen in te die-
nen.995 Omdat de Raad veel voorstellen van de Commissie hetzij heeft gewijzigd dan wei
(nog) Diet heeft aangenomen, kan de lezing van de Commissie over de ontstaansgeschie-
derus van een bepaling of een begrip in de Zesde Richtlijn Diet altijd als juist worden aan-

992 Arrest van 16 december 1986, Cornmissie tegen Italic, nr. 200/85, jurispr, 1986, p. 3953.
993 Arrest van 26 januari 2006, Commissie tegen de Raad, nr. C-533/03, V·N 2006/12.18 en NTFR 2006/

299.
994 Zie voor een voorbeeld het arrest van 7 december 2000, Italie tegen de Cornmissie, nr. C-482/98,

Jurispr. 2000, p. 1·10861.
995 Een voorbeeld van een wonderlijke interventie van de zijde van de Cornmissie vormt het arrest

van 17 mei 2001, Fischer en Brandenstein, gevoegde zaken nrs. C·322/99 en C-323/99, NTFR 2001/
911. Het HvJ EG overwoog: 'De Duitse regeting en de Commissie steUen, dat deze uitlegging steun vindt in
de ontstaansgeschiedenis van amkel5, lid 6, van de Zesde tichtlijn. 50. Zij betogen in dit verband, dat de Com-
missie aanvankeli}k had voorgesteld, de onttrekking te belasten pro rata van de afgetrokken voorbelasting. Ar-
tikel5, lid 3, sub a, van het voorstel voor de Zesde tichtlijn van 29 j'uni 1973 (Bulletin van de Europese Gemeen·
schappen, biJ1age 11/73, p. 39) bepaalde namelijk, dat de onttrekking slechts was belast voorzover met betrek·
king tot dat goed of de bestanddelen daarvan recht op volledige of gedeelteljikeBlW·aftrek was ontstaan. Deze
bepaling was voor de lidstaten echter onaanvaardbaar. Uit het gebruik van de term ingeval in artikel5, lid 6,
van de Zesde tichtlijn zoals deze door de Raad is goedgekeurd, in plaats van de uitdrukking voorzover bliJktin
deze context duidelijk de keuze van de communautaire wetgever voor het eenvoudigheidshalve belasten van onto
trekkingen naar de totale waarde van het goed en niet aileen naar de waarde van het bestanddeel ervan waar·
voor recht op aftrek bestand, indien voor het goed zelf geen voorbelasting mocht worden afgetrokken.' De Com·
rnissie had nit de wijzigingen die de Raad in haar voorstel had aangebracht, afgeleid dat de Raad
een andere bedoeling had met art. 5, lid 6, Zesde Richtlijn. Het Hv] EG oordeelde andel'S: het voor·
stel van de Commissie paste betel' in het systeem van de btw. Omdat de niteindelijke tekst zich
niet tegen uitlegging confonn de bedoeling van het oorspronkelijke voorstel verzet, verdiende de-
ze uitlegging de voorkeur. De geschiedenis bewees het gelijk van de Cornmissie.
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vaard (par. 1.6.5). De afwijzing van een historisch getinte interventie van de zijde van de
Commissie onderstreept de dominante rol die de Raad binnen het regelgevende proces
heeft. De Commissie client een voorstel in bij de Raad, maar het zijn de vee1al politiek ge-
dreven onderhandelingen binnen de Raad cliebepalen hoe de uiteindelijke tekst luidt.
Hoe meer de uiteindelijke tekst verschilt van het voorstel van de Commissie, hoe geringer
de kans dat de lezing van de Commissie omtrent de betekenis van de be paling door het
HvJ EGwordt aanvaard.

In iedere procedure zijn de opmerkingen die de Commissie inclient de moeite van het be-
studeren waard. In combinatie met de analyse van de advocaat-generaal en de overwegin-
gen van het HvJ EG kan een goed oordeel worden gevormd over de relevantie van deze
opmerkingen. Omdat de Commissie het btw-comite voorzit, kan het antwoord van het HvJ
EG naar aanleiding van opmerkingen van de Commissie ook gevolgen hebben voor de
standpunten clie het btw-comite heeft besproken. Ongeacht of deze standpunten door de
meerderheid zijn aanvaard, is de kans aanwezig dat bepaalde lidstaten deze toepassen. Ad-
vocaat-generaal Kokott996 heeft opgemerkt dat een particulier niet is gebonden aan niet-
gepubliceerde standpunten"? De advocaat-generaal bepleitte dat de unaniem aangeno-
men standpunten, met het oog op de uniforme uitlegging, bekend worden gemaakt.F" Zij
leek te suggereren dat de particulier zich zou moeten kunnen beroepen op een gepubli-
ceerde, bij unanimiteit aanvaarde opvatting van het btw-comite.

De Commissie bepleit al vele jaren, tevergeefs, de toekenning van regelgevende bevoegd-
heden aan het btw-cornite. De Raad heeft geen gehoor willen geven aan deze wens, maar
inmiddels weI een aantal standpunten opgenomen in Verordening nr. 1777/2005, die is ge-
baseerd op art. 29 bis Zesde Richtlijn. Gezegd kan worden dat de regelgevende bevoegd-
heid volledig in handen van de Raad blijft, zoals de rechtsprekende bevoegdheid in han-
den van het HvJ EGblijft. De Commissie oefent op be ide instellingen binnen de haar ver-
leende bevoegdheden invloed uit. Het is echter duidelijk dat beide instellingen hun
bevoegdheden autonoom uitoefenen.

996 Condusie van 12 mei 2005. nr. C41/04.Jurispr. 2005. p. 1-9433.
997 Het EESCgafblijk van dezelfde opvatting in zijn advies van 29 oktober 1997, Pb. 1997 TIr. C 19/

58. Het EESCbevaI aan dat het bedrijfsleven, de sociaJe partners en andere sociaal-economische
belangengroeperingen in voldoende mate bij de beleidsvorming dienden te worden betrokken.
Bovendien raadde het EESCaan ook belastingconsulenten de gelegenheid te bieden advies te ge-
ven, door de voorstellen die aan het brw-comite worden voorgelegd, tijdig te publiceren.

