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Voorwoord

In de jaren 90 van de vorige eeuw kwam ik door mijn werk als btw-specialist bij de
Belastingdienst in aanraking met btw-besparende structuren met betrekking tot onroerende zaken zoals kerkgebouwen, gemeentehuizen of woningcomplexen. Deze
structuren bewerkstelligden dat kerkgenootschappen, gemeenten of woningcorporaties met betrekking tot dit vastgoed aftrek van btw verkregen die de wet hun niet had
toegekend als zij de structuur niet hadden opgezet. De Hoge Raad kwam in deze zaken
niet aan het door de Belastingdienst ingezette rechtsinstrument misbruik van recht
(ook wel aangeduid als fraus legis) toe. In de literatuur werd toen wel verdedigd dat de
inzet van misbruik van recht in een objectieve heffing als de btw niet mogelijk was,
omdat misbruik van recht afhankelijk was van het subjectieve oogmerk van belastingbesparing. Er werd echter ook betoogd dat het rechtsinstrument misbruik van recht
wel toepasbaar was in de btw, maar dat het vaak niet nodig was. In de btw kon men het
volgens sommige schrijvers wel af met het lichtere instrument van de (fiscaalrechtelijke)
kwalificatie van de feiten.
Toen het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) in 2006 het arrest Halifax gewezen had, was duidelijk dat het rechtsinstrument misbruik van recht ook kon worden toegepast in de btw. Na het Halifax-arrest is echter onduidelijk gebleven in welke
gevallen dat rechtsinstrument dan moet worden gebruikt. Die vraag dringt zich op,
omdat het HvJ in btw-zaken ook veelvuldig verwijst naar de economische realiteit als
fundamenteel beginsel voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel en het
HvJ met behulp van dit begrip ook btw-besparende structuren tegengaat. In de rechtspraak en de literatuur is die vraag naar mijn mening eigenlijk niet afdoende beantwoord. Zij is mij eigenlijk sinds het Halifax-arrest blijven intrigeren. Mijn interesse
in dit vraagstuk kon en kan ik goed kwijt in de Coördinatiegroep Constructiebestrijding van de Belastingdienst, waarvoor ik sinds 1998 werkzaam ben. Gestimuleerd
door de toenmalige voorzitter van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding, Ron
van de Klashorst, heb ik in 2016 besloten dit vraagstuk het onderwerp te maken van
een promotie-onderzoek.
In dit onderzoek heb ik ervoor gekozen de btw-rechtspraak van het HvJ over de economische realiteit en die over misbruik van recht met elkaar te vergelijken aan de hand
van twee belangrijke beginselen voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel:
het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Doel hiervan om een toetsingskader te formuleren dat de rechtspraktijk houvast biedt bij de beantwoording van
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de vraag welk rechtsinstrument in welke situatie het meest geschikt is voor de bestrijding van btw-besparende structuren: de economische realiteit of misbruik van recht.
Daarnaast heb ik de Nederlandse rechtspraak over btw-besparende structuren beoordeeld aan de hand van dit toetsingskader. Daarmee hoop ik een bijdrage te hebben
geleverd aan de wetenschap op het gebied van de btw.
Ik had dit onderzoek niet kunnen volbrengen zonder de hulp van anderen. Ik wil dan
ook iedereen die mij op welke wijze dan ook heeft geholpen bij dit onderzoek hartelijk
danken. Enkele personen wil ik in het bijzonder bedanken.
Ten eerste ben ik mijn promotores, Gert-Jan van Norden en Herman van Kesteren,
bijzonder dankbaar voor alle begeleiding en hulp die zij mij hebben gegeven. Zonder
hun enthousiaste aanmoediging en soms ook bemoediging had ik dit proefschrift zeker niet kunnen schrijven. Ik kijk met veel plezier terug op onze besprekingen, ook al
hebben zij de laatste twee jaar digitaal plaatsgevonden vanwege de coronabeperkingen.
Het is verrijkend om samen een vaktechnisch onderwerp uit te diepen en daarover van
gedachten te wisselen. Mooi is het dat er daarnaast ook plaats was voor het persoonlijke aspect en voor humor.
Verder wil ik de leden van de promotiecommissie, Albert Bomer, Simon Cornielje, Ad
van Doesum, Hans Gribnau en Madeleine Merkx, danken voor hun bereidheid om
zitting te nemen in de promotiecommissie.
Mijn werkgever, de Belastingdienst, dank ik voor de tijd en de medewerking die zij mij
gegeven heeft voor het doen van mijn onderzoek.
Ook gaat mijn dank uit naar mijn collega Michiel de Jong voor het lezen van het manuscript en zijn kritische vragen daarover. Verder ben ik mijn oud-collega Jan de Jong
en mijn vrouw Marianne dank verschuldigd voor het controleren van mijn manuscript
op typefouten en taalgebruik. Ik dank ook mijn oud-collega van de Engelse belastingdienst Tim Bide voor zijn hulp bij de Engelse samenvatting.
Rest mij de belangrijkste persoon te bedanken: mijn vrouw Marianne. Ook jij hebt je
veel moeten ontzeggen voor dit promotietraject. Heel vaak was ik in weekenden en
vakantieperioden aan het schrijven. En als ik al fysiek aanwezig was, was ik in gedachten vaak bij het onderzoek. Ik ben je heel dankbaar dat je mij al die jaren hebt gesteund.
Terneuzen, maart 2022
Fred Tromp
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1

Inleiding

1.1

Het verschijnsel van btw-ontwijking

De laatste jaren is er veel maatschappelijke aandacht voor belastingontwijkende structuren. Daarbij gaat het vooral over de belastingen op winst en vermogen. Het fiscale
gedrag van multinationals en vermogende particulieren ligt onder het vergrootglas van
de publieke opinie. Belastingontwijking door multinationals en vermogende particulieren oogst publiciteit1, maatschappelijke afkeuring2 en in zekere zin ook scheve ogen3.

1

2

3

Hierbij is onder andere te denken aan de vele artikelen die in de pers zijn verschenen naar aanleiding van de
Panama Papers, waarbij vooral de schijnwerpers staan op bekende personen. Zie bijvoorbeeld het dossier van
het Algemeen Dagblad over de Panama Papers op https://www.ad.nl/dossier/publicatie-panama-papers~d8a993967-25c7-449d-af3b-0b4359ad969f/?page=1, of van het Financieele Dagblad op https://fd.nl/dossier/
panama-papers. Verder wijs ik op de zogeheten Pandora papers, een onderzoek van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) waarvan de bevindingen in oktober 2021 zijn gepubliceerd. Zie
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/. Hieruit blijkt
hoe zeer vermogende personen vermogen onderbrengen in offshorevennootschappen waarvan zij de uiteindelijke gerechtigde zijn. Die offshorevennootschappen zijn gevestigd in juridisdicties met een zeer lage belasting op inkomen en/of vermogen.
Zie bijvoorbeeld het artikel: “Geen zuivere koffie: de belastingontwijking van Starbucks” van 11 december
2012 op http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/12/11/geen-zuivere-koffie-de-belastingontwijkingvan-starbucks, waarin verslag wordt gedaan van de protesten tegen de belastingontwijkende structuur van
Starbucks. Zie ook over de Pandora papers de column van Marcel Pheijffer “De arrogantie van de macht
kent geen moreel kompas” in het Financieele Dagblad van 5 oktober 2021 (https://fd.nl/opinie/1414903/
de-arrogantie-van-de-macht-kent-geen-moreel-kompas-omb2ca1Q1u9e) en het artikel “Van Panama tot
Pandora; Hoezo veranderde tijdgeest?”, van Gaby de Groot en Johan Leupen in het Financieele Dagblad
van 8 oktober 2021 (https://fd.nl/samenleving/1415167/van-panama-tot-pandora-hoezo-veranderde-tijdgeest-omb2ca1Q1u9e).
Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in de BNN-VARA serie “Jan de Belastingman” uit 2017, waarin aan de orde
wordt gesteld dat belastingontwijkende structuren voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf nauwelijks bereikbaar zijn. Presentator Jan Versteegh kijkt met een aantal van deze ondernemers hoe ook zij legaal
belasting kunnen ontwijken.
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Dit verschijnsel heeft geleid tot politieke en beleidsmatige acties, zoals het BEPS-project4 van de OESO en de ATAD-richtlijnen van de Europese Unie5.
Voor de doorsnee btw-belastingplichtige is de btw geen kostenpost. Hij is weliswaar
btw verschuldigd aan de fiscus voor de door hem verrichte leveringen en diensten,
maar hij berekent die btw door aan zijn afnemers. De btw die hij betaalt bij de inkoop
van goederen en diensten, trekt hij van de door hem verschuldigde btw af. De btw gaat
als een doorlopende post door zijn bedrijf heen en beïnvloedt de kostprijs van zijn
goederen of diensten niet.6
Dat is anders bij instellingen en bedrijven die geen of slechts een beperkt recht op aftrek van btw hebben. Het gaat dan om instellingen die geen economische activiteiten
verrichten, zoals gemeenten, of om bedrijven die vrijgestelde handelingen verrichten,
zoals zorginstellingen, onderwijsinstellingen of financiële instellingen. Voor deze instellingen en bedrijven vormt de btw wel een kostenpost die de kostprijs van de goederen of diensten verhoogt.
Dit effect doet zich vooral voelen bij investeringen. Door het ontbreken van (volledige)
aftrek, kan de btw-last bij investeringen in bijvoorbeeld kostbare bedrijfsmiddelen aanzienlijk zijn. Daardoor kan bij instellingen en bedrijven zonder (volledig) aftrekrecht
de neiging ontstaan deze btw-druk te mitigeren of geheel te elimineren door middel
van een btw-besparende structuur.
Deze structuren hebben niet tot zo veel publiciteit en maatschappelijke verontwaardiging geleid als de structuren met betrekking tot de belastingen op winst en inkomen.7
De regering heeft wel stelling genomen tegen btw-besparende structuren. Zo heeft de
staatssecretaris van Financiën in een brief aan alle gemeenten aangegeven dat hij

4

5

6
7
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De afkorting BEPS betekent: Base Erosion and Profit Shifting. Daarmee wordt bedoeld het creëren van samenloop van belastingregels van verschillende landen waardoor dubbele niet-heffing of minder dan de eenmalige belastingheffing optreedt. Verder wordt ermee gedoeld op structuren die leiden tot niet-heffing of lage
belastingheffing door winsten weg te leiden van de jurisdicties waar de activiteiten plaatsvinden die deze
winsten genereren. Het gaat om activiteiten die kunstmatig een scheiding aanbrengen tussen het belastbare
inkomen en de activiteiten die dit inkomen genereren. Zie: OESO 2013b, p. 10.
Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, Pb. 2016 L193,
p. 1 (ATAD 1) en Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU)
2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen, Pb. 2017 L144, p. 1 (ATAD 2).
Van Hilten & Van Kesteren 2020, p. 21.
Over btw-structuren van ziekenhuizen met betrekking tot kostbare apparatuur zijn wel artikelen in de pers
verschenen. Bijvoorbeeld in NRC van 26 maart 2008: Ziekenhuizen ontweken btw met leaseconstructies, http://
vorige.nrc.nl//nieuwsthema/belastingdienst/article1876201.ece/Ziekenhuizen_ontweken_btw_met_leaseconstructies en Ziekenhuizen ontweken 104 miljoen btw, http://vorige.nrc.nl//economie/article1876528.ece/Ziekenhuizen_ontweken_104_miljoen_btw. Ook over de structuur waarmee de ING btw bespaarde door telecomen automatiseringsdiensten via Zwitserland in te kopen: NRC 22 maart 2010, ING ontloopt btw via Zwitserland,
http://vorige.nrc.nl//economie/article2508724.ece/ING_ontloopt_btw_via_Zwitserland en De Volkskrant 22
maart 2010: http://www.volkskrant.nl/economie/ing-vermeed-miljoenen-aan-btw-afdracht~a983355/.
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1.2

btw-structuren met betrekking tot schoolgebouwen ongewenst vindt. Daarbij doet hij
een nadrukkelijk beroep op de integriteit van de gemeenten.8
Dit beroep is vooral ethisch van aard. Het is gedaan na het verschijnen van twee arresten van de Hoge Raad over btw-structuren met schoolgebouwen: één waarin de structuur werd afgewezen9 en één waarin de structuur werd aanvaard10. Blijkbaar zit er dus
licht tussen wat ethisch onaanvaardbaar wordt geacht en wat juridisch niet aanvaard
kan worden.
Uiteraard kan de wetgever optreden tegen vormen van belastingontwijking die hij juridisch niet aanvaardbaar acht. Hierop ligt echter niet de focus van dit onderzoek. Het
onderzoek gaat over een rechtsinstrument dat door het HvJ geformuleerd en uitgewerkt is en dat door de rechter kan worden gebruikt om btw-ontwijking tegen te gaan:
het rechtsinstrument misbruik van recht.
1.2

Het fenomeen misbruik van recht in de rechtspraak van het HvJ

In 1974 wijst het HvJ het arrest Van Binsbergen, waarin het voor het eerst lijkt te verwijzen naar een verbod van misbruik van recht.11 Het HvJ oordeelt in dat arrest dat een
lidstaat het recht heeft voorschriften te geven om te verhinderen dat de door artikel 59
EEG-verdrag12 gegarandeerde vrijheid van dienstenverkeer wordt gebruikt om zich te
onttrekken aan beroepsregels die in die lidstaat gelden.13 Drie jaar later is het HvJ explicieter in zijn overwegingen in een zaak over uitvoerrestituties voor mengvoeders
waarin graanproducten zijn verwerkt. In dit geval heeft een Duitse exporteur uitvoerrestitutie verkregen voor mengvoeder met tapiocachips. Op de plaats van bestemming
laat hij de tapiocachips uit het voeder zeven en brengt ze weer terug naar Duitsland.
Het HvJ overweegt in zijn arrest dat de betrokken verordeningen:
“(…) in geen geval zo ruim mogen worden toegepast, dat zij misbruiken van exporteurs (…) zouden dekken.”14
Daarna heeft het HvJ in zaken buiten het rechtsgebied van de btw regelmatig verwezen
naar het verbod van misbruik van recht en aangegeven dat de justitiabelen in het geval

8
9
10
11
12
13
14

Een uittreksel van de brief is te vinden in Belastingblad 2013/82.
HR 30 maart 2012 nr. 09/03079 (gemeente Middelharnis) ECLI:NL:HR:2012:BR4476.
HR 29 juni 2012 nr. 10/00786 (gemeente Albrandswaard) ECLI:NL:HR:2012:BR4525.
Aldus ook: De la Feria 2008, p. 395.
Thans: artikel 56 VwEU
HvJ 3 december 1974 C-33/74 (Van Binsbergen) ECLI:EU:C:1974:131 punt 13.
HvJ 11 oktober 1977 C-125/76 (Cremer/BALM) ECLI:EU:C:1977:148 punt 21.
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van misbruik geen beroep kunnen doen op het Unierecht.15 In het arrest Emsland-
Stärke formuleert het HvJ bovendien voor het eerst een misbruiktest die bestaat uit
twee elementen. Ten eerste is er een objectief element vereist waaruit blijkt dat in weerwil van de formele naleving van de door de Unieregeling opgelegde voorwaarden, het
doel van die regeling niet wordt bereikt. Ten tweede is een subjectief element vereist,
namelijk de bedoeling om een door de Unieregeling toegekend voordeel te verkrijgen
door er kunstmatig de voorwaarden voor te creëren.16
Binnen het rechtsgebied van de btw bleef het HvJ echter stil op het punt van misbruik
van recht. In de literatuur is wel betoogd dat dit ook terecht is. Het subjectieve element
van de misbruiktest zou volgens sommige schrijvers niet passen in een objectieve belasting als de btw.17 Andere schrijvers betoogden echter dat het objectieve karakter van
de btw de toepassing van het instrument misbruik van recht (of fraus legis) niet verhindert.18
In het arrest Halifax spreekt het HvJ wat dit betreft het verlossende woord door te oordelen dat het beginsel van het verbod van misbruik ook geldt voor de btw.19 In het arrest herhaalt het HvJ de misbruiktest uit het arrest Emsland-Stärke maar dan enigszins
aangepast aan de btw.20
Na het arrest Halifax wordt het HvJ nog regelmatig om nadere uitleg of verduidelijking
gevraagd of wordt gevraagd of bepaalde handelingen misbruik kunnen opleveren.21
Ook spoort het HvJ de nationale rechter regelmatig aan te onderzoeken of sprake is van
misbruik.22 De conclusie is gerechtvaardigd dat het fenomeen misbruik van recht een
belangrijke plaats heeft ingenomen in de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel. Maar is die plaats ook duidelijk?
15

16
17
18
19
20
21

22

16

O.a. HvJ 3 februari 1993 C-148/91 (Veronica Omroep Organisatie) ECLI:EU:C:1993:45 punt 12-13 (vrijheid
van dienstenverkeer), HvJ 3 maart 1993 C-8/92 (General Milk Products) ECLI:EU:C:1993:82 punt 21 (monetair compenserende bedragen landbouw), HvJ 2 mei 1996 C-206/94 (Paletta) ECLI:EU:C:1996:182 punt 24
(sociale zekerheid), HvJ 12 mei 1998 C-367/96 (Kefalas) ECLI:EU:C:1998:222 punt 20 (vennootschapsrecht)
en HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695 punt 51-53 (uitvoerrestituties
landbouw).
HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695 punt 52-53.
Kortenaar 1990, p. 67 en Van Dongen 1999, p. 352-353.
Lamers 1995, p. 388, Nieuwenhuizen 2003, p. 1978-1979 en Van Kesteren 2004, p. 16-17. Aldus ook: Conclusie A-G Wattel is 11 december 2002 nrs. 37641 t/m 37648 ECLI:NL:PHR:2007:BB9006, punt 5.3.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 70.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74-75.
Zie HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108, HvJ 22 december 2010 C-103/09
(Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804, HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:810, HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707, HvJ 20 juni 2013
C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409, HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses)
ECLI:EU:C:2015:832, HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 en HvJ 18 juni
2020 C-276/19 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485.
O.a. HvJ 12 juni 2012 C-326/11 (J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard) ECLI:EU:C:2012:461 punt 35,
HvJ 2 juni 2016 C-263/15 (Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392 punt 50 en HvJ 10 januari 2019 C-410/17 (A)
ECLI:EU:C:2019:12 punt 47.
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Economische realiteit

Het HvJ wijst er regelmatig op dat de economische realiteit een fundamenteel criterium is voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel. 23 Zo overweegt het HvJ in
het arrest Bookit dat de nationale rechter in het licht van de economische realiteit moet
beoordelen of sprake is van één handeling, ongeacht hoe zij contractueel is uitgewerkt.24
Hierbij moeten we ons realiseren dat er in het dagelijks leven ontelbare transacties
plaatsvinden waar niets bijzonders aan is. Consumenten kopen hun boodschappen in
de supermarkt, een klant koopt een boek in de boekhandel of een huiseigenaar laat zijn
huis schilderen. In die gevallen is de economische realiteit gelijk aan de contractuele
(civielrechtelijke) realiteit. Daarom geeft het HvJ in het arrest Newey aan dat de contracten doorgaans de economische realiteit weergeven en dus het uitgangspunt zijn
voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel. Wanneer de contracten de economische realiteit niet geheel weergeven, wordt echter van de contracten afgeweken.25
In dit onderzoek wordt wel aandacht besteed aan de situatie waarin de economische
realiteit gelijk is aan de contractuele realiteit, maar het zwaartepunt ligt bij de situaties
waarin die twee werkelijkheden van elkaar verschillen.
Het fenomeen dat voor de btw-heffing wordt aangesloten bij de economische realiteit
in plaats van bij de contractuele vastlegging is op de eerste plaats aan te treffen in gevallen waarin geen sprake is van btw-ontwijking. Zo gaat het arrest Loyalty Management UK en Baxi Group over de vraag of er recht bestaat op aftrek van btw ten aanzien
van de verstrekking van getrouwheidsgeschenken.26 De feiten van die casus geven geen
aanleiding voor de conclusie dat sprake is van een structuur die is opgezet om btw te
ontwijken.
Daarnaast is het fenomeen aan te treffen in gevallen waarin wel een structuur is opgezet om btw te ontwijken. In het arrest DFDS lijkt dat het geval te zijn. In dat arrest
merkt het HvJ een zelfstandige dochtermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk aan
als een vaste inrichting van haar Deense moedermaatschappij. Daarmee voorkomt het

23

24
25
26

O.a. HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 23, HvJ 28 juni 2007 C-73/06 (Planzer
Luxembourg) ECLI:EU:C:2007:397 punt 43, HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management
en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 punt 39, HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt
42 en HvJ 18 juni 2020 C-276/18 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 punt 61.
HvJ 26 mei 2016 C-607/14 (Bookit) ECLI:EU:C:2016:355 punt 27. Zie eerder ook al HvJ 21 februari 2008
C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 54.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 42-43. Het HvJ spreekt in de arresten Bookit
en Newey over de economische en commerciële realiteit. Op de vraag of er een verschil is tussen de begrippen
economische en commerciële realiteit kom ik in hoofdstuk 8 terug.
HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 ((Loyalty Management UK en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590.
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HvJ dat in het Verenigd Koninkrijk reizen worden verkocht zonder dat daarover btw
wordt geheven. 27
Ook in de directe belastingen is het mogelijk om voor de toepassing van de belastingwet af te wijken van de contracten van partijen en uit te gaan van de economische realiteit. In die context wordt hiervoor de term (zelfstandige) fiscaalrechtelijke (of fiscale)
kwalificatie gebruikt. 28 Verschillende schrijvers wijzen er in dit verband op dat de rechter bij de waardering van de feiten niet per se gebonden is aan de civielrechtelijke kwalificatie van de feiten maar de economische werkelijkheid moet vaststellen.29
Op deze plaats moet al vastgesteld worden dat het HvJ de term (zelfstandige) fiscale
kwalificatie nergens gebruikt in zijn btw-rechtspraak. Daarom zal ik in het onderzoek
naar misbruik van recht in de Europese btw niet het begrip fiscale kwalificatie betrekken maar de door het HvJ gebruikte economische realiteit.30 De vraag is namelijk hoe
de economische realiteit en misbruik van recht ten opzichte van elkaar moeten worden
afgebakend en welk instrument in de praktijk in welke gevallen moet worden gebruikt.
Nieuwenhuizen onderscheidt in dit verband drie spanningsvelden, namelijk rechtsgelijkheid versus rechtszekerheid, civiel recht versus fiscaal recht en rechtsnorm versus
feiten.31 Deze spanningsvelden acht hij ordenend en verklarend voor de fiscale casuïstiek. Naar mijn mening is zijn analyse waardevol voor een goed inzicht in de krachtenvelden die bij de behandeling van fiscale casus spelen, maar biedt zij de praktijk nog
onvoldoende kader om vast te stellen welk rechtsinstrument in een een concrete casus
het meest geschikt is.32
In dit onderzoek zal ik wel gebruik maken van de inzichten met betrekking tot de fiscale kwalificatie in de directe belastingen, wanneer die relevant zijn voor het onderzoek naar de verhouding tussen economische realiteit en misbruik van recht.
1.4

Rechtsbeginselen en misbruik van recht

In de btw-rechtspraak van het HvJ speelt het gelijkheidsbeginsel een belangrijke rol.
Het HvJ verwijst in het arrest Solleveld en Van den Hout bijvoorbeeld naar het gelijkheidsbeginsel als Unierechtelijk beginsel en overweegt dat dit beginsel in de btw tot

27
28
29
30
31
32
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HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 23 en 29.
HR 15 december 1999 nr. 33830 ECLI:NL:HR:1999:AA3862 r.o. 3.4.
Geppaart 1965, p. 135-137 en p. 177, Langereis 1988, p. 15-16, IJzerman 1991, p. 67-68 en Nieuwenhuizen
2010, p. 52-53.
In hoofdstuk 4 wordt nog wel aandacht besteed aan de fiscale kwalificatie. Daar wordt dit begrip naast de
economische realiteit gezet en wordt de keuze om alleen de economische realiteit in het verdere onderzoek te
betrekken nader onderbouwd.
Nieuwenhuizen 2010, p. 262-267.
Aldus ook Van Kesteren & Soltysik 2010, p. 701.
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1.5

uitdrukking komt in het neutraliteitsbeginsel.33 Het neutraliteitsbeginsel houdt in dat
soortgelijke goederen en diensten, die met elkaar concurreren, niet verschillend mogen worden behandeld.34 In het arrest Marks & Spencer noemt het HvJ dit beginsel een
basisbeginsel van het Unierechtelijke btw-stelsel.35
Ook het rechtszekerheidsbeginsel is voor het HvJ een belangrijk beginsel bij de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel. Zo overweegt het HvJ in het arrest Halifax dat
de Unieregeling met zekerheid kenbaar en de toepassing ervan voor de justitiabelen
voorzienbaar moet zijn. Zeker wanneer die Unieregeling financiële consequenties kan
hebben, moeten de belanghebbenden de omvang van hun verplichtingen nauwkeurig
kunnen kennen.36
Verder duidt het HvJ het verbod van misbruik van recht ook aan als een beginsel.37 In
het arrest Cussens duidt het HvJ het verbod van misbruik van recht aan als een algemeen beginsel van het Unierecht.38 Saydé concludeert dat iedere rechtsorde, inclusief
het Unierecht, als beginsel een verbod van misbruik van recht kent.39 Hij wijst er verder
op dat de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht een wisselwerking
inhoudt tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.40
1.5

Probleemstelling

In het voorgaande zijn twee manieren genoemd om ongewenste btw-besparing tegen
te gaan: de toepassing van de economische realiteit en de toepassing van misbruik van
recht. Verder blijkt dat het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel inkaderen.
Misbruik van recht blijkt een vaste waarde te zijn geworden in de rechtspraak van het
HvJ over ongewenste btw-besparende structuren. Het is echter niet duidelijk welke
plaats misbruik van recht inneemt in het palet van rechtsinstrumenten die de rechter
tot zijn beschikking heeft om ongewenste btw-besparing tegen te gaan. Evenmin is
duidelijk waar, gezien het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, de
grenzen van dit instrument liggen. Ook de literatuur lijkt daar niet echt een antwoord
op te geven. Voor de rechtspraktijk blijft dus onduidelijk wanneer misbruik van recht
het meest geschikte instrument is om ongewenste btw-besparende structuren te be33
34
35
36
37
38
39
40

HvJ 27 april 2006 C-443/04 en C-444/04 (Solleveld en Van den Hout) ECLI:EU:C:2006257 punt 35.
HvJ 10 juli 2008 C-484/06 (Ahold) ECLI:EU:C:2008:394 punt 36.
HvJ 10 april 2008 C-309/06 (Marks & Spencer) ECLI:EU:C:2008:211 punt 47.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 72. Zie ook met betrekking tot het
belang van de contracten bij de kwalificatie van handelingen: HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey)
ECLI:EU:C:2013:409 punt 43.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 70.
HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 31.
Saydé 2016, p. 43.
Saydé 2016, p. 200.
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strijden. Dat betekent dat er ook geen duidelijk toetsingskader is om te beoordelen of
misbruik van recht juist wordt toegepast in de nationale btw-rechtspraak.
De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt:
Welke plaats heeft misbruik van recht in het palet van rechtsinstrumenten om ongewenste btw-besparing te bestrijden en welke functies heeft misbruik van recht in verband met
het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel?
Voor het onderzoek heb ik het perspectief van de (belasting-)rechter gekozen. De rechter houdt zich namelijk het meest zichtbaar bezig met rechtsvinding. Rechterlijke uitspraken worden vaak gepubliceerd waardoor de rechtsvinding van de rechter zich het
best leent voor analyse. De analyses en uitkomsten van het onderzoek zijn echter ook
van belang voor andere actoren in het proces van de rechtstoepassing, zoals de belastingplichtige en zijn adviseur alsmede de inspecteur. Ook zij houden zich in hun rol
binnen de rechtstoepassing bezig met rechtsvinding.
In de probleemstelling wordt het begrip ongewenste btw-besparing genoemd. Dit begrip moet nader worden gedefinieerd. Dat betekent dat moet worden onderzocht welke vormen van belastingbesparing in het algemeen kunnen worden onderscheiden en
op welke vorm van belastingbesparing misbruik van recht toegepast kan worden. Dat
is dan ook de eerste deelvraag van dit onderzoek.
Verder wordt in de probleemstelling gesproken over het palet van rechtsinstrumenten
om ongewenste btw-besparing te bestrijden. Ook die term moet nader ingevuld worden. Daarom moet worden onderzocht welke rechtsinstrumenten de rechter in het algemeen tot zijn beschikking heeft om ongewenste belastingbesparing tegen te gaan.
Dat is de tweede deelvraag van het onderzoek.
In het voorgaande is gesignaleerd dat er een verschil kan bestaan tussen de ethische
aanvaardbaarheid van een belastingbesparende structuur en de juridische aanvaardbaarheid ervan. Daarmee dringt zich een derde deelvraag op, namelijk: in hoeverre
dient misbruik van recht ertoe om een belastingbesparende structuur die in ethische
zin onaanvaardbaar wordt geacht, aan te merken als juridisch onaanvaardbaar? Deze
afbakening van het rechtsinstrument misbruik van recht vraagt om een analyse van de
verhouding tussen ethiek en recht en de plaats van misbruik van recht hierin.
In het voorgaande is aangegeven dat het HvJ het verbod van misbruik van recht aanmerkt als een algemeen beginsel van Unierecht. Verder is aangegeven dat het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel belangrijke beginselen zijn bij de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel. Hierbij rijst een vierde deelvraag, namelijk wat
houdt het in dat het verbod van misbruik van recht als algemeen beginsel van Unie-
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recht wordt aangemerkt en hoe verhoudt dit beginselkarakter zich tot het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel?
De overkoepelende probleemstelling vraagt naar de plaats van misbruik van recht in het
palet van rechtsinstrumenten die de rechter kan gebruiken tegen ongewenste btw-besparing. Deze probleemstelling maakt het noodzakelijk misbruik van recht te vergelijken met de economische realiteit, die het HvJ fundamenteel acht voor de toepassing van
het Unierechtelijke btw-stelsel. Daarom moet als vijfde deelvraag onderzocht worden of
de economische realiteit kan worden gebruikt als rechtsinstrument tegen ongewenste
btw-besparing en waar, gezien het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel,
de grens ligt voor de toepassing van de economische realiteit.
Het antwoord op deze deelvraag maakt duidelijk waar het toepassingsgebied van misbruik van recht begint. Verder zal dan nog onderzocht moeten worden welke functies
misbruik van recht heeft in verband met het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Dat is dan ook de zesde deelvraag. Dit onderzoek moet ook duidelijk
maken waar de grens ligt waarbuiten toepassing van misbruik van recht niet meer
mogelijk is. Ook wordt in dit onderzoek kort aandacht besteed aan de vraag of bij misbruik van recht een sanctie kan worden opgelegd.
Met het onderzoek naar deze zes deelvragen wordt vastgesteld wat de plaats van misbruik van recht is in het palet van rechtsinstrumenten en wat de functies van misbruik
van recht zijn in verband met het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
De zevende deelvraag beantwoordt ten slotte of deze plaats en functies op de juiste
wijze tot uiting komen in de nationale btw-jurisprudentie.
1.6

Onderzoeksmethode

De afbakening van de vormen van belastingbesparing en de rechtsinstrumenten tegen
ongewenste belastingbesparing – de eerste en de tweede deelvraag – vindt plaats aan de
hand van literatuuronderzoek.
De derde deelvraag over de plaats van misbruik van recht in de verhouding tussen
ethiek en recht wordt eveneens beantwoord aan de hand van literatuuronderzoek.
De vierde deelvraag over het beginselkarakter van misbruik van recht wordt onderzocht aan de hand van literatuur en jurisprudentie van het HvJ. Ik heb hiervoor op 31
augustus 2017 een query gedaan op de site van het HvJ naar arresten met de zoektermen “misbruik” en ”kunstmatige constructie”. Deze query heb ik beperkt tot de rechtsgebieden landbouw en visserij, vrij verkeer van diensten, vrijheid van vestiging en btw.
Gedurende het onderzoek heb ik de query aangevuld met relevante nieuwe arresten.
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De vraag of de economische realiteit kan dienen als rechtsinstrument tegen ongewenste btw-besparing en wat gezien het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel de grens is van die toepassing – de vijfde deelvraag – wordt onderzocht aan de hand
van de rechtspraak van het HvJ. Daartoe heb ik op 24 november 2019 een query gedaan
op de site van het HvJ41 naar relevante arresten met de zoektermen “economische realiteit” en “economische en commerciële realiteit”. Ik heb de query beperkt tot arresten
over de btw. Deze query is in de loop van het onderzoek aangevuld met relevante nieuwe arresten en met arresten waarin het HvJ de economische realiteit toepast zonder dit
uitdrukkelijk te noemen. Voor dat laatste heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de
opsomming van Bomer van arresten waarin het HvJ ongewenste btw-besparing tegengaat zonder misbruik van recht toe te passen42. Dit heb ik aangevuld met arresten waarin het HvJ volgens mijn eigen observatie de economische realiteit toepast zonder dit
uitdrukkelijk te noemen. Het jurisprudentieonderzoek wordt verder ondersteund met
inzichten uit de literatuur.
Het onderzoek naar de zesde deelvraag naar de functies van misbruik van recht in
verband met het neutraliteits- en het rechtszekerheidsbeginsel en de plaats van misbruik van recht in het palet van rechtsinstrumenten vindt eveneens plaats aan de hand
van de jurisprudentie van het HvJ. Ik heb voor deze deelvraag een nadere selectie toegepast op de resultaten van bovenstaande query om alleen de arresten over te houden
waarin het HvJ zich uitspreekt over misbruik van recht. Ook hier is het onderzoek
ondersteund met inzichten uit de literatuur.
Voor de zevende deelvraag over de nationale rechtspraak heb ik de Nederlandse rechtspraak over btw-besparende structuren onderzocht.
1.7

Opbouw van het betoog

Dit onderzoek omvat drie delen. Deel 1 is getiteld “Belastingbesparing, rechtsinstrumenten en ethiek” en bestaat uit de hoofdstukken 1 tot en met 5. In deel 1 worden de
verschijningsvormen van belastingbesparing behandeld en de rechtsinstrumenten die
de rechter kan gebruiken tegen ongewenste belastingbesparing. Ook wordt in dit deel
de relatie tussen het recht en de ethiek behandeld.
Het doel van deel 1 is om de voor het onderzoek relevante concepten te definiëren. Het
is namelijk van belang een duidelijke afbakening te maken tussen de verschillende vor-

41
42

22

www.curia.europa.eu.
Bomer 2012, p. 154-155.
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men van belastingbesparing die zich kunnen voordoen. 43 Deze afbakening maakt duidelijk op welke vorm van belastingbesparing het rechtsinstrument misbruik van recht
van toepassing is. Verder worden in deel 1 de verschillende rechtsinstrumenten tegen
ongewenste belastingbesparing afgebakend om zo de verschillen duidelijk te maken en
vast te stellen welke rechtsinstrumenten voor het verdere onderzoek van belang zijn.
Ten slotte wordt in deel 1 aandacht besteed aan de vraag of elke belastingbesparing die
ethisch niet aanvaardbaar wordt geacht ook juridisch onaanvaardbaar is. Dit is noodzakelijk om af te bakenen hoe het rechtsinstrument misbruik van recht zich verhoudt
tot de ethiek. Deel 1 van het onderzoek biedt aldus een afbakening van de werkingssfeer van het rechtsinstrument misbruik van recht in de Unierechtelijke btw.
In deel 1 worden de eerste drie deelvragen beantwoord. De afbakening van de verschillende vormen van belastingbesparing vindt plaats in hoofdstuk 2 en 3. Deze hoofdstukken beantwoorden dus de eerste deelvraag. De afbakening van de verschillende
rechtsinstrumenten tegen ongewenste belastingbesparing vindt plaats in hoofdstuk 2
en 4. Deze hoofdstukken beantwoorden de tweede deelvraag. Hoofdstuk 5 behandelt
de afbakening van misbruik van recht ten opzichte van de ethiek en beantwoordt dus
de derde deelvraag.
Deel 2 is getiteld “Misbruik van recht in de Europese btw” en omvat de hoofdstukken 6
tot en met 9. In deel 2 van het onderzoek wordt dieper ingegaan op misbruik van recht
in het Europese recht en in het bijzonder in de Europese btw. Het doel van deel 2 van
het onderzoek is om de plaats van misbruik van recht in het palet van rechtsinstrumenten tegen ongewenste btw-besparing vast te stellen en tevens vast te stellen waar, gezien
de functies van misbruik van recht met betrekking tot het neutraliteitsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel, de toepassing van misbruik van recht begint en waar de
grens ligt waarbuiten toepassing van dit rechtsinstrument niet meer mogelijk is. Dit
deel levert een Unierechtelijk toetsingskader op voor de toepassing van misbruik van
recht.
In hoofdstuk 6 wordt het beginselkarakter van het verbod van misbruik van recht onderzocht en vastgesteld hoe dat karakter zich verhoudt ten opzichte van het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. In hoofdstuk 7 wordt onderzocht hoe
die beginselen doorwerken in de Europese btw. Hoofdstuk 6 en 7 beantwoorden de
vierde deelvraag.
Hoofdstuk 8 behandelt de economische realiteit. Daarin komt aan de orde of de economische realiteit kan dienen als rechtsinstrument tegen ongewenste btw-besparing,
43

Geeroms 1988, p. 8-11 gebruikt de term belastingvermijding als neutraal begrip. Ik ben van mening dat die
term onvoldoende onderscheidend is ten opzichte van de in dit onderzoek te behandelen belastingontwijking. Hij levert ook problemen op wanneer in het Engels over dit onderzoek gecommuniceerd wordt, aangezien zowel belastingvermijding als belastingontwijking vertaald worden als tax avoidance. Daarom gebruik ik
de eveneens neutrale term belastingbesparing als verzamelbegrip.
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waar in verband met het rechtszekerheidsbeginsel de grens ligt van de toepassing van
de economische realiteit en waar de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van
recht begint. Hoofdstuk 8 beantwoordt de vijfde deelvraag. In hoofdstuk 9 wordt het
rechtsinstrument misbruik van recht nader onderzocht om vast te stellen welke functies het vervult in relatie tot het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel
en waar de grens ligt waarbuiten toepassing van dit instrument niet meer mogelijk is.
Hoofdstuk 9 beantwoordt dus de zesde deelvraag.
Deel 3 is getiteld “Misbruik van recht in het nationale recht”. In dit deel wordt onderzocht of de Nederlandse rechtspraak over btw-ontwijkingsstructuren in overeenstemming is met het toetsingskader dat in deel 2 is vastgesteld. Het bestaat alleen uit hoofdstuk 10, waarin de zevende deelvraag wordt beantwoord.
Hoofdstuk 11 bevat de slotconclusies van het onderzoek en de beantwoording van de
overkoepelende onderzoeksvraag.
Ik heb het onderzoek afgesloten op 5 januari 2022, de datum waarop het manuscript
naar de promotiecommissie is verzonden. Na die datum verschenen jurisprudentie en
literatuur heb ik dus niet meer verwerkt in dit onderzoek.
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Deel 1 Belastingbesparing, rechtsinstrumenten en ethiek
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2.1