998 Een korte samenvatring van de visie van het Comite is te vinden in het Tweede rapport van de
Commissie van 20 december 1988, COM(88)799 def
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Deel III Conclusies en aanbevelingen

Het communautaire btw-stelsel is het resultaat van een geleidelijke harmonisatie van de
nationale wetgevingen in het kader van art. 93 en 94 EG (voorheen 99 en 100 EEG).Zoals
het HvJ EG herhaaldelijk heeft overwogen gaat het bij deze harmonisatie. zoals zij tot
stand is gebracht door de achtereenvolgende richtlijnen en met name door de Zesde Richt-
lijn, tot nog toe slechts om een gedeeltelijke harmonisatie.?" Deze harmonisatie staat ge-
heel ten dienste van de instelling en de werking van de interne markt. De instelling van
de interne markt, die op 1 januari 1993 werd gesymboliseerd door de afschaffing van de
grenscontroles op het goederenverkeer tussen de lidstaten, is niet gepaard gegaan met het
btw-stelsel dat daarbij hoort. Bijna vijftien jaar later - en bijna veertig jaar na de introduc-
tie van de btw - zijn nog niet alle fasen in het harmonisatieproces van de btw die de Raad
in de considerans van de Eerste Richtlijn had beschreven, voltooid. Op het gebied van de
tarieven is weinig vooruitgang geboekt, en de overgangsbepalingen. die uit 1977 dateren.
zijn nog altijd niet afgeschaft. In het sprongsgewijze verloop van het harmonisatieproces
zijn twee tegengestelde krachten te herkennen:
- Aan de ene kant staat de behoudzucht van de lidstaten. die aan de btw de belangrijkste

nationale belastingopbrengst ontlenen. Het is niet aantrekkelijk om de zeggenschap
over deze belasting te delen met de andere lidstaten. Deze kracht. de wens van de lid-
staten om fiscaal soeverein te blijven, vertraagt de harmonisatie;

- Aan de andere kant staan de functies van de btw als communautaire belasting, De eerste
functie is verwoord in de considerans van de Eerste Richtlijn: een geharmoniseerde
btw voorkomt marktverstoring en vervalsing van de mededinging in een gemeen-
schappelijke markt. Een goed functionerende gemeenschappelijke markt is niet moge-
lijk zonder een geharmoniseerde btw. De tweede functie is verbonden met de invoe-
ring van de Zesde Richtlijn. De lidstaten dragen een percentage van de uniforme grond-
slag voor de heffing van btw af aan de eigen middelen van de Gemeenschap. Dit
impliceert dat de bepalingen over de grondslag van de btw (bijna alle bepalingen in de
Zesde Richtlijn, behalve wellicht die over de tarieven en de administratieve verplich-
tingen) op dezelfde wijze in alle lidstaten dienen te worden uitgelegd om te verzekeren
dat alle lidstaten een proportionele last dragen. Deze kracht versterkt de noodzaak van
harmonisatie.

De geschiedenis van de btw laat zien dat het harmonisatieproces beurtelings aan beide
krachten onderhevig is. Het spel tussen beide krachten verklaart mijns inziens waarom
de harmonisatie van de btw sprongsgewijs verloopt, waarbij de kracht van de sprongen
wordt bepaald door de prioriteit die de Raad wil geven aan de oplossing van de problemen
binnen de interne markt. De afgelopen jaren he eft de Zesde Richtlijn een aantal wijzigin-
gen ondergaan om het btw-stelsel aan te passen aan de moderne tijd, zoals de plaats van
bepaalde diensten. zoals telecomrnunicatie. elektronische diensten en radio- en televi-
sieuitzendingen. en de introductie van de mogelijkheid om op elektronische wijze factu-
ren te verzenden en gegevens op te slaan. In dit opzicht speelt ook de ontwikkelingsstand
van het communautaire recht als geheel een rol. Als gevolg van de groei en de verdieping
van het communautaire recht dient de regelgever zich ook regelmatig de vraag te stellen

999 Arrest van 5 december 1989. OROAmsterdam Beheer en Concerto. C-165/88. Jurispr. p. 4081.

Condusies en aanbevelingen 397



of eerder aangenomen regelgeving in overeenstemming is met regelgeving over een aan-
verwant onderwerp van latere datum.

Een recent voorbeeld dat de noodzaak om de samenhang binnen de communautaire
rechtsorde te verbeteren. illustreert, vormen de vrijstellingen voor financiele diensten en
verzekeringen in de Zesde Richtlijn, die niet meer aansluiten bij de alledaagse praktijk.
De Commissie heeft voorgesteld om de btw-regels voor deze handelingen af te stemmen
op de overige communautaire regelgeving die op dit terrein is ingevoerd c.q. zal worden
ingevoerd. In dit verband zullen de verschillende doelen die met de regelgeving worden
nagestreefd (voor de btw: zekerstelling van de financiele positie van de lidstaten, rechts-
zekerheid voor het bedrijfsleven. vermindering van de administratieve kosten en lasten
voor de betrokkenen; voor de overige secundaire bepalingen: verbetering van de interne
markt en bevordering van de concurrentie) moeten worden verzoend. Het komt de sa-
menhang binnen de communautaire rechtsorde ten goede indien de regelgever zich bij
de uitvoering van zijn taak rekenschap geeft van de invloed van de overige bepalingen van
communautair recht, zoals de verdragen, de beginselen en het secundaire recht dat op de-
zelfde of flankerende materie betrekking heeft.

Het is noodzakelijk de communautaire rechtsorde te onderhouden, zowel wat betreft aan-
sluiting bij de moderne tijd als de bewaring van de interne samenhang. In de afgelopen
jaren heeft de Commissie voorstellen bij de Raad ingediend om het btw-systeem te moder-
niseren en te vereenvoudigen. Zij heeft het in 1996 uitgesproken voornemen om het btw-
stelsel radicaal te veranderen, nog niet vervat in voorstellen. De Raad heeft het schrijven
van dergelijke voorstellen niet aangernoedigd, wat de Commissie ertoe he eft aangezet om
haar energie te rich ten op de verbetering van het huidige systeem. Onlangs he eft de Raad
een verordening aangenomen met een aantal uitvoeringsbepalingen. die een interpretatie
bevatten van een aantal bepalingen en begrippen in de Zesde Richtlijn. Het is aannemelijk
dat de Raad deze stapsgewijze methode van ontwikkeling naar een werkbaarder btw-stel-
sel verkiest boven een radicale oplossing, zoals:
1. Invoering van een 'definitief systeem via eeningrijpende wijziging van de Zesde Richt-

lijn. Dit laatste roept een aantal vragen op, zoals op welke beginselen dit systeem moet
worden gefundeerd en hoe de uniforme uitlegging en toepassing van dit systeem kun-
nen worden verzekerd. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen, zoals de toeken-
ning van regelgevende bevoegdheden aan het btw-comite, de publicatie van een offici-
ele. bindende toelichting uit naam van de Raad of codificatie van de jurisprudentie van
het HvJ EG (voor zover zij niet is achterhaald door de aangebrachte wijzigingen). Om-
dat de lidstaten de gewijzigde Zesde Richtlijn in hun wetgeving moeten incorporeren.
blijft de vraag gerechtvaardigd of het definitieve systeem uniform zal worden uitge-
legd en toegepast in aile lidstaten. Het HvJ EG zal bij de rechtsvorming een belangrijke
rol spelen. Een aandachtspunt is de afschaffing van de vele overgangsbepaJingen en
toegestane afwijkingen. Indien de Raad hierover geen overeenstemming kan bereiken,
zal het definitieve systeem geen daadwerkelijk communautaire btw brengen.

2. lnvoering van een verordening die bij voorkeur eenduidige, dwingende en direct toe-
pas bare normen bevat. De invoering van een dergelijke verordening, die meer zal be-
helzen dan een harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten, vereist aanpassing
van art. 93 EG. de huidige grondslag waarop de recente richtlijnen op het gebied van
de btw zijn gebaseerd. Dit betekent dat de invoering van een verordening een zaak van
lange adem zal zijn, mocht de Raad de Commissie ooit de opdracht geven een voorstel
voor een verordening te schrijven die een einde dient te maken aan alle btw-proble-
men binnen de interne markt. Ook in dit scenario dient de vraag naar de gewenste be-
ginselen te worden beantwoord. De verordening zou moeten worden ondersteund
door een duidelijke. bindende toelichting op alle artikelen. Bij voorkeur weerspiegelt
deze toelichting de lijn van de huidige jurisprudentie van het HvJ EG. Het HvJ EG zal
ook in dit scenario een rechtsvorrnende rol spelen. Het hangt van de redactie van de
bepalingen van de verordening af of het aantal aan het HvJ EG voorgelegde vragen zal
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verminderen. Verordening nr. 1777/2005 is een uitwerking van de Zesde Richtlijn en
kan niet als een aanwijzing worden beschouwd dat de Raad binnenkort voor dit scena-
rio zal kiezen.

Beide scenario's vereisen fundamentele keuzes van de Raad. Op welke beginselen dient
het daadwerkelijk communautaire. definitieve btw-stelsel te worden gefundeerd? De vol-
gende stelsels komen in aanmerking:
1. Het oorsprongslandsysteem. gebaseerd op goederenstromen en de vestigingsplaats van

de dienstverrichter. Dit systeem moet worden gecombineerd met een verrekenstelsel
indien de lidstaten willen vasthouden aan de toedeling van de btw-opbrengsten aan de
lidstaat van verbruik.

2. Het fiscale-woonplaatssysteern, gebaseerd op de vestigingsplaats van de leverancier en
de dienstverrichter. Ook dit systeem moet worden gecombineerd met een verreken-
stelsel.

3. Het bestemmingsland- ofverbruiksysteem. De keuze voor dit systeem komt neer op
verfijning en vereenvoudiging van het huidige systeem. Het behoeft niet te worden ge-
combineerd met een verrekenstelsel. maar vraagt veel inspanning van het bedrijfsle-
ven, dat veel middelen zal besteden aan de vervulling van de administratieve verplich-
tingen. In de Verenigde Staten is een interessant project gestart onder de titel Stream-
lined Sales Tax Project. De deelnemende staten proberen met een combinatie van
duidelijke, uniforme regelgeving. een systeem voor one-stop registration en aanmoe-
digingspremies een oplossing te vinden om het verlies aan belastinginkomsten te stop-
pen dat is ontstaan door de opkomst van e-commerce. Niet alleen de technologische,
maar ook de juridische oplossingen die in het kader van dit project worden gevonden,
kunnen van nut zijn bij het ontwerpen van een btw-stelsel op basis van het bestem-
mingsland- of verbruikbeginsel.

In deze discussie speelt de toekomstige fundering van de begroting een rol. Op dit mo-
ment vormt de grondslag van de btw de basis voor de berekening van een deel van de ei-
gen middelen die de lidstaten aan de Comrnissie ter beschikking moeten stellen. In de af-
gelopen jaren is de betekenis van dit deeI van de eigen middelen aanzienlijk afgenomen.
Vormde de btw eerst meer dan 50%van de inkomsten. volgens de laatst gepubliceerde cij-
fers is het aandeel geslonken tot minder dan 15%. Een verdere neergaande trend is voor-
zien.

De Comrnissie houdt in haar recente plannen voor de meerjarenbegrotingen vanafhet
jaar 2014 vast aan eigen rniddelen uit fiscale bron, en wijst de mogelijkheid af om de be-
groting te funderen op een contributiesysteem waarbij de lidstaten naar draagkracht (een
percentage van hun brute nationaal inkomen) bijdragen. De Commissie stelt drie nieuwe
fiscale bronnen voor waaruit de Raad kan kiezen. Een van deze bronnen is de btw, die dan
volgens een aangepast systeem zou moeten worden geheven. De uiteindelijke keuze van
de Raad kan gevolgen hebben voor het huidige btw-stelsel omdat de btw hetzij haar func-
tie als eigen rniddel verliest, dan wei een geheel nieuwe, directere. rol krijgt bij de af-
dracht van de eigen middelen. Dit effect zal sterker zijn indien de belastingplichtigen op
de facturen en de aangiften onderscheid moeten maken tussen de communautaire btw en
de nationale btw (de fiscale methode). Het effect zal marginaal zijn indien de lidstaten de
huidige methode voortzetten volgens welke zij de bijdrage aan de eigen rniddelen bereke-
nen op basis van statistisch materiaal (de macro-economische methode). De kans is niet
ondenkbaar dat de Raad besluit het huidige stelsel van de eigen middelen voort te zetten,
al dan niet met een dalend aandeel van de btw.

Indien de btw haar functie als deel van de eigen middelen verliest, is dit geen reden om
het harmonisatieproces te staken ofterug te draaien. Wo]f1ooomeent dat het afschaffen

1000 R.A.Wolf. 'BlW en de financiering van Europa', WFR2003/1553.
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van de btw als eigen middel invloed kan hebben op de btw-harmonisatie tussen lidstaten.
Het wegvallen van de noodzaak om de btw-opbrengsten uniform te houden, zal volgens
Wolfwelliebt doorwerken in de dagelijkse praktijk. Ik ondersehrijf deze visie niet. De
functie als smeermiddel voor de interne markt vormt een zelfstandige en overtuigende re-
den om het huidige btw-stelsel, de overgangsregeling, eindelijk aan te pass en aan de eisen
die een interne markt aan een btw stelt. Met name de Raad kan een belangrijke bijdrage
leveren om de bestaande, vooral praktisehe, problemen op te lossen die de btw in het in-
traeommunautaire verkeer veroorzaakt. Het zijn met name de Commissie en het HvJEG
die zieb hebben laten gelden als de ontwikkelaars van de communautaire btw. Van deze
twee instellingen heeft het HvJEG het meeste bereikt, in het bijzonder door de vaststel-
ling dat de auteurs van het EG-verdrag een autonome reehtsorde hebben willen creeren
die een integraal deel uitmaakt van de nationale reehtsordes van de lidstaten en waarvoor
de lidstaten een deel van hun soevereiniteit hebben opgegeven. Niet aileen de bron, maar
ook de inhoud van het eommunautaire reeht behoort tot het erfgoed van de lidstaten en
van hun burgers. Voldoende precieze en onvoorwaardelijke bepalingen in riehtlijnen heb-
ben directe werking in de lidstaten en scheppen reehten waarop burgers een beroep kun-
nen doen. In dit opzieht vormt de ontwikkeling van eommunautaire begrippen, die in aIle
lidstaten dezelfde betekenis hebben, een belangrijke stap op weg naar een werkelijk com-
munautaire btw. Deze eommunautaire begrippen zijn aIleen niet voldoende.