Inleiding

Met dit hoofdstuk begint deel 1 van het onderzoek. In deel 1 worden de verschijningsvormen van belastingbesparing behandeld en de rechtsinstrumenten die de rechter
kan gebruiken tegen ongewenste belastingbesparing. Ook wordt in dit deel de relatie
tussen het recht en de ethiek behandeld.
In deel 1 worden de voor het onderzoek relevante concepten gedefinieerd en afgebakend. Deze afbakening maakt duidelijk op welke vorm van belastingbesparing het
rechtsinstrument misbruik van recht van toepassing is. De vormen van belastingbesparing worden in dit hoofdstuk geïntroduceerd en in hoofdstuk 3 nader behandeld.
Verder worden in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 4 de verschillende rechtsinstrumenten
tegen ongewenste belastingbesparing afgebakend. Zij worden in hoofdstuk 4 nader
uitgediept. Ten slotte wordt in deel 1 vastgesteld hoe het rechtsinstrument misbruik
van recht zich verhoudt tot de ethiek. Dit onderzoek vindt in hoofdstuk 5 plaats. Deel 1
van het onderzoek biedt aldus een afbakening van de werkingssfeer van het rechtsinstrument misbruik van recht in de Unierechtelijke btw.
In de praktijk komen verschillende vormen van belastingbesparing voor. In dit hoofdstuk worden zij kort geïntroduceerd in volgorde van de ernst van de inbreuk op wet- en
regelgeving.
Daarnaast worden in dit hoofdstuk kort de rechtsinstrumenten geïntroduceerd die de
rechter tegen ongewenste belastingbesparing kan inzetten. Zij worden geïntroduceerd
in volgorde van de mate waarin zij ingrijpen in de rechtszekerheid van de belastingplichtige.
2.2

Vormen van belastingbesparing

Zo lang er belastingen worden geheven, zullen er mensen zijn die proberen hun belastingdruk te verminderen. Op zichzelf is daar niets op tegen, want niemand is gehouden
om bij de keuze voor de vormgeving van zijn activiteiten nu juist die vorm te kiezen die
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tot de hoogste belastingschuld leidt.1 Het besparen van belasting kan verschillende
vormen aannemen, die hierna kort gepresenteerd zullen worden. Bij deze presentatie
zullen de verschillende vormen van belastingbesparing worden gerelateerd aan de
mate waarin zij inbreuk maken op de wet- en regelgeving. Op die manier kunnen de
vormen van belastingbesparing gepresenteerd worden in een volgorde van oplopende
ernst van de gepleegde inbreuk.
Als eerste vorm van belastingbesparing kan de belastingplanning worden genoemd.
Deze vorm van belastingbesparing kan worden omschreven als het binnen het kader
van wet- en regelgeving op een economisch reële manier vorm geven van de activiteiten, zodanig dat de belastingschuld beperkt blijft of vermeden wordt.2 Te denken valt
aan het tanken over de grens om de hogere Nederlandse brandstofaccijnzen te ontlopen, maar ook aan de keuze voor huur van een bedrijfsmiddel in plaats van koop om
de btw-schuld in de tijd te spreiden, mits dat op een economisch reële wijze gebeurt.3
De tweede vorm van belastingbesparing is belastingontwijking. In deze vorm wordt
belasting bespaard op een manier die niet in overeenstemming is met doel en strekking van wet- en regelgeving. Hierbij is van belang om op te merken dat belastingontwijking niet inhoudt dat wet- of regelgeving rechtstreeks overtreden wordt. Het gaat
op dit terrein om juridische structuren, die bovendien vaak een samenstel van
rechtshandelingen inhouden. De toepassing van de letterlijke tekst van wet- en regelgeving op die structuren leidt weliswaar tot de beoogde belastingbesparing, maar die
besparing is vanuit het oogpunt van doel en strekking van die wet-en regelgeving niet
aanvaardbaar.
Een voorbeeld van belastingontwijking zijn de in Nederland bekende scholenstructuren waarin gemeenten nieuw gebouwde schoolgebouwen tegen een lage prijs verkopen
aan het schoolbestuur om zo aftrek van btw op de bouwkosten te verkrijgen.4 Ook kan
worden gedacht aan structuren waarin ziekenhuizen via een speciaal voor de structuur
opgerichte rechtspersoon kostbare apparatuur leasen om vervolgens na 5 jaar een fiscale eenheid btw te vormen met die rechtspersoon, waardoor zij de btw-druk op de
apparatuur met per saldo zo’n 50% verminderen.5

1

2
3
4
5
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O.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 73 (btw). Op indirecte wijze
formuleert het HvJ dit uitgangspunt ook in o.a. HvJ 12 september 2006 C-196/04 (Cadbury Schweppes en
Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544 punt 50, HvJ 29 november 2011 C-371/10 (National
Grid Indus) ECLI:EU:C:2011:785 punt 84 (vrijheid van vestiging), HvJ 24 november 2016 C-464/14 (SECIL)
ECLI:EU:C:2016:896 punt 60 (vrij verkeer van kapitaal). Expliciet: HvJ 26 februari 2019 C-115/16 , C-118/16,
C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134 punt 109 (Interest- en royaltyrichtlijn).
Zie o.a. OESO 1987, p. 16, Merks 2006, p. 275-276, Kiekebeld/Merks/Smit 2007, p. 131-132, Zijlstra 2011, p.
169, Gribnau/Hamers 2011, p. 156, Speet 2011, par. 2, Faber 2017, p. 117 en Datt 2018, p. 120.
HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punten 33 en 34.
Bijv. HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836 en HR 19 oktober
2018 nr. 17/02816 (gemeente Brielle) ECLI:NL:HR:2018:1837.
Bijv. HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057.
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Het HvJ gebruikt regelmatig de term misbruik in gevallen van belastingontwijking. Dit
is bijvoorbeeld het geval in het arrest Halifax waarin een bank via een ingewikkeld samenstel van transacties aftrek van btw verkreeg op de bouw van call centers die zij gebruikte voor haar vrijgestelde bankdiensten.6 Het gaat daarbij om transacties waarbij
formeel wordt voldaan aan de voorwaarden die de bepaling van Unierecht of van de
nationale implementatiewet stelt aan toekenning van het belastingvoordeel, maar
waarbij die toekenning in strijd komt met het doel van die bepaling(en) en waarbij het
wezenlijke doel van de transacties de verkrijging van het belastingvoordeel is.7 De
vraag is hoe de termen belastingontwijking en misbruik zich tot elkaar verhouden.
Deze vraag komt verder aan de orde in hoofdstuk 3.
De derde vorm van belastingbesparing is belastingontduiking. In deze verschijningsvorm van belastingbesparing worden wet- en regelgeving rechtstreeks overtreden. Het
gaat hier om situaties waarin de belastingplichtige bewust feiten achterhoudt voor de
fiscus of valse informatie of documenten overlegt. Dit is dus de ernstigste vorm van
belastingbesparing. Voorbeelden daarvan zijn zaken waarin de belastingplichtige bewust omzet buiten de boeken houdt of gevallen van btw-carrouselfraude.8
In de literatuur wordt verder ook de term agressieve belastingplanning gebruikt.9 Aangezien belastingplanning hierboven omschreven is als het binnen het kader van weten regelgeving op een economisch reële manier vorm geven van de activiteiten, is de
term agressieve belastingplanning nogal hybride. Onduidelijk is of het hier gaat om
een afzonderlijke variant van belastingbesparing. In hoofdstuk 3 zal op dit aspect nader worden ingegaan.
2.3

Rechtsinstrumenten tegen ongewenste belastingbesparing

De belastingrechter heeft een aantal rechtsinstrumenten tot zijn beschikking die hij
kan gebruiken als hij de door de belastingplichtige beoogde belastingbesparing juridisch niet aanvaardbaar acht. De tekst van de belastingwet schept bij de belastingplich6

7
8

9

HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 69-70. Verder ook o.a. in HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 55 (splitsing van lease van personanauto’s aan
particulieren over twee gelieerde ondernemingen in een belaste verhuurdienst en een vrijgestelde financieringsdienst).
O.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punten 74 en 75.
Bij zwarte omzet wordt overigens ook de inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting) ontdoken. Kenmerken van btw-carrouselfraude zijn een keten van meerdere ondernemers, bijv. A, B, C en D en de toepassing van het nultarief vanwege een intracommunautaire levering. A (fraudeur) levert met btw aan B, maar
voldoet deze btw niet aan de fiscus. B trekt de btw wel af en levert met nultarief aan C in bijv. België. C levert
weer met nultarief aan A, die de intracommunautaire verwerving niet op zijn aangifte verantwoordt en ook
niet in aftrek brengt. A levert vervolgens met btw aan D, maar draagt ook die btw niet af. Aangezien A deze
frauduleuze transacties steeds kan herhalen, wordt dit verschijnsel carrouselfraude genoemd. Dit voorbeeld
is ontleend aan Van Hilten & Van Kesteren 2020, p. 419-420. Zie voor een uitgebreide analyse van dit fenomeen: R.A. Wolf, Carrouselfraude, een Europees probleem vanuit Nederlands perspectief; een analyse van
fiscale regelgeving en jurisprudentie, Den Haag 2010, Sdu uitgevers.
O.a. OESO 2013a, p. 85, OESO 2013b, p. 22, Happé 2011a, p. 19-25, Dourado 2015, p. 43 en 44,
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tige echter wel verwachtingen over de wijze waarop die wet zal worden toegepast op
zijn activiteiten. Wanneer een belastingplichtige voor de keuze staat hoe hij zijn activiteiten vorm zal geven, moet hij immers weten hoe de wet luidt en hoe zij in zijn situatie
zal worden toegepast. Deze kenbaarheid en voorzienbaarheid zijn vanuit een oogpunt
van rechtszekerheid van groot belang voor de belastingplichtige.10 De rechtsinstrumenten die de rechter kan gebruiken, grijpen dus in mindere of meerdere mate in op
deze rechtszekerheid. Daarom zal ik ze hieronder in het kort presenteren in volgorde
van oplopende ingrijpendheid ten opzichte van het rechtszekerheidsbeginsel.
Om te beginnen beschikt de rechter over het leerstuk van de schijnhandelingen. Dit
leerstuk heeft betrekking op situaties waarin personen naar buiten toe de schijn wekken dat zij een bepaalde overeenkomst hebben gesloten, terwijl zij in het geheim hebben afgesproken dat deze overeenkomst niet zal gelden.11 Algemener uitgedrukt gaat
het bij schijnhandelingen om de simulatie van rechtshandelingen.12
Uit deze korte beschrijving blijkt al dat de rechter die schijnhandelingen vaststelt het
nationale civiele recht toepast en niet het Unierecht. Schijnhandelingen worden zowel
civielrechtelijk als fiscaalrechtelijk genegeerd.13 Van een inbreuk op de rechtszekerheid
van de belastingplichtige is in dat geval geen sprake. De belastingplichtige kan namelijk
geen gerechtvaardigde verwachting koesteren dat de door hem gesimuleerde rechtshandelingen bepalend zijn voor de wijze waarop de belastingwet zal worden toegepast.
Het rechtszekerheidsbeginsel brengt met zich mee dat het contract van de belastingplichtige in beginsel het aanknopingspunt vormt voor de btw-heffing.14 De rechter is
echter niet gebonden aan deze contractuele (civielrechtelijke) werkelijkheid. Volgens
het HvJ is de economische realiteit namelijk een fundamenteel criterium voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel.15 Deze benadering kan ertoe leiden dat een
rechtshandeling of een samenstel van rechtshandelingen voor de toepassing van de
btw-wetgeving anders wordt gekwalifceerd dan civielrechtelijk het geval zou zijn.16 Uit
deze korte beschrijving komt naar voren dat de rechter bij de toepassing van de econo10
11
12
13
14
15

16
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O.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 72.
Nieuwenhuizen 2010, p. 180. Zie ook o.a.: Geppaart 1965, p. 179, IJzerman 1991, p. 77, Simpson/Stewart
2013, p. 4, Verburg 2015 par. 3.1 en Asser/Sieburgh 6-III 2018/153.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/153. Van Kesteren 2004, p. 6 omschrijft schijnhandelingen als handelingen waarbij
de belastingplichtige de rechtsgevolgen helemaal niet wilde. Ook Nieuwenhuizen 2010, p. 179 spreekt over
simulatie van rechtshandelingen.
Langereis 1988, p. 15. Zie ook o.a.: IJzerman 1991, p. 77, Van Kesteren 2004, p.6, Griffiths/Palmer 2013, p. 229,
Verburg 2015, par. 3.1 en Asser/Sieburgh 6-III 2018/155
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 43.
O.a. HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 23, HvJ 28 juni 2007 C-73/06 (Planzer
Luxembourg) ECLI:EU:C:2007:397 punt 43, HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management
en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 punt 39, HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt
42 en HvJ 18 juni 2020 C-276/18 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 punt 61.
Bijv. HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 48. Geppaart 1965, p. 179 geeft aan dat er
in een dergelijk geval een divergentie bestaat tussen de gekozen rechtsvorm (de civielrechtelijke werkelijkheid, FT) en de economische werkelijkheid. In gelijke zin: Langereis 1988, p. 16.
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mische realiteit niet het nationale civiele recht toepast maar het nationale btw-recht en
in het verlengde daarvan ook het Unierecht ten aanzien van de btw.
Ook in het Nederlandse recht inzake de directe belastingen bestaat de mogelijkheid om
voor de juiste toepassing van de fiscale rechtsnorm af te wijken van het civiele recht en
aan te knopen bij de economische realiteit. Deze benadering wordt in dat rechtsgebied
aangeduid met de term (zelfstandige) fiscale kwalificatie. 17Dit houdt in dat vanuit de
fiscale rechtsnorm wordt gekeken naar de civielrechtelijke feiten en dat die feiten fiscaalrechtelijk anders worden gekwalificeerd dan civielrechtelijk om de strekking van
de fiscale rechtsnorm beter tot uitdrukking te brengen.18 Onder dit instrument wordt
in de literatuur ook begrepen de fiscale conversie van rechtshandelingen door ze fiscaalrechtelijk weg te denken of om te vormen tot één of meer andere rechtshandelingen.19
Naar de term fiscale kwalificatie zal men in de btw-arresten van het HvJ echter tevergeefs zoeken. Het HvJ gebruikt alleen de term economische realiteit.20 In mijn verdere
onderzoek neem ik daarom alleen de economische realiteit onder de loep.21 Door misbruik van recht en economische realiteit met elkaar te vergelijken zal ik de vraag beantwoorden welke plaats misbruik van recht heeft in het palet van rechtsinstrumenten
tegen ongewenste btw-besparing en welke functies misbruik van recht heeft met betrekking tot het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
Ten slotte heeft de rechter nog het rechtsinstrument misbruik van recht tot zijn beschikking. Van fraus legis of misbruik van recht is sprake wanneer een belastingplichtige een
rechtsvorm uitdrukkelijk heeft gekozen met het oog op de fiscale rechtsregels.22
In dit soort situaties gaat het vaak om een samenstel van rechtshandelingen dat juist is
gekozen vanwege het daaraan verbonden fiscale voordeel en dat om die reden ook wordt
nageleefd. Wanneer de rechter dat belastingvoordeel gelet op doel en strekking van de
fiscale regelgeving dan toch ongerechtvaardigd vindt en niet wil toekennen, worden de
transacties die het misbruik vormen zo geherdefinieerd dat de situatie wordt hersteld
zoals die zou zijn zonder het misbruik.23 Het fiscaal herdefiniëren van een bewust gekozen samenstel van rechtshandelingen, dat dus door partijen werkelijk gewild is en waar17
18
19
20

21
22
23

HR 15 december 1999 nr. 33 830 ECLI:NL:HR:1999:AA3862 r.o. 3.4.
Langereis 1988, p. 16. Zie ook o.a.: IJzerman 1991, p. 67-69, Nieuwenhuizen 2010, p. 132-133 en Verburg
2015, par. 3.2.
Langereis 1988, p. 18 en 20-21. Zie ook o.a.: IJzerman 1991, p. 65-67 en Van Kesteren 2004, p. 6
Of de term economische en commerciële realiteit, zoals o.a. in HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey)
ECLI:EU:C:2013:409 punt 42, HvJ 2 mei 2019 C-224/18 (Budimex) ECLI:EU:C:2019:347 punt 27, HvJ 7 mei
2020 C-547/18 (Dong Yang Electronics) ECLI:EU:C:2020:350 punt 31 en HvJ 17 december 2020 C-801/19
(Franck) ECLI:EU:C:2020:1049 punt 44. Op de vraag of uit de rechtspraak van het HvJ een verschil blijkt
tussen de economische en de commerciële realiteit kom ik in hoofdstuk 8 terug.
In hoofdstuk 4 kom ik nog kort terug op de fiscale kwalificatie om het beeld over de economische realiteit te
completeren.
Geppaart 1965, p. 179 en 188. Zie ook o.a. Langereis 1988, p. 16.
O.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 94.
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aan de tekst van de belastingwet bepaalde fiscale gevolgen verbindt, vormt een belangrijke inbreuk op de verwachtingen van de belastingplichtige omtrent de toepassing van de
belastingwet op zijn activiteiten en dus op het rechtszekerheidsbeginsel.
Voor de volledigheid moet er nog op gewezen worden dat de rechter ook verschillende
methoden kan toepassen om de wet als zodanig uit te leggen. Te denken valt aan de
grammaticale, wetshistorische, systematische en teleologische wetsuitleg. Deze methoden kunnen ook een rol spelen bij de beslissing van de rechter in een geval van belastingbesparing. Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid is de grammaticale interpretatie het minst ingrijpend, aangezien zij het dichtst bij de tekst van de wet blijft. Bij de
andere methoden wordt in toenemende mate losser omgegaan met de wettekst zelf,
waardoor de spanning met de rechtszekerheid ook toeneemt.
2.4

Ernstigere vorm, dus zwaarder rechtsinstrument?

In de vorige paragrafen zijn de vormen van belastingbesparing en de rechtsinstrumenten in volgorde van oplopende zwaarte geïntroduceerd. Daaruit zou men de indruk
kunnen krijgen dat een zwaardere vorm van belastingbesparing moet worden bestreden met een zwaarder rechtsinstrument. Deze indruk is echter niet juist. Dat laat zich
demonstreren aan de hand van twee arresten van het HvJ die op dezelfde datum zijn
gewezen, namelijk Halifax24 en BUPA Hospitals25.
Het arrest Halifax gaat over een bank die call centers laat bouwen. Wanneer Halifax zelf
de opdracht zou geven voor de bouw, zou zij de btw maar voor een klein deel kunnen
aftrekken. Via een ingewikkeld samenstel van transacties met aan haar gelieerde vennootschappen bewerkstelligt Halifax dat de btw op de bouw van de call centers vrijwel
volledig in aftrek gebracht kan worden. Het HvJ oordeelt in het Halifax-arrest dat deze
transacties misbruik van recht vormen.
In het geval van BUPA Hospitals probeert een ziekenhuisconcern te ontkomen aan de
gevolgen van een wetswijziging. Deze wijziging maakt het onmogelijk dat het ziekenhuisconcern het btw-nultarief toepast op de levering van protheses en medicijnen aan
zijn patiënten en de btw op de aankoop van die goederen aftrekt. Na de wetswijziging
zijn de leveringen van die goederen vrijgesteld van btw en bestaat er dus geen recht op
aftrek meer.
Het ziekenhuisconcern zet een structuur op waarin tussen concernvennootschappen
over en weer voor 100 miljoen Britse pond aan vooruitbetalingen voor protheses en
medicijnen worden gedaan en waarbij de btw ter zake van die vooruitbetalingen onmiddellijk in aftrek wordt gebracht.
24
25
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HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121.
HvJ 21 februari 2006 C-419/02 (BUPA Hospitals en Goldsborough Developments) ECLI:EU:C:2006:122.

2.5

Conclusies

Het HvJ kiest hier niet voor het rechtsinstrument misbruik van recht, maar legt de
term vooruitbetalingen in artikel 10, lid 2, Zesde richtlijn uit in die zin dat alle relevante elementen van het belastbare feit op het tijdstip van de betaling bekend en nauwkeurig omschreven moeten zijn. De betalingen van de concernvennootschappen voldoen
hier niet aan. Naar het oordeel van het HvJ kan er dan ook geen btw geheven worden,
en is er dus ook geen recht op aftrek.26
Halifax en BUPA Hospitals zijn beide gevallen van belastingontwijking en wellicht kan
zelfs gezegd worden dat de handelwijze van BUPA Hospitals agressiever is dan die van
Halifax. Desondanks past het HvJ in Halifax het rechtsinstrument misbruik van recht
toe en heeft het in BUPA Hospitals voldoende aan een uitleg van de term vooruitbetalingen in artikel 10, lid 2, Zesde richtlijn en een kwalificatie van de verrichte betalingen.27
2.5

Conclusies

In dit hoofdstuk zijn de verschillende vormen van belastingbesparing en de rechtsinstrumenten tegen belastingbesparing kort gepresenteerd.
In volgorde van de ernst van de inbreuk op wet- en regelgeving zijn te onderscheiden:
belastingplanning, belastingontwijking en belastingontduiking . In volgorde van belang van de inbreuk op de rechtszekerheid van de belastingplichtige zijn de volgende
rechtsinstrumenten te onderscheiden: schijnhandelingen, economische realiteit en
misbruik van recht.
Een ernstigere vorm van belastingbesparing behoeft echter niet per definitie te worden
bestreden met een zwaarder rechtsinstrument.

26
27

HvJ 21 februari 2006 C-419/02 (BUPA Hospitals en Goldsborough Developments) ECLI:EU:C:2006:122 punten 48 en 50.
Uit het arrest noch uit de conclusie van A-G Poiares Maduro van 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.),
C-419/02 (BUPA Hospitals en Goldsborough Developments ) en C-223/03 (University of Huddersfield)
ECLI:EU:C:2005:200 punt 100 blijkt duidelijk welke vorm van wetsinterpretatie is gehanteerd. Deze vraag
kan echter in het kader van deze analyse in het midden blijven.
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Verschijningsvormen van belastingbesparing

3.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn in volgorde van oplopende ernst de volgende vormen van
belastingbesparing geïntroduceerd: belastingplanning, belastingontwijking en belastingontduiking. In dit hoofdstuk worden deze vormen nader onderzocht en uitgewerkt.
Daarbij zal de uiteenlopende terminologie die in de literatuur en in het Unierecht wordt
gebruikt voor de verschillende vormen van belastingbesparing nader worden verkend.
Dit is noodzakelijk om de definities die in hoofdstuk 2 zijn gegeven voor de verschillende vormen van belastingbesparing en het daar beschreven onderscheid tussen die
vormen nader te onderbouwen. Het doel van dit hoofdstuk is om te komen tot een
eenduidige terminologie voor de verschillende vormen van belastingbesparing en de
inhoud van de vormen van belastingbesparing eenduidig vast te stellen. Daarmee kan
het onderzoeksgebied op een duidelijke manier worden afgebakend.
3.2

De vrijheid van de belastingplichtige

Vrij algemeen wordt in de literatuur erkend dat de belastingplichtige de vrijheid heeft
zijn transacties zo vorm te geven dat zijn belastingschuld beperkt blijft. Zo wijst IJzerman op het legaliteitsbeginsel, dat inhoudt dat belastingen worden geheven op basis
van de wet en waaruit volgt dat de fiscale gevolgen van voorgenomen handelingen voor
de belastingplichtige kenbaar moeten zijn. Als er alternatieve handelwijzen aanwezig
zijn, vloeit uit het legaliteitsbeginsel voort dat niemand verplicht is de fiscaal onvoordeligste handelwijze te kiezen. Het staat een ieder in beginsel vrij zijn rechtsvormen zo
te kiezen dat zijn belastingschuld beperkt blijft.1 Hierbij maakt IJzerman wel de kanttekening dat de wet ervan uitgaat dat belastingplichtigen handelen vanuit economische
of anderszins aanvaardbare motieven. Wanneer de keuze voor de rechtsvorm alleen
gedreven is door de wens de belastingwet “uit te melken”, verdient die keuze volgens
IJzerman niet de bescherming van het legaliteitsbeginsel.2

1
2

IJzerman 1991, p. 100. IJzerman constateert dat hierover in literatuur en jurisprudentie overeenstemming
bestaat. Zie ook o.a.: van Kesteren 2006, p. 368, Niessen/Hofstra 2010, p. 193, Gribnau & Hamers 2011a p.
190, Happé 2015, par. 4 en Snijders & Van Elk 2018, p. 1466
IJzerman 1991, p. 101.

35

3

Verschijningsvormen van belastingbesparing

Ook Niessen stelt de vrijheid om de fiscaal voordeligste weg te kiezen voorop. Hij constateert echter tegelijk dat die weg niet ongeclausuleerd openstaat maar wordt begrensd
door de voorwaarden die de Hoge Raad stelt: het moet een reële transactie betreffen en
er mag geen sprake zijn van wetsontduiking.3
Volgens de Commissie Misbruik van recht van de Vereniging voor Belastingwetenschap is het welhaast wenselijk dat belastingplichtigen de grenzen van de fiscale wetgeving opzoeken. In een markteconomie als in Nederland hebben de participanten een
economische noodzaak om hun posities te optimaliseren. Daarom stelt de commissie
de keuzevrijheid voor de fiscaal voordeligste weg voorop.4
Internationaal wordt het recht om de belastingschuld te matigen eveneens erkend5. Zo
heeft een aantal landen een statuut waarin de rechten van de belastingbetaler zijn vastgelegd.6 Daarin is vaak vastgelegd dat de belastingbetaler niet verplicht is om meer
belasting te betalen dan volgens de wet verschuldigd is.7
Ook het HvJ erkent de keuzevrijheid van de belastingplichtige. In het arrest Halifax
overweegt het HvJ op de eerste plaats dat de gemeenschapsregeling met zekerheid kenbaar moet zijn en dat de toepassing ervan voor de justitiabelen voorzienbaar moet zijn.
Die rechtszekerheid is volgens het HvJ vooral een dwingend vereiste bij een regeling

3

4
5
6
7
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Niessen 1994, p. 9-12. In gelijke zin: De Soeten 2003, p.257, Niessen 2005, p. 1474 en Merks 2006, p. 272. Van
Kesteren 2006 p. 368, wijst op het grote belang van het rechtszekerheidsbeginsel. Merkx 2013, p. 61 constateert dat de tweede voorwaarde voor misbruik van recht in het Halifax-arrest (het wezenlijke doel om een
belastingvoordeel te behalen) de gedachte uitdrukt dat een belastingplichtige bij de keuze tussen twee transacties vrij is de fiscaal meest gunstige route te kiezen. Douma 2013, p. 89, constateert in het kader van zijn
bespreking van het richtlijnvoorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting, dat in het voorgestelde antimisbruikartikel het optimum wordt gezocht tussen enerzijds de economische handelingsvrijheid van een onderneming (het kiezen van de fiscaal voordeligste weg)
en anderzijds de fiscale soevereiniteit (van de lidstaten, FT).
Commissie Misbruik van recht 2016, p. 9.
Zie ook Datt 2018, p. 120 en de door hem geciteerde instanties.
Bijvoorbeeld de Verenigde Staten (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5170.pdf), Canada (https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pub/rc17/rc17-18e.pdf) en het Verenigd Koninkrijk (https://www.
gov.uk/government/publications/your-charter/your-charter#A1).
In het statuut van het Verenigd Koninkrijk staat dit niet met zoveel woorden. In punt 1.3 van het statuut staat
dat de belastingbetaler het volgende van de belastingdienst kan verwachten: “We’ll act within the law (…)”.
De belastingdienst verwacht dan van de belastingbetaler in 2.1: “Please be truthful and act within the law.” De
Europese Commissie heeft in 2016 de ‘Guidelines for a Model for a European Taxpayers’ Code’ gepubliceerd.
Zie publicatie van 24 november 2016, Ref. Ares(2016)6598744-24/11/2016. In paragraaf 3.1 General Principles staat in 3.1.1. “Taxpayers can expect to pay tax only as required by law”. Nederland heeft in 1991 ook een
Belastingstatuut ingevoerd, waarvan artikel 4, lid 3, luidde: “De belastingplichtige heeft het recht om, binnen
de door het recht gestelde grenzen, er naar te streven de door hem te betalen belasting te matigen.” Dit statuut
is echter in 1994 ingetrokken, omdat het volgens de Staatssecretaris van Financiën zijn belang had verloren.
Zie Besluit van 6 januari 2006, nr. CPP2005/2806M, V-N 2006/6.28.
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die financiële consequenties kan hebben.8 Vervolgens overweegt het HvJ dat een belastingplichtige zich bij de keuze tussen vrijgestelde en belaste handelingen mede kan
laten leiden door fiscale overwegingen. Hij is dan niet verplicht te kiezen voor de transactie die tot de hoogste btw-schuld leidt. Volgens het HvJ:
“(…) heeft de belastingplichtige integendeel het recht om zijn activiteit zodanig te
structureren dat de omvang van zijn belastingschuld beperkt blijft.”9
Het bovenstaande maakt duidelijk dat de vrijheid van de belastingplichtige om zijn
activiteiten zo vorm te geven dat zijn belastingschuld beperkt blijft, het startpunt moet
zijn voor alle beschouwingen over de (on-)toelaatbaarheid van manieren van belastingbesparing.
3.3

Belastingplanning

Het begrip belastingplanning sluit aan op de in de vorige paragraaf behandelde keuzevrijheid van de belastingplichtige. In haar online “Glossary of Tax Terms” omschrijft de
OESO ‘tax planning’ bijvoorbeeld neutraal als:
“arrangement of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax
liability.”10
In haar rapport uit 1987 over internationale belastingontwijking en -ontduiking omschrijft de OESO belastingplanning als het verminderen of wegnemen van belastingheffing door tussen belastingverminderingen en incentives de meest voordelige route
te kiezen die overeenkomt met normale zakelijke transacties. Dit is volgens de OESO
een volkomen legale manier om de belastingdruk te verminderen, die niet valt onder
het begrip belastingontwijking.11 Ook de Europese Commissie wijst erop dat de landen
in de wereld belastingplanning van oudsher zien als een legitieme praktijk.12

8

9

10
11
12

HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 72. Het HvJ zet het kenbaarheids- en
het voorzienbaarheidsvereiste in het kader van het rechtszekerheidsbeginsel en spreekt dus niet van een legaliteitsbeginsel, zoals IJzerman 1991, p. 100. In het vervolg van dit onderzoek zullen daarom alleen de termen
‘rechtszekerheid’ en ‘rechtszekerheidsbeginsel’ worden gebruikt. Deze termen omvatten – naast andere vereisten, zoals bijvoorbeeld het verbod op terugwerkende kracht, mede het kenbaarheids- en het voorzienbaarheidsvereiste.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 73. In gelijke zin HvJ 21 februari 2008
C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 47, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing)
ECLI:EU:C:2010:804 punt 27, HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:810 punt 54, HvJ 12 september 2013 C-388/11 (Le Crédit Lyonnais) ECLI:EU:C:2013541
punt 48, HvJ 3 september 2014 C-589/12 (GMAC UK) ECLI:EU:C:2014:2131 punt48 en HvJ 17 december
2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 42.
OESO 2017.
OESO 1987, p. 16.
Aanbeveling van de Commissie van 6 december 2012 over agressieve fiscale planning (2012/772/EU) Pb.
2012 L 338, p. 341.
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In de literatuur wordt belastingplanning algemeen gezien als een legale praktijk waarbij de belastingplichtige zijn zaken zo organiseert dat hij zijn belastingschuld beperkt
houdt. De grens wordt gelegd bij belastingontwijking of misbruik.13
Belastingplanning kan dus worden gezien als het juridisch aanvaardbare gevolg van de
algemeen erkende vrijheid van de belastingplichtige om zijn activiteiten zo te structureren dat hij zijn belastingschuld beperkt houdt. Belastingplanning is daarmee de juridisch aanvaardbare verschijningsvorm van belastingbesparing. Daarmee is de eerste
bouwsteen van de afbakening van de verschillende soorten belastingbesparing gelegd.
In diverse bronnen wordt verder nog het fenomeen agressieve belastingplanning onderscheiden.14 Op dit fenomeen kom ik later terug, nadat ik eerst belastingontwijking
en belastingontduiking heb behandeld.
3.4

Belastingontwijking

3.4.1

Belastingontwijking

In de Btw-richtlijn komt de term (belasting)ontwijking regelmatig voor: 12 keer om
precies te zijn.15 De richtlijn definieert het begrip verder niet. Uit een vergelijking van
verschillende taalversies kunnen wij wel een eerste idee vormen over de betekenis van
het begrip. De Engelse versie vermeldt: “avoidance”, de Franse: “évasion”, de Duitse:
“Steuerumgehung”, de Italiaanse: “elusione”, de Spaanse “evasión”, de Zweedse “skatteflykt” en het Kroatisch “izbjegavanja”. De verschillende taalversies van de Btw-richtlijn
zijn gelijkelijk bindend in die zin dat geen enkele taalversie voorrang heeft boven de
andere.16
Net als de Nederlandse term belastingontwijking zijn de woorden “Steuerumgehung”
(Duits), ‘skatteflykt” (Zweeds) en “izbjegavanja” (Kroatisch) duidelijk in die zin, dat zij
verwijzen naar het ontgaan, vermijden, ontvluchten of ontlopen van belastingheffing.

13

14
15
16
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O.a. Merks 2006, p. 275-276, Kiekebeld/Merks/Smit 2007, p. 131-132, Zijlstra 2011, p. 169, Gribnau & Hamers 2011, p. 156, Speet 2011, par. 2, Faber 2017, p. 117, Datt 2018, p. 120 en Russo 2018. Faber 2017, p. 118,
merkt op dat belastingplanning verantwoord is, wanneer de zakelijke reden leidend is voor de transactie en
de vormgeving ervan.
Bijvoorbeeld Happé 2011, p. 60-61 en Gribnau & Hamers 2011a, p.192, Aanbeveling van de Commissie van
6 december 2012 over agressieve fiscale planning (2012/772/EU) Pb. 2012 L 338, p. 341, OESO 2013, p. 8,
Faber 2017, p. 117 en Russo 2018.
Punten 27, 42 en 59 van de preambule, artikel 11, 19, 80, 131, 158 lid 2, het opschrift van Titel XIII, hoofdstuk
2, afdeling 1, artikel 394 en 395.
HvJ 13 juni 2013 C-125/12 (Promociones y Construcciones BJ 200 SL) ECLI:EU:C:2013:392 punt 22. Dit
geldt voor alle bepalingen van Unierecht. In geval van verschillen tussen de taalversies van een bepaling, moet
bij de uitlegging van die bepaling gelet worden op de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan die bepaling deel uitmaakt.
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Hetzelfde geldt voor de Engelse term “avoidance”. De termen “évasion” (Frans), “elusione” (Italiaans) en “evasión” (Spaans) moeten dan dezelfde connotatie hebben.17
Het HvJ gebruikt het begrip (belasting)ontwijking wel maar definieert het ook niet.
Hooguit kunnen aan de rechtspraak van het HvJ enkele aanwijzingen ontleend worden
over wat het HvJ onder ontwijking verstaat. Zo schaart het HvJ in het arrest gemeente
Leusden en Holin Groep misbruik onder het begrip belastingontwijking. Daarnaast lijkt
het HvJ gevallen van belastingontwijking te onderkennen die geen misbruik opleveren
en waaraan de wetgever een einde kan maken.18 Ook het leveren van goederen onder
de kostprijs lijkt door het HvJ geschaard te worden onder belastingontwijking, die de
lidstaten kunnen tegengaan door op grond van artikel 80 Btw-richtlijn de normale
waarde in te voeren als maatstaf van heffing.19 Buiten het gebied van de btw valt nog te
denken aan het enigszins wijzigen van het product zodat het onder een andere douanecode valt en niet meer getroffen wordt door antidumpingrechten.20
De Btw-richtlijn noch de rechtspraak van het HvJ biedt dus aanknopingspunten voor
een definitie van ontwijking. Daarom moet het onderzoek op dit punt worden uitgebreid naar de literatuur.
In haar rapport over internationale belastingontwijking en belastingontduiking uit
1987 omschrijft de OESO belastingontwijking. als een manier om belastingdruk te verminderen die niet aanvaardbaar is voor de overheid. Het is volgens de OESO wel mogelijk een bredere definitie van belastingontwijking te hanteren die alle vormen van het
verminderen van de te betalen belasting omvat, maar die leidt tot problemen. Binnen
die definitie zou dan weer een onderscheid moeten worden gemaakt tussen aanvaardbare belastingontwijking en onaanvaardbare belastingontwijking21. Dit kan dan weer
tot de vraag leiden of ethische elementen deel uitmaken van de definitie. Hoewel vol17

18
19
20

21

Aldus ook Greggi 2008, p. 24, die ten aanzien van het Frans, Duits en Italiaans betoogt dat deze taalverschillen
alleen veroorzaakt worden door de taal en niet door de betekenis van de concepten. Enige verwarring is volgens hem wel mogelijk doordat hetzelfde woord évasion (Frans) en evasione (Italiaans) twee totaal verschillende betekenissen heeft. Het Franse évasion betekent namelijk belastingontwijking en het Italiaanse evasione
betekent belastingontduiking.
HvJ 29 april 2004 C-487/01 en C-7/02 (Gemeente Leusden en Holin Groep) ECLI:EU:C:2004:263 punt 79.
HvJ 9 juni 2011 C-285/10 (Campsa Estaciones de Servicio) ECLI:EU:C:2011:281 punten 38 en 39.
HvJ 30 juni 2016 C-416/15 (Selena Romania) ECLI:EU:C:2016:501. Dit arrest betreft de toepassing van een
uitbreidingsverordening in verband met ontwijking van antidumpingrechten met terugwerkende kracht tot
de datum waarop de basisverordening waarin de antidumpingrechten op bepaalde producten waren ingevoerd, in werking was getreden. De Basisverordening antidumpingmaatregelen (Verordening (EU)2016/1036
van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer
met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie, Pb. 2016, L 176, p. 21) geeft wel een definitie
van ontwijking. Artikel 13 van de Basisverordening omschrijft ontwijking als: “(…) een verandering in de
structuur van het handelsverkeer tussen derde landen en de Unie of tussen individuele ondernemingen in een
land waarop maatregelen van toepassing zijn en de Unie als gevolg van praktijken, processen of werkzaamheden waarvoor, afgezien van de instelling van het recht, onvoldoende reden of economische rechtvaardiging
bestaat (…).”
Merks 2006, p. 274, merkt op dat dit hetzelfde is als het onderscheid tussen (aanvaardbare) belastingplanning
en (onaanvaardbare) belastingontwijking maar dan met andere woorden.
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gens de OESO ten opzichte van belastingontwijking ethische standpunten kunnen
worden ingenomen, moeten belastingautoriteiten zich daarvan onthouden en alleen
het recht toepassen.22
De OESO omschrijft belastingontwijking door drie elementen te benoemen: kunstmatigheid, mogelijke geheimhouding en het gebruik van mazen in de wet. Verder noemt
de OESO in het kader van een casusbeschrijving nog als elementen:
– het verkrijgen van een belastingvoordeel is in strijd met de geest van de wet,
– het wezenlijke doel van de transacties is het belastingvoordeel, en
– de hele constructie is kunstmatig; de constructie wordt niet uitgevoerd op een normale, commerciële wijze.23
Opvallend is dat de OESO deze elementen al in 1987 heeft genoemd en dat het HvJ pas
in 2006 twee woordelijk gelijke elementen formuleert voor de vaststelling van misbruik
in een btw-zaak.24
Elffers omschrijft ‘avoidance’ (ontwijking) als:
“deliberately performing acts not explicitly proscribed or not executing acts not explicitly prescribed, in order to pay less tax, where these acts or the result of paying less tax
is not in accordance with the spirit of the law.”25
Uckmar omschrijft belastingontwijking als het wegnemen, verminderen of uitstellen
van de verschuldigdheid van belasting, anders dan door belastingbesparing of
belastingontduiking. Het onderscheid tussen belastingbesparing en belastingontwijking ligt volgens Uckmar in de intentie van de wetgever. Belastingbesparing is het reduceren van de verschuldigdheid op een gebied dat de wetgever niet heeft willen dekken. Belastingontwijking is de reductie van de verschuldigdheid op een gebied dat de
wetgever wel heeft willen afdekken maar waarbij hij dat om de een of andere reden niet
gedaan heeft. Uckmar wijst daarbij specifiek op de situatie waarin een belastingplichti-