De autoriteiten in de lidstaten zullen, geinspireerd door de regeringen - die immers zijn
vertegenwoordigd in de Raad - een communautaire denkwijze en een bereidheid tot in-
traeommunautaire samenwerking moeten ontwikkelen. Deze verworvenheden zullen
uiteindelijk tot uitdrukking moeten komen in een verordening, die in duidelijke en on-
voorwaardelijke bepalingen vorm zal geven aan de eommunautaire btw.

Het HvJ EG heeft op de ontwikkeling van de btw altijd een belangrijke, reehtsvormende
invloed gehad. Hierbij hebben de samenhang binnen de communautaire reehtsorde en de
eenduidige toepassing voorop gestaan. Uit de ontwikkeling van de jurisprudentie kan een
toegenomen aandaeht voor doel en strekking worden afgeleid, waarbij aan de letterlijke
betekenis van een bepaling of een begrip - mede door de versehillen tussen de taalversies
- minder gewieht wordt toegekend. De teleologische interpretatiemethode vormt voor zo-
wel het HvJ EGals de nationale reebter een belangrijk instrument bij de uitlegging en de
toepassing van het eommunautaire recht, met inbegrip van de btw. Kennis van doe I en
strekking is dus een eerste vereiste om de btw correct toe te pass en in de praktijk van ie-
dere lidstaat. Bij de verwerving of de vergroting van deze kennis zijn alle bronnen en me-
thoden die het HvJ EG gebruikt van essentieel belang.

Het belang van kennis van doel en strekking van een eommunautaire bepaling of een
eommunautair begrip implieeert dat een ieder die met het communautaire reeht te rna-
ken heeft, deze kennis op de een of andere manier zal moeten verwerven. Nadat hij heeft
vastgesteld dat een begrip een communautair begrip is, dient de nationale reehter derhal-
ve na te gaan ofhij dit begrip zelfkan interpreteren of dat hij een prejudiciele vraag dient
te stellen om te verzekeren dat hij de bepaling waarin dit begrip figureert juist toepast.
De vraag die zieh aandient is hoe de nationale reehter dient te handelen bij twijfel over
de uitlegging van eommunautaire begrippen en bepalingen.

Indien hij van mening is dat hij het antwoord op de aan hem voorliggende vraag kan af-
leiden uit de antwoorden die het HvJ EG reeds op soortgelijke vragen heeft gegeven (acte
eclaire) of dat het antwoord op de vraag evident is voor aile reehters (acte clair), dient de na-
tionale reehter op een wijze te werk te gaan die reeht doet aan die van het HvJEG.Hij zal
dezelfde bronnen en methoden moeten gebruiken als het HvJEG. Hierbij is kennis van,
en inzieht in de bestaande jurisprudentie van het HvJ EG onontbeerlijk, omdat hierdoor
de omvang van de eategorie van de aete eclaire kan worden bepaald. Dit voorkomt dat een
verwijzende reehter een al beantwoorde vraag opnieuw stelt, of een door hem gestelde,
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aanhangige prejudiciele vraag na beantwoording van dezelfde vraag in een andere zaak,
niet intrekt.

De categorie die de meeste aanleiding tot verschillen van inzicht oplevert, is die van de
acte clair. Hierbij spelen twee aspecten een rol. Ten eerste de inhoud van deze categorie,
waarvan kan worden betwijfeld of hij voor iedereen gelijk is. Wat voor de een glashelder
is, is voor de ander minder duidelijk. De praktijk leert dat rechters in verschillende lidsta-
ten tegengestelde posities innemen, en toch ieder overtuigd zijn van het eigen gelijkl001

Ten tweede of de inhoud van deze categorie vatbaar is voor wijziging, bijvoorbeeld naar
gelang de btw zich ontwikkelt. Dit aspect hangt ook samen met de ontwikkeling die in de
communautaire rechtsorde als geheel te onderkennen is. Een element dat de inhoud van
deze categorie bemvloedt, is bijvoorbeeld verkregen inzicht in de wijze waarop het HvJ
EGcommunautaire begrippen benadert en interpreteert. Dit inzicht kan ertoe leiden dat
een voorheen als onduidelijk beschouwd begrip (meer) betekenis krijgt.

Het HvJEGheeft bevestigd dat het leerstuk rnisbruik van recht ook op de btw van toepas-
sing is.I002 Het voorkomen van mogelijke ontwijking, ontduiking en rnisbruik is een doel-
stelling die de Zesde Richtlijn erkent en aanmoedigt. Hierbij dienen de lidstaten het
rechtszekerheidsbeginsel te respecteren dat voorschrijft dat belastingplichtigen precies
op de hoogte moeten zijn van de strekking van de verplichtingen die de lidstaten aan hen
opleggen. Uit de rechtspraak blijkt dat belastingplichtigen, indien zij de keuze hebben,
mogen kiezen voor de transactie die voor hen fiscaal het voordeligst is. Het HvJEGver-
wees hier naar de zaak waarin BLPde keuze had tussen een vrijgestelde transactie (die
haar aftrekrecht zou bemvloeden) en de opname van een banklening (die dat effect niet
zou hebben). BLPhad de vrije keuze tussen beide opties, maar diende de fiscale gevolgen
van de gemaakte keuze te aanvaarden (i.e. beperking van haar aftrekrecht). De belasting-
plichtige is niet verplicht voor de optie te kiezen die de hoogste belastingdruk tot gevolg
heeft. Het HvJEGverwees naar de conclusie van de advocaat-generaal, en bevestigde de
opmerking dat belastingplichtigen ernaar mogen streven zo min mogelijk bela sting te be-
talen door hun econornische activiteiten op een bepaalde manier in te richten en vorm te
geven. Ik leid uit het leerstuk van het verbod op misbruik af dat deze vrijheid niet zonder
beperkingen is. Handelingen die puur zijn opgezet om een belastingvoordeel te creeren,
vormen geen econornische activiteiten. Het HvJEGraakte vervolgens aan de kern van zijn
arresten. Het gaf aan dat de volgende twee elementen, die beide aanwezig dienen te zijn,
op misbruik wijzen:
1. De betreffende handelingen resulteren in een belastingvoordeel dat in strijd is met de

doelstelling van de bepalingen in de Zesde Richtlijn (hoewel de handelingen voldoen
aan de formele voorwaarden die de Zesde Richtlijn en de nationale wetgeving stellen);

2. Het is duidelijk, aan de hand van een aantal objectieve factoren, dat het wezenlijke doel
van de handelingen is gelegen in het behalen van een fiscaal voordeel. Het HvJEGver-
wees naar de conclusie van de advocaat-generaal, die opmerkte dat indien voor de han-
delingen een andere reden aan te wijzen is dan het behalen van dit voordeel, geen spra-
ke is van misbruik.