22
23

24

25
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OESO 1987, p. 16.
OESO 1987, p. 17. Merks 2006, p. 274 merkt op dat de drie elementen kunstmatigheid, geheimhouding en
gebruik van mazen in de wet in het OESO-rapport zo zijn geformuleerd dat er geen volledige zekerheid uit
spreekt. Hij wijst daarbij op het feit dat het rapport een compromis is van 25 lidstaten met elk een eigen opvatting over het begrip belastingontwijking.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74-75. Weliswaar formuleerde het
HvJ al eerder in HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695 punt 52-53 de twee
elementen van misbruik in het kader van een structuur ter verkrijging van uitvoerrestituties, maar die elementen zijn algemener geformuleerd en niet woordelijk gelijk aan die uit het OESO-rapport.
Elffers 1991, p. 12.
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ge een situatie van niet-heffing bewerkstelligt, terwijl hij hetzelfde of een soortgelijk
resultaat bereikt als de situatie die de wetgever wel met heffing heeft willen raken.26
Niessen spreekt in dit verband over “belastingbesparing door middel van juridische
constructies”.27 Hij merkt op dat het leerstuk van wetsontduiking van toepassing is:
“(…) in het geval waarin een belastingplichtige zich bedient van een ‘truc’ waardoor
hij volgens de gewone wetsinterpretatie buiten de heffing zou blijven, terwijl zulks
volgens de rechter niet in overeenstemming zou zijn met de bedoeling van de wetgever.”28
Uit de hierboven vermelde omschrijvingen komen als kenmerken van belastingontwijking naar voren dat de handelingen van de belastingplichtige gericht zijn op het doel
van belastingbesparing en dat die belastingbesparing in strijd is met de bedoeling van
de wet.
3.4.2

Belastingontwijking en misbruik

In hoofdstuk 2 is de vraag opgeworpen hoe de termen belastingontwijking en misbruik
(van recht) zich tot elkaar verhouden. Op deze vraag wordt in deze paragraaf nader
ingegaan.
In zijn onderzoek naar misbruik van het recht van de Europese Unie onderscheidt
Saydé vier categorieën misbruik op basis van de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
status van de betrokken partijen. Eén van de categorieën is het privaat-publiek misbruik.29
Deze vorm van misbruik wordt door Saydé omschreven als misbruik door privaatrechtelijke personen ten opzichte van publiekrechtelijke lichamen in hun regelgevende hoedanigheid. Saydé betoogt dat de term “misbruik” ziet op het ten onrechte ontvangen van een voordeel dat door het rechtssysteem wordt toegekend. De term dekt
echter twee strategieën om dit voordeel ten onrechte te verwerven: fraude en misbruik
van recht. Saydé maakt tussen deze twee strategieën een verder onderscheid door erop
te wijzen dat fraude een onjuiste voorstelling van zaken (misrepresentation) inhoudt

26
27
28
29

Uckmar 1983, p. 23-24. In gelijke zin: IJzerman 1991, p. 22-24 en 138, die de materiële rechtsgelijkheid ziet als
een grond voor rechtvaardiging van het leerstuk van de wetsontduiking (fraus legis), Merks 2006, p. 276 en
Nieuwenhuizen 2010, p. 36.
Niessen 1994, p. 28.
Niessen 1994, p. 29.
Saydé 2016, p. 13 noemt dit misbruik IV. De andere categorieën zijn (I) publiek – publiek, (II) publiek – privaat en (III) privaat – privaat. Misbruik I en II betreffen gevallen van détournement de pouvoir. Misbruik III
ziet op gevallen waarin een privaatrechtelijk persoon een hem toekomend recht gebruikt met het enkele doel
een ander te benadelen. Zie Saydé 2016 p. 16-23. De categorieën I tot en met III vallen buiten mijn onderzoek.
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en misbruik van recht gebaseerd is op het omzeilen van bepaalde juridische consequenties.30
Misbruik van recht wordt volgens Saydé gekenmerkt door kunstmatigheid. In de
woorden van Saydé zelf:
“In such cases, all conditions of application of a legal rule are indeed fulfilled (no misrepresentation), but one or more conditions are fulfilled artificially.”31
De belastingplichtige die het recht misbruikt, creëert dus als het ware zijn eigen fiscale
regime en verwerft zo een recht of een voordeel. Misbruik van recht is dus kort samengevat een:
“undesirable acquisition(s) of a right.”32
Kang wijst er nog op dat een constructie voor belastingontwijking nooit ex ante illegaal
is. Een constructie wordt pas illegaal ex post, doordat de belastingdienst de constructie
bestrijdt of de rechter de constructie niet aanvaardbaar acht. De termen agressief (in
agressieve belastingplanning) of misbruik zijn onderworpen aan “hindsight bias” (wetenschap achteraf) die wordt veroorzaakt door de beslissing ex post in het handhavingsproces.33
Kang heeft in zoverre gelijk, dat het eindoordeel van de rechter uitmaakt of het etiket
misbruik op een transactie blijft kleven. De hierboven aangehaalde literatuur maakt
echter ook duidelijk dat misbruik van recht doelgericht handelen van de belastingplichtige inhoudt. De belastingplichtige kiest er immers voor zijn transacties zo vorm
te geven dat een situatie ontstaat waarin hij naar de letterlijke tekst van de wet recht
heeft op een fiscaal voordeel, terwijl de situatie in economische zin gelijk is aan een
situatie waarin de wet dat voordeel niet toekent. Dat brengt naar mijn mening met zich
mee dat de belastingplichtige niet volledig blanco in zijn keuze staat, maar zich bewust
zal zijn van het spanningsveld tussen het door hem door middel van de constructie op
basis van de wettekst te behalen voordeel enerzijds en de bedoeling van de wetgever
anderzijds. Ik ben dan ook van mening dat het predikaat misbruik niet uitsluitend een
gevolg is van een ex post beslissing door de fiscus of de rechter maar ook van de ex ante
beslissing van de belastingplichtige in het door de constructie opgeroepen spanningsveld tussen de letterlijke tekst van de wet en doel en strekking van de wet.

30
31
32
33
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Saydé 2016, p. 23-24. Zie ook o.a.: Armand 2008, p. 191, Costello 2011, p. 323, Vogenauer 2011, p. 560,
Merkx/Verburg 2016, p. 692.
Saydé 2016 p. 25.
Saydé 2016, p. 31.
Kang 2016, p. 240.
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Uit de literatuur komt dus naar voren dat kunstmatigheid en het behalen van een belastingvoordeel in strijd met doel en strekking van de (Unie)wet- en regelgeving elementen zijn van misbruik. Vanuit die invalshoek is er dus geen verschil te ontdekken
tussen belastingontwijking en misbruik.
De Btw-richtlijn biedt geen ander inzicht op dit punt. In de Btw-richtlijn komt de term
misbruik maar 2 keer voor, namelijk in de artikelen 131 en 158. Artikel 131 geeft de
lidstaten de bevoegdheid om ter voorkoming van fraude, ontwijking en misbruik
voorwaarden te stellen aan de vrijstellingen uit hoofdstuk 2 tot en met 9 Btw-richtlijn.
Alle taalversies vermelden misbruik als een aparte categorie, maar een definitie wordt
niet gegeven.34 Artikel 158 draagt de lidstaten zelfs op maatregelen te treffen om elke
vorm van fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen.35 Een definitie ontbreekt echter ook hier.
Het begrip misbruik is wel door het HvJ nader gedefinieerd. In verschillende arresten
omschrijft het HvJ misbruik als transacties die niet zijn verricht in het kader van normale handelstransacties, maar uitsluitend met het doel om de door het Unierecht toegekende voordelen onverschuldigd te verkrijgen.36 Ook omschrijft het HvJ misbruik
in belastingzaken vaak als het opzetten van volstrekt kunstmatige constructies die geen
verband houden met de economische realiteit en alleen bedoeld zijn om een fiscaal
voordeel te verkrijgen.37
34
35
36

37

Bijvoorbeeld: de Engelse versie vermeldt voor misbruik :“abuse”, de Franse: “abus”, de Duitse: “Missbrauch”, de
Italiaanse: “abuso”, de Spaanse “abuso”, de Zweedse “missbruk” en de Kroatische “zloporabe”.
Artikel 158 Btw-richtlijn gaat over het btw-entrepot. Deze bepaling staat in hoofdstuk 10 (Vrijstellingen voor
handelingen met betrekking tot het internationale goederenverkeer) en wordt dus niet bestreken door artikel
131 Btw-richtlijn. Artikel 158 kent dezelfde verschillen in taalversies als artikel 131.
Over misbruik in de btw: o.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 69, HvJ
22 mei 2008 C-162/07 (Ampliscientifica en Amplifin) ECLI:EU:C:2008:301 punt 27 en HvJ 22 december 2010
C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 26. Over misbruik op andere rechtsgebieden: o.a. HvJ
14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695 punt 51 (landbouw, monetair compenserende bedragen; in iets andere bewoordingen), HvJ 7 juni 2007 C-178/05 (Commissie-Griekenland)
ECLI:EU:C:2007:317 punt 32 (kapitaalbelasting) en HvJ 13 maart 2014 C-155/13 (SICES e.a.)
ECLI:EU:C:2014:145 punt 30 (landbouw, tariefcontingenten).
Over misbruik in de btw: o.a. HvJ 22 mei 2008 C-162/07 (Ampliscientifica en Amplifin) ECLI:EU:C:2008:301
punt 28, HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holding) ECLI:EU:C:2010:810, HvJ 27 oktober
2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 51, HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 35. Over misbruik op andere rechtsgebieden: o.a. HvJ 12 september 2006
C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544 punt 55 (vrijheid van
vestiging), HvJ 13 maart 2007 C-524/04 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation) ECLI:EU:C:2007:161
punten 72 en 73 (vrijheid van vestiging). Deze omschrijving van het HvJ is ook terug te vinden in de antimisbruikmaatregel van artikel 6 van de Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van
regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking
van de interne markt (ATAD 1). Volgens lid 1 van dat artikel laten de lidstaten voor de berekening van de
verschuldigde vennootschapsbelasting buiten beschouwing: “een constructie of een reeks van constructies
buiten beschouwing die is opgezet met als hoofddoel of een van de hoofddoelen een belastingvoordeel te
verkrijgen dat het doel of de toepassing van het toepasselijke belastingrecht ondermijnt, en die, alle relevante
feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, kunstmatig is.” Lid 2 bepaalt: “Voor de toepassing van
lid 1 wordt een constructie of een reeks van constructies als kunstmatig beschouwd voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen.”
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Deze omschrijvingen passen in het beeld dat uit de literatuur naar voren komt, aangezien zij – weliswaar in iets andere bewoordingen – dezelfde elementen bevatten als het
begrip belastingontwijking. De omschrijvingen die het HvJ voor misbruik geeft, bieden geen basis om misbruik als een van belastingontwijking te onderscheiden vorm
van belastingbesparing aan te merken.
Verder formuleert het HvJ een misbruiktest met twee criteria aan voor de beoordeling
of sprake is van misbruik. Ten eerste is vereist dat de betrokken transacties, in weerwil
van de formele toepassing van de voorwaarden die de Unieregeling en de eventuele
nationale implementatiewetgeving stelt, ertoe leiden dat in strijd met de bedoeling van
die bepalingen een belastingvoordeel wordt toegekend. Ten tweede moet uit een geheel
van objectieve factoren blijken dat dit voordeel het wezenlijke doel van de betrokken
transacties is.38
Deze criteria betreffen echter het bewijs dat geleverd moet worden voor de vaststelling
van misbruik. Zij betreffen daardoor veeleer het rechtsinstrument misbruik van recht
dat de rechter kan gebruiken in gevallen van belastingontwijking. Dat maakt de aanduiding van bepaalde situaties van belastingontwijking als misbruik (van recht) om
drie redenen problematisch.
Ten eerste voegt het conceptueel niets toe om bepaalde situaties van belastingontwijking misbruik te noemen. Uit de literatuur en de rechtspraak van het HvJ blijkt dat de
elementen van belastingontwijking en misbruik dezelfde zijn. Ten tweede werkt het
eerder verwarrend om naast het begrip belastingontwijking nog een begrip misbruik te
onderscheiden. Dat roept namelijk de – in de literatuur en de rechtspraak tot nu toe
onbeantwoorde – vraag op waar de grens ligt tussen belastingontwijking en misbruik.
Ten derde levert het gebruik van de term misbruik voor situaties van belastingontwijking verwarring op met het gelijknamige rechtsinstrument. In hoofdstuk 2 is immers
al aangegeven dat een zwaardere vorm van belastingbesparing niet noodzakelijkerwijs
bestreden wordt met een zwaarder rechtsinstrument. De vaststelling dat sprake is van
belastingontwijking impliceert dus geenszins dat dan ook het rechtsinstrument misbruik van recht moet worden gebruikt. Toepassing van de term misbruik op een situatie van belastingontwijking schept dus verwarring over de vraag of het nu gaat om een
vorm van belastingontwijking of over een rechtsinstrument tegen belastingontwijking.

38
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Voor de btw: o.a. HvJ 29 april 2004 C-478/01 en C-7/02 (Gemeente Leusden en Holin Groep)
ECLI:EU:C:2004:263 punt 78, HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punten 74
en 75, Hvj 19 juli 2012 C-33/11 (A) ECLI:EU:C:2012:482 punt 64. Voor andere rechtsgebieden: o.a. HvJ 14
december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695 punten 52 en 53 (landbouw, monetair compenserende bedragen), HvJ 21 juli 2005 C-513/03 (Eichsfelder Schlachtbetrieb) ECLI:EU:C:2005:491 punt 39
(landbouw, uitvoerrestituties) en HvJ 14 april 2016 C-131/14 (Cervati en Malvi) ECLI:EU:C:2016:255 punten
33 en 34 (landbouw, tariefcontingenten).
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Het verdient daarom de voorkeur de term misbruik niet te gebruiken om een vorm van
belastingbesparing aan te duiden waarvan kunstmatigheid en de verkrijging van een
belastingvoordeel in strijd met doel en strekking van de wet- en regelgeving de elementen zijn. Daarvoor voldoet de term belastingontwijking. De term misbruik (van recht)
kan beter gereserveerd worden voor de aanduiding van één van de rechtsinstrumenten
die de rechter kan gebruiken in geval van belastingontwijking. De term misbruik is echter zodanig ingeburgerd, dat ik er niet aan ontkom hem in het vervolg nog regelmatig te
gebruiken, bijvoorbeeld bij de behandeling van gebruikte terminologie in regelgeving en
rechtspraak of ter aanduiding van een situatie van belastingontwijking die voldoet aan
de criteria van het HvJ om het rechtsinstrument misbruik van recht toe te passen.
3.4.3

Conclusie belastingontwijking en misbruik

De definities van belastingontwijking en misbruik in de literatuur en de rechtspraak
van het HvJ lopen door elkaar heen. Gemeenschappelijk aan de definities is dat zij een
gerichtheid impliceren op het doel van belastingbesparing. Gemeenschappelijk is verder dat die belastingbesparing weliswaar in overeenstemming is met de tekst van de
wet maar in strijd is met doel en strekking van de wet. Ook kunstmatigheid is een element dat door diverse schrijvers en door het HvJ wordt genoemd. Wanneer wordt
uitgegaan van deze elementen bestaat er geen verschil tussen belastingontwijking en
misbruik.
Een verschil tussen belastingontwijking en misbruik kan niet gevonden worden in de
criteria die het HvJ heeft geformuleerd voor de vaststelling van misbruik. Zij hebben
betrekking op het bewijs van misbruik en dus veeleer op het rechtsinstrument dat de
rechter kan gebruiken om doel en strekking van de Btw-richtlijn of de wet tot gelding
te brengen. Het is problematisch om de term misbruik aan te wenden om enerzijds een
vorm van belastingontwijking te benoemen en anderzijds een rechtsinstrument aan te
duiden. Daarom is het beter om hier de term belastingontwijking te gebruiken en de
term misbruik te reserveren voor de aanduiding van het rechtsinstrument. Om praktische redenen zal ik de term misbruik in het vervolg echter nog wel blijven gebruiken.
Uitgangspunt is dat een belastingplichtige de vrijheid heeft zijn activiteiten zo te structureren dat hij zijn belastingschuld beperkt houdt. Op basis daarvan wordt een spanningsveld zichtbaar tussen de keuzevrijheid van de belastingplichtige om op basis van
de wettekst de fiscaal goedkoopste weg te bewandelen en het handelen in strijd met
doel en strekking van de wet. Eenvoudiger gezegd: er bestaat een spanningsveld tussen
waar de juridisch aanvaardbare belastingplanning ophoudt en de juridisch onaanvaardbare belastingontwijking begint. Er bestaat dus een spanningsveld tussen het beginsel dat de belastingplichtige zich mag richten naar de woorden van de wet (rechtszekerheidsbeginsel) en het beginsel dat materieel gelijke gevallen gelijk belast moeten
worden (gelijkheidsbeginsel). Met deze constatering is de tweede bouwsteen van de
afbakening tussen de soorten belastingbesparing ook gelegd.
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3.5

Belastingontduiking

3.5.1

Belastingontduiking

De termen ontduiking of belastingontduiking zijn niet aan te treffen in de Btw-richtlijn. Het HvJ gebruikt de term belastingontduiking incidenteel maar definieert hem
niet.39
In andere Uniewetgeving is de term (belasting)ontduiking evenmin te vinden. Het
VwEU40 vermeldt in de artikelen 310 en 325 alleen de term fraude en alle andere onwettige activiteiten. Ook in de zogeheten PIF-overeenkomst41 is alleen de term fraude
te vinden en niet de termen ontduiking of belastingontduiking. Hetzelfde geldt voor de
PIF-verordening42 en de Antifrauderichtlijn.43
In de literatuur wordt het begrip belastingontduiking wel nader omschreven. Zo definieert de OESO belastingontduiking als een actie van de belastingplichtige, die inhoudt dat de belastingplichtige de wet overtreedt en die is verricht met de intentie om
aan het betalen van belasting te ontsnappen. De OESO merkt op dat er soms nog onderscheid wordt gemaakt tussen de minder ernstige omissie en de ernstiger vorm van
het doen van valse aangiften, het gebruiken van valse facturen en dergelijke. 44
Uckmar definieert belastingontduiking als volgt:
“(…) the taxpayer avoids the payment without avoiding the tax liability and consequently escapes the payment of tax – which is unquestionably due according to the law
of the taxing jurisidiction – and even breaks the letter of the law.”45

39
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41

42
43
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Bijvoorbeeld HvJ 29 maart 2012 C-414/10 (Véleclair) ECLI:EU:C:2012:183, HvJ 18 oktober 2012 C-525/11
(Mednis) ECLI:EU:C:2012:652 en HvJ 31 januari 2013 C-642/11 (Stroy Trans) ECLI:EU:C:2013:54.
Meest recente geconsolideerde versie van VEU en VwEU: Pb 2016 C 202/01.
Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen van
26 juli 1995 Pb EG 1995 C 316/03. De letters PIF staan voor Protection des Intérêts Financiers (bescherming
van de financiële belangen), Kapteyn/VerLoren van Themaat 2003, p. 474. Deze overeenkomst, die gebaseerd
is op artikel K.3 van het Verdrag van Maastricht, verplicht de lidstaten een reeks van maatregelen te nemen
om te bewerkstelligen dat fraude afdoende bestraft wordt.
Verordening van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van
de Europese Gemeenschappen, Pb 1995 L 312, p. 1-4.
Richtlijn (EU) 2007/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt, Pb 2017 L 198/29.
OESO 1987, p. 16. Zie ook: Christiaanse 1980, p. 1182, Van Arendonk 1989, p. 5, Merks 2004, p. 273.
Uckmar 1983, p. 20. In gelijke zin: OESO 1987, p. 16-17, Merks 2006, p. 272-273 en Kang 2016, p. 237.
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Ook de Europese Commissie ziet belastingontduiking als een illegale praktijk waarbij
de verschuldigdheid van belasting wordt verzwegen door het verborgen houden van
inkomsten of informatie. 46
Elffers omschrijft ‘evasion’ (ontduiking) als:
“deliberately performing acts explicitly proscribed or not executing acts explicitly prescribed in the tax regulations, in order to pay less tax.”47
3.5.2

Belastingontduiking en fraude

In de Btw-richtlijn is de term (belasting-)fraude 17 keer aan te treffen.48 Hij wordt
echter nergens in de Btw-richtlijn nader gedefinieerd.
Uit een vergelijking van verschillende taalversies van de Btw-richtlijn blijkt dat in die
versies verschillend idioom gebruikt wordt voor het begrip fraude. De Engelse versie
vermeldt: “evasion”, de Franse: “fraude”, de Duitse: “Steuerhinterziehung”, de Italiaanse:
“evasione”, de Spaanse “fraude”, de Zweedse “skatteundandragande” en het Kroatisch
“utaje”. De verschillende taalversies van de Btw-richtlijn zijn gelijkelijk bindend in die
zin dat geen enkele taalversie voorrang heeft boven de andere.49
Uit de verschillende taalversies komt het volgende beeld naar voren. De Duitse, Zweedse en Kroatische zijn dan het meest duidelijk. De woorden “Steuerhinterziehung”,
46
47
48

49

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over concrete manieren om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking, ook in relatie tot derde landen, te versterken, COM(2012)
351 final, p. 2. Deze definitie is identiek aan die van de OESO Glossary of Tax Terms.
Elffers 1991, p. 12. Zie ook Leenders 2019, p. 1031, die stelt dat in Nederland de discussie over het onderscheid
tussen ontduiken en ontwijken langs de lijnen loopt van wat opzettelijk onjuist is in de zin van artikel 69
AWR.
Dit is inclusief de preambule. De term fraude wordt o.a. gebruikt in artikel 131 Btw-richtlijn: “De in de hoofdstukken 2 tot en met 9 geregelde vrijstellingen zijn van toepassing onverminderd andere communautaire
bepalingen en onder de voorwaarden die de lidstaten stellen om een juiste en eenvoudige toepassing van deze
vrijstellingen te verzekeren en elke vorm van fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen.” Zie onder andere ook artikel 158, lid 2, Btw-richtlijn over het zogenoemde btw-entrepot. De term belastingfraude is te vinden in o.a. artikel 11 Btw-richtlijn, dat gaat over de mogelijkheid om personen die binnen het grondgebied
van een lidstaat gevestigd zijn en juridisch zelfstandig zijn, maar financieel, economisch en organisatorisch
nauw met elkaar verbonden zijn, tezamen als één belastingplichtige aan te merken (de fiscale eenheid). De
tweede volzin van die bepaling luidt: “Een lidstaat die de in de eerste alinea bedoelde mogelijkheid toepast,
kan alle maatregelen vaststellen die nodig zijn om belastingfraude en -ontwijking met gebruikmaking van
deze bepaling te voorkomen.” Zie onder andere ook artikel 19 Btw-richtlijn over de overgang van een geheel
of een gedeelte van een algemeenheid van goederen of artikel 80 Btw-richtlijn over de toepassing van de
normale waarde als maatstaf van heffing.
HvJ 13 juni 2013 C-125/12 (Promociones y Construcciones BJ 200 SL) ECLI:EU:C:2013:392 punt 22. Dit
geldt voor alle bepalingen van Unierecht. Wanneer er verschillen zijn tussen de taalversies van een bepaling,
moet bij de uitlegging van die bepaling gelet worden op de algemene opzet en de doelstelling van de regeling
waarvan die bepaling deel uitmaakt. Opvallend is overigens dat in de andere taalversies dan de Nederlandse
steeds dezelfde term wordt gebruikt waar in de Nederlandse taalversie fraude dan wel belastingfraude staat.
Daaruit leid ik af dat in de Nederlandse taalversie met die termen hetzelfde is bedoeld.
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“skatteundandragande” en “utaje” verwijzen naar het achterhouden of verbergen van
belasting. In de context van de Btw-richtlijn betekent dat het achterhouden of verbergen van belastbare feiten voor de btw of van andere informatie waardoor de btw niet
ten volle wordt geïnd. Een gelijke uitleg van de taalversies vergt dan dat de woorden
“fraude” (Nederlands, Frans, en Spaans), “evasion” (Engels) en “evasione”(Italiaans)
dezelfde lading hebben. Hieruit kan een aanwijzing worden geput dat fraude een vorm
van btw-besparing is waarbij rechtstreeks in strijd wordt gehandeld met de tekst van de
wet.
Het HvJ gebruikt weliswaar het begrip fraude, maar definieert het niet nader.50 Het
HvJ geeft echter wel een indicatie welk gedrag het daaronder schaart. Dat het opzetten
van een carrousel met computerartikelen waarbij één of meer deelnemers in de keten
de verschuldigde btw niet op aangifte voldoen, door het HvJ als fraude wordt bestempeld, behoeft, meen ik, geen betoog.51 Het HvJ ziet echter ook als fraude: het in aftrek
brengen van btw op niet bestaande diensten52, het bewust niet nakomen van formele
verplichtingen om aan betaling van btw te ontsnappen53 of het niet voeren van een
boekhouding en het daardoor verbergen van leveringen en ontvangsten.54
De Btw-richtlijn en de rechtspraak van het HvJ bieden dus weinig houvast voor een
definitie van fraude. Als we het zoekgebied uitbreiden naar het Unierecht buiten de
btw komt als gemeenschappelijk kenmerk van fraude naar voren dat fraude regelrechte wetsovertreding inhoudt die zich manifesteert in het achterhouden van belastbare
feiten en informatie. Ik wijs in dit verband op artikel 310, lid 6, en artikel 325, lid 1,
VwEU (“fraude en andere onwettige activiteiten”, mijn cursivering). A-G Bobek leidt in
zijn conclusie in de zaak Scialdone uit deze formulering af dat het begrip andere onwettige activiteiten breder is dan fraude en alle onrechtmatige gedragingen omvat die de
financiële belangen van de Unie schaden.55 De A-G wijst er echter op dat de term andere onwettige activiteiten alleen in artikel 325, lid 1, VwEU staat en niet in de leden 2
tot en met 4. Hoewel volgens de A-G op dit punt verschillende lezingen van artikel 325
VwEU mogelijk zijn, concludeert hij dat een conceptueel onderscheid gemaakt moet
worden tussen fraude en andere onwettige activiteiten.56 Ik ben dat met hem eens. Een
andere opvatting zou naar mijn mening ertoe leiden dat geen onderscheid gemaakt
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In het arrest HvJ 11 november 2021 C-281/20 (Ferimet) ECLI:EU:C:2021:910 punt 55 geeft het HvJ wel aan
dat het bewust vermelden van een fictieve leverancier op de factuur door de afnemer van de goederen
(self-billing) fraude oplevert en geen misbruik, omdat in een dergelijk geval niet aan de materiële voorwaarden voor de aftrek van btw wordt voldaan.
HvJ 18 december 2014 C-131/13 (Italmoda) ECLI:EU:C:2014:2455.
HvJ 3 september 2015 C-463/14 (Asparuhovo Lake Investment Company) ECLI:EU:C:2015:542. Overigens
was fraude volgens het HvJ in deze zaak niet aangetoond.
HvJ 28 juli 2016 C-332/15 (Astone) ECLI:EU:C:2016:614.
HvJ 5 oktober 2016 C-576/15 (Maya Marinova) ECLI:EU:C:2016:640.
Conclusie A-G Bobek 13 juli 2017 C-574/15 (Scialdone) ECLI:EU:C:2017:553 punt 66-68.
Conclusie A-G Bobek 13 juli 2017 C-574/15 (Scialdone) ECLI:EU:C:2017:553 punt 70-73.
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zou kunnen worden tussen fraude en belastingontwijking, terwijl die laatste term nu
juist regelmatig voorkomt in de Btw-richtlijn.
Verder wijs ik op artikel 1 van de PIF-overeenkomst, waarin fraude – kort weergegeven
- wordt gedefinieerd als opzettelijk handelen of nalaten waarbij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd.57 De Antifrauderichtlijn58 hanteert grosso modo dezelfde definitie van fraude als de PIF-overeenkomst. De richtlijn bevat een specifieke definitie voor btw-fraude, die verwijst naar het
gebruiken of overleggen van valse, onjuiste of onvolledige btw-gerelateerde verklaringen of documenten, het in strijd met een specifieke verplichting achterhouden van
btw-gerelateerde informatie of het overleggen van correcte btw-gerelateerde verklaringen met het oog op fraude verhulling van niet-betaling of wederrechtelijke vestiging
van rechten op btw-teruggaven.59
Dit beeld wordt bevestigd door de literatuur. Ook daar wordt veelal de term fraude gebruikt.60 In de literatuur bestaat consensus over een definitie van fraude als een vorm van
belastingbesparing waarbij de belastingplichtige opzettelijk handelt61 en waarbij hij in
strijd met de wet valse, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt aan de fiscus.62
Door sommige schrijvers wordt een onderscheid gemaakt tussen fraude en minder
ernstige vormen van belastingontduiking, zoals omissies en onvolledigheden in de informatie of de aangiften.63
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Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen van
26 juli 1995 Pb EG 1995 C 316/03. De letters PIF staan voor Protection des Intérêts Financiers (bescherming
van financiële belangen. Zie Kapteyn VerLoren van Themaat 2003, p. 474. In de Toelichting op het verdrag
betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd
door de Raad op 26 mei 1997, Pb 1997 C 191, p. 4, is de btw overigens expliciet uitgesloten van de werking
van de PIF-overeenkomst omdat de btw geen eigen middel is dat rechtstreeks voor de Unie wordt geïnd. Het
HvJ kent in het arrest van 8 september 2015 C-105/14 (Taricco e.a.) ECLI:EU:C:2015:555 punt 38-41 geen
doorslaggevend gewicht toe aan die toelichting en brengt de btw toch onder artikel 310 en 325 VwEU en
onder de PIF-overeenkomst, waardoor de lidstaten verplicht zijn btw-fraude te bestrijden.
Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt. Pb. 2017 L 198, p. 29. Deze richtlijn vervangt de PIF-overeenkomst voor de lidstaten die door de richtlijn gebonden zijn.
Artikel 3, lid 2, onder d, Antifrauderichtlijn.
O.a. Albregtse 1989, p. 72-73, Van Arendonk 1989, p. 5, De Bont 2016, p. 363 e.v. en Saydé 2016, p. 24. De
Europese Commissie gebruikt in haar Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over concrete manieren om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking, ook in relatie tot derde
landen, te versterken, COM(2012) 351 final, p. 2, de termen belastingontduiking en belastingfraude naast
elkaar zonder een onderscheid aan te geven.
Of juist niet handelt.
O.a. Albregtse 1989, p. 72-76, Westra 2006, p. 17 en 121, Saydé 2016, p. 24, H.J.B. Sackers in Attinger/Mevis
2018/101.1 en A.M.E. Nuyens & A.A. Feenstra in Attinger/Mevis 2018/103.1.
O.a. Uckmar 1983, p. 21-23, Merks 2006, p. 272-273, de Europese Commissie in de Mededeling COM(2012)
351, final, p. 2 en Kang 2016, p. 239-240. Deze laatste wijst op de conventionele definitie van belastingontduiking (tax evasion or tax cheating): “intentionally paying less tax than the law requires, as a deliberate
act of non-compliance”, p. 237, terwijl zij op p. 239 belastingontduiking koppelt aan “deception and concealment” en vervolgens onderscheid maakt tussen “criminal intent” en “honest error”. Daarmee hinkt zij juridisch enigszins op twee gedachten.
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3.5.3

Conclusie belastingontduiking en fraude

Uit de verkenning van het veld van belastingontduiking en fraude kan de conclusie worden getrokken dat er geen verschil bestaat tussen beide begrippen. De definities van
belastingontduiking en fraude in de literatuur en in de Uniewetgeving houden steeds
twee kenmerken in: het bewust niet (geheel) betalen van belasting en het overtreden van
de wet- en regelgeving. Of men dit nu wil aanduiden met belastingontduiking of fraude,
is om het even. In dit onderzoek wordt de term belastingontduiking gebruikt.
Wel wordt in de literatuur binnen dit begrip soms onderscheid gemaakt tussen een
meer ernstige vorm van belastingontduiking, bestaande in het welbewust niet of onjuist verstrekken van feiten en omstandigheden, en een minder ernstige vorm, bestaande in omissies in de aangifte. Dit roept de vraag op wat de rol is van het motief of
de intentie van de belastingplichtige bij de in dit hoofdstuk beschreven vormen van
belastingbesparing. Op die vraag wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
In paragraaf 3.2 is vastgesteld dat het iedere belastingplichtige vrijstaat zijn activiteiten zo
te structureren dat zijn belastingschuld beperkt blijft. Duidelijk is dat die vrijheid in elk
geval ophoudt waar belastingbesparing overgaat in wetsovertreding. Daarmee is de derde
en laatste bouwsteen voor de afbakening van de soorten belastingbesparing ook gelegd.
3.6

De rol van het motief

In de vorige paragraaf is de vraag opgeworpen welke rol het motief van belastingplichtige speelt bij de vormen van belastingbesparing zoals deze in het voorafgaande zijn
beschreven.
Wanneer de gevonden definities vanuit het gezichtspunt van het motief van de belastingplichtige worden bezien, valt op dat zij allemaal uitgaan van een gerichtheid van de
belastingplichtige op vermindering van het bedrag dat aan belasting wordt betaald. Zo
wordt belastingplanning algemeen gezien als een legale manier voor een belastingplichtige om zijn zaken zo vorm te geven dat zijn belastingschuld beperkt blijft.64 Deze
omschrijving veronderstelt een motief tot vermindering van de belastingschuld.
Dit motief kan ook worden onderkend in de gevonden definities van belastingontwijking. Het duidelijkst komt dit naar voren in de definitie van Elffers, die spreekt over het
opzettelijk verrichten of nalaten van handelingen, waardoor in strijd met de geest van
de wet minder belasting wordt betaald. 65 Ook uit de andere gevonden definities

64
65
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OESO 1987, p. 16. Zie ook o.a.: Merks 2006, p. 275-276, Kiekebeld/Merks/Smit 2007, p. 131-132, Zijlstra 2011,
p. 169, Gribnau & Hamers 2011, p. 156, Speet 2011, par. 2, Faber 2017, p. 117, Datt 2018, p. 120 en Russo 2018.
Elffers 1991, p. 12.
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spreekt echter een motief om minder belasting te betalen.66 Zoals in de paragrafen 3.4
en 3.5 al is geconstateerd, impliceren alle definities van belastingontwijking en misbruik dus een doelgericht handelen ten aanzien van belastingbesparing.
Ten aanzien van belastingontduiking zijn de definities minder eenduidig. In het algemeen wordt belastingontduiking in verband gebracht met het bewust achterhouden
van feiten of het bewust verstrekken van onjuiste informatie aan de fiscus.67 Uit die
bewustheid als onderdeel van de definitie volgt dat de definitie tevens inhoudt dat de
belastingplichtige handelt vanuit een motief om minder of geen belasting te betalen. In
de literatuur wordt echter ook de situatie onderkend dat een belastingplichtige gewoon
een fout of een verkeerde inschatting van zijn fiscale positie maakt en daardoor een
bepaald feit niet of onjuist in zijn aangifte opneemt of bepaalde informatie niet of onjuist verstrekt. De vraag is of men dan nog kan spreken van belastingontduiking.
Wanneer deze categorie gevallen wordt gerekend tot de belastingontduiking, valt er
niet aan te ontkomen een onderscheid te maken tussen ernstige en minder ernstige
vormen van belastingontduiking.68 Dit onderscheid zou dan gevolgen moeten hebben
voor de vraag of en de mate waarin een administratieve boete of een strafrechtelijke
sanctie kan worden opgelegd.69
Vanzelfsprekend worden gevallen van onopzettelijke fouten, verkeerde inschattingen
en het innemen van een verdedigbaar fiscaal standpunt niet tot de belastingontduiking
gerekend.70 Dat zou namelijk geen recht doen aan de in het voorgaande behandelde
definities van belastingontduiking die alle uitgaan van een motief om te weinig belasting te betalen. Dit motief ontbreekt in de hiervoor genoemde gevallen. Conceptueel
levert het eerder verwarring dan helderheid op als deze gevallen tot de belastingontduiking worden gerekend. Binnen het begrip belastingontduiking zou dan toch
weer een onderscheid moeten worden gemaakt om vast te stellen of een sanctie moet
worden opgelegd en welke sanctie dan passend is. Naar mijn mening zou de term
belastingontduiking daarom beter kunnen worden gereserveerd voor gevallen waarin
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70

Zie o.a.: OESO 1987, p. 16-17 (vermindering van de belastingdruk op een manier die niet aanvaardbaar is
voor de overheid), Niessen 1994, p. 28 (belastingbesparing door juridische constructies), Saydé 2016, p. 23-24
(het omzeilen van juridische gevolgen door één of meer voorwaarden van een regel kunstmatig te vervullen).
Zie in gelijke zin als Saydé: Amand 2008, p. 191, Costello 2011, p. 323, Vogenauer 2011, p. 560 en Merkx &
Verburg 2016, p. 692. In andere bewoordingen maar naar mijn mening in wezen in dezelfde zin: Terra 2012,
p. 15, die betoogt dat voor misbruik een zekere kennis van fiscale zaken nodig is. In dit verband pleit zij ervoor te toetsen of de belastingplichtige wist of had kunnen weten dat hij misbruik pleegde. Indien deze vraag
ontkennend moet worden beantwoord, moet volgens Terra het rechtszekerheidsbeginsel prevaleren.
Zie o.a.: Uckmar 1983, p. 20, OESO 1987, p. 16-17, Albregtse 1989, p. 72-73, Merks 2006, p. 272-273 Westra
2006, p. 17 en 121, Kang 2016, p. 237 en Leenders 2019, p. 1031.
Dit onderscheid wordt gemaakt door Uckmar 1983, p. 21-23. In gelijke zin: Merks 2006, p. 272-273, de Europese Commissie in de Mededeling COM(2012) 351, final, p. 2, De Bont 2016, p. 367, en Kang 2016, p. 239-240.
Hiermee wordt het terrein van het fiscale boete- en strafrecht betreden. Dit terrein behoort niet tot dit onderzoek.
Aldus ook: Van Arendonk 1989, p. 5 en De Bont 2016, p. 367.
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een belastingplichtige welbewust de fiscus het zicht op de (juiste) feiten onthoudt met
de bedoeling te weinig belasting te betalen.
3.7