1001 Zie bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003, nr. 38.660, BNB2003/322 en VoN
2003/35.16. Belanghebbende, die een bordeel exploiteerde, probeerde de Hoge Raad aan te zetten
tot het stellen van prejudiciele vragen over het verboden karakter van escortdiensten. Hij verwees
naar een uitspraak van het London Tribunal Centre van 13 juni 2001, nr. 17 287, waarin deze Brit-
se rechter escortdiensten als 'straightforwardly criminal' buiten de reikwijdte van de btw plaats-
teo De Hoge Raad pareerde dit argument met het oordeel dat de Britse rechter zijn uitspraak had
gebaseerd op het Engelse recht. Uit de jurisprudentie van het HvJ EG over verboden handelingen
kan echter worden afgeleid. dat slechts handelingen die vanwege hun intrinsiek slechte karakter
in de gehele EUverboden zijn en die de concurrentie met legale handelingen niet verstoren, bui-
ten de reikwijdte van de btw vallen. De Britse rechter en de Hoge Raad verschillen kennelijk van
mening over de juiste toepassing van de jurisprudentie over verboden handelingen.

1002 Arresten van 21 februari 2006. Halifax, nr. C-255/02. VoN 2006/13.20 en N1FR2006/359, en Univer-
sity of Huddersfield, nr. C-223/03, VoN 2006/14.19 en N1FR2006/360.
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Vervolgens legde het HvJEG beide elementen uit. Het gaf aan dat het eerste element aan-
wezig is indien een belastingplichtige die op basis van zijn gewoonlijke activiteiten geen
recht op aftrek van voorbelasting heeft, een handeling verricht om dit recht te verkrijgen.
Het HVJEGoverwoog: 'Werd het belastingplichtigen echter toegestaan de voorbelasting volledig af
te treklam, hoewel zij in het kader van hun narmale handelstransacties deze btw niet - ook niet gedeel-
teJijk - zouden hebben kunnen aftrekken op grond van enige handeJing die voJdoet aan de voorwaarden
van de aftrekregeJing van de Zesde nchtJijn of van de nationaJe wetteJijke regeling tot omzetting daar·
van, dan zou zulks in strijd zijn met het beginsel van de fiscale neutraJiteit en bijgevoJg met het doel van
deze regeJing.· Het eerste element is aanwezig in een situatie waarin een belastingplichtige
die gewoonlijk (deels) vrijgestelde prestaties verricht. zoals een bancaire instelling (Hali-
fax) of een universiteit (Huddersfield), een aantal handelingen verricht, zoaIs verhuur of
levering van onroerend goed met een optie, met de uitsluitende bedoeling om toch een
recht op aftrek te krijgen. Op basis van de hoofdregel van de Zesde Richtlijn, die een aantal
prestaties. zoals sommige bancaire diensten en onderwijs. vrijstelt zonder recht op aftrek,
kan deze belastingplichtige op dit recht geen aanspraak maken. De veriening van dit recht
gaat dus in beginsel in tegen de doelstelling van de Zesde Richtlijn dat op vrijgestelde han-
delingen voorbelasting dient te drukken.

Een aandachtspunt dat met het eerste element samenhangt, is de kennis die bij de verwij-
zende rechter aanwezig moet zijn over doel en strekking van de bepaIingen in de Zesde
Richtlijn. Hoewel de bestaande jurisprudentie veel inzicht biedt in doe I en strekking van
een aantal bepalingen van de Zesde Richtlijn, dekt zij nog niet aile bepalingen en bestaan
voldoende aanvullende vragen over bepalingen waarover het HvJ EGzich al uitgesproken
he eft. Het belang van de taak en de rol van de verwijzende rechter. die verplicht is de be-
palingen in de Zesde Richtlijn correct toe te passen en desnoods vragen te stellen aan het
Hv] EG.wordt in de arresten over misbruik opnieuw benadrukt. wat een extra reden
vormt om de toegankelijkheid van het communautaire recht te vergroten. De volgende,
praktische, suggesties zijn denkbaar:
1. De Raad geeft meer openheid over zijn keuze om bepaalde voorstellen van de Commis-

sie over te nemen of te wijzigen;
2. De Raad geeft de Commissie opdracht om namens hem een toelichting te schrijven op

de definitieve tekst;
3. Het btw-comite krijgt, zoals de Commissie wi!, beperkte regelgevende bevoegdhe-

den1oo3;
4. Het Hv] EGgeeft de Commissie de opdracht per bepaling een samenvatting te maken

van de bestaande jurisprudentie. met vermelding van de verwijzingen naar de arres-
ten;

5. AIle toegestane afwijkende maatregelen op basis van art. 27 en art. 28 Zesde Richtlijn
worden per lidstaat in kaart gebracht;

6. De analyse van de Commissie van de wetgeving (2) en de jurisprudentie (4)wordt sa-
men met de wetteksten. de maatregelen van het btw-cornite (3) en de afwijkende maat-
regelen (5)gepubliceerd op een voor het publiek toegankelijk medium. zoals internet.
op een wijze die begrijpelijk is voor belastingplichtigen die geen diepgaande kennis
hebben van het communautaire recht.

Deze suggesties bevorderen de uniforme toepassing van de communautaire begrippen in
de Zesde Richtlijn. maar verhelpen niet de grote verschillen tussen de wetgeving (de facul-
tatieve bepalingen, de bepalingen die naar de nationale wetgeving van de lidstaten verwij-
zen. de afwijkende maatregelen van art. 27 en de overgangsbepalingen van art. 28) en de
praktijk in de lidstaten. welke verschillen het vrije verkeer tussen de lidstaten en de cor-
recte berekening van de eigen middelen hinderen. Hoewel aIle informatie. zoals wettek-

1003 De Commissie heeft op 6 augustus 2004 het voorstel am aan het btw-comite regelgevende be-
voegdheid te geven, ingetrokken (COM(2004) 542 def). Dit voorstel was op 25 juni 1997 ingediend
(COM(97) 325 def.).
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sten, jurisprudentie en overzichten van de afwijkingen, beschikbaar is op internet, ont-
breekt een toelichting die deze informatie voor alle burgers (en de autoriteiten van de lid-
staten) kan ontsluiten. Om te bereiken dat de informatie zoveel mogelijk uniform wordt
toegepast in alle lidstaten, is een uitgebreide toelichting nodig, waarin de Commissie - na-
mens de Raad - verklaart waarom de maatregelen zijn genomen en hoe deze dienen te
worden toegepast. Tijdens deze exercitie zou aandacht moeten worden besteed aan de sa-
menhang binnen de communautaire rechtsorde (zie de opmerkingen over de vrijstelling
voor financiele diensten en verzekeringen hiervoor) en de praktische toepasbaarheid.
Tenzij de regelgever deze gelegenheid te baat neemt om materiele wijzigingen door te
voeren (in welk geval hij deze wijzigingen openlijk, volledig en duidelijk dient aan te ge-
yen en toe te lichten), zal de jurisprudentie van het HvJEG, de instelling die tot uitlegging
van het communautaire recht bevoegd is, tot leidraad dienen te worden genomen.

Een interessant nieuw aandachtspunt dat de komende jaren in toenemende mate de aan-
dacht van het HvJEGzal vergen, is de groeiende spanning tussen de vrijheid die de lidsta-
ten hebben op het gebied van het bestuursrecht en het procesrecht aan de ene kant, en
de bereikte harmonisatie van de materiele wetgeving aan de andere. De belastingplichti-
gen hebben rechten die zij direct aan het communautaire recht ontlenen, doch het is aan
de lidstaten om hen in staat te stellen deze rechten uit te oefenen oftegen een mogelijke
schending op te komen. Het HvJEGstelt randvoorwaarden die de vrijheid van de lidstaten
inperken 1004, maar is bij de huidige stand van de harmonisatie van het cornmunautaire
recht niet bij machte om een uniforme behandeling van alle particulieren afte dwingen.
Het groeiend aantal zaken dat deze spanning - niet alleen in de btw - aan de orde stelt,
illustreert dat de rechtzoekende hoopt dat het HvJEGuiteindelijk een doorbraak zal for-
ceren.

1004 Arrest van 11 juli 2002, Marks & Spencer. nr. C-62/00. V-N 2002/49.28, FED2002/608 en NTFR2002/
1014.
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Summary

The Community system of VAT is the result ofa gradual harmonisation of national laws
in the context of Articles 93 and 94 EC (formerly Articles 99 EC and 100 ECTreaty). As the
Court has repeatedly stated, this harmonisation, as brought about by successive directives
and in particular by the Sixth Directive, is still only partial (see Case C-165/88 ORO Amster-
dam Beheer and Concerto v Inspecteur der Omzetbelasting [1989J ECR 4081, paragraph 21). This
harmonisation is purely for the benefit of the establishment and the functioning of the
internal market. The establishment of the internal market, which was symbolised on 1 Ja-
nuary 1993 by the abolition of the border checks on the movement of goods between
Member States, has not led to a matching VAT system. Almost 15 years later - and almost
40 years after the introduction of VAT- not all the stages in the harmonisation process of
VATdescribed by the Council in the preamble of the First Directive have been completed.
Not much progress has been made as regards rates, and the transitional provisions, which
date from 1977, have not yet been repealed. Two opposite forces can be acknowledged in
the saltatory harmonisation process:
- On one side the conservatism of Member States, which derive the most important na-

tional source of tax revenue from VAT.The thought of sharing authority over this tax
with other Member States does not sound very attractive. This force, the Member Sta-
tes' wish to remain sovereign in the field of taxation, slows down the harmonisation.

- On the other side the functions of VAT as a Community tax. The first function was wor-
ded in the preamble of the First Directive: a harmonised VATprevents distortion of
trade and competition in a common market. A well-functioning common market is
unthinkable without a harmonised VAT.The second function is connected with the in-
troduction of the Sixth Directive. Member States contribute a percentage of the uni-
form basis of assessment for VATas own resources to the Community. This implies that
the provisions in the Sixth Directive (almost every provision, except perhaps for those
about rates and administrative obligations) should be interpreted uniformly in all
Member States in order to ensure that all Member States carry a proportional burden.
This force strengthens the necessity of harmonisation.

The history of VATshows that the harmonisation process is alternately subject to both for-
ces. In my view the working of both forces explains why the harmonisation of VATpro-
gresses by leaps, whereby the force of each leap is determined by the priority the Council
wants to give to solving the problems in the internal market. Over the past years the Sixth
Directive has been amended a few times to adapt the VAT system to modem times, e.g.
the place of supply of certain services, such as telecommunications, electronically supp-
lied services and radio and TV broadcasting services, and the introduction of the possibi-
lity to send and receive electronic invoices and to save data by electronic means. In this
regard it is important to bear in mind how Community law stands. Due to the growth and
deepening of Community law the legislator must ask himself regularly whether the rules
adopted earlier are in conformity with the rules adopted later on related subjects.

A recent example illustrating the necessity of improving the coherence within Communi-
ty law is the exemption for financial and insurance services in the Sixth Directive, which
no longer suits daily practice. The Commission has proposed to harmonise the VATrules
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for these services with other Community rules that have been or will be introduced for
these services. In this connection the several objectives and purposes served (for VAT: safe-
guarding the financial position of Member States, legal certainty for business, reduction
of the administrative burden for all concerned; for other secundary provisions: improve-
ment of the internal market and stimulation of competition) should be reconciled. The co-
herence within Community law would benefit if the legislator accounted for the impact
of other provisions of Community law, such as the treaties, the principles and other se-
cundary law relating to the same or bordering subject-matter.

It is necessary to maintain the Community legal order, both as regards finding the link
with modem times and keeping the internal coherence within this legal order. Over the
past few years the Commission has presented proposals to the Council in order to moder-
nise and simplify the VAT system. It has not yet translated its intention, ventilated in
1996, to radically change the VATsystem into written proposals. The Council has not en-
couraged the drafting of such proposals, which has stimulated the Commission to focus
on improving the current system. Recently the Council adopted a Regulation containing
some executive measures, which give an interpretation of certain provisions and terms in
the Sixth Directive. It is likely that the Council prefers this piece-meal method of develop-
ment towards a workable VATsystem over a more radical solution, such as:
1. The introduction of a 'definitive' VAT system through a fundamental amendment of

the Sixth Directive. This triggers several questions, such as to the founding principle
of such a system and how the uniform interpretation and application of this system
could be ensured. Several solutions exist, e.g. the granting of regulatory power to the
VAT Committee, the publication of an official, binding explanation in the name of the
Councilor codification of the case-law of the ECJ (to the extent that this case-law has
not been superseded). Considering that Member States have to transpose the amended
Sixth Directive into their national legislation. the question is justified as to whether
the definitive system will be given a uniform interpretation and application in all
Member States. The ECJ will play an important role in this law-making process. A point
of attention will be the abolition of the many transitional provisions and derogations.
If the Council cannot reach an agreement on these issues. a definitive system will not
entail a truly Community VAT.