Agressieve belastingplanning

De term agressieve belastingplanning komt vooral voor in de context van structuren
van multinationale ondernemingen met betrekking tot de belastingen op winst. De
vraag is wat daaronder verstaan moet worden en of deze term in juridische zin iets
toevoegt aan de begrippen belastingplanning en belastingontwijking.
Braithwaite hanteert een zeer ruime omschrijving van agressieve belastingplanning.
Hij definieert agressieve belastingplanning als
“(…) a scheme or arrangement put in place with the dominant purpose of avoiding tax.”71
In 2013 heeft de OESO een rapport gepubliceerd over zogeheten Base Erosion and
Profit Shifting (BEPS)72 en kort daarna een actieplan73. Het rapport en het actieplan
behandelen kort gezegd de praktijk van multinationale ondernemingen om met gebruikmaking van de instrumenten ter voorkoming van internationale dubbele belasting situaties te bewerkstelligen van dubbele niet-heffing of van lage heffing. Dit gebeurt door het alloceren van winsten in andere jurisdicties dan waar deze winsten
worden gecreëerd. In deze context wordt in het actieplan gesproken van “aggressive tax
planning”.74 Vreemd genoeg wordt deze term verder nergens in het actieplan of het
rapport gedefinieerd.75
De Europese Commissie definieert het begrip agressieve belastingplanning wel. Zij
stelt in de aanbeveling aan de lidstaten over agressieve belastingplanning:
“Aggressive tax planning consists in taking advantage of the technicalities of a tax
system or of mismatches between two or more tax systems for the purpose of reducing
tax liability. Aggressive tax planning can take a multitude of forms. Its consequences
include double deductions (e.g. the same loss is deducted both in the state of source
and residence) and double non-taxation (e.g. income which is not taxed in the source
state is exempt in the state of residence).”76
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Braithwaite 2005, p. 16.
OESO 2013a.
OESO 2013b.
OESO 2013b, p. 22, over een actiepunt 12 om een meldingsplicht in te stellen voor agressieve belastingplanningsstructuren.
In het rapport worden wel voorbeelden gegeven . Zie OESO 2013a, p. 85.
Commission Recommendation of 6.12.2012 on aggressive tax planning C(2012) 8806 final, p. 2. Online op
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_en.pdf.
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Happé omschrijft agressieve belastingplanning als een praktijk, gevoed vanuit een
ideologie van wetspositivisme, waarbij het belastingrecht wordt gezien als een “bunch
of rules” waarmee een spel kan worden gespeeld en waarbij men gericht is op zoveel
mogelijk fiscaal voordeel. Doel en strekking en achterliggende rechtsbeginselen spelen
geen rol. Als de tekst van de wet de mogelijkheid biedt om zo min mogelijk belasting te
betalen, is het goed.77 Happé stelt dat het begrip agressieve belastingplanning niet
strikt in juridische termen kan worden gedefinieerd maar zijn betekenis krijgt in een
maatschappelijke en morele context.78 Belastingstructuren zijn volgens Happé agressief als zij in strijd komen met de gerechtvaardigde verwachtingen van de samenleving.79
In de literatuur wordt erop gewezen dat de inhoud van de term agressieve belastingplanning niet duidelijk is in relatie tot de begrippen belastingplanning en belastingontwijking.80 Naar mijn mening is die constatering juist. Geen van de definities of omschrijvingen in de literatuur geeft voldoende aanknopingspunten om het begrip
agressieve belastingplanning in juridische zin te onderscheiden van belastingplanning
en belastingontwijking.
In juridische zin voegt het begrip agressieve belastingplanning naar mijn mening niets
toe aan de hiervoor besproken categorieën belastingplanning, belastingontwijking en
belastingontduiking. Voor de rechterlijke behandeling van agressieve belastingplanning zijn er maar twee mogelijkheden.81
De eerste mogelijkheid is dat de belastingstructuur een vorm van belastingontwijking
is die door de rechter kan worden bestreden met één van de hem ten dienste staande
rechtsinstrumenten.82 In dat geval zullen doel en strekking van de wet- en regelgeving,
en daarmee het gelijkheidsbeginsel, prevaleren boven de rechtszekerheid die de bewoordingen van wet- en regelgeving bieden.
De tweede mogelijkheid is dat de rechtszekerheid zwaarder weegt dan doel en strekking van de wet- en regelgeving. De rechter zal de structuur dan moeten aanvaarden.
In dat geval is de structuur een geval van belastingplanning. De enige juridische oplos-
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Happé 2011a, p. 19-25.
Happé 2015, par. 3
Happé 2015, par. 9. Ik wil hier nog wijzen op de vuistregels die R. Russo heeft geformuleerd in NLF Opinie
2018/0002 om te bepalen of sprake is van agressieve belastingplanning. Daarbij ziet hij de grens ook in de
toepassing van fraus legis of bij gevallen die de wetgever niet heeft voorzien maar die hij zou hebben verboden, als hij ze gekend zou hebben.
Dourado 2015, p. 43 en 44. Zij merkt op dat agressieve belastingplanning een paraplubegrip is dat zowel betrekking kan hebben op belastingplanning als op belastingontwijking. Zie ook Stevens 2015, p. 1060-1061,
Panayi 2015, p. 545 en Gribnau & Jallai 2017, p. 70.
Belastingontduiking laat ik hier buiten beschouwing, omdat bij agressieve belastingplanning in ieder geval
steeds de letter van de wet gevolgd wordt en bij belastingontduiking de wet wordt overtreden.
Deze rechtsinstrumenten worden in hoofdstuk 4 behandeld.
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sing voor een dergelijk geval is dat de wetgever ingrijpt en het door hem ongewenst
geachte heffingslek dicht.83
De definities van de OESO en de Europese Commissie van het begrip agressieve belastingplanning wijzen erop dat zij agressieve belastingplanning zien als een vorm van
belastingontwijking. Zij lijken de term agressieve belastingplanning daarbij niet in
juridische zin op te vatten maar meer in morele of politiek-beleidsmatige zin. Gezien
het bovenstaande acht ik die opvatting juist. Ik meen dan ook dat Happé gelijk heeft
met zijn conclusie dat agressieve belastingplanning geen juridische maar een morele
notie is.
Als een belastingstructuur niet door de rechter kan worden bestreden met één van de
rechtsinstrumenten die hem ten dienste staan, kan de belastingplichtige dus op basis
van ethische overwegingen besluiten de structuur toch niet te implementeren en aldus
af te zien van een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel.84 De verhouding tussen
ethiek en recht zal in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt worden.
3.8

Conclusies

In de voorgaande paragrafen is de terminologie ten aanzien van de verschijningsvormen van belastingbesparing verkend zoals die naar voren komt in het Unierecht en de
literatuur. Uit die verkenning blijkt dat de gebruikte terminologie door elkaar loopt.
Ten behoeve van het onderzoek en vooral de afbakening van het onderzoeksveld is het
nodig de gebruikte terminologie zodanig te ordenen dat drie vormen van belastingbesparing overblijven. In toenemende ernst van de inbreuk op de wet zijn dat: belastingplanning, belastingontwijking en belastingontduiking.
Uitgangspunt hierbij is de vrijheid van de belastingplichtige om de fiscaal voordeligste
weg te kiezen. Een belastingplichtige die de keuze heeft tussen een aantal manieren om
zijn transacties te structureren, is niet gehouden die manier te kiezen die de hoogste
belastingdruk oplevert. Hij mag, integendeel, zijn activiteiten zo structureren dat zijn
belastingschuld beperkt blijft. Hierover bestaat brede overeenstemming in rechtspraak
en literatuur. Deze vrijheid is evenwel niet onbeperkt. Vrijheid om de belastingschuld
te beperken bestaat niet in geval van fraude of misbruik.
Belastingplanning houdt verband met de vrijheid van de belastingplichtige om de fiscaal voordeligste weg te kiezen. Van belastingplanning is sprake wanneer iemand zijn
83
84
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Zie Stevens 2015, p. 1060-1061, die in dit verband pleit voor betere wetgeving.
Gribnau 2011, p. 95, wijst erop dat de keuze van een burger voor een bepaalde wetstoepassing uiteindelijk een
morele keuze is. In gelijke zin: Happé 2013, p. 174-175. Bender 2017, p. 115-118 schetst een derde weg tussen
wetgeving en ethiek, namelijk stakeholder engagement. Dit houdt in dat een bedrijf (Bender heeft het in dit
verband over multinationals) zijn fiscale positie mede bepaalt op basis van interactie met relevante derden,
zoals aandeelhouders, belastingautoriteiten, klanten, werknemers etc.
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transacties zodanig vorm geeft dat zijn belastingschuld beperkt blijft. In beginsel is
belastingplanning dan ook een juridisch aanvaardbare praktijk. Deze categorie belastingbesparing valt dan ook buiten mijn onderzoek. Zij komt in het vervolg slechts terug wanneer dit nodig is om het toepassingsgebied van de behandelde rechtsinstrumenten duidelijk te maken.
Belastingontwijking houdt in dat de belastingplichtige zich bij de vormgeving van zijn
transacties weliswaar aan de tekst van de wet houdt, maar dat de door hem gekozen
vormgeving ertoe leidt dat hij in strijd met doel en strekking van de wet een belastingvoordeel verkrijgt. Belastingontwijking is dus niet aanvaardbaar omdat doel en strekking van de wet niet tot hun recht komen. Afgezet tegen het uitgangspunt dat een belastingplichtige de vrijheid heeft zijn activiteiten zo te structureren dat zijn
belastingschuld beperkt blijft, valt hier een spanningsveld te constateren tussen het
gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Op deze categorie belastingbesparing is het verdere onderzoek gericht.
Belastingontduiking houdt in dat de belastingplichtige bewust handelt in strijd met de
tekst van de wet en dus de wet overtreedt. Het is evident dat deze rechtstreekse wetsovertreding onaanvaardbaar is. Van een spanningsveld met het rechtszekerheidsbeginsel is hier geen sprake. Belastingontduiking valt buiten de kaders van dit onderzoek.
Ook zij keert in het vervolg alleen terug om het toepassingsgebied van de behandelde
rechtsinstrumenten duidelijk te maken.
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4.1

4

Rechtsinstrumenten tegen ongewenste
belastingbesparing

4.1

Inleiding

Wanneer de belastingrechter van oordeel is dat een bepaald geval van belastingbesparing juridisch niet aanvaardbaar is, heeft hij een aantal rechtsinstrumenten tot zijn
beschikking waarmee hij kan bewerkstelligen dat het juiste bedrag aan belasting toch
betaald wordt. In hoofdstuk 2 zijn deze instrumenten al kort geïntroduceerd in volgorde van de inbreuk die zij maken op de rechtszekerheid van de belastingplichtige. In dit
hoofdstuk worden de rechtsinstrumenten aan een nadere beschouwing onderworpen
en zullen de in hoofdstuk 2 besproken definities nader worden onderbouwd en, waar
nodig, worden aangescherpt.
In dit hoofdstuk staat dus de rechtsvinding door de belastingrechter centraal. Bij de rechtsvinding zijn twee aspecten betrokken: de rechtsnorm en de feiten. Daarom zal eerst worden
ingegaan op de verhouding tussen rechtsnorm en feiten. Vervolgens zal worden beschreven welke plaats de rechtsinstrumenten van de belastingrechter innemen ten opzichte van
de rechtsnorm en de feiten. Daardoor moet duidelijk worden op welk niveau de belastingrechter ingrijpt: op het niveau van de rechtsnorm of op het niveau van de feiten.
4.2

Wisselwerking tussen rechtsnormen en feiten

De belastingrechter moet beslissen wat recht is in een individueel geval. Daarvoor
moet hij twee dingen doen. Hij moet vaststellen wat de rechtsnorm is en hij moet vaststellen wat de feiten van het geval zijn.1 Vaak wordt deze rechterlijke bezigheid voor-

1

Geppaart 1965, p. 7 en Nieuwenhuizen 2010, p. 2.
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gesteld door middel van de logische redenering van het syllogisme.2 Een syllogisme
zou er als volgt kunnen uitzien:
1. Een btw-belastingplichtige mag van de door hem verschuldigde btw aftrekken de btw
die hij heeft betaald bij de inkoop van goederen bij een andere btw-belastingplichtige
voor zover hij die goederen gebruikt voor zijn btw-belaste handelingen.3 (major)
2. A is een btw-belastingplichtige die bij een andere btw-belastingplichtige goederen
heeft ingekocht voor zijn belaste handelingen en daarvoor btw heeft betaald. (minor)
-------------------------------------------------------------------------------3. A mag de btw in aftrek brengen. (conclusie).
In abstracte vorm kan het syllogisme worden weergegeven als:
1. Als P dan Q
2. P
----------------3. Dus Q
Wanneer de major en de minor van het syllogisme waar zijn, kan door middel van
deductie een conclusie worden getrokken die eveneens waar is.4 Overigens wijzen verschillende schrijvers op de beperkingen van het syllogistische model voor de rechtsvinding.5
Volgens Geppaart brengt het syllogistische model met zich mee dat de elementen van
de minor (de feiten) moeten worden geformuleerd in termen van de major (de rechtsnorm). Hij wijst erop dat de major en de minor vaak in elkaar overlopen. Van het
concrete geval gaat volgens hem een vormende kracht uit op de inhoud van de rechts
norm.6
IJzerman geeft aan dat een rechtstoepasser naar de feiten kijkt tegen de achtergrond
van de regels die van toepassing zijn. De feiten bepalen welke rechtsregels van toepassing zijn, maar de rechtsregels bepalen welke feiten relevant zijn. Rechtsvinding is dus
een wisselwerking tussen feiten en rechtsregels.7
2
3

4
5

6
7
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Geppaart 1965, p. 7, Langereis 1988, p. 13, IJzerman 1991, p. 38-40 en Nieuwenhuizen 2010, p. 103.
De major bevat de voorwaarden die artikel 168, onder a, Btw-richtlijn stelt aan de aftrek van btw. Artikel 15,
lid 1, Wet OB bevat nog nadere voorwaarden, namelijk dat de btw in het tijdvak van aangifte in rekening moet
zijn gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur. De Btw-richtlijn stelt deze voorwaarden
in de artikelen 178 (factuur) en 179 (tijdvak van aangifte).
Een syllogisme kan echter ook geldig zijn (dat wil zeggen, dat de conclusie uit de premissen volgt), hoewel de
major of de minor onwaar is. Voor een aantal voorbeelden: zie IJzerman 1991, p. 38-39.
Geppaart 1965, p. 8, IJzerman 1998, p. 41, en Nieuwenhuizen 2010, p. 103 uiten het bezwaar dat in het syllogistische model de feiten en de rechtsnorm strikt van elkaar gescheiden zijn. Langereis 1988, p. 13-14 wijst
daarentegen op de “symbiose tussen feit en recht” door het syllogistische model, maar wijst er tevens op dat
belangrijke rechtsontwikkelingen vaak door inductie in plaats van deductie tot stand komen.
Geppaart 1965, p. 7-8. Zie ook Niessen 2009, par. 2.1.
IJzerman 1991, p. 41-42.
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Van Kesteren wijst erop dat feiten en regels al aan elkaar gekoppeld zijn doordat de
rechter bij de selectie van de feiten de rechtsregel in gedachten moet hebben. Alleen
feiten die vanuit de rechtsregel van belang zijn, zijn rechtsfeiten. 8
Nieuwenhuizen betoogt dat er een dialectisch verband bestaat tussen de rechtsnorm
en de feiten. Hij wijst erop dat normen en feiten als het ware pasklaar moeten worden
gemaakt voor elkaar. Normen moeten worden uitgelegd in het licht van de feiten en de
feiten moeten worden uitgelegd in het licht van de norm.9
Welbeschouwd liggen de opvattingen van deze schrijvers erg dicht bij elkaar. Er kan uit
geconcludeerd worden dat de rechtsvinding twee aspecten heeft die elkaar over en
weer beïnvloeden: het aspect van de rechtsnorm en het aspect van de feiten. Zoals een
dj knoppen op zijn mengpaneel heeft voor (onder andere) de hoge en de lage tonen,
waaraan hij draait om de muziek optimaal te laten klinken, zo heeft de rechter op zijn
“mengpaneel” de knoppen van de rechtsnorm en de feiten om het recht zo goed mogelijk te verwerkelijken. Onder deze knoppen vindt de rechter dan ook de rechtsinstrumenten die hij kan gebruiken in gevallen waarin hij de belastingbesparing niet aanvaardbaar acht. Hierna zal worden onderzocht onder welke knop(pen) de
verschillende rechtsinstrumenten zitten.
4.3

Methoden van wetsuitleg

In hoofdstuk 2 zijn de methoden van wetsuitleg die de rechter tot zijn beschikking
heeft, kort geïntroduceerd. Volgens Geppaart gaat de wetsuitleg echter vooraf aan de
wetstoepassing. Eerst moet de zin van de wettelijke bepaling worden opgespoord. Dit
is een werkzaamheid op het niveau van de major. Daarna moet het resultaat van de
wetsinterpretatie in verbinding worden gebracht met de feiten om een conclusie te
trekken.10 Op zich is dit een voldoende reden om de analyse te beginnen met de methoden van wetsuitleg, als maar in het oog gehouden wordt dat deze strikte volgorde
nuancering behoeft.
Geppaart brengt zelf al een belangrijke nuancering aan door te wijzen op de invloed
van de feiten op de vaststelling van de betekenis van de wettelijke regel.11 Deze nuancering is niets anders dan de in de vorige paragraaf behandelde wisselwerking tussen
rechtsnorm en feiten. Deze wisselwerking brengt met zich mee dat de rechter niet de
strikte volgorde aanhoudt van wetsuitleg gevolgd door toepassing van de uitgelegde
8
9

10
11

Van Kesteren 2004, p. 6-7
Nieuwenhuizen 2010, p. 10-11 en p. 102-103. Volgens Nieuwenhuizen is deze dialectiek één van de spanningsvelden die verklarende kracht hebben bij het bepalen van de fiscale werkelijkheid. Zie voor deze wisselwerking ook Asser/Scholten Algemeen deel* 1974, Hoofdstuk I, § 26, Wiarda 1999, p. 31 en Niessen/Hofstra
2010, p. 187.
Geppaart 1965, p. 9.
Volgens Geppaart 1965, p. 9 is de strikte scheiding tussen regel en feiten in het algemeen verlaten.
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wetsbepaling op de feiten, maar dat hij in het rechtsvindingsproces vaak over en weer
moet schakelen tussen de norm en de feiten. Met deze nuancering in gedachten kan
worden overgegaan tot de nadere beschouwing van de methoden van wetsuitleg.
Specifiek ten aanzien van de interpretatie van het Unierecht op het gebied van de btw
onderscheidt Swinkels op de eerste plaats de tekstuele (grammaticale) interpretatie.12
Van Dongen merkt op dat het HvJ deze interpretatiemethode vooral gebruikt bij de
vrijstellingen, omdat deze door de ruime werking van de btw strikt moeten worden
uitgelegd.13
Met betrekking tot de grammaticale interpretatie van de Btw-richtlijn moet op deze
plaats gewezen worden op een bijzonderheid. De Btw-richtlijn is namelijk opgesteld in
de officiële talen van de lidstaten waartoe de richtlijn zich richt. Om de betekenis van
een term in een richtlijnbepaling vast te stellen kan een onderzoek naar de verschillende taalversies daarom noodzakelijk zijn.14 Tussen die taalversies kunnen echter tekstuele verschillen bestaan. Aangezien alle taalversies gelijkelijk bindend zijn, volstaat een
grammaticale interpretatie van die taalversies dan niet meer. Dan moet de term worden onderzocht in zijn context en mede met het oog op de doelstelling en opzet van de
richtlijn.15 Swinkels wijst in dit verband op de contextuele interpretatie, die het HvJ
vaak gebruikt. Daarbij gaat het in enge zin om een onderzoek naar het beginsel, de
opbouw of de indeling van een richtlijnbepaling. In ruimere zin gaat het om de samenhang van een richtlijnbepaling met andere bepalingen uit de Btw-richtlijn of met andere Uniewetgeving.16 In dit verband onderkent Swinkels verder de teleologische methode, waarmee een te interpreteren begrip getoetst wordt aan het doel van de de
regeling.17
Verder onderkent Swinkels de historische interpretatiemethode waarmee de intentie
van de wetgever uit historische aspecten wordt afgeleid. Specifiek voor de Btw-richtlijn
12
13
14

15

16

17
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Swinkels 2001, p. 73. Zie ook voor grammaticale wetsinterpretatie: Geppaart 1965, p. 10, IJzerman 1991 p. 56,
Mertens de Wilmars 1990, p. 6, Asser/Vranken Algemeen deel** 1995/116, Niessen 2009, par. 2.3 en Bomer
2012, p. 112-113.
Van Dongen 2007, p. 266.
Zie bijvoorbeeld HvJ 11 juli 1985 C-107/84 (Commissie-Duitsland) ECLI:EU:C:1985:332 punt 10 over de
betekenis van de term”door openbare postdiensten verrichte diensten” in artikel 13A, lid 1, Zesde richtlijn, en
HvJ 21 maart 2002 C-174/00 (Kennemer Golf & Country Club) ECLI:EU:C:2002:200 punt 18 over de betekenis van de term “zonder winstoogmerk” in artikel 13A, lid 1, sub m, Zesde richtlijn.
O.a. HvJ 13 juli 1989 C-173/88 (Henriksen) ECLI:EU:C:1989:329 punt 10-11, HvJ 3 maart 2005 C-428/02
(Fonden Marselisborg Lystbådehavn) ECLI:EU:C:2005:126 punt 42, HvJ 13 juni 2013 C-125/12 (Promociones
y Construcciones BJ 200 SL) ECLI:EU:C:2013:392 punt 22. Zie ook Mertens de Wilmars 1990, p. 6-7, Swinkels
2001, p. 76 en Van Dongen 2007, p. 266-267, die wijzen op het aspect van de verschillende taalversies.
Swinkels 2001, p. 89. Volgens Swinkels is de systematische interpretatie een onderdeel van de contextuele interpretatie. Zie voor de systematische methode als geaccepteerde vorm van interpretatie: Geppaart 1965, p.
10, IJzerman 1991, p. 55, Mertens de Wilmars 1990, p. 9, Asser/Vranken Algemeen deel ** 1995/116 en 118,
Niessen 2009, par. 2.3 en Bomer 2012, p. 116.
Swinkels 2001, p. 96. Zie voor deze methode verder: Geppaart 1965, p. 10-11, IJzerman 1991, p. 55, Asser/
Vranken Algemeen deel** 1995/116, Niessen 2009, par. 2.3 en Bomer 2012, p. 116.

Methoden van wetsuitleg

4.3

gaat het daarbij om de voorstukken van de richtlijn, zoals het voorstel met de toelichting, en stukken van het Europese Parlement, Economisch en Sociaal Comité en de
Raad.18 Swinkels kent overigens niet veel betekenis toe aan deze methode, omdat er
weinig openbare stukken zijn, er geen toelichting bestaat op de vastgestelde richtlijntekst en de definitieve tekst soms fors afwijkt van het voorstel.19
Ten slotte onderkent Swinkels nog de vergelijking met andere richtlijnen en het spraakgebruik als interpretatiemethode20. De vergelijking met andere richtlijnen acht hij
bruikbaar als element van interpretatie.21 Aan het spraakgebruik als interpretatiemethode kent hij weinig betekenis toe, omdat het HvJ deze in de door hem onderzochte
btw-rechtspraak zelden gebruikt.22
Mertens de Wilmars wijst erop dat vooral de systematische en de teleologische methode een ruime plaats toekomen, omdat zij overeenstemmen met de aard van de Unierechtelijke rechtsorde en geleidelijke maar voortdurende ontwikkeling van het Unierecht.23
De door het HvJ gebruikte interpretatiemethoden zijn zelf geen onderdeel van dit onderzoek. Daarom is afgezien van een onderzoek van de rechtspraak op dit aspect. Voor
de reikwijdte van dit onderzoek is het voldoende te signaleren dat het HvJ in een geval
van belastingbesparing de betrokken richtlijnbepaling moet uitleggen. Daarbij maakt
het HvJ gebruik van alle algemeen aanvaarde interpretatiemethoden. Uit het voorgaande volgt dat daarbij vooral de tekstuele, systematische en de teleologische methode van belang zijn. Aangezien het in gevallen van belastingbesparing vaak zal gaan om
het opsporen van doel en strekking van de betrokken richtlijnbepaling, ligt de keuze
voor de teleologische methode het meest voor de hand.
De gevonden methoden kunnen nu worden afgezet tegen het rechtszekerheidsbeginsel. De woorden van de wet of de richtlijn vormen in eerste instantie de uitdrukking
van de rechtsnorm. Daarom is de grammaticale of taalkundige methode vanwege de
18
19

20
21
22
23

Swinkels 2001, p. 100-101. Zie ook voor de historische interpretatiemethode: Geppaart 1965, p. 10, IJzerman
1991, p. 55, Mertens de Wilmars 1990, p. 7-8, Asser/Vranken Algemeen deel ** 1995/116 en 141, Niessen 2009,
par. 2.3 en Bomer 2012, p. 114.
Swinkels 2001, p. 104-105. Ook Asser/Vranken Algemeen deel** 1995/143-150 brengt een aantal praktische
en principiële bezwaren in tegen de historische methode. Hij ziet deze methode slechts als hulpmiddel maar
vindt de wetsgeschiedenis niet beslissend maar ook niet irrelevant. Zie Asser/Vranken Algemeen deel**
1995/150. Ook Bomer 2012, p. 114 formuleert als nadeel dat de opvattingen van de wetgever kunnen verouderen door maatschappelijke ontwikkelingen. Niesssen 2009, par. 2.3, uit ook kritiek op de methode, maar
hecht er toch belang aan zolang de in de wetsgeschiedenis neergelegde wil van de wetgever niet wordt weersproken.
Swinkels 2001, p. 105-109 (vergelijking van richtlijnen) en p. 109-111 (spraakgebruik).
Swinkels 2001, p. 109.
Swinkels 2001, p. 111. Anders: Van Hilten 1992, p. 47,
Mertens de Wilmars 1990, p. 9-10. Aldus ook Swinkels 2001, p. 97, Van Dongen 2007, p. 268 (systematische
methode) en p. 270 (teleologische methode) en Bomer 2012, p. 116.
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rechtszekerheid van groot belang voor de rechtsvinding. Geppaart wijst daar ook op.24
Hij wijst er echter ook op dat de letterlijke tekst van de wetsbepaling soms moet wijken
voor een andere interpretatie om de rechtsnorm op de juiste wijze tot werking te brengen. Deze afwijking vergt dan wel een krachtige motivering door de rechter.25 Afgezet
tegen het rechtszekerheidsbeginsel vormt de grammaticale methode dus de meest geringe inbreuk.26 De andere genoemde methoden leveren meer spanning op met het
rechtszekerheidsbeginsel.27
De hiervoor gegeven opsomming en definities maken duidelijk op welk aspect van de
rechtsvinding de methoden van rechtsvinding betrekking hebben. Aangezien het bij
deze methoden gaat om het opsporen en vaststellen van de ratio van de wetsbepaling,
behoren zij tot het aspect van de rechtsnorm.
4.4

Schijnhandelingen

De belastingrechter die een oordeel over een zaak moet geven, moet om te beginnen de
feiten van die zaak vaststellen. Hij moet immers weten wat zich precies heeft voorgedaan, welke rechtshandelingen belastingplichtige heeft verricht en met wie et cetera.
Vanwege de eerder behandelde wisselwerking tussen rechtsnorm en feiten zijn voor de
rechter alleen die feiten van belang die vanuit de rechtsnorm relevant zijn. Alleen die
feiten zijn rechtsfeiten.28 Dus als voor de toepassing van de rechtsnorm relevant is dat
partijen A en B een koopovereenkomst met betrekking tot een bepaald goed voor een
bepaalde koopsom hebben gesloten, dan is die koopovereenkomst een rechtsfeit. Dat
is echter niet het geval, wanneer partijen alleen naar de schijn een koopovereenkomst
hebben gesloten
In het civiele recht wordt onder een schijnhandeling verstaan:
“een handeling of een complex van handelingen, waarbij twee of meer personen naar
buiten de schijn wekken een bepaalde overeenkomst te hebben gesloten, terwijl zij in
het geheim afspreken dat deze naar de uiterlijke schijn gesloten overeenkomst niet zal

24
25
26

27

28
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Geppaart 1965, p. 45-46.
Geppaart 1965, p. 47. Geppaart wijst er in dit verband op dat de afwijking van de bewoordingen van de wetsbepaling zowel ten voordele als ten nadele van de belastingplichtige kan plaatsvinden.
Met opzet is hier niet aangegeven dat deze methode in het geheel geen inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel oplevert. Zelfs in de grammaticale methode is namelijk sprake van enige vorm van interpretatie van de
woorden, waardoor een zekere spanning met het rechtszekerheidsbeginsel kan ontstaan. Zie Geppaart 1965,
p. 10 en Niessen 2009, par. 2.3.
Geppaart 1965, p. 66 signaleert bij de teleologische methode bijvoorbeeld een mogelijke spanning tussen doel
en strekking van de wet en de tekst van de wet. Ook IJzerman 1991, p. 57 signaleert een spanning tussen de
andere genoemde methoden en het legaliteitsbeginsel. Uit zijn analyse op p.85 blijkt dat het hem daarbij gaat
om kenbaarheid en voorzienbaarheid, dus om rechtszekerheid.
Nieuwenhuizen 2010, p. 135.
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gelden. Er bestaat derhalve een tegenstrijdigheid tussen de wil van de partijen en haar
naar buiten blijkende, voor derden waarneembare verklaring.”29
Voor rechtshandelingen in het algemeen is het noodzakelijk dat de wil van de actor
gericht is op het ontstaan van een rechtsgevolg. Dat geldt dus ook voor de meest voorkomende meerzijdige rechtshandeling: de overeenkomst.30 Nieuwenhuizen duidt die
op het rechtsgevolg gerichte wil aan als de rechtswil.31
Volgens Asser/Sieburgh is in juridische zin alleen sprake van een schijnhandeling als
de schijn betrekking heeft op die rechtswil. De termen schijnhandeling of simulatie
worden in juridische zin dus alleen gebruikt wanneer de totstandkoming van een overeenkomst of, meer in het algemeen, van een rechtshandeling wordt voorgewend.32
Asser/Sieburgh maakt daarbij onderscheid tussen absolute en relatieve simulatie. Van
absolute simulatie is sprake waneer partijen voorspiegelen een overeenkomst te hebben gesloten, terwijl zij in werkelijkheid helemaal geen overeenkomst met elkaar hebben. Relatieve simulatie doet zich voor wanneer partijen een andere overeenkomst
voorwenden dan zij werkelijk hebben gesloten.33 Van de relatieve simulatie moet worden onderscheiden de situatie waarin partijen hun overeenkomst onjuist kwalificeren.
Bijvoorbeeld de situatie waarin partijen denken een commissie-overeenkomst te hebben gesloten terwijl uit de bepalingen van de overeenkomst blijkt dat het een bemiddelingsovereenkomst is.34 In die situatie is geen sprake van een schijnhandeling. Het
verschil met relatieve simulatie is dat bij relatieve simulatie er naast de voorgewende
overeenkomst een andere, nadere overeenkomst bestaat.35
Het gaat er dus om dat wordt vastgesteld welke rechtsverhouding feitelijk tot stand
gekomen is tussen partijen en niet om wat zij in afwijking daarvan aan derden trachten
voor te spiegelen. Dit uitgangspunt geldt voor het gehele recht en dus ook voor het
belastingrecht.36 Om te kunnen vaststellen welke rechtsverhouding feitelijk tussen
partijen tot stand is gebracht, moet de rechter bepalen waar de rechtswil van partijen
op gericht is geweest.37 Die vaststelling is een civielrechtelijke aangelegenheid.
De rechtswil is niet hetzelfde als het motief waarmee partijen hun rechtsverhouding tot
stand hebben gebracht. De rechtswil is de op het rechtsgevolg van de rechtshandeling
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Asser/Sieburgh 6-III 2018/153.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/2. Aldus ook: Van Kesteren 1994, p. 76.
Nieuwenhuizen 2010, p. 169.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/153. Zij constateert dan ook dat de juridische term schijnhandeling een beperktere
betekenis heeft dan in het spraakgebruik.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/154. In gelijke zin: Geppaart 1965, p. 179 en IJzerman 1991, p. 77. Nieuwenhuizen
2010, p. 182 signaleert dit onderscheid, maar acht het voor de fiscale praktijk nauwelijks van belang.
Dit voorbeeld is enigszins losjes gebaseerd op het arrest HvJ 14 juli 2011 C-464/10 (Henfling e.a.)
ECLI:EU:C:2011:489.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/153.
IJzerman 1991, p. 77.
Nieuwenhuizen 2010, p. 167-168.
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gerichte wil. Het gaat dus om de wil om een wijziging in de rechtsverhouding tot stand
te brengen. Deze wil staat los van een eventueel aanwezig fiscaal motief. Zo leidt de
enkele constatering dat partijen bijvoorbeeld een overeenkomst hebben gesloten om
daarmee een fiscaal voordeel te behalen er niet zonder meer toe dat die overeenkomst
een schijnhandeling is en daarmee geen rechtsfeit is. 38 Evenmin is juist de bewering
dat partijen het fiscale voordeel wensen te behalen en dat de overeenkomst die dat
mogelijk moet maken om die reden geen schijnhandeling kan zijn.39 Wanneer vaststaat dat de rechtswil van partijen gericht is geweest op deze overeenkomst, behoort de
overeenkomst tot de feitelijke werkelijkheid waarmee de belastingrechter moet werken.40 Daarmee is overigens nog niet gezegd, dat aan die overeenkomst in het licht van
de fiscale rechtsnorm juridische betekenis wordt toegekend. Dat is een vraag naar de
economische realiteit, die in de volgende paragraaf aan de orde komt.
In het geval van schijnhandelingen bestaat er een verschil tussen de werkelijke rechtsverhouding tussen partijen en de voorstelling die partijen naar buiten toe van hun
rechtsverhouding geven. Daarover is overeenstemming te vinden in de literatuur.
Zo geeft Geppaart aan dat gevallen waarin de rechtshandelingen niet steunen op
een werkelijk economisch gebeuren, schijnhandelingen zijn. Hij maakt daarbij een
onderscheid tussen absolute en relatieve simulatie. In het eerste geval wordt de
schijn gewekt dat iets is overeengekomen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. In
het tweede geval is wel iets overeengekomen, maar iets anders dan aan derden wordt
voorgespiegeld.41
Ook IJzerman wijst op het verschil in de naar buiten gewekte schijn van de rechtsverhouding en de werkelijk bestaande rechtsverhouding. Hij geeft aan dat het probleem
bestaat in het vaststellen van de werkelijke wil van partijen. IJzerman maakt ook on38

39

40
41
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Van Kesteren 1994, p. 76, geeft aan dat de op het rechtsgevolg gerichte wil van de actor bepalend is voor de
privaatrechtelijke rechtshandeling. De op het bewustzijn inwerkende stimulus (door juristen motief genoemd) is privaatrechtelijk irrelevant. Zie ook Nieuwenhuizen 2010, p. 167-168 en 174-175. Van Kesteren
1994, p. 77 geeft verder aan dat het fiscale recht wel aanknoopt bij het motief voor de rechtshandelingen. Zo
bepaalt bij een koopovereenkomst de bestemming die de koper geeft aan het gekochte of de koper recht heeft
op aftrek van btw. Zie zijn voorbeeld op p. 81. Zie ook Nieuwenhuizen 2010, p. 187-192, die onderscheid
maakt tussen zakelijke (fiscaal relevante), fiscale (irrelevante) en rechtswilmotieven.
In Hof Amsterdam 18 december 2014 nrs. 14/00347 en 14/00348 ECLI:NL:GHAMS:2014:6001 r.o. 6.3 lijkt
een dergelijke redenering gehanteerd te worden. Nieuwenhuizen 2010, p. 190 concludeert dat fiscale motieven niet relevant zijn en dus ook geen invloed hebben op de fiscale werkelijkheid. Anders: Mees 2003,
p. 180-181. Van Kesteren 1994, p. 77, geeft aan dat de privaatrechtelijk geopenbaarde wil van de actor vanuit
fiscaalrechtelijke invalshoek optisch verkleind wordt. Door zijn constituerende werking bij de rechtshandeling in het algemeen en de verklinkende werking bij de totstandkoming van de overeenkomst in het bijzonder, wordt die wil vervolgens als een gegeven beschouwd. Als voorbeelden van dit laatste kunnen o.a. dienen: Hof ‘s-Gravenhage 10 oktober 2008 nr. BK-03/03757 ECLI:NL:GHSGR:2008:BF9279 r.o. 6.2, Rb. Den
Haag 30 mei 2016 nr. AWB 16-6058 ECLI:NL:RBDHA:2016:9066 r.o. 7 en nr. AWB 15-5982 ECLI:NL:
RBDHA:2016:9067 r.o. 7.
De term ‘feitelijke werkelijkheid’ ontleen ik aan Nieuwenhuizen 2010, p. 108. Het bepalen van de feitelijke
werkelijkheid houdt in het vaststellen van de reële feiten en het ontkennen van gefingeerde feiten.
Geppaart 1965, p. 179.
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derscheid tussen absolute en relatieve simulatie. In het eerste geval moet de rechter de
gesimuleerde rechtsverhouding negeren. In het tweede geval moet hij op zoek naar de
feitelijke rechtsverhouding.42
Nieuwenhuizen wijst op de definitie van schijnhandelingen in het civiele recht en concludeert dat het bij schijnhandelingen gaat om overeenkomsten waarbij er een verschil
bestaat tussen de rechtswil en de geopenbaarde verklaring.43
Ook in buitenlandse literatuur is het verschil tussen de schijn en het wezen van de
rechtsverhouding als kenmerk van schijnhandelingen terug te vinden.44
Uit de hierboven gegeven beschrijvingen van het begrip schijnhandelingen blijkt, dat
alle partijen bij de rechtsverhouding zich van de simulatie bewust moeten zijn. De
bewustheid van één van de partijen is niet voldoende om te kunnen concluderen tot
schijnhandelingen.45
De belastingrechter moet de belastingwet toepassen op de werkelijke rechtsverhouding van partijen.46 Dat betekent dat hij bij absolute simulatie de voorgespiegelde
overeenkomst negeert en bij relatieve simulatie uitgaat van de werkelijk gesloten overeenkomst.
Een voorbeeld van schijnhandelingen is de zaak die heeft geleid tot het arrest van de
Hoge Raad van 25 april 2008 nr. 41 798.47 Een gemeente had met een bouwbedrijf
afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een oud sportcomplex tot woningbouwlocatie. In het kader van die afspraken zou het bouwbedrijf op een andere locatie op door de gemeente ter beschikking gestelde grond een nieuw sportcomplex
realiseren. Partijen waren overeengekomen dat de gemeente deze grond voor fl. 1
zou leveren aan het bouwbedrijf. De bouwkosten van het nieuwe sportcomplex bedroegen ruim fl. 9 miljoen exclusief btw, wat de gemeente zou confronteren met
ruim fl. 1,6 miljoen aan niet-aftrekbare btw. Om dit te voorkomen stuurde de gemeente een factuur van fl. 2.488.000 aan het bouwbedrijf voor de levering van bouwrijpe grond. De gemeente voldeed de btw hierover op aangifte en het bouwbedrijf
42
43
44

45
46
47

IJzerman 1991, p. 77.
Nieuwenhuizen 2010, p. 181. Zie ook Verburg 2015, par. 3.1. Verburg stelt echter dat bij schijnhandelingen de
economische realiteit onjuist wordt weergegeven. Mijns inziens is het adequater om te stellen dat bij schijnhandelingen de juridische (privaatrechtelijke) realiteit al onjuist wordt weergegeven.
Zo wijst Vella 2013, p. 259 op het verschil tussen “the form of transactions” en “their legal substance” in het
Verenigd Koninkrijk. Hij constateert dat rechters daar transacties uiteindelijk karakteriseren in overeenstemming met de “legal substance”. Griffiths en Palmer 2013, p. 229 geven aan dat in Nieuw-Zeeland sprake is van
een schijnhandeling: “where the transaction or document is a mask, cloak, or façade concealing the true position between the parties.”
HR 6 maart 1991 nr. 26 030, BNB 1992/220, r.o. 4.3. Ook Nieuwenhuizen 2010, p. 182, merkt op dat simulatie
een vorm van bewustheid veronderstelt.
Niessen/Hofstra 2010, p. 187.
HR 25 april 2008 nr. 41 798 ECLI:NL:HR:2008:BB3861.
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bracht die btw in aftrek. Het bouwbedrijf stuurde op haar beurt een factuur van
fl. 2.500.000, verhoogd met fl. 437.500 aan btw, aan de gemeente. Deze btw kon de
gemeente niet in aftrek brengen.
Het Hof in deze zaak merkte het elkaar over en weer in rekening brengen van deze
bedragen aan als schijnhandelingen, aangezien zij niet voor enige prestatie in rekening
waren gebracht maar alleen om de schijn te wekken dat de gemeente voor het sportcomplex fl. 2,5 miljoen had betaald in plaats van ruim fl. 9 miljoen. Het Hof hield
daarom geen rekening met deze bedragen. Het oordeelde dat het bouwbedrijf ter zake
van de levering van het sportcomplex btw verschuldigd was over fl. 9 miljoen.48 De
Hoge Raad volgde dit oordeel.
Op grond van het bovenstaande is duidelijk dat het rechtsinstrument van de schijnhandelingen behoort tot het feitelijke aspect van de rechtsvinding. Zoals Nieuwenhuizen het stelt, gaat het hier om de uitleg van het feitenmateriaal (in dit geval dus de
overeenkomst) om de feitelijke werkelijkheid vast te stellen. Nieuwenhuizen duidt die
rechterlijke bezigheid aan als ‘interpretatie van feiten’.49 Ook andere schrijvers geven
aan dat het rechtsinstrument van de schijnhandelingen een ingreep in de feiten betekent.50
Uit het bovenstaande volgen twee conclusies. Ten eerste blijkt dat het bij de vaststelling
of sprake is van schijnhandelingen gaat om de vraag of de gepresenteerde rechtshandelingen wel werkelijk (in deze vorm) zijn verricht. Daarmee is de vaststelling van schijnhandelingen een kwestie van toepassing van het privaatrecht en niet van het fiscale
recht. Bovendien behoort de vaststelling van schijnhandelingen tot de feiten die relevant zijn voor de toepassing van de fiscale rechtsnorm. Beide conclusies verklaren
waarom het HvJ zich in btw-zaken nooit uitlaat over de vraag of sprake is van schijnhandelingen. Het nationale privaatrecht van de lidstaten is immers niet geharmoniseerd.51 Bovendien behoort het tot de uitsluitende bevoegdheid van de verwijzende
nationale rechter om de feiten vast te stellen.52
Uit de analyse van het begrip schijnhandelingen volgt verder dat verhulling een kenmerk van schijnhandelingen is.53 Er wordt iets voorgespiegeld wat er in werkelijkheid
niet is. Wanneer dit gebeurt om belastingheffing te vermijden, kan met deze constatering een verbinding gelegd worden met de vormen van belastingbesparing die in
hoofdstuk 3 behandeld zijn. Daarin is vastgesteld dat belastingbesparing door middel
48
49
50
51
52
53
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Hof ’s-Hertogenbosch 2 februari 2005 nr. 03/00610 ECLI:NL:GHSHE:2005:AT7760.
Nieuwenhuizen 2010, p. 161-162.
O.a. Langereis 1988, p. 15, IJzerman 1991, p. 79 (in vergelijking met fraus legis) en Van Kesteren 2004, p. 6.
Op enkele onderdelen van het privaatrecht na, zoals het vennootschapsrecht of intellectuele eigendom.
O.a. HvJ 17 december 2020 C-656/19 (BAKATI PLUS) ECLI:EU:C:2020:1045 punt 30 en HvJ 21 oktober 2021
C-80/20 (Wilo Salmson France) ECLI:EU:C:2021:870 punt 47.
Nieuwenhuizen 2010, p. 184.

Economische realiteit

4.5

van het achterhouden van informatie, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of het overleggen van valse documenten, belastingontduiking oplevert. Dat
plaatst het begrip schijnhandelingen in de categorie belastingbesparing waaraan mogelijk strafrechtelijke consequenties verbonden zijn.54
Uit de analyse van het begrip schijnhandelingen volgt ten slotte dat alle betrokken
partijen zich ervan bewust zijn dat zij gefingeerde feiten presenteren. Partijen kunnen
dan ook niet verrast zijn dat de rechter die op de hoogte raakt van hun simulatie, de
belastingwet toepast op de werkelijke feiten. Toepassing van het rechtsinstrument van
de schijnhandelingen kan dus in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel niet problematisch zijn.
4.5

Economische realiteit

4.5.1

Vanuit de fiscale rechtsnorm naar de feiten kijken

De vaststelling dat een feit reëel is in de zin van niet-gefingeerd, houdt niet automatisch
in dat het in het licht van de fiscale rechtsnorm ook juridische betekenis heeft. De wisselwerking tussen rechtsnorm en feiten brengt namelijk met zich mee dat de rechtsnorm bepaalt welke feiten van belang zijn voor de beslissing en dus rechtsfeiten zijn.
De reële feiten moeten in het licht van de fiscale rechtsnorm gewogen worden, waardoor er relatieve zwaarte en betekenis aan wordt toegekend.55 Dit wegingsproces kan
inhouden dat de rechter zich genoodzaakt ziet af te wijken van het civiele recht. Als het
voor de goede werking van de fiscale rechtsnorm noodzakelijk is kan de rechter aan
feiten dus een andere inhoud toekennen dan partijen op basis van het civiele recht
zouden verwachten. Verschillende schrijvers wijzen er dan ook op dat voor de goede
werking van de fiscale rechtsnorm een economische benadering van de feiten geboden
kan zijn.
Zo geeft Geppaart aan dat de werkelijke feitelijke grondslag voor de toepassing van het
belastingrecht moet worden vastgesteld. Daarbij moeten de feiten op hun economisch-maatschappelijke betekenis getoetst worden.56 Hij werkt dit uit door middel
van de in Duitsland ontwikkelde rechtsvindingsmethode van de ‘wirtschaftliche Betrachtungsweise’. Kort weergegeven houdt deze methode in dat de toepassing van de
belastingwet moet plaatsvinden aan de hand van doel en strekking van de wet en de
economische betekenis van de wet en de feiten.57 Geppaart concludeert hieruit dat
deze economische benaderingswijze enerzijds een uitleggingsregel voor wettelijke
54
55
56
57

Nieuwenhuizen 2010, p. 184 wijst ook op de strafrechtelijke aspecten van simulatie. Zie ook Merkx/Verburg
2016, p. 692.
Nieuwenhuizen 2010, p. 133.
Geppaart 1965, p. 20-21.
Dit is een zeer korte samenvatting van de beschrijving die Geppaart 1965, p. 151-154 geeft van deze methode.
Voor de onderhavige analyse volstaat dit echter. Zie ook: Eibelshäuser 2002, p. 1429-1430.
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voorschriften is en anderzijds een waarderingsvoorschrift voor feiten.58 Ook Langereis
en Nieuwenhuizen onderkennen de noodzaak dat het belastingrecht aanknoopt bij de
economische realiteit.59
De grondslag voor deze benadering is de notie dat het rechtvaardig is om in economische zin gelijke gevallen voor de belastingheffing gelijk te behandelen.60 Dat betekent
dat het gelijkheidsbeginsel normatief is bij de beslissing om de feiten te kwalificeren op
basis van de economische realiteit.
Voor de toepassing van het btw-recht is het afwijken van de civielrechtelijke kwalificatie van rechtshandelingen of begrippen eerder regel dan uitzondering. Swinkels
wijst in dit verband op het Unierechtelijke karakter van de btw en dat het Unierecht
een eigen begrippenkader heeft. Het HvJ kent daarom voor de toepassing van het
Unierechtelijke btw-stelsel geen doorslaggevende betekenis toe aan het nationale civiele recht. 61 Ook Van Doesum en Nellen wijzen op het Unierechtelijke begrippenkader als reden voor afwijking van het nationale civiele recht. Zij voegen hier echter
aan toe dat het belang van de economische realiteit in de Unierechtelijke btw is gelegen in het objectieve karakter van de heffing.62 Zij zien de economische realiteit als
een benadering om de bedoeling van de btw-regelgeving tot haar recht te laten komen. Deze benadering leidt volgens hen tot de vaststelling van de “btw-realiteit” van
de betrokken transactie.63
Naar mijn mening kan de economische realiteit worden gezien als een benadering
waarbij omwille van de goede werking van de fiscale rechtsnorm wordt afgeweken van
de civielrechtelijke betekenis en inhoud van rechtshandelingen en begrippen. In dit
onderzoek gaat het daarbij om de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel. Daarin kan de toepassing van de economische realiteit nader worden onderscheiden in drie
stappen die ik in de volgende paragraaf behandel.

58
59

60
61
62
63
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Geppaart 1965, p. 154.
Langereis 1988, p. 16-18 en Nieuwenhuizen 2010, p. 52-53. Aldus ook: Van Kesteren 2004, p. 6, die eraan
toevoegt dat de vaststelling van eventuele oogmerken van belastingplichtigen hierbij niet nodig is. Zie ook
Niessen/Hofstra 2010, p. 189. De hier genoemde schrijvers spreken allen over fiscale kwalificatie in plaats van
economische realiteit. Op het begrip fiscale kwalificatie kom ik in paragraaf 4.5.5 terug.
Geppaart 1965, p. 163 en Nieuwenhuizen 2010, p. 121.
Swinkels 2001, p. 85-89. In gelijke zin: Van Hilten & Van Kesteren 2020, p. 122-123 en p. 281 en Bomer 2012,
p. 110.
Van Doesum & Nellen 2020, p. 215.
Van Doesum & Nellen 2020, p. 217-218. In gelijke zin: Merkx & Teeuwsen 2020, p. 1477, die in de rechtspraak
van het HvJ een categorie gevallen onderscheiden waarin het HvJ de economische realiteit gebruikt om de
feiten vast te stellen, bijvoorbeeld om te bepalen tussen welke partijen prestaties worden uitgewisseld.
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4.5

Economische realiteit in de Unierechtelijke btw

4.5.2.1
Stap 1: contracten als startpunt
Volgens vaste rechtspraak van het HvJ is de economische realiteit een fundamenteel
criterium bij de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel.64 In het arrest Newey
geeft het HvJ aan dat de contracten doorgaans de economische realiteit weerspiegelen.
Daarom zijn zij vanwege de rechtszekerheid een in aanmerking te nemen factor bij de
toepassing van het btw-stelsel. Dit is slechts anders wanneer de contracten de economische realiteit niet geheel weergeven.65
Uit deze overwegingen van het HvJ leid ik af dat de contracten het startpunt zijn voor
de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel.66 Die contracten bevatten begrippen
uit het nationale civiele recht (bijvoorbeeld levering, verhuur of onroerende zaak). Het
is de vraag hoe deze begrippen moeten worden uitgelegd of opgevat in het licht van de
Btw-richtlijn. Kan bijvoorbeeld een gebruiksrecht op een onroerende zaak dat in het
contract als verhuur van een onroerende zaak is aangeduid, ook voor de toepassing van
de Btw-richtlijn als verhuur van onroerend goed worden aangemerkt?67 Of moet voor
de goede werking van het Unierechtelijke btw-stelsel wellicht toch worden afgeweken
van de civielrechtelijke duiding van begrippen in contracten? Dit aspect komt in de
volgende paragraaf aan de orde.
4.5.2.2
Stap 2: Unierechtelijk begrippenkader
De btw is een Unierechtelijk stelsel dat in alle lidstaten van de Europese Unie op gelijke
wijze moet worden toegepast.68 Van die doelstelling komt uiteraard niet veel terecht
als de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel afhankelijk is van het nationale
civiele recht van de individuele lidstaten. Het civiele recht is immers niet geharmoniseerd, waardoor er tussen de lidstaten verschillen kunnen bestaan in de civielrechtelijke duiding van rechtshandelingen en begrippen. Voor een eenduidige toepassing van
de Btw-richtlijn is het dus noodzakelijk dat de begrippen in die richtlijn een Unierechtelijke uitleg krijgen die niet afhankelijk is van het civiele recht van de lidstaten. Begrippen die partijen in hun contracten bezigen, worden in deze stap getoetst aan het Unierechtelijke begrippenkader van de Btw-richtlijn.

64

65
66
67
68

O.a. HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 23, HvJ 28 juni 2007 C-73/06 (Planzer
Luxembourg) ECLI:EU:C:2007:397 punt 43, HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management
UK en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 punt 39, HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409
punt 42 en HvJ 17 december 2020 C-801/19 (Franck) ECLI:EU:C:2020:1049 punt 44.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 43-44. In gelijke zin: HvJ 18 juni 2020
C-276/18 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 punt 67.
Aldus ook: Van Doesum & Nellen 2020, p. 219.
Ik gebruik hier bewust twee verschillende termen. In het Nederlandse BW wordt het begrip onroerende zaak
gebruikt. Zie artikel 3:2 en 3:3 BW. In de Btw-richtlijn wordt het begrip onroerend goed gebruikt. Zie artikel
132, lid 1, onderdelen k en l Btw-richtlijn.
Preambule Btw-richtlijn, punt 7.
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Een standaardarrest over de Unierechtelijke uitleg van begrippen in de Btw-richtlijn is
het arrest SAFE. In dat arrest legt het HvJ het begrip levering van een goed uit als de
overdracht van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken.
Het HvJ geeft daarbij aan dat het leveringsbegrip niet afhankelijk kan zijn van het civiele recht van de lidstaten.69 Een ander voorbeeld van het Unierechtelijke begrippenkader van de Btw-richtlijn is te vinden in het arrest Goed Wonen, waarin het HvJ het begrip verhuur van een onroerend goed op een Unierechtelijke manier uitlegt. Het HvJ
omschrijft verhuur van een onroerend goed als een handeling waarbij aan de houder
voor een overeengekomen tijdsduur het recht wordt verschaft het onroerend goed te
gebruiken als ware hij de eigenaar van ervan en ieder ander van het genot van dat recht
uit te sluiten.70 Verder valt te denken aan het arrest Maierhofer. In dat arrest vulde het
HvJ het begrip onroerend goed onafhankelijk van het civiele recht in als een constructie die niet gemakkelijk te demonteren of te verplaatsen is.71
Wat opvalt aan deze voorbeelden is dat de Unierechtelijke uitleg bestaat in het benoemen van de essentiële kenmerken van het betrokken begrip in de Btw-richtlijn. Hoewel het HvJ het niet expliciet benoemt, lijkt het daarmee te zoeken naar een soort archetype dat kenmerken heeft die in zekere zin overeenkomen met de corresponderende
begrippen in de nationale rechtsordes van de lidstaten.72
Dit betekent dat eerst getoetst moet worden aan het Unierechtelijke begrippenkader
van de Btw-richtlijn. Voor vormen van terbeschikkingstelling van onroerend goed bijvoorbeeld moet eerst getoetst worden of die terbeschikkingstelling voldoet aan het
Unierechtelijke begrip verhuur van onroerend goed. Dit was aan de orde in het arrest
Temco Europe waarin het HvJ de vraag moest beantwoorden of de overeenkomsten wel
de verhuur van een onroerend goed inhielden.73 Daarna komt de vraag aan de orde of
nog verder moet worden afgeweken van de overeenkomst of het samenstel van de
overeenkomsten, zoals het HvJ bijvoorbeeld in het arrest Mydibel deed. In dat arrest
kwalificeerde het HvJ de vestiging van een erfpachtrecht op een onroerend goed aan
een bank gevolgd door een lease-back van dat goed door die bank als één financiële
dienst.74 Een dergelijke toepassing van de economische realiteit behoort tot de hierna
te behandelen stap 3.

69
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HvJ 8 februari 1990 C-320/88 (Shipping and Forwarding Enterprise SAFE) ECLI:EU:C:1990:61 punt 7-8.
HvJ 4 oktober 2001 C-326/00 (Goed Wonen) ECLI:EU:C:2001:506 punt 55. In gelijke zin o.a. : HvJ 9 oktober
2001 C-409/98 (Mirror Group) ECLI:EU:C:2001:524 punt 31, HvJ 9 oktober 2001 C-108/99 (Cantor Fitzgerald International) ECLI:EU:C:2001:526 punt 21 en HvJ 18 november 2004 C-284/03 (Temco Europe)
ECLI:EU:C:2004:730 punt 19.
HvJ 16 januari 2003 C-315/00 (Maierhofer) ECLI:EU:C:2003:23 punt 33.
In HvJ 21 oktober 2021 C-373/19 (Dubrovin & Tröger-Aquatics) ECLI:EU:C:2021:873 punt 27 over de Unirechtelijke uitleg van het begrip school- of universitair onderwijs in artikel 132, lid 1, onderdeel i en j,
Btw-richtlijn geeft het HvJ wel expliciet aan dat het gaat om de aanduiding van een bepaald soort onderwijssysteem dat alle lidstaten gemeen hebben.
HvJ 18 november 2004 C-284/03 (Temco Europe) ECLI:EU:C:2004:730 punt 20-25.
HvJ 27 maart 2019 C-201/18 (Mydibel) ECLI:EU:C:2019:254 punt 41.
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4.5.2.3
Stap 3: afwijken van de civielrechtelijke rechtsbetrekking
In het voorgaande is de economische realiteit omschreven als een benadering die ertoe
dient de goede werking van het Unierechtelijke btw-stelsel te waarborgen. Volgens Van
Doesum en Nellen gaat het er daarbij om de btw-realiteit van de handelingen vast te
stellen door het wezen van de transactie te bepalen.75 Deze benadering brengt met zich
mee dat het voor de goede werking van het Unierechtelijke btw-stelsel noodzakelijk
kan zijn af te wijken van de civielrechtelijke rechtsbetrekking en in het licht van de
Btw-richtlijn te bepalen welke transactie tussen welke partijen plaatsvindt en welke
btw-rechtsregel daarop van toepassing is. Het gaat hierbij om het wegen van alle relevante feiten en omstandigheden van de transactie om een juiste toepassing van de
btw-regels op de transactie te bereiken. Daarmee kijkt de rechter dus naar meer factoren dan alleen de civielrechtelijke contracten van partijen.76
Een voorbeeld hiervan is te vinden in het arrest Henfling over commissionairs bij kansspelen. In dat arrest draagt het HvJ de verwijzende rechter op te onderzoeken of partijen hun
commissionairscontract wel naleven en of er feitelijk geen sprake is van (belaste) bemiddeling. Als het feitelijk handelen van partijen afwijkt van hun contractuele vastlegging,
moet de Btw-richtlijn worden toegepast op het feitelijke handelen van partijen. 77
Een ander geval waarin het HvJ aangeeft dat zo nodig moet worden afgeweken van de
contractuele vastlegging door partijen is het arrest Part Service over gesplitste prestaties. In dat arrest geeft het HvJ aan dat de nationale rechter moet beoordelen of de feiten en omstandigheden van de prestaties kenmerkend zijn voor één enkele handeling,
ongeacht hoe zij contractueel is uitgewerkt.78 Meer in het algemeen overweegt het HvJ
in het arrest Newey dat het afwijken van de contractuele vastlegging is geboden als het
contract de economische realiteit van de handeling niet geheel weergeeft.79
Verder kan nog gewezen worden op het arrest DFDS waarin het HvJ de Engelse dochtervennootschap van een Deense reisorganisator aanmerkte als vaste inrichting van de
Deense moedervernnootschap en oordeelde dat de reisbureaudiensten werden verricht door die vaste inrichting in plaats van door de Deense moedervennootschap.80
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Van Doesum & Nellen 2020, p. 218.
Van Doesum & Nellen 2020, p. 221.
HvJ 14 juli 2011 C-464/10 (Henfling e.a.) ECLI:EU:C:2011:489 punt 42. Het HvJ noemt in dit arrest de economische realiteit niet expliciet, maar het kan naar mijn mening toch worden gezien als een toepassing van
de economische realiteit. Aldus ook: Van Doesum & Nellen 2020, p. 220.
HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 54. In gelijke zin: HvJ 26 mei 2016
C-607/14 (Bookit) ECLI:EU:C:2016:355 punt 27 en HvJ 27 maart 2019 C-201/18 (Mydibel) ECLI:EU:C:2019:254
punt 39. In het arrest Part Service wijst het HvJ er in punt 55 op dat de verwijzende rechter genoodzaakt kan zijn
zijn onderzoek uit te breiden naar aanwijzingen voor misbruik van recht.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 42-45.
HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 23-28.
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Uit het feit dat voor de goede werking van het Unierechtelijke btw-stelsel het wezen
van de transactie moet worden vastgesteld volgt dat de toepassing van de economische realiteit inherent is aan het Unierechtelijke btw-stelsel.81 De economische realiteit is dus geen afzonderlijke methode van rechtsvinding die te onderscheiden is
van “normale’ kwalificatie. 82 Dit brengt tevens met zich dat het begrip economische
realiteit in de Unierechtelijke btw breder is dan alleen een instrument tegen belastingontwijking.
4.5.2.4
Economische en commerciële realiteit
In dit verband moet nog worden opgemerkt dat het HvJ in een aantal arresten
spreekt over de economische en commerciële realiteit.83 De vraag is of het HvJ hiermee twee verschillende begrippen op het oog heeft. Zo zou het kunnen dat het begrip economische realiteit ziet op de vraag of partijen wel handelen in overeenstemming met de juridische vorm waarin zij hun rechtsverhouding hebben gegoten. Het
begrip commerciële realiteit zou dan betrekking kunnen hebben op de vraag of de
gekozen juridische vorm afwijkt van wat bij andere marktdeelnemers gebruikelijk
is. Van Doesum en Nellen maken een iets ander onderscheid. Zij maken geen onderscheid tussen economische en commerciële realiteit maar onderkennen twee
verschijningsvormen van de economische realiteit. Zij zien de economische realiteit
enerzijds als een btw-realiteit die betrekking heeft op een vaststelling van de feiten
in het licht van de betrokken btw-rechtsnorm. Anderzijds zien zij de economische
realiteit als een criterium voor normaal handelen.84 Het is de vraag of het HvJ met
de begrippen economische en commerciële realiteit een onderscheid wil maken en
welk onderscheid dat is. Deze vraag zal nader onderzocht worden in de hoofdstukken 8 en 9.
4.5.3

Fiscale kwalificatie

In de literatuur wordt ook wel de term fiscale kwalificatie gebruikt voor de situatie
waarin de rechter voor de toepassing van de belastingwet afwijkt van de civielrechte81
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Hoewel het HvJ niet altijd expliciet verwijst naar de economische realiteit, kan uit de context van de overwegingen blijken dat het HvJ de economische realiteit toch toepast. Bijvoorbeeld: in HvJ 18 juni 2020 C-276/18
(KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 punt 61 verwijst het HvJ expliciet naar de economische realiteit
voor de vaststelling of de afnemers in Hongarije van diervoeders die zij aankopen bij leverancier in Polen zelf
een vervoersovereenkomst sluiten met het transportbedrijf in Polen (zoals contractueel was vastgelegd) dan
wel dat de Poolse leverancier dit vervoer verzorgde. In HvJ 27 oktober 2005 C-41/04 (Levob Verzekeringen
en OV Bank) ECLI:EU:C:2005:649 punt 26-29 week het HvJ van de contractuele vastlegging door partijen en
merkte het de levering van standaardsoftware en de aanpassing van die software voor de specifieke behoeften
van de afnemer aan als één enkele dienst. In hoofdstuk 8 wordt op dit aspect nader teruggekomen.
Aldus ook: Conclusie A-G Ettema 29 december 2015 nr. 15/00664 ECLI:NL:PHR:2015:2556 punt 7.9 en
Commissie Misbruik van recht 2016, p. 88-89.
O.a. HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 42-45, HvJ 26 mei 2016 C-607/14
(Bookit) ECLI:EU:C:2016:355 punt 27, HvJ 10 januari 2019 C-410/17 (A) ECLI:EU:C:2019:12 punt 47, HvJ 2
mei 2019 C-224/18 (Budimex) ECLI:EU:C:2019:347 punten 27 en 29.
Van Doesum & Nellen 2020, p. 214. Overigens merken zij op dat de economische realiteit betrekking heeft op
alle omstandigheden van de transactie, waaronder de gebruikelijke handelspraktijk.
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lijke betekenis van rechtshandelingen of begrippen. Zo hanteert Geppaart het principiële uitgangspunt dat voor de toepassing van het belastingrecht een eigen fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten noodzakelijk is.85 Dit brengt Geppaart tot de
formulering van een werkhypothese: civielrechtelijke begrippen hebben in de belastingwet in beginsel hun civielrechtelijke betekenis, maar daarvan moet worden afgeweken zodra dit nodig is voor de realisering van de aan de belastingwet ten grondslag
liggende norm. Geppaart duidt deze benadering aan als de leer van de zelfstandige
fiscale rechtsvinding.86
Ook Langereis wijst erop dat de rechter bij de vaststelling van de feiten moet nagaan
wat de functie van de rechtsnorm is, bezien vanuit haar strekking. Vanuit dat perspectief interpreteert de rechter de begrippen in de belastingwet en onderzoekt hij de feiten
die voor de toepassing van die begrippen relevant zijn. Dat kan betekenen dat een
rechtsvorm fiscaalrechtelijk anders wordt gekwalificeerd dan civielrechtelijk.87 Hij
noemt dit fiscale conversie, waarbij hij aangeeft dat niet de rechtshandeling maar het
door partijen beoogde gevolg ervan wordt omgevormd.88 Conversie is volgens Langereis alleen geboden wanneer dit gezien de maatschappelijke werkelijkheid en de strekking van de wet nodig is.89
De vraag is overigens of de term conversie wel zo gelukkig gekozen is. Deze term suggereert namelijk dat de rechter rechtshandelingen zoals die door partijen civielrechtelijk zijn verricht, verandert in andere rechtshandelingen. IJzerman gaat in op dit aspect
en merkt op dat de fiscale kwalificatie bedoeld is om de belastingwet tot gelding te
brengen en niet om de civielrechtelijke rechten en plichten van partijen vast te stellen.
Het doel van de fiscale kwalificatie is dus om rechtstreeks te komen tot een vaststelling
van de feiten die de grondslag vormen voor de belastingheffing.90 Ook Nieuwenhuizen
merkt op dat fiscale kwalificatie niet inhoudt dat de civielrechtelijke rechtshandeling
wordt omgevormd.91
De Hoge Raad heeft in een arrest over de inkomstenbelasting uitdrukkelijk de mogelijkheid van fiscale kwalificatie aanvaard. In deze zaak ging het om de vraag of de af85
86
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Geppaart 1965, p. 20.
Geppaart 1965, p. 136 en 145. Zie ook: Niessen/Hofstra 2010, p. 166-167. Ook Nieuwenhuizen 2010, p. 52-53
gebruikt hiervoor de term fiscale kwalificatie. Hij maakt evenwel een onderscheid tussen de kwalificatie van
feiten (normgerelateerde werkelijkheid) en de interpretatie van feiten (feitelijke werkelijkheid). Zie hiervoor
p. 13. Hij plaatst het fenomeen fiscale kwalificatie op p. 136-138 in de context van de kwalificcatie van de feiten. Naar mijn mening kan de toepassing van de economische realiteit ook leiden tot een vaststelling van de
feitelijke werkelijkheid, namelijk wanneer partijen anders handelen dan contractueel is vastgelegd.
Langereis 1988, p. 16-18. In gelijke zin Van Kesteren 2004, p. 6, die eraan toevoegt dat de vaststelling van
eventuele oogmerken van belastingplichtigen hierbij niet nodig is. Zie ook Niessen/Hofstra 2010, p. 189.
Langereis 1988, p. 20-21.
Langereis 1988, p. 21, die daaraan toevoegt dat de omvorming niet alleen moet worden toegepast bij een belastingbesparende handeling maar ook wanneer de rechtshandeling tot een ongerechtvaardigd hoge heffing
leidt.
IJzerman p. 68.
Nieuwenhuizen 2010, p. 177.
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koop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule na vervreemding van de polis
met toepassing van de fiscale kwalificatie kon worden aangemerkt als de afkoop van
die polis door de vervreemder. De Hoge Raad oordeelde dat het toepassen van een
fiscale kwalificatie die afwijkt van de civielrechtelijke kwalificatie mogelijk is als de gekozen civielrechtelijke rechtsvorm niet aanvaardbaar is gezien het economische resultaat en de strekking van de belastingwet.92
Uit het bovenstaande blijken drie zaken. Ten eerste komt uit de omschrijving van de
fiscale kwalificatie in de literatuur en het aangehaalde arrest naar voren dat de term
fiscale kwalificatie wordt gebruikt in de context van de directe belastingen. Ten tweede
blijkt de afwijking van het civiele recht door middel van de fiscale kwalificatie in de
directe belastingen meer de functie van een afzonderlijke methode van rechtsvinding
te vervullen dan bij de toepassing van de economische realiteit in de btw het geval is.
Ten derde: als er al een parallel tussen fiscale kwalificatie in de directe belastingen en
economische realiteit in de btw kan worden getrokken, dan vertoont de fiscale kwalificatie nog de meeste overeenkomsten met het hiervoor onderscheiden stap 3 in de toepassing van de economische realiteit. 93 In de rest van dit onderzoek laat ik daarom de
term fiscale kwalificatie achterwege en gebruik ik de – ook door het HvJ consequent
gebruikte – term economische realiteit. 94
4.5.4

Samenstel van rechtshandelingen

Tot nu toe is in het midden gebleven of de economische realiteit slechts kan worden
toegepast op een enkele rechtshandeling of wellicht ook op een samenstel van
rechtshandelingen. Het voorbeeld van het arrest DFDS in paragraaf 4.5.2.3 heeft betrekking op één enkel feit, namelijk de afzonderlijke vennootschap die als een vaste
inrichting van het moederbedrijf werd aangemerkt.95 Daarom wordt nu afzonderlijk
aandacht besteed aan de vraag of toepassing van de economische realiteit op een samenstel van rechtshandelingen ook mogelijk is.
Nieuwenhuizen geeft aan dat het belastingrecht in beginsel wordt toegepast op de afzonderlijke handelingen.96 Hij onderkent echter normgerelateerde argumenten voor
een zogeheten complexbenadering. Voor een dergelijke benadering is reden als de
92
93
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HR 15 december 1999 nr. 33830 ECLI:NL:HR:1999:AA3862, r.o. 3.4. De Hoge Raad heeft in deze zaak die
toepassing van de fiscale kwalificatie overigens afgewezen.
Die parallel is volgens de Commissie Misbruik van recht 2016, p. 91, niet zonder meer te trekken. Zij concludeert dat uit de rechtspraak van het HvJ niet kan worden opgemaakt dat het met de term economische realiteit doelt op wat in Nederland fiscale kwalificatie wordt genoemd.
In de btw-rechtspraak van het HvJ komt de term fiscale kwalificatie namelijk helemaal niet voor.
Bij nadere beschouwing werkt de fiscale kwalificatie echter iets gecompliceerder uit. Oorspronkelijk verrichtte de dochter een belaste bemiddelingsdienst aan haar moeder. De kwalificatie van de dochter als vaste inrichting van de moeder maakt dat zij een niet-belastbare interne dienst verricht aan haar moeder en een belaste
reisbureaudienst aan de reiziger.
Nieuwenhuizen 2010, p. 218.
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rechtshandelingen met elkaar samenhangen. Dat is volgens Nieuwenhuizen het geval
als de verschillende rechtshandelingen reeds zijn voorbereid en de rechtswil van partijen gericht is op het eindresultaat van het samenstel van rechtshandelingen.97 Het
gelijkheidsbeginsel vraagt in dit soort gevallen om een complexbenadering.98 Ook Van
Kesteren acht een complexbenadering mogelijk.99
De toepassing van de economische realiteit is overigens niet uitsluitend een Nederlands fenomeen. Ook het Verenigd Koninkrijk kent een dergelijke methode, waarbij zo
nodig wordt uitgegaan van een complexbenadering. Zo wijst Vella erop dat de Britse
rechter traditioneel rechtshandelingen beschouwt naar hun ‘legal substance’ en dat de
marges voor een meer economische benadering smal zijn.100 Hij beschrijft hoe er sinds
de Ramsay-zaak echter meer ruimte is gekomen voor een ‘realistic view of facts’. Deze
realistische feitenbenadering hangt nauw samen met een interpretatie van de wetsbepaling naar doel en strekking, waardoor het mogelijk werd een samenstel van
rechtshandelingen in zijn samenhang te beschouwen in plaats van iedere rechtshandeling afzonderlijk te beoordelen.101
De Ramsay-zaak ging over een constructie waarbij kunstmatig een verrekenbaar verlies voor de vennootschapsbelasting werd gecreëerd om de verschuldigde vennootschapsbelasting te ontwijken. De constructie bestond in een samenstel van transacties
waarbij enerzijds een goed werd verkocht met verlies en anderzijds een ander goed
werd verkocht met winst die vrijgesteld was van vennootschapsbelasting. Op die manier bleef Ramsay financieel in precies dezelfde positie als voor de transacties. Alleen
kon Ramsay het verlies uit de verkoop van het ene goed verrekenen met de winst uit
zijn normale bedrijfsactiviteiten. Lord Wilberforce, één van de rechters in de Ramsayzaak, oordeelde:
“To force the courts to adopt, in relation to closely integrated situations, a step by step,
dissecting, approach which the parties themselves may have negated, would be a denial rather than an affirmation of the true judicial process.”102
Uit de analyse in deze en de vorige paragraaf blijkt dat de economische realiteit betrekking heeft op de waardering en weging van de feiten in het licht van de fiscale rechtsnorm. In dat proces komt de in paragraaf 4.2 vastgestelde wisselwerking tussen de
rechtsnorm en de feiten duidelijk tot uiting. De rechtsnorm “kleurt” als het ware de
97
98
99

Nieuwenhuizen 2010, p. 212.
Nieuwenhuizen 2010, p. 214 en 218.
Van Kesteren 2004, p. 14, waar hij aangeeft dat het wegdenken van tussenstapjes, zoals in de Halifax-zaak, veel
lijkt op fiscale kwalificatie.
100 Vella 2013, p. 259-260.
101 Vella 2013, p. 260.
102 WT Ramsay Ltd v Inland Revenue Commissioners [1981] UKHL 1 (12 March 1981) http://www.bailii.org/
uk/cases/UKHL/1981/1.html. Voor een verdere analyse over de Ramsay-doctrine en de ontwikkelingen in de
Britse rechtspraak: Nieuwenhuizen 2010, p. 80-83 en het artikel van Vella 2013 in zijn geheel.
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feiten en transformeert ze in rechtsfeiten. Hoewel dit proces dus normgestuurd is, heeft
het betrekking op het feitelijke aspect van de rechtsvinding. De door Nieuwenhuizen
gemunte term normgerelateerde werkelijkheid geeft dit adequaat weer.103
4.5.5

Begrenzing door rechtszekerheidsbeginsel

Hiervoor is aangegeven dat het gelijkheidsbeginsel ervoor kan pleiten om de belastingheffing niet te baseren op de door partijen gekozen civielrechtelijke vorm maar op de
economische realiteit van de feiten. Belastingplichtigen kiezen er vaak voor hun rechtsverhouding op een bepaalde manier juridisch vorm te geven (mede) vanwege de daaraan verbonden fiscale gevolgen. Deze gevolgen mogen zij op basis van de betrokken
belastingwet in beginsel ook verwachten. Wanneer een rechter de feiten anders kwalificeert en het verwachte fiscale gevolg niet laat intreden, kan dat door belastingplichtigen als verrassend ervaren worden.
In de literatuur bestaat er dan ook consensus over dat de toepassing van de economische realiteit beperkt wordt door het beginsel van de rechtszekerheid.
Zo geeft Geppaart aan dat het beginsel van de gelijkmatigheid van de belastingheffing,
waarop de economische-realiteitsbenadering steunt, beperkt wordt door de rechtszekerheid.104 Hij concludeert dat deze benaderingswijze er niet toe mag leiden dat belasting wordt geheven anders dan op wettelijke grondslag.105 IJzerman waarschuwt ervoor
dat conversie een sluipende buitenwerkingstelling van de wet kan inhouden.106 Nieuwenhuizen wijst op het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.107
Uit het bovenstaande komt naar voren dat gerechtvaardigde verwachtingen van belastingplichtigen over de wijze waarop de belastingwet op de door hen gekozen rechtsvorm wordt toegepast, van groot belang blijven. Toepassing van de economische realiteit kan niet zo ver gaan dat deze verwachtingen volstrekt terzijde worden gesteld. Van
Kesteren merkt in dit verband op:
“Fiscale kwalificatie kan mijns inziens niet meer worden gehanteerd op het moment
dat het legaliteitsbeginsel te veel geweld wordt aangedaan.”108
Zo kan men zich een geval voorstellen waarbij C goederen voor zijn vrijgestelde handelingen wil verwerven. A kan deze goederen leveren aan C, maar dan krijgt C te maken met niet-aftrekbare btw over de volledige aankoopprijs. Daarom wordt besloten B
103
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Nieuwenhuizen 2010, p. 108.
Geppaart 1965, p. 165.
Geppaart 1965, p. 169.
IJzerman 1991, p. 69.
Nieuwenhuizen 2010, p. 125 en 215. Anders: Langereis 1988, p. 22 en Schoordijk 1997, p. 935-936.
Van Kesteren 2004, p. 15.
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op te richten, die de goederen zal aankopen en aan C zal verhuren.109 Van Kesteren
wijst erop dat fiscale kwalificatie nog mogelijk is, wanneer partijen handelen alsof B
niet bestaat.110 In dat geval leidt een complexbenadering ertoe, dat, in overeenstemming met de werkelijke rechtsverhouding A-C, het subject B ertussenuit valt. Wanneer
partijen hun overeenkomsten echter volledig naleven, mogen zij de gerechtvaardigde
verwachting koesteren dat er twee rechtsverhoudingen zijn, namelijk A-B en B-C en
dat B in beginsel de btw kan aftrekken. Het aannemen van een rechtstreekse rechtsverhouding (een levering) A-C levert dan een te grote spanning met het rechtszekerheidsbeginsel op.
In een dergelijk geval eindigen de mogelijkheden voor de toepassing van de economische realiteit. Hooguit kan dan het verwachtingspatroon van de belastingplichtige worden doorbroken ten gunste van het gelijkheidsbeginsel door middel van misbruik van
recht.111
4.5.6