2. Introduction of a Regulation with preferably clear. imperative and directly applicable
norms. The introduction ofa such a Regulation. which would entail more than a har-
monisation of the national legislation of Member States. requires an amendment of Ar-
ticle 93 EC, the current legal basis of the Directives in the field of VAT.This implies that
the introduction of a Regulation meeting these criteria will be a matter of patience.
should the Council ever call upon the Commission to draft a proposal for a Regulation
ending all VAT-related problems in the internal market. Also this scenario requires an
answer to the question about the founding principle. The Regulation should be suppor-
ted by a clear. binding explanation to all articles. Preferably this explanation reflects
the line in the current case-law of the ECJ. The ECJ will play an important role in this
scenario as welL The text of the articles in the Regulation will more or less determine
the number of questions to be asked to the ECj. Regulation no. 1777/2005 is an inter-
pretation of the Sixth Directive and cannot be considered to be an indication that the
Council will make a choice for this scenario soon.

Both scenarios demand fundamental choices to be made by the Council. On which princi-
ples should this truly Community VAT be based? The following systems come into view:
1. The origin principle. based on the flow of goods and the service provider's place of es-

tablishment. This system must be combined with a clearinghouse system in case Mem-
ber States want to hold on to the allocation of the VATproceeds to the Member State
of consumption (compare the Commission's original proposal for the abolition of the
fiscal frontiers).
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2. The fiscal-establishment system, based on the supplier's place of establishment. Also
this system should be combined with a clearinghouse.

3. The destination or consumption principle. A choice for this system boils down to refi-
ning and simplifying the current system. It need not be combined with a clearinghouse
system, but it is demanding on business, which will have to spend many resources on
complying with the administrative obligations. In the United States an interesting pro-
ject has been initiated, the Streamlined Sales Tax Project. With a combination of clear,
uniform rules, a system for online, one-stop registration and encouragement premi-
ums the participating States attempt to find a solution to stop the loss of tax revenues
due to the emergence of e-commerce. Not only the technological, but also the legal so-
lutions found in connection with this project may be of use for developing a VAT sy-
stem based on destination or consumption.

In this discussion the future funding of the budget plays an important role. At this mo-
ment the basis of assessment of VAT is the basis for the calculation of a part of the own
resources Member States have to put at the Commission's disposal. Over the past years the
relevance of this part of the own resources has significantly decreased. Whereas VATused
to make up for more than 50% of the own resources, according to the latest statistics the
portion of VAThas dropped to less than 15%.A further decrease is expected.

In its recent plans for the Budgets from the year 2014 onwards the Commission holds on
to own resources from a fiscal source, and rejects the idea to fund the Budget on the con-
tributions to be made by Member States in accordance with their wealth (a percentage of
their gross national income). The Commission has suggested three new fiscal sources from
which the Council should choose. One of these sources is VAT,which should be levied on
the basis of a new system. The eventual choice of the Council may have an impact on the
VATsystem because VATmay either lose its function as own resource or receive a comple-
tely new, more direct role in the collection of the own resources. This impact will be stron-
ger if taxable persons will be required to distinguish on their invoices between Commu-
nity VAT and national VAT (the fiscal method). The impact will be only marginal if Mem-
ber States continue the current method according to which they will calculate their
contribution to the own resources on the basis of statistics (the macroeconomic method).
There is a likely chance that the Council will continue the current own resources system,
with or without a decreasing VAT percentage.

Should VAT lose its function as own resource, this would not be reason to halt or reverse
the harmonisation process. The function of lubricant for the internal market is an inde-
pendent and convincing reason to finally adapt the current VAT system, the transitional
system, to the needs of an internal market. Especially the Council can make an important
contribution to solve the existing, often practical, problems VAT creates in the internal
market. Especially the Commission and the ECJ have proven themselves to be developers
of Community VAT. Of those two institutions the EC] has accomplished most, especially
by establising that the authors of the EC Treaty had created an autonomous legal order
which is an integral part of the legal orders of Member States and for which Member Sta-
tes have relinquished a part of their sovereignty. Not only the source, but also the substan-
ce of Community law is part of the heritage of Member States and their subjects. Even suf-
ficiently clear and precise provisions in Directive have direct effect in Member States, and
create rights on which an individual may rely before a Court of law. In this respect the
development of Community concepts, which have the same meaning in all Member Sta-
tes, has been a major step towards a truly Community VAT.These Community concepts
alone are not enough.

The authorities in Member States, inspired by their governments - represented in the
Council- will have to develop a Community way of thinking and a willingness to work
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together. These accomplishments should eventually result in a Regulation which will
shape Community VAT in clear and unconditional terms.

The ECJ has always had an important. legislative impact on the development of VAT.The
coherence within the Community legal order and the uniform application thereof have
always been paramount. The development of the case-law reveals a growing attention for
aim and purpose. whereas less weight is attached to the literal meaning of a provision or
term - mostly due to the differences between the language versions. The teleological me-
thod of interpretation is an important instrument both to the ECJ and to the national
court of law for the interpretation and application of Community law. VAT included.
Knowledge of aim and purpose is a prerequisite in order to apply VATcorrectly in the daily
practice of every Member State. All sources and methods the ECJuses are of importance
when acquiring or enlarging this knowledge. The importance of having knowledge of aim
and purpose of a Community provision or concept implies that every person who deals
with Community VAT. should one way or another acquire this knowledge. After it has es-
tablished that a concept is a Community concept. the national court will have to ascertain
whether it can interpret this concept itself or whether it should ask questions to the ECJ
in order to be sure that it applies the provision in which this concept is written. correctly.
The question arises as to what the national court should do when it has doubts regarding
the interpretation of Community provisions and concepts.

If it is of the opinion that it can deduce the answer to the question put before it from the
answers the ECJ has given to identical or similar questions (acte eclairel or that the answer
is evident to all national courts (acte clair) the national court will have to proceed in away
befitting the EC]. It will have to use the same sources and methods of interpretation as the
EC]. Knowledge and understanding of the ECl's case-law will be indispensable for this pur-
pose, because this determines the scope of the acte eclaire. It prevents a national court from
asking the same question again and from not repealing a question after a similar question
in another pending case has been answered in a useful manner.

The category giving rise to most issues is that of the acte clair. Two aspects playa role. First-
ly the scope ofthis category. of which may be doubted that it is the same for everyone.
What is clear to one person, may not be so clear to another. Practice shows that national
courts take opposite positions. ane yet remain convinced of their own opinion. Secondly
this category is susceptable to change. for example as VATdevelops. This aspect is connec-
ted with a trend which may be seen in Community law as a whole. An element that affects
the category of the acte clair is the insight gained into the way in which the ECJapproaches
and interprets Community concepts. This insight may shed (more) light on a concept
which was previously considered unclear.

The ECJhas confirmed that the doctrine of abuse also applies in VAT(ruling of21 February
2006, Halifax. C-255/02). The prevention of fraud and abuse is an objective recognised and
supported by the Sixth Directive. Member States are obliged to respect the principle ofle-
gality which says that taxable perons must have a clear and precise knowledge of the obli-
gations Member States are imposing on them. Case-law confirms that taxable persons. if
they have a choice between alternatives, are free to form or shape their transactions in
the way that suits them - also to gain a tax advantage. The ECJ referred to a case where
BLPhad a choice between selling a participation (which would affect the right to deduct)
and taking up a bank loan (which would not affect the right to deduct). BLPhad a choice.
but had to accept the tax consequences ofits choice (i.e. reduction of its right to deduct).
A taxable person is not obliged to choose the option leading to the highest tax burden. The
ECJ referred to the Opinion of the Advocate-General. who had remarked that taxable per-
son may strive at paying the least possible amount of tax by shaping their economic acti-
vities in a certain way. I deduce from the doctrine of abuse that this freedom is not unli-
mited. Transactions which have been set up purely to create a tax advantage. are not eco-
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nomic activities. The ECJsubsequently touched the core ofits ruling. by considering that
the following two elements. which must both be present. indicate abuse:
1. The transactions concerned. notwithstanding formal application of the conditions laid

down by the relevant provisions of the Sixth Directive and of national legislation trans-
posing it. result in the accrual ofa tax advantage the grant of which would be contrary
to the purpose of those provisions;

2. It must also be apparent from a number of objective factors that the essential aim of
the transactions concerned is to obtain a tax advantage. The ECJreferred to the Opi-
nion of the Advocate-General. who had remarked that abuse is present if the taxable
person cannot point at any other economic reason for the transactions except to achie-
ve a tax advantage.

Subsequently the ECJexplained both elements. It indicated that the first element is pre-
sent if a taxable person who does not have the right to deduct based on his usual economic
activities. carries out a transaction to create this right. The ECJheld: To allow taxable persons
to deduct all input VAT even though. in the context oftheirnonnal commercial operations. no transac-
tions conforming with the deduction rules of the Sixth Directive or of the national legislation transpo-
sing it would have enabled them to deduct such VAT. or would have allowed them to deduct only a part.
would be contrary to the principle offiscal neutrality and, therefore. contrary to the purpose of those
rules.' The first element is present if a taxable person who normally carries out (partly)
exempt activities. such as a bank (Halifax). carries out a number of transactions. such as
the letting of immovable property with an option to tax. with the sole aim to obtain a
right to deduct. The main rules of the Sixth Directive. which exempts certain supplies
from VATwithout the right to deduct. do not grant this taxable person a right to deduct.
In principle. granting this right infringes the aim and purpose of the Sixth Directive that
input VATshould be included in the cost price of exempt supplies.

Apoint of attention for the first element is the level of knowledge required in the national
court about the aim and purpose of the provisions in the Sixth Directive. Although exi-
sting case-law offers much insight into the aim and purpose of a number of provisions in
the Sixth Directive. it does not offer an interpretation of all provisions and sufficient ad-
ditional questions exists about provisions on which the ECJhas ruled already. The relevan-
ce of the task and role of the national court. which is obliged to apply the provisions in
the Sixth Directive correctly and to ask questions to the ECJif necessary. is emphasised
again in the case-law about abuse. which is an additional reason to enhance access to Com-
munity law. The following. practical suggestions may be worth considering:
1. The Council is more open about its choice to either accept or amend proposals laun-

ched by the Commission;
2. The Council calls upon the Commission to write an explanation to the definitive text;
3. The VATCommittee is given regulatory powers;
4. The ECJgives the Commission the assignment to draft a summary of the existing case-

law. categorised by article, with a reference to every ruling;
5. Every valid derogation based on Articles 27 and 28 is listed per Member State;
6. The Commission's analysis of the legislation (2)and the case-law (4) is published, toge-

ther with the legal texts. the measures adopted by the VATCommittee (3) and the de-
rogations (5) on a publicly accessible medium. such as the Internet, in a way which is
comprehensible to taxable persons who lack an extensive knowledge of VAT.

These suggestions enhance the uniform application of the Community concepts in the
Sixth Directive. but do not remedy the main differences between the legislation (the fa-
cultative provisions, the provisions referring to the national laws of Member States. the
derogations of Article 27 and the transitional rules of Article 28) and practice between
Member States. which differences hamper free trade between Member States and compli-
cate a correct calculation of the VATcontribution to the own resources. Although all the
information. such as legal texts, case-law and overviews of the derogations. are available

Summary 409



on the Internet, an explanation is lacking which may open up this information to the pu-
blic (and to the authorities of the Member States). In order to achieve that all information
will be applied as uniformly as possible in allMember States an extensive explanation will
be necessary. in which the Commission - in the Council's name - states why the measures
are necessary and how they should be applied. During this exerdtion attention should be
paid to the unity of the Community legal order (see the comment about the exemption
for financial and insurance services above) and to its practical applicability. Unless the le-
gislator seizes this opportunity to adopt material amendments (in which case it should in-
dicate and clarify such amendments overtly, fully and clearly), the ECl's case-law should
be taken as guidance, bearing in mind that the ECJ is the institution authorized to inter-
pret Community law.

An interesting new point of view which will increasingly demand the ECl's attention over
the next couple of years will be the growing tension between the discretionary powers
Member States have in the field of administrative and procedural law on the one hand,
and the substantive harmonisation achieved so far. on the other. Taxable persons have
rights which they derive directly from Community law. but it is up to Member States to
enable them to execute these rights or to defend themselves against a possible violation
of these rights. The ECJ has given some preconditions to which Member States must ad-
here, but the current state of Community law does not offer the legal instrument to en-
force equal treatment of all individuals. The growing number of cases - not only regarding
VAT- dealing with this tension, illustrates that litigants hope that eventually the EC]will
enforce a break-through.
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transparantie /218
transport /125
treinwagons /109, 111
trekker / 332
tussenpersonen bij verzekeringen / 359
tussenstop /148,333
tussenstop buiten de Gemeenschap /150, 333
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verdovende middelen /89,268, 274, 314, 315
Verdrag tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal/
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Verenigd Koninkrijk /79,122, 123, 144, 181, 182, 191, 199, 200,210,334,338,
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verhuur van de vervoermiddelen /327
Verhuur van onroerend goed /53
verhuur van onroerend goed / 352, 402
verhuur van parkeerruimte voor voertuigen / 352
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voldoende nauwkeurige /51
voldoening /218
volksgezondheid / 71
volle, onbezwaarde eigendom / 329
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