Conclusie economische realiteit

Op basis van het voorgaande kan nu een verbinding gelegd worden met de vormen van
belastingbesparing uit hoofdstuk 3. Wanneer de rechter een geval van belastingontwijking gezien doel en strekking van de wet niet aanvaardbaar acht, kan hij die belastingontwijking bestrijden met behulp van de economische realiteit. Dit houdt in dathij de
feiten beziet en weegt vanuit het referentiekader van de fiscale rechtsnorm. Hierdoor
kunnen rechtshandelingen voor het fiscale recht anders worden gekwalificeerd dan op
basis van het civiele recht zou worden verwacht. Voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel kan de toepassing van de economische realiteit in drie stappen worden verdeeld.
Bij stap 1 worden de contracten als uitgangspunt genomen voor de toepassing van de
Btw-richtlijn. In die stap is afwijking van het civiele recht niet aan de orde.
Stap 2 houdt een afwijking van het civiele recht in door de toepassing van Unierechtelijke begrippen om een gelijke toepassing van de Btw-richtlijn in alle lidstaten te waarborgen.
Stap 3 is een verdere afwijking van het civiele recht waarbij omwille van de goede werking van het Unierechtelijke btw-stelsel wordt afgeweken van de civielrechtelijke
rechtsbetrekkingen. Hierbij is het in beginsel mogelijk een complexbenadering te hanteren, die inhoudt dat een samenstel van rechtshandelingen fiscaalrechtelijk anders
wordt gekwalificeerd dan civielrechtelijk.
109 Het voorbeeld is ontleend aan Van Kesteren 2004, p. 15-16.
110 Van Kesteren 2004, p. 15. Ik gebruik hier met opzet de term fiscale kwalificatie, omdat Van Kesteren die in zijn
oratie heeft gebruikt. Zelf geef ik de voorkeur aan de term economische realiteit.
111 Van Kesteren 2004, p. 16.
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De rechtvaardiging voor het toepassen van de economische realiteit wordt gevonden in
het gelijkheidsbeginsel.
Anderzijds moet recht worden gedaan aan de gerechtvaardigde verwachtingen die belastingplichtigen mogen koesteren over de fiscale gevolgen van de wijze waarop zij hun
rechtsverhoudingen juridisch vorm hebben gegeven. Het rechtszekerheidsbeginsel begrenst dus de mogelijkheden om dit verwachtingspatroon te doorbreken. Wanneer de
toepassing van de economische realiteit gezien het rechtszekerheidsbeginsel te ver
gaat, is toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht nog de enige mogelijkheid voor de rechter om de belastingontwijking tegen te gaan.
4.6

Misbruik van recht

4.6.1

Functie: rechtsgelijkheid

Het laatste rechtsinstrument dat de rechter tot zijn beschikking heeft tegen ongewenste belastingbesparing is het instrument van fraus legis of misbruik van recht. Dit instrument kan worden gebruikt voor gevallen waarin een belastingplichtige een rechtsvorm uitdrukkelijk heeft gekozen met het oog op de fiscale rechtsregels.112 Het HvJ
definieert misbruik als een zuiver kunstmatige constructie die geen verband houdt met
de economische realiteit en alleen bedoeld is om een fiscaal voordeel te behalen.113
Het nationaalrechtelijke begrip fraus legis en het Unierechtelijke begrip misbruik van
recht worden hier naast elkaar gebruikt. Naar mijn mening is deze nevenschikking
gerechtvaardigd. Zo wijst A-G Wattel er in zijn conclusie in een zaak over een btw-structuur met ziekenhuisapparatuur op dat het Unierechtelijke rechtsinstrument misbruik
van recht vergelijkbaar is met het nationale begrip fraus legis.114 In zijn noot onder
BNB 2001/394 is hij meer uitgesproken. Daar concludeert hij dat het fraus-legisleerstuk ook op communautair niveau bestaat bij misbruik van Unierecht.115 Ook Nieuwenhuizen ziet fraus legis en misbruik van recht als dezelfde rechtsvindingstechniek.116
Verder blijkt ook de Hoge Raad de termen fraus legis, wetsontduiking en misbruik van
recht als synoniem te zien.117 In het vervolg zal daarom de term misbruik van recht
worden gehanteerd, tenzij de precisie in het aanhalen van schrijvers het gebruik van
een andere term vergt.
112 Geppaart 1965, p. 188 en Langereis 1988, p. 16.
113 O.a. HvJ 22 mei 2008 C-162/07 (Ampliscientifica en Amplifin) ECLI:EU:C:2008:301 punt 28. Opvallend is dat
Geppaart 1965, p. 188 juist stelt dat er bij wetsontduiking (fraus legis/misbruik) geen verstoring is van de samenhang tussen de rechtsvorm en de economische werkelijkheid.
114 Conclusie A-G Wattel van 11 december 2002 nr. 37 641 t/m 27 648 ECLI:NL:PHR:2007:BB9006 punt 5.3.. Uit
Van Kesteren 2004, p. 5 en p. 18 valt af te leiden dat ook hij het nationaalrechtelijke fraus legis en het Unierechtelijke misbruik van recht als hetzelfde rechtsinstrument beschouwt. Anders: Swinkels 2006, p. 1323.
115 HvJ 26 oktober 1999 C-294/97 (Eurowings) ECLI:EU:C:1999:524 BNB 2001/394, punt 7 van de noot.
116 Nieuwenhuizen 2010, p. 17-18.
117 HR 10 februari 2012 nr. 08/05217 ECLI:NL:HR:2012:BK1057 r.o. 3.3.1.
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Geppaart ziet twee aspecten aan het instrument van fraus legis of, zoals hij het noemt:
wetsontduiking. Het eerste is het feitelijke aspect, dat tot uiting komt in een bewust
gekozen ongebruikelijke juridische constructie waaraan de belastingwet minder ongunstige gevolgen verbindt dan aan de ontweken juridische constellatie. Het juridische
aspect houdt in dat de aan de wetsbepaling ten grondslag liggende norm tot gelding
wordt gebracht in gevallen die niet onder de tekst van die bepaling vallen.118 Wetsontduiking heeft betrekking op gevallen waarin de in de wetsbepaling geformuleerde
norm tot belastingplicht zou moeten leiden maar de tekst van de wetsbepaling daarvoor onvoldoende houvast geeft. Het gaat daarbij om constructies die doel en strekking van de norm zo dicht naderen dat de norm zou worden miskend wanneer zij er
niet onder gebracht zouden worden. Uiteindelijk gaat het voor Geppaart dan ook om
gelijke behandeling van economisch gelijke gevallen.119
Ook IJzerman wijst erop dat het instrument van fraus legis bedoeld is om de rechtsgelijkheid te bevorderen door doel en strekking van de wetsbepaling tot gelding te brengen voorbij de bewoordingen van de wetsbepaling.120 Van Kesteren wijst op het neutraliteitsbeginsel als uitdrukking van het gelijkheidsbeginsel.121 Ook Nieuwenhuizen ziet
het beginsel van gelijke behandeling als rechtvaardiging voor een instrument als het
verbod van misbruik van recht.122 Specifiek over het Unierechtelijke rechtsinstrument
misbruik van recht merkt Dourado op:
“Although the approach of the Court of Justice regarding the fight against abusive
practices is always formal (…), the underlying reason for that fight is equality.”123
Uit bovenstaande literatuur komt dan ook een belangrijke functie van het instrument
misbruik van recht naar voren, namelijk het bevorderen van de rechtsgelijkheid.
4.6.2

Afbakening ten opzichte van de economische realiteit

In paragraaf 4.5 is gebleken dat de rechtsgelijkheid de reden is om de feiten te beschouwen naar hun economische realiteit in het licht van doel en strekking van de wet. Daarbij kan zo nodig een complexbenadering worden gehanteerd. Zoals eerder opgemerkt
118
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Geppaart 1965, p. 188.
Geppaart 1965, p. 189.
IJzerman 1991, p. 91.
Van Kesteren 2004, p. 16, wijst op dit aspect in het kader van de vraag of het motiefvereiste van fraus legis wel
past in het objectieve karakter van de omzetbelasting. Van Kesteren betoogt dat uit dit karakter niet kan
worden afgeleid dat het de rechter niet zou zijn toegestaan misbruik te bestrijden met fraus legis. Zie hiervoor
Van Kesteren 2004, p. 17. Zie ook Lamers 1995, p. 388., Nieuwenhuizen 2003, p. 1978-1979 en conclusie A-G
Wattel 11 december 2002 nrs. 37641 t/m 37648 ECLI:NL:PHR:2007:BB9006 punt 5.3. Anders: Kortenaar
1990, p. 67 en Van Dongen 1999, p. 352-353.
122 Nieuwenhuizen 2010, p. 20. Daarbij wijst hij erop dat misbruik van bestuursrecht, waarvan belastingrecht
onderdeel is, door een individuele burger een indirecte, ongerechtvaardigde benadeling van andere burgers
inhoudt. Verder Nieuwenhuizen 2010, p. 36-37.
123 Dourado 2011, p. 470.
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definieert het HvJ misbruik als een volstrekt kunstmatige constructie die geen verband
houdt met de economische realiteit en alleen is opgezet om een belastingvoordeel te
verkrijgen.124 Ook het rechtsinstrument misbruik van recht knoopt dus aan bij de economische realiteit van de feiten in het licht van doel en strekking van de richtlijn of de
wet. Dat werpt de vraag op hoe het rechtsinstrument misbruik van recht moet worden
afgebakend ten opzichte van de economische realiteit.
Voor de beantwoording van deze vraag is het allereerst nuttig om nog eens in herinnering te roepen dat een belastingplichtige in principe de vrijheid heeft om zijn activiteiten zo vorm te geven dat zijn belastingschuld beperkt blijft. Deze keuzevrijheid is algemeen aanvaard.125
Dit brengt Geppaart tot de conclusie dat wetsontduiking alleen aan de orde kan komen, wanneer de normale rechtsvindingsmethoden zijn uitgewerkt. De afbakening
tussen de keuzevrijheid van de belastingplichtige en de wenselijkheid van gelijke behandeling moet plaatsvinden door wetsontduiking, waarbij aan de toepassing van dat
instrument voorwaarden gesteld moeten worden.126 IJzerman is het hiermee eens. Hij
voegt hieraan toe dat aan de toepassing van fraus legis twee voorwaarden gesteld moeten worden: ten eerste een ontgaansmotief en ten tweede strijd met doel en strekking
van de wet.127
Van Kesteren wijst op het legaliteitsbeginsel. Op grond van dit beginsel mogen belastingplichtigen verwachten dat de wet zo op hun transacties wordt toegepast, als uit de
bewoordingen van de wet blijkt. De economische realiteit kan volgens Van Kesteren
niet meer worden toegepast, wanneer dit verwachtingspatroon te zeer geweld wordt
aangedaan. De doorbreking van het legaliteitsbeginsel vraagt dan om een rechtvaardiging.128 Deze rechtvaardiging kan worden gegeven door middel van misbruik van
recht.129
Nieuwenhuizen is van mening dat misbruik van recht geen bijzondere vorm van
rechtsvinding is, maar slechts het afwegen van het gelijkheids- en het rechtszekerheidsbeginsel. Hij ziet het verschil tussen de economische realiteit en misbruik van recht in
de mate waarin de toepassing van de fiscale rechtsnorm voor de belastingplichtige kenbaar is. Bij misbruik van recht is die kenbaarheid minder dan bij de economische realiteit. De aantasting van de rechtszekerheid is volgens Nieuwenhuizen bij misbruik van
124 O.a. HvJ 22 mei 2008 C-162/07 (Ampliscientifica en Amplifin) ECLI:EU:C:2008:301 punt 28, HvJ 12 juli 2012
C-326/11 (J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard) ECLI:EU:C:2012:461 punt 35 en HvJ 26 februari
2019 C-115/16 , C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134 punt 109.
125 Op deze plek volsta ik met een verwijzing naar o.a. Geppaart 1965, p. 189, IJzerman 1991, p. 100-105 en
Nieuwenhuizen 2010, p. 28-29.
126 Geppaart 1965, p. 189.
127 IJzerman 1991, p. 131. Zie ook Lamers 1995, p. 385
128 Van Kesteren 2004, p. 15-16.
129 Van Kesteren 2004, p. 18.
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recht zo sterk, dat de rechtsbescherming van de belastingplichtige meer aandacht verdient. Het verschil tussen economische realiteit en fraus legis is volgens hem dus een
verschil in verantwoording van de beslissing.130
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat zowel de economische realiteit als
het rechtsinstrument misbruik van recht bedoeld zijn om de fiscale rechtsnorm zo
goed mogelijk tot gelding te brengen. Beide instrumenten vinden de reden van hun
toepassing in het gelijkheidsbeginsel. Beide instrumenten houden in dat (complexen
van) rechtshandelingen worden gekwalificeerd naar hun economische realiteit. Belastingplichtigen hebben echter gerechtvaardigde verwachtingspatronen omtrent de toepassing van de belastingwet op hun rechtshandelingen. De toepassing van de wet moet
voor hen kenbaar en voorzienbaar zijn. Het zonder meer uitgaan van de economische
realiteit van (het samenstel van) de rechtshandelingen is in dergelijke gevallen niet
meer toereikend om recht te doen aan het verwachtingspatroon van de belastingplichtige. Het rechtszekerheidsbeginsel vergt dan een zwaardere motivering. Deze motivering kan gegeven worden door de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van
recht, waarbij die toepassing afhankelijk is gesteld van een aantal voorwaarden waaraan de rechter moet toetsen.
Dit betekent dat de functie van het rechtsinstrument misbruik van recht als borging
van de rechtsgelijkheid in zoverre kan worden gepreciseerd, dat deze functie ten opzichte van die van de economische realiteit als een vangnetfunctie kan worden geduid.
Daarnaast komt uit het voorgaande in het kader van de rechtszekerheid een tweede
functie van dit instrument naar voren, namelijk een rechtsbeschermende functie.
4.6.3

Toepassingsvoorwaarden

4.6.3.1
Introductie toepassingsvoorwaarden
De toepassingsvoorwaarden voor het rechtsinstrument misbruik van recht zijn onder
andere geformuleerd in het arrest Halifax. Het HvJ overweegt:
“74 Gelet op deze overwegingen is, om te kunnen vaststellen of er op BTW-gebied
sprake is van misbruik, kennelijk ten eerste vereist dat de betrokken transacties, in
weerwil van de formele toepassing van de voorwaarden die worden opgelegd door de
desbetreffende bepalingen van de Zesde richtlijn en de nationale wettelijke regeling tot
omzetting van deze richtlijn, ertoe leiden dat in strijd met het door deze bepalingen
beoogde doel een belastingvoordeel wordt toegekend.

130 Nieuwenhuizen 2010, p. 245-253. Nieuwenhuizen gebruikt in dit kader overigens de termen fiscale kwalificatie en fraus legis. Uit HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 55 zou echter
kunnen worden afgeleid, dat het HvJ het rechtsinstrument misbruik van recht wel als een bijzondere vorm
van rechtsvinding ziet. Het HvJ overweegt daar namelijk dat de rechter zijn onderzoek (of sprake is van één
of meer prestaties voor de btw) kan uitbreiden door te zoeken naar aanwijzingen voor misbruik.
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75 Ten tweede moet uit een geheel van objectieve factoren blijken dat het wezenlijke doel van de betrokken transacties erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen.
(…)”131
Het eerste criterium kan worden aangeduid met het objectieve element. Het tweede
met het het subjectieve element.132 Hieronder worden beide vereisten aan een nadere
beschouwing onderworpen, zodat kan worden vastgesteld op welk aspect of op welke
aspecten van de rechtsvinding het rechtsinstrument misbruik van recht betrekking
heeft.
4.6.3.2
Objectief element
Het objectieve element houdt in dat de rechter twee zaken vaststelt. Ten eerste moet de
rechter vaststellen wat de aan de betrokken richtlijn- of wetsbepaling ten grondslag
liggende norm is. Hij spoort aldus het doel van de betrokken bepaling op.133 Dat doel
vormt het toetsingskader om te beoordelen of de betrokken transacties, hoewel zij naar
de tekst van de betrokken bepaling leiden tot een belastingvoordeel, wel werkelijk
recht geven op dat belastingvoordeel.
Geppaart wijst erop dat het leerstuk van de wetsontduiking feitelijke en juridische elementen heeft. Het juridische element heeft betrekking op de werkingssfeer van de
norm die aan de wet ten grondslag ligt. Het feitelijke element wordt gevormd door de

131 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121, punten 74 en 75. In iets andere bewoordingen waren deze voorwaarden al eerder geformuleerd in HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695 punt 52-53 (uitvoerrestitituties voor landbouwproducten), HvJ 29 april 2004
C-487/01 en C-7/02 (Gemeente Leusden en Holin Groep) ECLI:EU:C:2004:263 punt 78 inzake de btw, HvJ
21 juli 2005 C-515/03 (Eichsfelder Schlachtbetrieb) ECLI:EU:C:2005:491 punt 39 (uitvoerrestitutie rundvlees). Verder zijn deze voorwaarden aan te treffen in latere arresten als HvJ 13 maart 2014 C-155/13 (SICES
e.a.) ECLI:EU:C:2014:145 punt 31-33 (tariefcontingenten bij invoer van knoflook), HvJ 17 juli 2014 C-58/13
(Torresi) ECLI:EU:C:2014:2088 punt 44-46 (vrijheid van vestiging advocaten), HvJ 28 juli 2016 C-423/15
(Nils-Johannes Kratzer) ECLI:EU:C:2016:604 punt 38-40 (sociale politiek; gelijke behandeling in arbeid en
beroep) en HvJ 26 februari 2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.)
ECLI:EU:C:2019:134 punt 124 (interest- en royaltyrichtlijn). In andere zaken fungeert het verbod van misbruik van recht als rechtvaardiging voor specifieke antimisbruikwetgeving. Zie o.a. HvJ 16 juli 1998 C-264/96
(ICI) ECLI:EU:C:1998:370 punt 26 (vrijheid van vestiging), HvJ 9 maart 1999 C-212/97 (Centros)
ECLI:EU:C:1999:126 punt 24 (vrijheid van vestiging), HvJ 7 juni 2007 C-178/05 (Commissie-Griekenland)
ECLI:EU:C:2007:317 punt 32 (kapitaalsbelasting) en HvJ 28 oktober 2010 C-72/09 (Établissements Rimbaud
ECLI:EU:C:2010:645 punt 34 (vrij verkeer van kapitaal; belasting op onroerend goed in Frankrijk alleen geheven van niet-ingezeten rechtspersonen.)
132 De termen objectief en subjectief element ontleen ik aan HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke)
ECLI:EU:C:2000:695 punt 52-53.
133 Schoordijk 1997, p. 937 meent in de formuleringen van Geppaart te lezen dat die norm een statisch gegeven
is. Schoordijk ziet de wetsbepaling eerder als een beginpunt voor juridisch redeneren en staat een meer economische benadering voor. Ik betwijfel of de benadering van Schoordijk wel zoveel verschilt van die van
Geppaart, aangezien het ook volgens Geppaart 1965, p. 189, erom gaat economisch gelijke gevallen gelijk te
behandelen. Ook IJzerman 1991, p. 135-137, wijst erop dat bij de bepaling van doel en strekking van de wet
moet worden aangesloten bij de door de wetgever beoogde economische realiteit. In verband met de rechtszekerheid wijst IJzerman echter een radicale ‘substance-over-form-benadering’ af. Verder wijst ook Nieuwenhuizen 2010, p. 36, op de gelijke behandeling van economisch gelijke gevallen.
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toepassingsvoorwaarden of elementen van de wetsontduiking.134 Eén van die elementen is volgens Geppaart het objectieve element, dat verband houdt met de gekunsteldheid of ongebruikelijkheid van de rechtshandelingen. Hij wijst er in dit verband op dat
de Nederlandse rechtspraak voor de aanwezigheid van wetsontduiking eist dat de
rechtshandeling niet is aangegaan om haar reële praktische betekenis.135 Naar mijn mening sluit de analyse van Geppaart aan bij het syllogisme uit paragraaf 4.2, waarin de
major wordt gevormd door de fiscale rechtsnorm en de minor door de feiten.
IJzerman ziet de strijd met doel en strekking van de wet als een objectieve toepassingsvoorwaarde die het recht betreft.136 Hij wijst erop dat aansluiting bij de door de wetgever beoogde economische realiteit belangrijke aanwijzingen kan opleveren om vast te
stellen of de belastingplichtige handelt in strijd met doel en strekking van de wet. Vanwege de rechtszekerheid zijn doel en strekking van concrete wettelijke bepalingen
maatgevend.137 IJzerman betoogt dat onderliggende beginselen138 of het systeem van de
wet139 vanwege het rechtszekerheidsbeginsel niet of nauwelijks een rol kunnen spelen
bij de bepaling of sprake is van strijd met doel en strekking.
Nieuwenhuizen hanteert een breder perspectief. Voor de vaststelling van doel en strekking kiest hij voor het perspectief van de wetsbepaling in relatie tot haar omgeving,
waarmee hij bedoelt dat doel en strekking moeten worden beoordeeld aan de hand van
de plaats en functie van de bepaling in het systeem van de wet.140 Hij ziet het objectieve
element als een beroep op een economische benadering teneinde het gelijkheidsbeginsel tot gelding te brengen.141
Saydé legt in zijn onderzoek naar misbruik van Unierecht de nadruk op het subjectieve
element, omdat dat vereiste de legitimiteit van de in de beoordeling betrokken transacties vaststelt. Het objectieve element heeft volgens hem de functie om vast te stellen of
de door de burger gemaakte rechtskeuze wenselijk is of niet. Het gaat bij deze teleologische beoordeling om de vaststelling of het Unierecht die rechtskeuze moet honoreren.142
Deze teleologische beoordeling kent wel een bijzonder aspect in die zin, dat er weinig
tot geen openbare stukken zijn waaruit de rechter de bedoeling van de Unietwetgever

134 Geppaart 1965, p. 188.
135 Geppaart 1965, p. 193-194. In de misbruiktest van het HvJ speelt de gekunsteldheid een rol in de beoordeling
van het subjectieve element. Zie o.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 81.
136 IJzerman 1991, p. 131.
137 IJzerman 1991, p. 135-137.
138 IJzerman 1991, p. 139.
139 IJzerman 1991, p. 144-145.
140 Nieuwenhuizen 2010, p. 30-31.
141 Nieuwenhuizen 2010, p. 246.
142 Saydé 2012, p. 94.
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kan afleiden.143 Daarbij moet in het oog gehouden worden dat het in eerste instantie de
nationale rechter is, die het Unierecht moet uitleggen en toepassen. De nationale rechter kan – en de nationale rechter in hoogste instantie moet – in dat kader prejudiciële
vragen stellen aan het HvJ.144
Het HvJ heeft echter hetzelfde probleem als de nationale rechter. Het kan niet of maar
beperkt te rade gaan bij de totstandkomingsgeschiedenis van de betrokken Uniewetgeving. Mertens de Wilmars wijst op de rol van het HvJ in de Europese integratie, die
gericht is op geleidelijke en voortdurende ontwikkeling naar meer eenheid.145 Hij
merkt op dat het HvJ een systematisch-teleologische uitleggingsmethode hanteert,
waarbij het zich richt naar de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling
waarvan de uit te leggen bepaling een onderdeel vormt.146 Ook Kapteyn/VerLoren van
Themaat wijzen op de bijdrage van het HvJ aan de totstandkoming en goede werking
van de gemeenschappelijke markt door communautaire regels en bevoegdheden systematisch met elkaar in verband te brengen en te relateren aan de algemene en specifieke
doelstellingen van het Unierecht en zijn onderdelen. Met deze systematisch-teleologische methode heeft het HvJ volgens hen het Unierecht een maximale werking verleend
en tot een consistent rechtsstelsel gesmeed.147
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het HvJ zich voor de uitleg van doel en strekking van een bepaling van Unierecht zal richten naar de algemene opzet van de betrokken Unieregeling en de doelstellingen die de Uniewetgever met de regeling heeft willen
bereiken, teneinde de volle werking en de eenduidige toepassing van de Unieregeling
in de lidstaten te bereiken.
Hoewel de benaderingen van bovenstaande schrijvers dus op bepaalde punten verschillen, kan er voor de nadere duiding van het objectieve element een algemene lijn
aan ontleend worden. Het objectieve element vormt de uitdrukking van het gelijkheidsbeginsel in die zin dat economisch gelijke gevallen voor de belastingheffing gelijk
moeten worden behandeld. Het heeft daardoor enerzijds betrekking op het aspect van
de rechtsnorm in de rechtsvinding. De rechter moet namelijk vaststellen wat de aan de
wetsbepaling ten grondslag liggende norm is, dus welke economische realiteit de wetgever beoogt te belasten. Anderzijds houdt het objectieve element ook verband met het
aspect van de feiten in de rechtsvinding. De rechter moet namelijk ook vaststellen of
het samenstel van de betrokken transacties feitelijk economisch gelijk is aan de situatie
143 Zie Swinkels 2001, p. 104.
144 Artikel 267 VwEU. De verplichting voor rechter in hoogste instantie om een vraag te stellen aan het HvJ bestaat niet, wanneer het HvJ de betrokken bepaling van Unierecht al eerder heeft uitgelegd (acte éclairé) of
wanneer buiten twijfel is hoe de betrokken bepaling van Unierecht moet worden uitgelegd (acte clair). Zie
HvJ 6 oktober 1982 C-283/81 (CILFIT) ECLI:EU:C:1982:335 punt 13-14 en 16.
145 Mertens de Wilmars 1990, p. 9.
146 Mertens de Wilmars 1990, p. 10-11.
147 Kapteyn/VerLoren van Themaat 2003, p. 359. In gelijke zin Bomer 2012, p. 6, die het HvJ een belangrijke
motor achter de Europese eenwording noemt.
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welke volgens de tekst van de wetsbepaling belast wordt. Hierin wordt de in paragraaf
4.2 geanalyseerde wisselwerking tussen rechtsnorm en feiten weerspiegeld. De vraag of
het samenstel van de betrokken transacties economisch gelijk is aan de situatie die de
wetgever wil belasten, lijkt daarmee thuis te horen op het terrein van het subjectieve
element. Geppaart rekent de beide elementen van de misbruiktest echter tot het feitelijke element van het leerstuk misbruik van recht.148 In hoofdstuk 9 zal nader worden
ingegaan op de vraag hoe de elementen van de Unierechtelijke misbruiktest in het
syllogisme van paragraaf 4.2 passen.
4.6.3.3
Subjectief element
Het subjectieve element betreft dus de vraag of het wezenlijke doel van de betrokken
transacties de verkrijging van een belastingvoordeel is.
Geppaart lijkt het subjectieve element op te vatten als de bedoeling om belasting te
ontgaan.149 IJzerman wijst primair op de keuzevrijheid van belastingplichtigen om hun
rechtsvorm zo te kiezen dat hun belastingschuld beperkt blijft. Het rechtszekerheidsbeginsel vergt dat fiscale verplichtingen kenbaar en voorspelbaar zijn.150 IJzerman is
dan ook van mening dat het subjectieve element een toets is die de rechtszekerheid
moet garanderen.151
Schoordijk ziet daarentegen helemaal niets in het subjectieve element. Volgens hem is
de geestesinstelling van de belastingplichtige onvoldoende om onderscheid te maken
tussen fraus legis en aanvaardbaar geachte belastingplanning.152 Volgens Schoordijk is
volledige objectivering noodzakelijk.153 Hij ziet meer in de beoordeling of een rechtshandeling een rechtens relevante strekking heeft. Met andere woorden: of de rechtshandeling fiscaalrechtelijk van een juiste afweging van de belangen van het individu en de
gemeenschap getuigt. Uiteindelijk gaat het er bij Schoordijk om of een belastingplichtige het redelijke vertrouwen kan hebben al dan niet belast te worden. Daarbij moet de
rechter de belangen van de burger en de staat afwegen.154 Uiteindelijk ziet hij fraus legis
als analogische wetstoepassing, wat inhoudt dat feit A, dat tot een ongerechtvaardigd
belastingvoordeel leidt, wordt behandeld als feit B, dat niet tot dat voordeel leidt.155
148 Geppaart 1965, p. 188. Geppaart gebruikt zelf de term wetsontduiking. Dat is verklaarbaar: zijn onderzoek
gaat niet over het Unierecht en het Unierechtelijke concept misbruik van recht was ten tijde van zijn onderzoek nog niet bekend.
149 Geppaart 1965, p. 192-193. Geheel duidelijk is niet hoe hij het motiefvereiste ziet. In de aangehaalde pagina’s
geeft hij uitsluitend een beschrijving van de opvattingen in buitenlandse en Nederlandse literatuur die alle
uitgaan van deze opvatting van het motiefvereiste.
150 IJzerman 1991, p. 100.
151 IJzerman 1991, p. 108.
152 Schoordijk 1997, p. 941. Schoordijk gebruikt hier de termen ontduiken en ontgaan, maar uit de context en de
gegeven voorbeelden valt af te leiden dat het gaat om het onderscheid tussen fraus legis en aanvaardbaar geachte belastingplanning.
153 Schoordijk 1997, p. 940.
154 Schoordijk 1997, p. 942.
155 Schoordijk 1997, p. 939 en 941.
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Nieuwenhuizen is het met Schoordijk eens. Hij ziet het subjectieve element niet als een
afzonderlijk beoordelingscriterium voor de toepassing van fraus legis, maar als een
onderdeel van de vraag of de wetstoepassing op het eindresultaat van een samenstel
van rechtshandelingen voldoende kenbaar en voorspelbaar is. Dat is het geval als er
onvoldoende economisch reële motieven zijn voor de individuele transacties. Het gelijkheidsbeginsel vraagt dan om toepassing van de belastingwet op het uiteindelijke
feitelijke resultaat.156
Volgens Saydé houdt het subjectieve element in dat wordt beoordeeld of er voor de in
de beoordeling betrokken transacties, afgezien van het te behalen (belasting-)voordeel,
een economisch rationele verklaring bestaat.157
De opvattingen van bovenstaande schrijvers komen in zoverre overeen, dat het rechtszekerheidsbeginsel, in de zin van kenbaarheid en voorspelbaarheid van de wetstoepassing, normatief is bij de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht.
Daarbij dient bedacht te worden dat de belastingdienst moet bewijzen dat aan de voorwaarden voor de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht is voldaan en
daarbij alle relevante gegevens in aanmerking nemen.158 De rechter moet dan bij de
toetsing van het standpunt van de belastingdienst aan de hand van een onderzoek van
alle feiten nagaan of inderdaad sprake is van misbruik.159
De opvatting van Saydé over de inhoud van het subjectieve element is naar mijn mening bruikbaar voor het bewijs en de rechterlijke toetsing van de toepassing van het
rechtsinstrument misbruik van recht. Het aanknopen bij de economische rationaliteit
van de handelingen betekent dat wordt onderzocht of er naar objectieve factoren voor
de gekozen rechtshandelingen, afgezien van het daaraan verbonden belastingvoordeel,
economisch reële motieven bestaan. In de vorige paragraaf is gebleken dat het objectieve element verband houdt met het aspect van de rechtsnorm en het aspect van de
feiten in de rechtsvinding. Ook bij het subjectieve element is dit het geval. Hoewel het
onderzoek naar het wezenlijke doel van de transacties een feitelijke aangelegenheid is,
heeft de in paragraaf 4.2 geconstateerde wisselwerking tussen rechtsnorm en feiten tot
gevolg dat de fiscale rechtsnorm dit onderzoek stuurt. De vraag of er voor de betrokken
transacties, naast het belastingvoordeel, een economisch rationele verklaring bestaat,
156 Nieuwenhuizen 2010, p. 246-247. Nieuwenhuizen schrijft hier fraus legis, maar verstaat daaronder ook het
Unierechtelijke verbod van misbruik van recht.
157 Saydé 2012, p. 89. Saydé gebruikt hier met opzet het woord ‘rationality’ en niet ‘reality’, omdat die laatste term
de reikwijdte van het verbod van misbruik van recht zou reduceren tot gevallen van schijnhandelingen. Zie
Saydé 2012, p. 91.
158 HvJ 26 februari 2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134
punt 142.
159 O.a. HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 53 en en HvJ 26 februari 2019
C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134 punt 125 en de daar
aangehaalde rechtspraak.
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houdt gezien de wisselwerking met de fiscale rechtsnorm dus in, dat onderzocht wordt
of de belastingplichtige met de betrokken transactie(s) een situatie heeft gecreëerd die
in economische zin gelijk is aan de situatie die de wetgever heeft willen belasten. Deze
benadering borgt ook het rechtszekerheidsbeginsel. Voor een belastingplichtige die
transacties aangaat waarvoor, buiten het te behalen belastingvoordeel, geen economisch rationele verklaring bestaat, moet het voorzienbaar zijn dat de rechter de belastingheffing niet baseert op de transacties zoals zij zich op het eerste gezicht voordoen,
maar op de economische realiteit ervan.
Dit roept de vraag op of het subjectieve element zou moeten voorafgaan aan het objectieve element. Is het niet veeleer zo dat de vaststellingen die in het kader van het subjectieve element van de misbruiktest worden gedaan, bij de beoordeling van het objectieve element moeten worden afgezet tegen doel en strekking van de fiscale rechtsnorm?
Dit is stof voor nadere analyse die in hoofdstuk 9 zal worden uitgevoerd.
4.6.4

Voorbeeld toepassing misbruik van recht

Een voorbeeld van de toepassing van het verbod van misbruik van recht is het arrest
van de Hoge Raad van 10 februari 2012 nr. 08/05317 over een leasestructuur met ziekenhuisapparatuur.160 In deze zaak schafte een BV kostbare ziekenhuisapparatuur aan
die zij voor vijf jaar verhuurde aan het ziekenhuis. De aanschaf was gefinancierd door
middel van een lening van het ziekenhuis en de apparatuur was door de BV verpand
aan het ziekenhuis. Alle beslissingen over de inkoop werden genomen door het ziekenhuis. Het ziekenhuis verzorgde ook de administratie van de BV. Na vijf jaar zou het
ziekenhuis de aandelen in de BV kopen en een fiscale eenheid vormen met de BV.161
Aldus kon de BV de btw met betrekking tot de aankoop volledig in aftrek brengen,
terwijl door de vorming van de fiscale eenheid na vijf jaar ongeveer de helft van de
aankoop-btw als niet-aftrekbare btw bij het ziekenhuis zou drukken. Bij rechtstreekse
aankoop had het ziekenhuis in het geheel geen btw kunnen aftrekken.
De Hoge Raad oordeelde dat het samenstel van rechtshandelingen misbruik van recht
opleverde en dat de BV geen recht op aftrek toekwam. De Hoge Raad overwoog in dit
verband, dat partijen zich bij het sluiten van hun overeenkomsten er al van bewust
waren dat de btw-belaste verhuur niet langer dan 5 jaar zou duren en dat daardoor een
belastingvoordeel in strijd met doel en strekking van de wettelijke bepalingen behaald
werd.
Dit voorbeeld geeft overigens wel aanleiding tot de vraag op welk tijdstip het misbruik
wordt vastgesteld. Deze vraag komt in hoofdstuk 9 aan de orde.

160 HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057.
161 De BV was namelijk een dochtervennootschap van een ander ziekenhuis.
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Rol van de wetgever

Het verbod van misbruik van recht kan dus als vangnet fungeren om de belastingheffing te baseren op de economische realiteit van het door partijen gekozen samenstel
van rechtshandelingen en aldus het gelijkheidsbeginsel tot zijn recht te laten komen. In
het voorgaande is echter geconstateerd dat ook het rechtszekerheidsbeginsel hier normatief is en tot zijn recht moet komen. Dat betekent dat onderkend moet worden dat
de mogelijkheden voor de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht
eindig zijn. Op enig moment is niet de rechter meer aan zet maar de wetgever.
IJzerman onderkent vier situaties waarin het rechtsinstrument misbruik van recht niet
kan worden toegepast. Ten eerste is dat de situatie waarin de wetgever een bepaalde
methode van belastingontwijking heeft onderkend en nadrukkelijk aanvaard heeft.
Ten tweede kan de wetgever een bepaalde mogelijkheid tot belastingontwijking onder
ogen hebben gezien zonder de wettekst daarop aan te passen. In dat geval moet de
wetgever volgens IJzerman aan zijn wettekst worden gehouden en is toepassing van het
rechtsinstrument misbruik van recht niet mogelijk. Ten derde kan het voorkomen dat
een bepaalde ontwijkingsmogelijkheid opkomt of gaat voordoen tijdens het bestaan
van een wet, en dat de wetgever lange tijd blijft stilzitten. IJzerman acht het mogelijk
dat dan rechtsverwerking optreedt, zodat het rechtsinstrument misbruik van recht niet
meer kan worden toegepast. Ten vierde kan de situatie voorkomen dat de wetgever een
ontwijkingsmogelijkheid niet in zijn overwegingen heeft betrokken, terwijl een deskundig fiscalist duidelijk is dat dit wel had moeten gebeuren. Het hangt dan volgens
IJzerman van de omstandigheden af of het rechtsinstrument misbruik van recht kan
worden toegepast. Hij acht het niet waarschijnlijk dat in dat geval ten gunste van de
belastingplichtige wordt beslist.162
Een ander geluid komt van Saydé. Hij onderscheidt twee begrippen, namelijk legal
certainty (rechtszekerheid) en legal congruence (de kwaliteit van een rechtssysteem
dat perfect past bij de realiteit die het wil reguleren, om billijke uitkomsten te genereren).163 Saydé wijst erop dat de Uniewetgever noch de nationale wetgever bij de formulering van wettelijke bepalingen alle mogelijke kunstmatige praktijken kunnen
voorzien.164 Hij pleit er daarom voor zowel legal certainty als legal congruence in de
afweging te betrekken. Het rechtsinstrument misbruik van recht is volgens hem een
beslissing om de voorspelbaarheid op te offeren ten gunste van de billijkheid in individuele gevallen.165
162 IJzerman 1991, p. 147-154 wijst hier uitgebreid op. Ook Swinkels 2006, p. 1323-1325 betoogt dat er situaties
kunnen zijn waarin belastingplichtigen grote btw-voordelen genieten en er toch geen sprake is van misbruik.
Hij wijst daarbij o.a. op gevallen waarin belastingplichtigen gebruik maken van onjuiste implementatie van de
Zesde richtlijn of van verschillen tussen lidstaten in interpretatie van richtlijnbepalingen. In gelijke zin ook
Van Kesteren & Soltysik 2007, p. 482 en p. 484-485.
163 Saydé 2016, p. 169.
164 Saydé 2016, p. 212.
165 Saydé 2016, p. 214 en 216.
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Vanuit het oogpunt van het Unierecht lijkt de benadering van IJzerman te beperkt. IJzerman kent grote betekenis toe aan het handelen dan wel stilzitten van de wetgever,
zoals die blijkt uit de wetsgeschiedenis. In paragraaf 4.3 en 4.6.3.2 is echter al gewezen
op het feit dat van de Uniewetgeving weinig tot geen openbare stukken voorhanden
zijn. Het is dus vrijwel niet mogelijk te achterhalen of de Uniewetgever bepaalde vormen van belastingontwijking al voorzien heeft bij het formuleren van de Unieregeling
en welke keuzes hij dienaangaande heeft gemaakt met betrekking tot de tekst van de
regeling. Daarbij komt nog dat het wijzigen van een Unieregeling een langdurig proces
is en de instemming behoeft van alle lidstaten.166 Naar mijn mening kan dus aan het
handelen of nalaten van de Uniewetgever niet worden afgeleid dat de Uniewetgever
“het dus goed vindt”.
Specifiek met betrekking tot Europese richtlijnen geldt dat de lidstaten die in nationale
wetgeving moeten omzetten. Daarbij kunnen verschillen in implementatie of interpretatie ontstaan tussen lidstaten. Belastingplichtigen kunnen gebruik maken van die verschillen en daardoor een btw-voordeel behalen. Zo speelde de belastingplichtige in het
arrest RBS Deutschland Holdings in op een interpretatieverschil met betrekking tot
lease tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De belastingplichtige creëerde in
die zaak een situatie waarin de lease van auto’s noch in het Verenigd Koninkrijk noch
in Duitsland belast werd. Volgens het HvJ kan dit btw-voordeel niet worden weggenomen met het rechtsinstrument misbruik van recht167 In dat geval kan dus alleen de
wetgever nog ingrijpen. Het arrest RBS Deutschland Holdings en andere daarmee vergelijkbare situaties komen nog aan de orde in hoofdstuk 9.
4.7

Conclusies

Rechtsvinding heeft twee aspecten die elkaar over en weer beïnvloeden. Enerzijds is er
het aspect van de rechtsnorm en anderzijds het aspect van de feiten.
De rechter heeft een aantal rechtsinstrumenten tot zijn beschikking die hij kan inzetten
in het geval dat hij de gekozen vorm van belastingbesparing niet aanvaardbaar acht.
Allereerst zijn de diverse methoden van wetsuitleg aan de orde gekomen. Gebleken is
dat het HvJ alle algemeen aanvaarde methoden van uitleg gebruikt, maar dat de tekstuele, de systematische en de teleologische methode het meest op de voorgrond treden.
Bij de tekstuele methode speelt vergelijking van de verschillende taalversies van de
Unieregeling een belangrijke rol. Bij de systematische en teleologische methode oriënteert het HvJ zich op de algemene opzet van de betrokken Unieregeling en de doelstel166 De Europese Commissie heeft wel een voorstel gedaan om voor fiscale aangelegenheden over te stappen op
het systeem van een gekwalificeerde meerderheid. Zie Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad van 15 januari 2019, Naar een meer efficiënte en democratische
besluitvorming in het fiscale beleid van de EU, COM(2019) 8 final.
167 Zie bijv. HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810.
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lingen die de Uniewetgever met de regeling heeft willen bereiken, teneinde de volle
werking en de eenduidige toepassing van de Unieregeling in de lidstaten te bereiken.
Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid is de tekstuele methode het minst problematisch. De andere methoden geven meer spanning met het rechtszekerheidsbeginsel.
Met het rechtsinstrument schijnhandelingen kan de rechter voorbijgaan aan rechtsverhoudingen die gesimuleerd zijn en de feitelijke rechtsverhouding als basis nemen voor
zijn fiscale beslissing. Hiermee beweegt de rechter zich dus op het niveau van de feiten.
Schijnhandelingen zijn een vorm van verhulling. Zij behoren dus tot de besparingsvorm belastingontduiking. Het voorbijgaan aan gesimuleerde rechtshandelingen kan
geen probleem opleveren met het rechtszekerheidsbeginsel.
Toepassing van de economische realiteit houdt in dat rechtshandelingen voor het fiscale recht anders worden gekwalificeerd dan op basis van het civiele recht zou worden
verwacht. Vanwege het Unierechtelijke karakter van de btw is afwijking van het civiele
recht volstrekt gebruikelijk. De economische realiteit is voor de btw dus geen afzonderlijk rechtsinstrument dat van “gewone” kwalificatie is te onderscheiden. Daarin wijkt
het btw-begrip economische realiteit af van het uit de directe belastingen afkomstige
begrip fiscale kwalificatie. Dat laatste begrip is voor de toepassing van de btw dus ook
niet relevant.
Bij de toepassing van de economische realiteit is het mogelijk een complexbenadering
te hanteren, die inhoudt dat een samenstel van rechtshandelingen fiscaalrechtelijk anders wordt gekwalificeerd dan civielrechtelijk. De rechtvaardiging voor het toepassen
van de economische realiteit wordt gevonden in het gelijkheidsbeginsel. De toepassing
wordt echter begrensd door het rechtszekerheidsbeginsel.
Het rechtsinstrument misbruik van recht wordt gebruikt wanneer toepassing van de
economische realiteit vanuit een oogpunt van rechtszekerheid te ver gaat en het aanknopen van de belastingheffing bij de economische realiteit een zwaardere motivering
vergt. Het rechtsinstrument misbruik van recht heeft dus een vangnetfunctie ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel en een rechtsbeschermende functie met betrekking tot
het rechtszekerheidsbeginsel.
Ook de toepassingsmogelijkheden voor het rechtsinstrument misbruik van recht zijn
eindig. Waar het rechtsinstrument uitgewerkt is, is de wetgever aan zet.
Het rechtsinstrument misbruik van recht is een instrument om de feiten te waarderen
in het licht van doel en strekking van de wet en naar hun economische realiteit. Dat
blijkt ook uit de definitie van het HvJ van het begrip misbruik als een volstrekt kunstmatige constructie die geen verband houdt met de economische realiteit en alleen is
opgezet om een belastingvoordeel te behalen. De vraag is of daar met de term econo-
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mische realiteit hetzelfde wordt bedoeld als de economische realiteit als fundamenteel
uitgangspunt voor de toepassing van het btw-.168 Deze vraag zal nader worden onderzocht in de hoofdstukken 8 en 9.

168 Bijv. in HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77.
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5.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn de rechtsinstrumenten geanalyseerd die de rechter kan
gebruiken wanneer hij een vorm van belastingbesparing ongewenst acht gezien doel en
strekking van de wet. Geconstateerd is dat het verbod van misbruik van recht een
vangnetfunctie vervult bij het tot gelding brengen van het gelijkheidsbeginsel. Dat
roept de vraag op of elke vorm van belastingbesparing die in ethische zin negatief
wordt beoordeeld, geraakt wordt door het rechtsinstrument misbruik van recht.
Dit vraagt om een onderzoek naar de verhouding tussen ethiek en recht. Dat onderzoek is het onderwerp van dit hoofdstuk. Daarbij zal eerst worden ingegaan op de
vraag welke ethische plichten ten aanzien van de belastingheffing kunnnen worden
onderkend en hoe zij gefundeerd kunnen worden. Vervolgens zal onderzocht worden
hoe recht en ethiek zich tot elkaar verhouden en hoe het rechtsinstrument misbruik
van recht hierin past. In dat verband zal aandacht besteed worden aan de verhouding
tussen de ethische norm en de rechtsnorm en aan de vraag of ethische normen relevant
zijn voor de totstandkoming en toepassing van het recht, inclusief het rechtsinstrument misbruik van recht.
5.2

Rechtvaardigheid als fundering van ethische plichten

Het antwoord op de vraag welke ethische plichten burgers hebben ten aanzien van de
belastingheffing hangt af van het antwoord op de vraag wat de burgers in de samenleving in ethische zin van elkaar mogen verwachten.1 In wezen is dit een vraag naar de
rol van rechtvaardigheid bij de inrichting van de samenleving.
Over rechtvaardigheid is al door Aristoteles geschreven. Aristoteles onderkent een
specifieke vorm van onrechtvaardigheid die af te lezen valt uit de hebzucht van een
persoon.2 Hij werkt dit uit in het begrip distributieve rechtvaardigheid, dat te maken
heeft met goederen die in de breedste zin verdeeld kunnen worden tussen mensen.
1
2

Happé 2011a, p. 39.
Aristoteles 2013, p. 166.
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Wanneer gelijke personen ongelijke porties krijgen of ongelijke personen gelijke porties, is er sprake van onrechtvaardigheid. Deze onrechtvaardigheid wordt opgeheven
door een verdeling te kiezen die evenredig is aan de verhouding tussen de betrokken
personen.3
De politieke filosoof John Rawls heeft in zijn omvangrijke werk “Een theorie van rechtvaardigheid” het onderwerp van de rechtvaardigheid een centrale plaats gegeven in het
politiek-filosofisch discours.4 Rawls is op zoek gegaan naar een algemeen gedeeld
rechtvaardigheidsconcept aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de verdeling van rechten en plichten in een samenleving rechtvaardig is.5 Zijn uitgangspunt is
het sociale contract.6 Hij stelt vast dat de samenwerking tussen de leden van een samenleving bedoeld is om het welzijn van de betrokkenen te bevorderen. Hij definieert
de samenleving daarom als een samenwerkingsverband tot wederzijds voordeel.7
Om tot een algemeen gedeeld rechtvaardigheidsconcept te komen formuleert Rawls
een hypothetische situatie waarin de betrokkenen volkomen gelijk zijn.8 Zij dragen
geen enkele kennis van hun maatschappelijke klasse of status, van hun talenten en
vermogens en zelfs niet van hun eigen rechtvaardigheidsconceptie. Achter deze “sluier
van onwetendheid” kiezen de betrokkenen de rechtvaardigheidsbeginselen aan de
hand waarvan conflicterende aanspraken van mensen kunnen worden gerangschikt.9
Rawls formuleert twee rechtvaardigheidsprincipes die in deze oorspronkelijke situatie
gekozen zullen worden10:
1. Elke persoon moet een gelijk recht hebben op het meest uitgebreide totale systeem
van fundamentele vrijheden, dat verenigbaar is met een vergelijkbaar systeem van
vrijheid voor allen.
2. Sociale en economische ongelijkheden moeten zo geordend worden dat zij het
meest ten goede komen aan de minst bevoordeelden en verbonden zijn aan ambten

3
4
5
6
7
8
9
10
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Aristoteles 2013, p. 168-170.
Sen 2013, p. 87, wijst op het enorme belang van het werk van Rawls voor de politieke filosofie en vooral voor
het onderwerp rechtvaardigheid.
Rawls 2015, p. 53.
Dit uitgangspunt was niet nieuw. Rawls baseert zich op de contractstheorieën van Locke, Rousseau en Kant.
Zie Rawls 2013, p. 58 en de door hem geciteerde schrijvers. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit contract
hypothetisch is. Zie Kant 1870, p. 155 en Rawls p. 169.
Rawls 2015, p. 52.
Rawls 2015, p. 59 en p. 155, Happé 1999, p.83.
Rawls 2015, p. 59, p. 64-68 en p. 168-174.
Rawls 2015, p. 321.
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en posities die voor allen toegankelijk zijn onder voorwaarden van gelijke billijkheid van kansen.11
Het eerste beginsel heeft voor Rawls prioriteit. De fundamentele vrijheden kunnen dus
alleen omwille van de vrijheid worden beperkt. Dat betekent dat een minder uitgebreide vrijheid voor een bepaalde burger het door allen gedeelde totale systeem van vrijheden moet versterken of dat ongelijkheid in vrijheid aanvaardbaar moet zijn voor degene met de geringere vrijheid.12
Dworkin stelt dat het model van de oorspronkelijke positie onvoldoende verklaart
waarom mensen de twee rechtvaardigheidsbeginselen zullen kiezen die Rawls formuleert. Volgens Dworkin kan het sociale contract ook niet zonder meer de basis vormen
van een theorie van rechtvaardigheid.13 Hij betoogt dat de dieperliggende theorie achter de idee van de oorspronkelijke positie een theorie is die gebaseerd is op rechten die
natuurlijk zijn in die zin dat zij niet het product zijn van wetgeving, conventie of een
hypothetisch contract. Zijn conclusie is dat het basisrecht in de theorie van Rawls het
recht is van alle mensen op gelijke zorg en respect (“equal concern and respect”) bij het
ontwerp en de toepassing van de politieke instituties die hen regeren.14
Sen, ten slotte, betoogt dat voor het begrijpen van rechtvaardigheid niet voorbijgegaan
kan worden aan de feitelijke realisaties die voortvloeien uit een bepaalde keuze van
instituties. Eenvoudiger gezegd: eigenlijk kunnen we geen rechtvaardige instituties
vinden als we hun feitelijke gedrag niet kennen. Ook wijst hij erop dat de contracttheorie van Rawls beperkt is tot de de leden van een gegeven gemeenschap of groep. Er is
dus onvoldoende aandacht voor de situatie buiten de grenzen van een land.15 Verder
betoogt Sen dat de plichten van mensen verband houden met de rechten van andere
mensen in die zin dat een ieder de verantwoordelijkheid heeft om te doen wat hij in

11

12
13

14
15

Het tweede principe wordt ook wel het verschilbeginsel genoemd. Rawls 2015, p. 321 verbindt dit verschilbeginsel ook aan het rechtvaardige spaarbeginsel. Dit beginsel betreft het vraagstuk van rechtvaardigheid tussen
generaties en heeft betrekking op de vraag hoe groot de investeringen moeten zijn die de ene generatie doet
ten behoeve van volgende generaties. Dit kunnen investeringen zijn in productiemiddelen maar bijvoorbeeld
ook investeringen in onderwijs. Voor een gedetailleerde uitleg van het rechtvaardige spaarbeginsel, zie Rawls
2015, p. 306-313. Dit aspect gaat buiten de grenzen van mijn onderzoek. Ik laat het daarom verder liggen.
Rawls 2015, p. 321.
Dworkin 1977, p. 151 en 169 en Dworkin 1998, p. 192-193, waar hij stelt dat geen burger stilzwijgend met een
dergelijk contract heeft ingestemd. Wellicht kan een dergelijke akkoordverklaring wel afgeleid worden uit de
verklaring van verbondenheid die vreemdelingen moeten afleggen om het Nederlanderschap te kunnen verwerven. Zie de artikelen 6, lid 2 en 8, lid 1 onder e, Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit roept dan wel de
vraag op waarom een dergelijke verklaring niet wordt gevraagd van personen die bij geboorte al het Nederlandse staatsburgerschap bezitten, bijvoorbeeld op het moment dat zij 18 jaar en dus stemgerechtigd worden.
Deze vraag valt echter buiten het bestek van dit onderzoek.
Dworkin 1977, p. 180.
Sen 2013, p. 101-105.
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zijn omstandigheden redelijkerwijze kan doen om de ander te helpen zijn vrijheid te
verwezenlijken.16
Het gemeenschappelijke in de bovenstaande theorieën is de wederkerige relatie die
bestaat tussen de leden van een samenleving. In zekere zin is zij al terug te vinden bij
Aristoteles in het rechtvaardigheidsconcept van het juiste midden.17 Bij de contracttheorie van Rawls is die relatie zeer duidelijk aanwezig, maar ook in de ‘equal concern
en respect’ van Dworkin komt zij naar voren. Bij Sen blijkt de wederkerigheid uit zijn
benadering van plichten en rechten van mensen. Deze wederkerigheid brengt met zich
mee dat in de bovenstaande rechtvaardigheidsconcepten geen plaats kan zijn voor het
ongebreideld nastreven van het eigenbelang. Bij Rawls is dat de randvoorwaarde voor
een algemeen gedeeld rechtvaardigheidsconcept.18 Daaruit kan dan ook een conclusie
worden getrokken over de reikwijdte van de vrijheid van de belastingplichtige om zijn
activiteiten zo te structureren dat hij zijn belastingschuld beperkt. De wederkerigheid
die ten grondslag ligt aan de bovengenoemde rechtvaardigheidsconcepten beperkt die
vrijheid tot de mate van (on)gelijkheid van de leden van de samenleving.19
Volgens Rawls hebben personen die een samenwerkingsverband tot wederzijds voordeel zijn aangegaan en daarom hun vrijheid aan restricties hebben onderworpen recht
op eenzelfde aanvaarding van restricties door degenen die baat hebben gehad van hun
onderwerping. Zij mogen dus verlangen dat anderen ook hun steentje bijdragen. Rawls
formuleert het zo:
“Wij mogen geen voordeel behalen bij de gezamenlijke inspanningen van anderen
zonder ons billijke aandeel te leveren.”20
Aanvaarding van de beide beginselen van rechtvaardigheid en de daarmee verbonden
plichten voor individuen is onverenigbaar met free-rider-gedrag, waarbij een persoon
wel de voordelen van de gezamenlijke inspanningen van de andere leden aanvaardt
maar zelf niet zijn billijke aandeel in de inspanningen levert. Probleem is echter dat bij
de verdeling van collectieve goederen, zoals veiligheid, rechtspraak, bescherming van
eigendom, bescherming tegen watersnood en dergelijke, niemand van het genot van
deze goederen kan worden uitgesloten, ook niet als hij zijn billijke bijdrage niet levert.

16
17
18
19
20
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Sen 2013, p. 372-385. Sen houdt dit betoog in het kader van mensenrechten, die hij ziet als krachtige ethische
uitspraken over wat wij behoren te doen (Sen 2013, p. 369). De rechten en plichten zijn in het betoog van Sen
dus ethische begrippen.
Daarbij past wel de kanttekening dat dit in de tijd van Aristoteles slechts voor een klein deel van de samenleving gold. Zo hadden slaven bijvoorbeeld geen rechten.
Rawls 2015, p. 164-167
Ook Happé 2011a, pp. 39 en 44-45, en Gribnau 2011, p. 82-88 wijzen op de reciprociteit die tussen burgers
van een samenleving bestaat en die noopt tot een evenwicht tussen eigenbelang en de belangen van anderen.
Rawls 2015, p. 146.
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Het free-rider-probleem is gebaseerd op de veronderstelling dat de burger volkomen
rationeel beslist. Stel dat in een samenleving een door alle burgers gewenst collectief
goed, bijvoorbeeld een waterkering, tot stand kan worden gebracht wanneer alle burgers daaraan bijdragen. Voor iedere burger geldt dat hij ook van het resultaat kan profiteren, wanneer iedereen zijn bijdrage levert, maar hijzelf niet. Voor iedere burger is
het een offer om bij te dragen. Voor ieder weegt het aandeel in het resultaat tegen de
kosten op, maar niet het meeraandeel dat hij ontvangt als hij meewerkt bij een gelijkblijvende prestatie van anderen. Als alle anderen bijdragen, heeft het voor de individuele burger immers geen meerwaarde ook bij te dragen. Hij profiteert dan toch wel van
de waterkering. Als iedereen rationeel handelt, wordt de waterkering dus niet gebouwd
en heeft iedereen natte voeten. 21
De oplossing van dit dilemma is dat de burgers niet meer volstrekt rationeel handelen
maar zich ontvankelijk tonen voor overwegingen van billijkheid.22 Anders gezegd: ze
moeten elkaar vertrouwen en met elkaar samenwerken.23 Alleen dan kan een resultaat
ontstaan dat vanuit de rationele visie van de individuele burgers suboptimaal is: de
burgers betalen hun bijdrage en de waterkering wordt gebouwd.
In de wederkerigheid tussen de leden van de gemeenschap kan dus een eerste ethische
plicht van burgers ten aanzien van de belastingheffing worden gefundeerd, namelijk de
plicht om zijn billijke aandeel (fair share) aan belasting te betalen.24
Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de burger alleen maar de ethische plicht heeft
een billijke bijdrage te leveren. Het vergt van de burger niet dat hij volstrekt voorbijgaat
aan zijn eigen belangen en zo veel mogelijk belasting betaalt ten gunste van het collectief. De ethische fair-shareplicht vraagt niet om ongebreideld altruïsme maar om een
afweging van het eigen belang ten opzichte van het collectieve belang op basis van
overwegingen van loyaliteit en billijkheid.25
Het probleem met de fair-shareplicht is echter dat hij alleen formuleert dat de burger
een billijke bijdrage moet leveren. Op de vraag hoeveel de bijdrage dan moet zijn om als
21
22
23
24

25

Den Hartogh 1987, p. 542. Dit dilemma wordt in de literatuur het prisoner’s dilemma genoemd. Zie voor een
basale uitleg hiervan: Campbell 1985, p. 4-6 en specifiek over het fenomeen free rider p. 13-14.
Den Hartogh 1987, p. 542, waarin Den Hartogh nog als voorwaarde noemt dat ieder groepslid van alle anderen verwacht dat zij hun bijdrage leveren en weet dat anderen dat van hem verwachten. Zie ook Den Hartogh
1999 p.51.
Campbell 1985, p. 7.
Happé 2011a, p. 39-49, Gribnau 2011 p. 84-90. Dijkstra 2018, p. 895-897 wijst daarentegen op het aspect van
gewetensbezwaarden en van gerechtvaardigd en geschonden eigenbelang en onderkent ook een plicht om
geen belasting te betalen. Bender 2017, p. 115-118, ziet een derde weg tussen ethische plichten en de tekst van
de wet als uitgangspunt: stakeholder engagement, wat inhoudt dat de belastingplichtige de belangen van
stakeholders laat meewegen in zijn besluitvorming.
Happé 2011a, p. 59-60, spreekt in dit verband over maatgevoel en verbindt dit met de ethiek van het juiste
midden van Aristoteles. Ook Gribnau 2017, par. 2 wijst op de noodzaak van balans tussen eigenbelang en de
belangen van anderen.
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billijk te worden gezien, geeft de fair-shareplicht geen antwoord. Daarover kunnen de
meningen van de burgers behoorlijk uiteenlopen.26 De fair-shareplicht is op zich dus
te diffuus om er afdwingbare verplichtingen van individuele burgers op te baseren.27
De fair-shareplicht moet worden geconcretiseerd om de burger in staat te stellen hem
daadwerkelijk na te komen en de staat de basis te verschaffen om hem daadwerkelijk af
te dwingen. Belastingwetgeving is dus noodzakelijk om vast te stellen welke fiscale
bijdrage van een ieder wordt verlangd. Door middel van de belastingwetgeving worden
politieke keuzes gemaakt om de lasten van de maatschappij op een bepaalde manier te
verdelen.28
Primair is dit de taak van de wetgever die zo nauwkeurig mogelijk moet omschrijven
welke feiten hij wil belasten en met hoeveel belasting hij deze belastbare feiten wil
treffen.
De concretisering van de fair-shareplicht eindigt echter niet bij de tekst van de belastingwet. Hoe nauwkeurig de wetgever ook te werk is gegaan bij het omschrijven van de
belastbare feiten, de tekst van een wetsbepaling zal nooit toereikend zijn om alle mogelijke gevallen te dekken die naar de bewoordingen niet onder die bepaling vallen,
maar die de wetgever, als hij op de hoogte zou zijn geweest van deze gevallen, er wel
onder had willen brengen. Ook het omgekeerde kan zich overigens voordoen: een geval dat onder de bewoordingen van de wetsbepaling kan worden gebracht, maar er
naar de bedoeling van de wetgever niet onder valt.29
Dat betekent dat ook de rechter geroepen is om de fair-shareplicht te concretiseren
door uitspraak te doen in geschillen over de toepassing van de belastingwet. Daarvoor
richt hij zich op de tekst van de wet, de algemene uitgangspunten van de wet en de algemene rechtsbeginselen. Het is daarom nauwkeuriger om te stellen dat het belastingrecht de diffuse ethische norm van het leveren van een billijke bijdrage moet concretiseren in een rechtsnorm.
De wederkerigheid tussen leden van een samenleving brengt met zich mee dat elk lid
van de samenleving mag verwachten dat alle anderen een rechtvaardig systeem van
belastingrecht nakomen en dat hij weet dat de anderen dat ook van hem verwachten.
Rawls stelt het zo:

26

27
28
29
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Gribnau 2016, par. 2. Sloterdijk 2010, p. 10, bepleit om dit aan de vrijgevigheid van de burgers over te laten.
Hij verwacht dat het omvormen van de gedwongen belastingbetaling naar een vrijwillige bijdrage ook een
einde zal maken aan het fenomeen van de belastingvlucht, p. 26. Ik laat het bij het signaleren van zijn theorie,
aangezien diepgaande behandeling ervan de kaders van mijn onderzoek overschrijdt.
Happé 2011a, p. 9.
Aldus ook Happé 2011a, p. 9 en Gribnau 2011, p. 89.
Happé 2011a, p. 25-26.
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“Vanuit het standpunt van rechtvaardigheid als billijkheid bezien is de plicht van
rechtvaardigheid een fundamentele natuurlijke plicht. Deze plicht vereist dat wij
rechtvaardige instituties die bestaan en op ons van toepassing zijn steunen en naleven.”30
Hieruit volgt dat op de wederkerigheid een tweede ethische plicht ten aanzien van de
belastingheffing kan worden gebaseerd, namelijk de plicht om rechtvaardig belastingrecht na te komen (nakomingsplicht)31.
5.3

Ethiek en recht

In de voorafgaande paragraaf hebben wij gezien dat belastingrecht, en in de eerste
plaats belastingwetgeving, nodig is om de ethische fair-shareplicht te concretiseren. De
wetgever kan met zijn wettekst echter niet altijd alle mogelijke gevallen dekken die er
naar zijn bedoeling wel onder zouden moeten vallen. Rechterlijke uitleg aan de hand
van de uitgangspunten van de wet en de algemene rechtsbeginselen is dus vaak nodig.
Dit roept de vraag op welke verhouding bestaat tussen ethiek en recht.
Enerzijds betoogt een aantal schrijvers, dat er een strikte scheiding bestaat tussen
ethiek en recht. Zo stelt Raz32 dat er geen morele redenen zijn om de wet te gehoorzamen. Hij betoogt dat de keuze om de wet te respecteren de loyaliteit van een burger
weerspiegelt ten opzichte van de maatschappij waarin hij leeft. Het is deze keuze waarin Raz een bron ziet voor een morele plicht de wet dan ook daadwerkelijk na te leven.33
Andere schrijvers, zoals onder anderen Van der Geld, betogen dat aan de ethiek geen
verplichtingen voor burgers ontleend kunnen worden. Deze verplichtingen kunnen
alleen gebaseerd worden op de wet of, in bredere zin, het recht. 34
Aan de andere kant zijn er schrijvers die van mening zijn dat het recht op enigerlei
wijze verbonden is met ethiek. Dit is heel duidelijk bij Kant, die de ethische plicht ziet
als het hoogste gebod voor mensen.35 De wet weerspiegelt volgens Kant deze ethische
plicht weliswaar, maar verschilt van de ethiek doordat zij die plicht afdwingbaar maakt.
30
31
32
33
34

35

Rawls 2015, p. 149.
Happé 2011b, p. 8, merkt op dat de fair-shareplicht de nakomingsplicht veronderstelt.
Raz 1979, p. 233-249. In gelijke zin Raes 1991, p. 62.
Raz 1979, p. 258-260.
O.a. Van der Geld 1999, p. 106, die betoogt dat mensen elkaar binnen de eigen groep weliswaar kunnen aanspreken op de naleving van ethische normen, maar dat dit binnen het grotere verband van de samenleving
niet past en evenmin wenselijk is. Hij pleit voor een grotere alertheid van de wetgever. Strik 1999, p. 119-124
betoogt dat het ideaal van solidariteit te vaag is om er concreet handelen aan te toetsen. Hij ziet in de fiscale
wetgeving geen uitdrukking van een ethische norm. Daarom is de ethiek geen bruikbaar kompas voor het
fiscale handelen. Langereis 1999, p. 112, ziet evenmin een morele gehoorzaamheidsplicht. Hij vindt dat moraliteit en rechtvaardigheid wel een rol zouden moeten spelen in het belastingrecht, maar dat zij geen bindende elementen voor de burger bevatten. Hij pleit ervoor dat de rechter elementen als fair play, rechtvaardigheid
en redelijkheid opneemt in beginselen die een basis vinden in het recht, via fraus legis, redelijke wetstoepassing en doorwerking van de privaatrechtelijke goede trouw, redelijkheid en billijkheid naar het belastingrecht.
Kant 1870, p. 12-13.
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Deze benadering is ook terug te vinden bij Gribnau, die de wet ziet als “gestolde
ethiek”.36
Habermas ziet in de opvatting van Kant een erfenis van Plato, namelijk de intuïtieve
opvatting dat de ideale gemeenschap van moreel toerekeningsvatbare subjecten, via
het middel van het recht, als rechtsgemeenschap gestalte krijgt. Hij ziet alleen niets in
een onderschikking van het recht aan de ethiek. Habermas betoogt:
“Diese Intuition ist nicht in jeder Hinsicht falsch, denn eine Rechtsordnung kann nur
legitim sein, wenn sie moralischen Grundsätzen nicht widerspricht. Dem positiven
Recht bleibt, über die Legitimitätskomponente der Rechtsgeltung, ein Bezug zur Moral
eingeschrieben. Aber dieser Moralbezug darf uns nicht dazu verleiten, die Moral dem
Recht im Sinne einer Normenhierarchie überzuordnen. Die Vorstellung der Leges
hierarchie gehört der Welt des vormodernen Rechts an. Die autonome Moral und das
auf Begründung angewiesene positive Recht stehen vielmehr in einem Ergänzungsverhältnis.”37
Volgens Habermas zijn vragen van ethiek en recht van elkaar gescheiden geraakt, maar
behandelen zij dezelfde problemen.38 Het recht vult de ethiek door middel van institutionalisering operationeel in.39
Ook Dworkin wijst erop dat rechtvaardigheid als politieke deugd inhoudt dat de wetgever en andere functionarissen bij de verdeling van sociale goederen en de verdediging van burgerlijke vrijheden een moreel verdedigbare uitkomst verzekeren.40
Voor Stevens is het uitgangspunt dat het recht in overeenstemming moet zijn met de
gerechtigheid. Hij wijst in dit verband op het begrip sociale gerechtigheid.41 Ook Happé verbindt het belastingrecht met de ethiek door erop te wijzen dat gehandeld zou
moeten worden in overeenstemming met het recht, opgevat als een geheel van regels
en beginselen, aangevuld met de ethische eis om ook de geest van de wet serieus te
nemen. Hij ziet in deze context nog ruimte voor het nastreven van een gematigd eigenbelang.42

36

37
38
39
40
41
42
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Gribnau 2017, par. 5 merkt op dat de wet kan worden gezien als gestolde ethiek. Ik beschouw het recht in zijn
geheel als gestolde ethiek. Hierdoor worden ook de rechtsbeginselen meegenomen. Daarbij merk ik wel op
dat de stolling bij rechtsbeginselen een andere is dan die bij concrete rechtsregels. Rechtsbeginselen geven
namelijk geen concrete regel die wel of niet van toepassing is maar moeten worden afgewogen ten opzichte
van andere rechtsbeginselen die in het concrete geval spelen. Aldus ook Dworkin 1977 p. 22-28 en Bomer
2012, p. 63-68.
Habermas 1993, p. 136-137.
Habermas 1993, p. 137.
Habermas 1993, p. 145-146.
Dworkin 1998, p. 165.
Stevens 1999, p. 28-29.
Happé 2011a, p. 59. Hij verbindt deze opvatting met de ethiek van Aristoteles. Zie Happé 2011a, p. 25-26.
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Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat ethiek en recht in ieder geval op
elkaar betrokken zijn, maar niet hetzelfde zijn.43 Zelfs de schrijvers die een strikte
scheiding tussen ethiek en recht voorstaan, betogen niet dat de ethiek voor het (nakomen van het) belastingrecht volstrekt irrelevant is.44 Het is voor een zuivere gedachtevorming echter wel van belang de begrippen uit het ene domein niet zonder meer over
te plaatsen naar het andere. Een dergelijke begripsverwarring leidt namelijk tot de onjuiste conclusie dat een ethische norm als fair share onbruikbaar is en dus in het geheel
niet van belang is voor de belastingheffing.45 Wanneer iemand overweegt een btw-besparende structuur te implementeren die volgens de tekst van de wet toegestaan is,
maar die dat naar de bedoeling van de wet wellicht niet is, dan is die beslissing namelijk
te allen tijde in eerste instantie een ethische beslissing.46 De vraag “wat is goed?” of
“kan ik dit wel doen?” behoort primair tot het domein van de ethiek. In wezen is dit
een vraag over de mate waarin iemand zijn eigenbelang mag nastreven en de mate
waarin hij rekening moet houden met de belangen van anderen. Het gaat er daarbij om
of en in hoeverre de btw-besparende structuur de evenredigheid van de verdeling van
middelen tussen de burgers in de samenleving verstoort.
Een rechtsinstrument als misbruik van recht trekt de door de structuur ontstane onevenredigheid in die verdeling weer recht. Het laat ethische noties als fair share en
nakoming, en daarmee de wederkerigheid tussen de burgers van de samenleving, tot
hun recht komen. Uit bovenstaande analyse van de literatuur blijkt ook dat de meeste
schrijvers een wisselwerking tussen ethiek en recht aannemen. Dat rechtvaardigt de
conclusie dat in de maatschappij levende ethische opvattingen invloed hebben op de
totstandkoming van het recht en de toepassing ervan. Een invloed vanuit de ethiek op
de wijze waarop doel en strekking van de wet worden ingevuld in het kader van het
rechtsinstrument misbruik van recht, mag dan ook worden aangenomen.
Daarbij past echter wel een zekere relativering. Het is de rechter die uiteindelijk dit
rechtsinstrument moet toepassen en zijn uitspraak moet passen binnen het recht als
geheel. Dworkin geeft dit proces beeldend weer door het recht voor te stellen als een
‘unfolding political narrative’.47 Dat betekent dat het recht een verhaal is dat steeds
opnieuw wordt aangevuld en dat eigenlijk nooit af is. Het recht moet steeds worden
uitgelegd in het licht van de achterliggende beginselen en doelstellingen. Het recht
moet dus worden opgevat als een interpretatieve praktijk.48

43
44
45
46
47
48

Aldus ook Gribnau 2011, p. 97, die betoogt dat recht niet identiek is aan moraal maar dat er wel een wisselwerking bestaat tussen recht en moraal.
Ik wijs bijvoorbeeld op de opvattingen van Raz 1979, p. 258-260 en Langereis 1991, p. 112.
Aldus ook Happé 2013, p. 173, die betoogt dat een dergelijke redenering een fout tegen de logica is.
Aldus ook Gribnau 2011, p. 95.
Dworkin 1989, p. 225.
Happé 2011, p. 11.
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De sociale praktijk van het recht gedijt echter bij een voldoende mate van rechtszekerheid, zodat de burgers hun gedrag op de wet en de uitleg daarvan door de rechter
kunnen afstemmen. Al te rigoureuze afwijkingen van eerdere rechtspraak zullen dus
het vertrouwen in de rechtspraak ondermijnen en daarom niet op draagvlak kunnen
rekenen.49 De rechter zal in dit soort gevallen op zoek moeten naar eerdere uitspraken
van rechters over de wetsbepaling in kwestie of misschien zelfs breder over soortgelijke
leerstukken uit andere rechtsgebieden. Dit onderzoek moet de rechter voorzien van
mogelijke wetsinterpretaties die passen binnen het bestaande recht. Het levert hem
mogelijke oordelen op in zijn eigen zaak die coherent zijn met eerdere oordelen van
rechters. Dworkin noemt dit de ‘dimension of fit’. Deze dimension of fit beperkt de rol
die persoonlijke overtuigingen van de rechter kunnen spelen in diens oordeelsvorming.50
Wanneer het onderzoek verschillende passende wetsinterpretaties oplevert, zal de
rechter vervolgens die interpretatie moeten kiezen die het best te rechtvaardigen is
vanuit de politieke moraal van billijkheid en rechtvaardigheid zoals de samenleving die
aanvaard heeft (‘dimension of justification’). De rechter zal tot een oordeel moeten komen dat vanuit die principes van billijkheid en rechtvaardigheid het ‘verhaal van het
recht’ het best vertelt. Deze dimensie laat dus de maatschappelijke opvattingen over
billijkheid en rechtvaardigheid doorklinken in het rechterlijke oordeel.51
De conclusie hieruit is dat overwegingen van ethische aard kunnen doorklinken in het
rechterlijke oordeel, maar dat het beginsel van de rechtszekerheid hierop een matigende werking heeft.
In het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat de mogelijkheid om het rechtsinstrument
misbruik van recht toe te passen ook een einde kent, namelijk op het punt waar doorbreking van het rechtszekerheidsbeginsel ook met dit instrument niet meer kan worden gemotiveerd. Dan is de wetgever aan zet. Vanuit de benadering in dit hoofdstuk,
waarin ethiek en recht met elkaar in verband worden gebracht, betekent dit dat onderkend moet worden dat er gevallen van belastingbesparing kunnen zijn die ethisch niet
aanvaardbaar worden geacht maar die met het rechtsinstrument misbruik van recht
niet juridisch kunnen worden geraakt.52
Dit is terug te zien bij het fenomeen agressieve belastingplanning, dat in paragraaf 3.7
is behandeld. In die paragraaf is geconcludeerd dat er daarbij in juridische zin twee
49
50
51
52
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Nieuwenhuizen 2010, p.99.
Dworkin 1989, 255.
Dworkin 1989, p. 255-256. Eenzelfde opvatting is al te lezen bij Asser-Scholten, Algemeen deel * 1974/17,
waarin Scholten het recht als open systeem ziet waarin de rechter enerzijds aansluiting moet zoeken bij het
bestaande en anderzijds zich moet afvragen welke consequenties zijn beslissing heeft.
Dit roept de vraag op of deze grens tussen recht en ethiek een vloeiende is die op basis van maatschappelijke
opvattingen aan veranderingen onderhevig is. Deze vraag valt buiten de kaders van dit onderzoek. Het lijkt
mij echter een relevant onderzoeksonderwerp voor fiscale ethici.

5.4
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mogelijkheden zijn. De eerste mogelijkheid is dat de vorm van belastingontwijking, al
dan niet met toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht, juridisch niet
aanvaardbaar geacht wordt en het belastingvoordeel dus niet wordt toegekend. De
tweede mogelijkheid is dat de vorm van belastingbesparing niet door een rechtsinstrument (afgezien van wetgeving) kan worden bestreden. Dan moet het belastingvoordeel
toegekend worden. De conclusie was dat het begrip agressieve belastingplanning een
ethisch begrip is. Los van de juridische (on)mogelijkheden tot bestrijding van de betreffende vorm van belastingontwijking is het dus mogelijk dat een belastingplichtige
er uit ethische overwegingen van afziet.53
Dit kan worden gevisualiseerd in onderstaande figuur:

fair-shareplicht en nakomingsplicht
belastingwet

verbod van misbruik van recht

In deze figuur wordt de bovenste laag gevormd door het terrein van de ethische plichten ten aanzien van de belastingheffing. De onderste laag wordt gevormd door het belastingrecht, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt dat de reikwijdte van de belastingwet
door het rechtsinstrument misbruik van recht wordt opgeschoven om de fair-shareplicht verder te concretiseren. Het figuur maakt ook inzichtelijk, dat er een terrein kan
overblijven waarop het rechtsinstrument misbruik van recht niet meer werkt. Dan is de
wetgever aan zet om de fair-shareplicht nader te concretiseren door het geconstateerde
heffingslek te dichten.
5.4

Conclusies

In dit hoofdstuk is een aantal theorieën over rechtvaardigheid behandeld. Zij hebben
als gemeenschappelijk kenmerk dat de burgers in een samenleving in een wederkerige
relatie staan tot elkaar. De theorie van Rawls is daarin het meest uitgesproken. Op basis
van die wederkerigheidsrelatie kunnen twee ethische plichten ten aanzien van de belastingheffing worden onderkend: de plicht om een billijk aandeel bij te dragen
53

Of op grond van de door Bender 2017, p. 116-117 onderscheiden stakeholder-benadering dan wel uit overwegingen die verband houden met de reputatie van het bedrijf. Zie voor dit laatste: Bender 2017, p. 118-119.

103

5

Ethiek, recht en het rechtsintrument misbruik van recht

(fair-shareplicht) en de plicht om rechtvaardig belastingrecht na te leven (nakomingsplicht). Het belastingrecht concretiseert de ethische fair-sharenorm in een
rechtsnorm.
Hoewel ethiek en recht op elkaar betrokken zijn, zijn het twee verschillende domeinen.
De vraag of iemand een btw-besparende structuur zal implementeren, is primair een
ethische vraag die de wederkerigheidsrelatie met anderen en de evenredige verdeling
van middelen raakt. Het verbod van misbruik van recht trekt de door de structuur
ontstane onevenredigheid weer recht. Het brengt fair-shareplicht en nakomingsplicht
tot werking, maar behoort zelf tot het domein van het recht. Aangezien tussen ethiek
en recht een wisselwerking bestaat, mag worden aangenomen dat de in de maatschappij levende ethische opvattingen van invloed zijn op de totstandkoming en de toepassing van het recht en dus ook op de invulling van doel en strekking van de wet in het
kader van het rechtsinstrument misbruik van recht. Aangezien de rechter dit instrument uiteindelijk moet toepassen en zijn beslissing moet passen in het recht als geheel,
heeft het rechtszekerheidsbeginsel in dit proces een matigende werking.
Aangezien de toepassingsmogelijkheden van het verbod van misbruik van recht vanwege het rechtszekerheidsbeginsel eindig zijn en op enig moment de wetgever aan zet
is, moet onderkend worden dat er gevallen van belastingbesparing kunnen voorkomen
die ethisch niet aanvaardbaar worden geacht, maar die niet geraakt kunnen worden
door het verbod van misbruik van recht. Dat doet zich voor bij vormen van agressieve
belastingplanning die juridisch niet kunnen worden tegengegaan. Een belastingplichtige kan dan uit ethische overwegingen zelf besluiten deze vorm van belastingontwijking niet te gebruiken. Anders is de wetgever aan zet om de fair-sharenorm nader te
concretiseren.
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6.1

6

Misbruik van recht als algemeen rechtsbeginsel

6.1

Inleiding

In deel 1 zijn de verschillende vormen van belastingbesparing en de rechtsinstrumenten tegen ongewenste belastingbesparing behandeld. Daarmee is een afbakening gegeven van het terrein waarop het rechtsinstrument misbruik van recht zijn werking heeft.
De werkingssfeer van misbruik van recht is in deel 1 afgebakend tot de belastingontwijking. Verder is misbruik van recht afgebakend ten opzichte van de ethiek.
In deel 1 is geconcludeerd dat het rechtsinstrument misbruik van recht twee functies
heeft. Enerzijds dient het ertoe het gelijkheidsbeginsel tot gelding te brengen. Anderzijds heeft het de functie het rechtszekerheidsbeginsel tot zijn recht te laten komen.
In deel 2 van het onderzoek wordt dieper ingegaan op misbruik van recht in het Europese recht en in het bijzonder in de Europese btw. Het doel van deel 2 van het onderzoek is om de plaats van misbruik van recht in het palet van rechtsinstrumenten tegen
ongewenste btw-besparing vast te stellen en tevens vast te stellen waar, gezien de hiervoor genoemde functies, de toepassing van misbruik van recht begint en waar de grens
ligt waarbuiten toepassing van dit rechtsinstrument niet meer mogelijk is.
Voor dit onderzoek is het noodzakelijk eerst in te gaan op het beginselkarakter van het
verbod van misbruik van recht. Dat onderzoek vindt plaats in dit hoofdstuk. Daarna
zal in hoofdstuk 7 worden onderzocht hoe het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel doorwerken in het Unierechtelijke btw-stelsel. Om de vraag te kunnen
beantwoorden welke plaats misbruik van recht in het palet van rechtsinstrumenten
tegen ongewenste btw-besparing inneemt, is het nodig misbruik van recht te vergelijken met de toepassing van de – eveneens in hoofdstuk 4 reeds behandelde – economische realiteit. In hoofdstuk 8 zal de economische realiteit daarom nader onderzocht
worden. Door middel van dat onderzoek kan worden vastgesteld waar de mogelijkheid
van toepassing van de economische realiteit eindigt en die van misbruik van recht begint. In hoofdstuk 9 wordt het rechtsinstrument misbruik van recht nader onderzocht
om nader vast te stellen welke functies het rechtsinstrument misbruik van recht gezien
de uitkomsten van het onderzoek in hoofdstuk 7 vervult in de Unierechtelijke btw en
hoe het die functies vervult.
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In dit hoofdstuk ligt het vergrootglas echter op het beginselkarakter van het verbod van
misbruik van recht. In 2006 noemt het HvJ in het arrest Halifax het verbod van misbruik van recht namelijk voor het eerst een beginsel.1 Elf jaar later gaat het HvJ in het
arrest Cussens een stap verder door te oordelen dat het verbod van misbruik van recht
de kenmerken van een algemeen beginsel van het Unierecht bezit.2
In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe het door het HvJ vastgestelde beginselkarakter
van het verbod van misbruik van recht zich verhoudt tot de functies die het rechtsinstrument misbruik van recht vervult ten opzichte van het gelijkheidsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel. Onderzocht wordt of er een definitie van het beginsel van
het verbod van misbruik van recht kan worden gevonden, waarin deze beide functies
tot uiting komen.
Daartoe zal eerst worden ingegaan op het verschil tussen rechtsregels en rechtsbeginselen. Dit is van belang om vast te stellen welk verschil er bestaat in de wijze waarop
rechtsregels en rechtsbeginselen een rechterlijke beslissing beïnvloeden.
Daarna zal worden onderzocht wat de definitie is van een algemeen rechtsbeginsel.
Deze definitie zal worden gebruikt om in het verdere verloop van dit hoofdstuk de
verhouding van het rechtsinstrument misbruik van recht ten opzichte van het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel te duiden.
In aansluiting hierop zal worden ingegaan op het begrip algemeen beginsel van het
Unierecht. Onderzocht wordt hoe de algemene beginselen van het Unierecht kunnen
worden onderverdeeld en tot welke categorie algemene beginselen van het Unierecht
het verbod van misbruik van recht behoort.
Vervolgens zal beschreven worden hoe het verbod van misbruik van recht zich heeft
ontwikkeld in de rechtspraak van het HvJ tot een algemeen beginsel van het Unierecht.
In het verlengde daarvan zal worden nagegaan welke vorm misbruik aanneemt in de
btw en in een aantal door mij gekozen, andere gebieden van het Unierecht. Aan de
hand van de overeenkomsten en verschillen tussen de rechtsgebieden kan het begrip
misbruik in de btw nader gepreciseerd en afgebakend worden.
Ten slotte zal het beginselkarakter van het verbod van misbruik van recht nader tegen
het licht gehouden worden om vast te stellen wat het verband is tussen misbruik van
recht, het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Dit verband zal in de
volgende hoofdstukken van dit onderzoek gebruikt worden.

1
2

108

HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 70.
HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881:punt 31.
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Rechtsregels en rechtsbeginselen

Voor de analyse van het verbod van misbruik van recht als algemeen rechtsbeginsel,
moet eerst kort worden ingegaan op de vraag wat het verschil is tussen rechtsregels en
rechtsbeginselen.
Dworkin wijst erop dat er een onderscheid van logische aard bestaat tussen rechtsbeginselen en rechtsregels.3 Beide normen wijzen naar een specifieke beslissing over de
toepassing van het recht in een concreet geval, maar de aard van de richting die zij
geven, verschilt.
Rechtsregels zijn tamelijk binair van aard. Als de feiten zijn gegeven, zijn er maar twee
mogelijkheden. De regel is geldig en dan moeten de consequenties die eruit voortvloeien, aanvaard worden. Of de regel is niet geldig en dan draagt hij niets bij aan de oplossing van de zaak. Bij rechtsregels is het dus alles of niets.4
Rechtsbeginselen werken niet op deze manier. Zij geven alleen een richting aan om tot
een beslissing te komen maar dwingen niet tot een bepaalde beslissing. Er kunnen
namelijk andere rechtsbeginselen in het geding zijn die in een andere richting wijzen.
Wanneer in een dergelijke situatie een bepaald beginsel niet de doorslag geeft, wil dat
niet zeggen dat het beginsel niet geldt. In andere omstandigheden geeft het wellicht wel
de doorslag.5
Dit verschil tussen rechtsregels en rechtsbeginselen brengt een tweede verschil met
zich mee. Rechtsbeginselen hebben in tegenstelling tot rechtsregels een dimensie van
gewicht of belang. Volgens Dworkin kunnen regels niet conflicteren, omdat bij een
botsing van regels ten minste één regel niet geldig is.6 Wanneer twee beginselen botsen, moet degene die over de zaak moet beslissen, beide beginselen tegen elkaar afwegen en zich afvragen welk beginsel in deze omstandigheden zwaarder moet wegen of

3
4
5
6

Dworkin 1977, p. 24.
Dworkin 1977, p. 24.
Dworkin 1977, p. 26.
Dworkin 1977, p. 27.
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van meer belang is.7 Het scherpe onderscheid dat Dworkin maakt tussen rechtsregels
en rechtsbeginselen wordt in de literatuur vrij breed onderschreven.8
6.3

Algemene rechtsbeginselen

6.3.1

De moeilijkheid van een definitie

In de literatuur zijn vele omschrijvingen te vinden van het begrip algemeen rechtsbeginsel.9 Er is echter weinig tot geen consensus te vinden over een omschrijving van
het begrip algemeen rechtsbeginsel.10 Hoewel er ongetwijfeld veel waarheid zit in al
deze omschrijvingen, is hun abstractieniveau problematisch. Door hun hoge mate van
abstractie hebben deze omschrijvingen namelijk te weinig verklarende kracht om de
vraag te beantwoorden of een bepaalde norm een algemeen rechtsbeginsel is.11 Daarvoor zullen wij gebruik moeten maken van de kenmerken van een algemeen rechtsbeginsel. Over die kenmerken bestaat namelijk wel een behoorlijke mate van overeenstemming in de literatuur.
Een eerste kenmerk van een algemeen rechtsbeginsel is, dat het een ethische lading
heeft. Dit is al betoogd door Paul Scholten.12 Ook Dworkin wijst op de ethische inslag
van een algemeen rechtsbeginsel. Hij ziet een rechtsbeginsel als:

7
8

9

10

11
12
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Dworkin 1977, p. 26-27.
Al ver voor Dworkin wees Scholten al op dit onderscheid in Asser-Scholten 1931, p. 83. Voor het raadplegen
van deze historische versie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het Digital Paul Scholten Project van de
Universiteit van Amsterdam.
Verder in gelijke zin als Dworkin: Van Hoecke 1991, p. 7, Meuwissen 1991, p. 734, Brouwer 1991, p. 757-766,
die dit onderscheid houdbaar acht, Alexy 1995, p. 186-188, die erop wijst dat veel Duitse auteurs ook het
scherpe onderscheid van Dworkin onderschrijven, Happé 1996, p. 77-81, Nieuwenhuizen 2010, p. 100 en
Bomer 2012, p. 64. Zelf acht Alexy dit scherpe onderscheid niet houdbaar, maar hij ziet wel een kwalitatief
verschil tussen rechtsregels en rechtsbeginselen. Zie 1995, p. 188-201. De verhandeling “Zum Begriff des
Rechtsprinzips” waaruit ik hier citeer, is eerder gepubliceerd in 1979, in Rechtstheorie Beiheft 1: Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz, Berlijn 1979, p. 59-87. Ik heb gebruik gemaakt van de herpublicatie in Recht, Vernunft, Diskurs uit 1995.
Ik verwijs onder andere naar de opsomming die Bomer 2012, p. 70-71 geeft van de omschrijvingen die hij bij
diverse schrijvers heeft gevonden. Verder kan nog gewezen worden op de definitie van Meuwissen 1991, p.
731: de reflexieve uitdrukking van het recht, en die van Alexy 2015, p. 75-76 die rechtsbeginselen als optimaliseringsgeboden ziet.
Vanistendael 1991, p. 225 verzucht in dit verband: “Over de vraag wat algemene rechtsbeginselen precies zijn
en welke rol zij spelen als bron van recht, zal ik mij hier niet uitlaten. Er is hierover zowel in het buitenland als
hier te lande voldoende geschreven om op zichzelf een lessencyclus te vullen, zonder evenwel tot vaste besluiten te komen.” In gelijke zin: Gijssels 1991, p. 31, die opmerkt: “En het is niet zeker of er ooit een uitsluitsel zal
worden gegeven waarmee iedereen tevreden is.”, en Bomer 2012, p. 71, die aangeeft dat een strakke omschrijving van het begrip algemeen rechtsbeginsel ook niet wenselijk is, omdat het recht aan veranderingen onderhevig is en daarmee ook algemene rechtsbeginselen en hun verschijningsvormen veranderen. Ik ben het op
dit punt met Bomer eens.
Zie ook: Gijssels 1991, p. 31, die een parallel trekt met andere fundamentele begrippen die het leven een
transcedente allure geven, Van Orshoven 1991, p. 64 en Schermers & Waelbroeck 2001, p. 28.
Asser-Scholten 1931, p. 83-84.
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“(…) a standard that is to be observed, (…) because it is a requirement of justice or
fairness or some other dimension of morality.”13
Ook veel andere schrijvers onderkennen een ethische lading in het begrip algemeen
rechtsbeginsel.14
Een tweede kenmerk van een algemeen rechtsbeginsel is de algemene aanvaarding.
Ook daarover is in de literatuur een behoorlijke mate van consensus te vinden. Zo
constateert Bomer dat algemene aanvaarding een belangrijk kenmerk is van een algemeen rechtsbeginsel.15 Hij onderscheidt in dit verband twee betekenissen van het
woord ‘algemeen’. Ten eerste kan ‘algemeen’ betekenen dat het beginsel in het gehele
recht aanwezig is.16 Ten tweede kan de term ‘algemeen’ wijzen op algemene aanvaarding.17
Dworkin stelt dat de bron van rechtsbeginselen is gelegen in het feit dat in de loop van
de tijd zich in de beroepsgroep en het publiek een besef heeft ontwikkeld dat een bepaald beginsel passend is. Een rechtsbeginsel blijft van kracht wanneer dit besef van
passendheid in stand blijft.18
Ook Raz hecht belang aan algemene aanvaarding als kenmerk van een algemeen
rechtsbeginsel. In het perspectief van Raz wordt de vraag wat recht is en wat niet, beantwoord aan de hand van een rule of recognition. Recht is alleen die norm die erkend
is door een regelgevende of rechtsprekende autoriteit. Een beginsel wordt dan bindend,
en dus recht, doordat het in een reeks van uitspraken aanvaard wordt door rechters.19
Een aantal schrijvers koppelt de algemene aanvaarding aan de ethische lading. Wij
kunnen een dergelijke opvatting al vinden bij Scholten, die een sterke nadruk legt op
het ethische karakter van rechtsbeginselen.20 Het rechtsbeginsel is als uitspraak omtrent positief recht onmiddellijk evident, juist omdat het wijst naar ethische opvattingen die bewerkstelligen dat de concrete, juridische oplossing die met behulp van het
rechtsbeginsel wordt gevonden, door de gemeenschap wordt geaccepteerd.21 Gijssels
legt eveneens de koppeling tussen de ethische lading en de algemene aanvaarding door
rechtsbeginselen te omschrijven als beginselen uit de ideële of morele sfeer die door
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dworkin 1977, p. 22.
O.a. Gijssels 1991, p. 39-43 Van Hoecke 1991, p. 4, Meuwissen 1991, p. 733, Van Orshoven 1991, p. 69-72,
Soeteman 1991, p. 746, Happé 2011b, p. 46 , Bomer 2012, p. 58-60 en 69, Gribnau 2014, p. 203-205 en Alexy
2015, p. 92-93. Anders: o.a. Raz 1972, p. 848-850 en Raes, 1991, p. 777-780.
Bomer 2012, p. 70.
Bomer 2012, p. 69-70. In gelijke zin Soetaert 1991, p. 83, die aangeeft dat met de term “algemeen” wordt bedoeld dat het beginsel een bepaald rechtsgebied te buiten gaat of in verschillende rechtssystemen aanwezig is.
Bomer 2012, p. 70.
Dworkin 1977, p. 40. Zie ook Bomer 2012, p. 70.
Raz 1972, p. 852-853.
Asser-Scholten 1931, p. 83-84.
Asser-Scholten 1931, p. 169.
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rechtsvormers erkend worden als juridisch geldend.22 Ook Tridimas legt die koppeling. Hij stelt:
“(…) to be elevated to the status of a general principle, a proposition must enjoy a
degree of wide acceptance, i.e. represent conventional morality’.”23
Aangenomen kan dus worden dat de algemene aanvaarding een kenmerk is van een
algemeen rechtsbeginsel en dat die algemene aanvaarding verband houdt met de ethische lading die algemene rechtsbeginselen hebben. Daarmee kan eveneens worden
aangenomen dat algemene rechtsbeginselen als kenmerk hebben dat zij de grenzen van
het afzonderlijke rechtsgebied ontstijgen en hun werking hebben binnen alle takken
van recht in een bepaalde rechtsorde.
De algemene aanvaarding is zeker een kenmerk van het verbod van misbruik van
recht. Het HvJ verwijst ook regelmatig naar de brede aanvaarding ervan binnen een
groot aantal domeinen van het Unierecht.24 Verder is in hoofdstuk 5 vastgesteld dat
een rechtsinstrument als misbruik van recht ethische noties als fair share en nakoming,
en daarmee de wederkerigheid tussen de burgers van de samenleving, tot hun recht
laat komen. Daarmee valt er zeker ook een ethische lading aan het beginsel van het
verbod van misbruik van recht te onderkennen.
6.3.2

Algemene rechtsbeginselen als optimaliseringsgeboden

In het kader van zijn onderzoek naar grondrechten heeft de Duitse rechtsfilosoof en
jurist Robert Alexy een theorie ontwikkeld over rechtsbeginselen. Zijn theorie over
rechtsbeginselen is in de literatuur als zeer invloedrijk gekenschetst, ook door zijn
critici.25
Volgens Alexy zijn rechtsbeginselen optimaliseringsgeboden, namelijk normen die
gebieden dat iets wordt gerealiseerd in de hoogst mogelijke mate, afhankelijk van de
juridische en feitelijke mogelijkheden. Rechtsbeginselen kunnen in verschillende
22
23

24
25
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Gijssels, 1991, p. 43, zij het dat hij net als Raz de aanvaarding door rechtsvormers als voorwaarde stelt om de
beginselen als recht te kwalificeren.
Tridimas 2009, p. 26. Het citaat maakt duidelijk dat Tridimas de algemene aanvaarding ziet als een bewijs
voor de ethische lading van het beginsel. Over het belang van de algemene aanvaarding betoogt hij op p. 1:
“(…) an unwritten legal postulate cannot enjoy the status of a general principle unless it can somehow be
verified that it enjoys a minimum degree of recognition by a relevant constituency, e.g. the courts, or political
actors , or the citizenry, or the constituent members of a supra-national legal order.”
O.a. HvJ 26 februari 2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.)
ECLI:EU:C:2019:134 punt 100.
Vooral in de Duitse literatuur wordt aandacht besteed aan de theorie van Alexy. O.a. Jestaedt 2012, p. 152-153.
Hij wijst op een aantal instemmende verwijzingen in de literatuur, maar ook op kritische beschouwingen. Ik
verwijs naar zijn uitgebreide opsomming van schrijvers. Verder wijst Klement 2012, p. 173-174 naar publicaties waarin de theorie van Alexy toegepast is. Hij wijst ook op de verklarende kracht van Alexy’s theorie.
Keulemans 2021, p. 137 merkt op dat de theorie van Alexy structuur biedt bij het wegen van beginselen.
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gradaties vervuld worden en de mate waarin zij vervuld worden hangt niet alleen van
de daadwerkelijke, maar ook van de juridische mogelijkheden af. Het bereik van de
juridische mogelijkheden wordt bepaald door tegengestelde rechtsbeginselen en
rechtsregels.26
De term ‘optimaliseringsgeboden’ suggereert dat rechtsbeginselen iets optimaliseren.
Zo moet deze term echter niet begrepen worden. De rechtsbeginselen zijn het object
van de optimalisering, waardoor rechtsbeginselen op het objectniveau thuishoren. Het
zijn ‘commands to be optimized’. De optimaliseringsplicht, de ‘command to optimize’,
daarentegen heeft zijn plaats op het metaniveau en zegt wat er met rechtsbeginselen
gedaan moet worden.27
Regels daarentegen zijn volgens Alexy normen die vervuld kunnen worden of niet
vervuld kunnen worden. Wanneer een regel geldt, moet precies dat gedaan worden
wat de regel verlangt. Regels bevatten daarom de vaststelling van het feitelijk en juridisch mogelijke.28
Botsingen van rechtsbeginselen hebben een andere dynamiek. Bij een botsing van twee
rechtsbeginselen moet één rechtsbeginsel terugtreden. Daarmee is niet gezegd dat het
terugtredende beginsel niet geldig is. Er is slechts mee gezegd dat het ene beginsel onder bepaalde omstandigheden voorgaat op het andere.29 Ervan uitgaande dat er geen
absolute beginselen in het geding zijn30, formuleert Alexy de voorrangsrelatie met de
volgende preferentieformule, waarin P1 en P2 de twee botsende beginselen vertegenwoordigen, P staat voor de voorrang en C voor de voorwaarde(n) voor de voorrangsrelatie: (P1 P P2) C , of (P2 P P1) C.
Stel nu in de formule (P1 P P2) C, dat P1 de handeling H verbiedt en P2 haar toestaat. Als
de handeling H dan aan de voorwaarde C voldoet, is H verboden. C vormt dan het
bestanddeel van een regel die rechtsgevolg R tot gevolg heeft: C → R.31
De preferentieformule leidt volgens Alexy dus tot een collisiewet die verklaart wat er
bij een botsing van beginselen gebeurt. Die wet luidt als volgt:

26
27
28
29
30

31

Alexy 2015, p. 75-76.
Alexy 2000, p. 300. Alexy merkt daarbij op dat rechtsbeginselen kunnen worden gekarakteriseerd als ‘the
ideal ought’, die nog moet worden omgezet in een ‘real ought’ door de optimaliseringsplicht. Als ‘ideal ought’
zijn de rechtsbeginselen nog niet gerelateerd aan de feitelijke en juridische mogelijkheden.
Alexy 2015, p. 76.
Alexy 2015, p. 79.
Dat is overigens niet geheel uitgesloten. Zo bevatten artikel 1 (de onschendbaarheid en de bescherming en
eerbiediging van de menselijke waardigheid) en artikel 2 (het recht op leven) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 2016/C 202/2, Pb. 2016, C 202/389, beginselen met een absoluut karakter. Zie
ook Alexy 1995, p. 198, die wijst op artikel 1 van de Duitse Grondwet, dat bepaalt dat de menselijke waardigheid onaantastbaar is.
Alexy 2015, p. 79-83.
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De voorwaarden waaronder het ene beginsel voorrang heeft op het andere vormen de
bestanddelen van een regel die het rechtsgevolg formuleert van het beginsel met voorrang.32
Uit de definitie van een beginsel als iets dat wordt gerealiseerd in de hoogst mogelijke
mate, afhankelijk van de juridische en feitelijke mogelijkheden, blijkt al dat beginselen
tot elkaar in een afwegingsrelatie staan.33 Alexy formuleert de regel voor die afweging
als volgt:
Hoe hoger de mate van niet-vervulling van of hinder voor het ene beginsel is, des te
belangrijker moet de realisatie van het andere beginsel zijn.34
Een voorbeeld is op dit punt van de analyse wel nuttig. Daarvoor is het arrest Paper
Consult35 geschikt. Daarbij gaat het nu niet om de btw-rechtsvraag maar om de beslissing van het HvJ over de werking van het arrest in de tijd.36 De Roemeense regering
had het HvJ gevraagd om de werking van het arrest in de tijd te beperken, dat wil zeggen het arrest niet van toepassing te verklaren op rechtsbetrekkingen die vóór het arrest zijn ontstaan.
Volgens vaste rechtspraak van het HvJ verklaart de uitlegging die het HvJ geeft aan
een voorschrift van Unierecht de betekenis en de strekking van dat voorschrift zoals
het sinds de inwerkingtreding ervan moet of had moeten worden begrepen en toegepast. Dat betekent dat het aldus uitgelegde voorschrift ook moet worden toegepast
op rechtsbetrekkingen die zijn ontstaan vóór het arrest waarin die uitleg gegeven
is.37 Dit principe garandeert een volledige werking en een eenvormige uitlegging
van het Unierecht. Wanneer we het als beginsel willen formuleren, komt het gelijkheidsbeginsel het meest in aanmerking.
32
33

34

35
36

37

114

Alexy 2015, p. 84.
Alexy 2015, p. 79. In gelijke zin o.a. Dworkin 1977, p. 26-27, en Gribnau 2014, p. 205. Deze laatste vindt de
afweging van beginselen ook van toepassing bij het maken van rechtsregels. Kritisch over de afwegingsleer
van Alexy zijn o.a. Habermas 1993, p. 255, Greer 2004 p. 414 en p.424, en Poscher 2012, p. 235-236 en p. 238239. Over de discussie tussen Alexy en Habermas merken Borghi & Feis 2017, p. 285-286 en 290-292 op dat
deze gebaseerd is op misverstanden.
Alexy 2015, p. 146. Keulemans 2021, p. 132 wijst erop dat Alexy met zijn afwegingsleer expliciet een verband
legt tussen concurrerende beginselen en het evenredigheidsbeginsel. Ik ben dat met haar eens. Alexy 2015, p.
100 merkt namelijk op dat het beginselkarakter het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel impliceert.
Ik begrijp Alexy’s leer daarom zo dat het proportionaliteitsbeginsel als het ware tot het DNA van een rechtsbeginsel behoort.
HvJ 19 oktober 2017 C-101/16 (Paper Consult) ECLI:EU:C:2017:775.
De hoofdzaak ging om de vraag of aan een belastingplichtige, Paper Consult, het recht op aftrek van de btw
mag worden geweigerd op grond van het feit dat de dienstverrichter die de btw aan hem in rekening heeft
gebracht, inactief is verklaard. Het HvJ besliste dat het recht op aftrek niet kan worden geweigerd als aan de
materiële voorwaarden voor de aftrek is voldaan en er geen sprake is van fraude of misbruik.
HvJ 19 oktober 2017 C-101/16 (Paper Consult) ECLI:EU:C:2017:775 punt 64, maar eerder bijvoorbeeld ook
HvJ 8 april 1976 C-43/75 (Defrenne II) ECLI:EU:C:1976:56 punt 71 of, duidelijker, HvJ 27 maart 1980
C-61/79 (Denkavit italiana) ECLI:EU:C:1980:100 punt 16 en HvJ 10 mei 2012 C-338/11-347/11 (Santander
Asset Management SGIIC e.a.) ECLI:EU:C:2012:286 punt 58.
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Dit beginsel kan volgens het HvJ onder bepaalde omstandigheden wijken voor het
rechtszekerheidsbeginsel. Daarvoor gelden twee voorwaarden: de goede trouw van
de kringen van belanghebbenden en het gevaar voor ernstige verstoringen.38 Het
HvJ heeft deze mogelijkheid slechts in bijzondere omstandigheden gebruikt, namelijk bij gevaar voor ernstige economische gevolgen of wanneer de onjuiste uitleg van
het Unierechtelijke voorschrift toe te schrijven was aan een objectieve, grote onzekerheid over de strekking van het voorschrift, waarbij eventueel andere lidstaten of
de Commissie aan die onzekerheid hadden bijgedragen.39
Om deze rechtspraak in de bovengenoemde formule in te brengen noem ik het gelijkheidsbeginsel G en het rechtszekerheidsbeginsel RZ. De formule wordt dan: (RZ P G) C,
waarbij C gevormd wordt door de omstandigheden van de goede trouw van de kring
van belanghebbenden en het gevaar voor ernstige (economische) gevolgen. Als deze
omstandigheden (C) zich voordoen, gaat het rechtszekerheidsbeginsel voor op het
gelijkheidsbeginsel en treedt het rechtsgevolg (R) van het rechtszekerheidsbeginsel
in: de werking van het arrest wordt in de tijd beperkt. Hier is dus de werking van de
collisiewet van Alexy zichtbaar.
Ook de afwegingsregel kan aan de hand van het arrest Paper Consult worden gedemonstreerd. Het HvJ vindt het een belangrijk principe dat zijn uitlegging van
het Unievoorschrift de betekenis en strekking van dat voorschrift van meet af aan
(ex tunc) verklaart en dus ook moet worden toegepast op rechtsbetrekkingen van
voor het arrest. Zo bewerkstelligt het de gelijke toepassing van het Unierecht (de
G in de formule). Het is duidelijk dat er dan wel wordt ingeleverd op het rechtszekerheidsbeginsel, omdat burgers of lidstaten wellicht voor het arrest zijn uitgegaan
van een andere uitleg of opvatting van het Unievoorschrift. In de zeer uitzonderlijke gevallen die het HvJ reden geven van zijn principe van werking ex tunc af te
stappen, is het effect van de niet-vervulling van het rechtszekerheidsbeginsel (RZ)
zo groot, dat het gelijkheidsbeginsel (G) niet belangrijk genoeg meer is om vervuld te worden.40

38

39
40

HvJ 19 oktober 2017 C-101/16 (Paper Consult) ECLI:EU:C:2017:775 punt 65.
Zie ook: HvJ 8 april 1976 C-43/75 (Defrenne II) ECLI:EU:C:1976:56 punt 72, HvJ 27 maart 1980 C-61/79
(Denkavit italiana) ECLI:EU:C:1980:100 punt 17 en HvJ 10 mei 2012 C-338/11 t/m C-347/11 (Santander
Asset Management SGIIC e.a.) ECLI:EU:C:2012:286 punt 59.
HvJ 19 oktober 2017 C-101/16 (Paper Consult) ECLI:EU:C:2017:775 punt 66. Zie ook HvJ 10 mei 2012
C-338/11 t/m C-347/11 (Santander Asset Management SGIIC e.a.) ECLI:EU:C:2012:286 punt 60.
Keulemans 2021, p. 133 geeft hiervoor een vereenvoudigde wegingsformule, gebaseerd op de wegingsformule van Alexy. Haar formule luidt C = a : b, waarbij a het gewicht van de inbreuk op beginsel A voorstelt en b
het belang van vervulling van beginsel B. C is de uitkomst van de afweging. In mijn voorbeeld luidt de formule dan C = g : rz. Het gelijkheidsbeginsel G prevaleert als g > rz. Het rechtszekerheidsbeginsel gaat voor als g
< rz. Zie ook Keulemans 2021, p. 134-135. Zij wijst er ten slotte op p. 137 terecht op dat de afwegingsleer de
rechtstoepasser dwingt tot een duidelijke motivering van zijn afweging.
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6.4

Verbod van misbruik van recht als algemeen beginsel van het Unierecht

6.4.1

Drie rechtsniveaus

In het arrest Cussens heeft het HvJ het verbod van misbruik van recht aangeduid als
een algemeen beginsel van het Unierecht.41 In het vervolg van paragraaf 6.4 zal worden onderzocht wat deze vaststelling betekent voor de positionering van het verbod
van misbruik van recht in het Unierecht en hoe dit beginselkarakter zich verhoudt tot
de functies die het rechtsinstrument misbruik van recht vervult ten opzichte van het
gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
Voor dit onderzoek is het noodzakelijk vast te stellen welke rechtsniveaus aan de orde
kunnen zijn bij de vraag of het verbod van misbruik van recht van toepassing is. Aan
de hand daarvan kan namelijk worden bepaald op welk rechtsniveau het verbod van
misbruik van recht thuishoort en op welk rechtsniveau de handelingen plaatsvinden
die kunnen leiden tot toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht
Ten eerste kan het rechtsniveau van het primaire Unierecht betrokken zijn bij de vraag
of sprake is van misbruik van recht . Het primaire Unierecht omvat de oprichtingsverdragen, de verdragen tot wijziging van die oprichtingsverdragen, de toetredingsverdragen met nieuwe lidstaten en de bij die verdragen behorende protocollen.42 Sinds de
Verdragen van Maastricht en Lissabon gelden drie oprichtingsverdragen: het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU), het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU)43 en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie (Euratom).44
Ten aanzien van het verbod van misbruik van recht kunnen op dit niveau concreet de
verdragsvrijheden van het VwEU aan de orde komen. Aangezien mijn onderzoek zich
richt op de fiscaliteit, zal de focus liggen op de vrijheid van vestiging van artikel 49
VwEU. De andere verdragsvrijheden zal ik alleen bespreken als dat voor de analyse relevant is.45
Ten tweede kan het rechtsniveau van het secundaire Unierecht aan de orde komen. Het
secundaire Unierecht wordt gevormd door de voorschriften die de instellingen van de
Unie op grond van de verdragen in het leven kunnen roepen.46 Daarbij moet vooral
41
42
43
44
45
46
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HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881:punt 31. In gelijke zin: HvJ 26 februari
2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134 punt 97.
Kapteyn/VerLoren van Themaat 2003, p. 52.
Meest recente geconsolideerde versie van VEU en VwEU: Pb 2016 C 202/01.
Meest recente geconsolideerde versie van Euratom-verdrag: Pb 2016 C 203/01. Het onderwerp van het Euratomverdrag ligt buiten het veld van mijn onderzoek.
Die andere verdragsvrijheden zijn: het vrije verkeer van goederen (artikel 28 VwEU), van werknemers (artikel
45 VwEU), van diensten (artikel 56 VwEU) en van kapitaal en betalingsverkeer (artikel 63 VwEU).
Kapteyn/VerLoren van Themaat 2003, p. 52.
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gedacht worden aan de verordeningen en de richtlijnen die de instellingen van de Unie
kunnen vaststellen.47 Specifiek voor de btw kan daarbij onder andere worden gedacht
aan de Btw-richtlijn en de Btw-uitvoeringsverordening.48
Ten derde kan het rechtsniveau van het nationale recht betrokken zijn. Specifiek voor
de btw gaat het daarbij om de nationale wetgeving waarin de Btw-richtlijn is omgezet.49 Voor de directe belastingen gaat het bijvoorbeeld om de nationale wetgeving op
het gebied van vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.
6.4.2

Kenmerken en functies algemeen beginsel van het Unierecht

Voordat wordt ingegaan op de ontwikkeling van het verbod van misbruik van recht tot
algemeen beginsel van Unierecht, is het noodzakelijk eerst stil te staan bij de vraag wat
een algemeen beginsel van Unierecht is. Ook hier stuit men echter op het probleem dat
men in de literatuur noch in de rechtspraak van het HvJ een eenduidige definitie van
dit begrip kan vinden. Wel zijn in de literatuur omschrijvingen te vinden van de kenmerken en functies van een algemeen beginsel van Unierecht.
Zo wijst Tridimas erop dat de term ‘algemene rechtsbeginselen’ in het Unierecht een
veelvoud van verschijnselen omvat. Al naar gelang de gebruikte criteria kunnen diverse onderverdelingen gemaakt worden. Deze onderverdelingen kunnen volgens Tridimas in een bepaalde context behulpzaam zijn, maar over het algemeen is hun waarde
beperkt.50 Tridimas maakt zelf onderscheid in beginselen die worden ontleend aan de
rechtsstaat en systeembeginselen die ten grondslag liggen aan de structuur van de
Unie. Tot de eerste categorie behoren onder andere de bescherming van grondrechten,
het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.
Tot de tweede categorie behoren het primaat van het Unierecht, de toedeling van bevoegdheden, subsidiariteit en de Unietrouw.51
47
48

49
50
51

Artikel 288 VwEU bepaalt dat de instellingen van de Unie verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen kunnen vaststellen. Aanbevelingen en adviezen zijn echter niet verbindend. Daarom laat ik
deze categorieën rechtshandelingen van de Unie verder buiten beschouwing.
Het Unierechtelijke btw-recht omvat echter veel meer regelgeving, zoals de Dertiende richtlijn (Richtlijn
86/560/EEG, Pb. 1986 L 326, p. 40), de Richtlijn vrijstellingen bij invoer voor kleine zendingen (Richtlijn
2006/79/EG, Pb. 2006 L 286, p. 15), de Richtlijn reizigersbagage (Richtlijn 2007/74 EG, Pb. 2007 L 346, p. 6),
de Btw-teruggaafrichtlijn (Richtlijn 2008/9/EG, Pb. 2008 L 44, p. 23) en de Richtlijn btw-vrijstelling bij invoer
van bepaalde goederen (Richtlijn 2009/132/EG, Pb. 2009 L 292, p. 5).
In Nederland de Wet OB en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.
Tridimas 2009, p. 2-3.
Tridimas 2009, p. 4. Daarbij zij opgemerkt dat de tweede categorie beginselen veelal voortvloeien uit verdragsbepalingen. Zo is het beginsel van de Unietrouw geformuleerd in artikel 4, lid 3 VEU, het beginsel van toedeling van
bevoegdheden in arikel 5, lid 1 VEU en het subsidiariteitsbeginsel in artikel 5, lid 3, VEU. Aldus ook: Kapteyn/
VerLoren van Themaat 2003, p. 114-143, die in dit verband ook nog noemen het evenredigheidsbeginsel, het (geschreven) gelijkheidsbeginsel en het beginsel van transparantie. Anders: Douma 2014, p. 10-16, die onderscheid
maakt tussen geschreven en ongeschreven beginselen van Unierecht. Tot de geschreven beginselen behoren volgens Douma de grondrechten uit het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Pb. 2012 C 326/2,
p. 391 e.v. Tot de ongeschreven beginselen behoren o.a. het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.

117

6

Misbruik van recht als algemeen rechtsbeginsel

Mertens de Wilmars gebruikt voor het onderverdelen van algemene rechtsbeginselen
twee criteria: functie en oorsprong. Naar hun functie onderscheidt Mertens de Wilmars rechtsbeginselen als instrumenten voor de interpretatie van andere rechtsregels en
rechtsbeginselen als positiefrechtelijke regels. Naar hun oorsprong onderscheidt hij
rechtsbeginselen die zijn afgeleid uit de essentiële kenmerken van de rechtsorde van
elke rechtsstaat en rechtsbeginselen die zijn afgeleid uit de systematiek van de Europese verdragen.52
Schermers en Waelbrouck maken een onderscheid in dwingende of grondwettelijke
rechtsbeginselen, beginselen die gemeenschappelijk zijn in het recht van de lidstaten
en beginselen die inherent zijn aan de communautaire rechtsorde.53
Naar mijn mening kunnen algemene rechtsbeginselen worden onderverdeeld aan de
hand van hun oorsprong of hun functie. In dit opzicht ben ik het dus eens met de analyse van Mertens de Wilmars. Wanneer deze analyse wordt toegepast op het verbod
van misbruik van recht, moet het verbod van misbruik van recht naar zijn oorsprong
mijns inziens geschaard worden onder de beginselen die worden ontleend aan de
rechtsstaat.54
Dit blijkt ook uit de karakterisering die het HvJ aan de algemene beginselen van het
Unierecht geeft. Het HvJ wijst er onder andere in het arrest Audiolux55 op, dat algemene beginselen van het Unierecht een grondwettelijk karakter hebben. Dat betekent dat
zij waarden vertegenwoordigen die ten grondslag liggen aan de rechtsorde van de
Unie.56 De algemene beginselen behoren tot het primaire Unierecht.57 In die hoedanigheid binden zij de Unie zelf.58 De algemene beginselen van Unierecht binden echter ook de lidstaten. Dat is vooral het geval wanneer de lidstaten wetgeving tot stand
brengen om Uniewetgeving om te zetten en die wetgeving toepassen.59 In het arrest
Cussens oordeelt het HvJ dat het verbod van misbruik van recht de kenmerken ver-

52
53
54
55

56
57
58
59
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Mertens de Wilmars 1991, p. 279 en p. 282-283.
Schermers & Waelbroeck 2001, p. 28-30.
Aldus ook: Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals)
en C-223/03 (University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 73, waarin gesproken wordt over zelfbeschermingsmaatregelen die elke rechtsorde die naar minimale volledigheid streeft, bevat.
HvJ 15 oktober 2009 C-101/08 (Audiolux) ECLI:EU:C:2009:626 punt 63. In gelijke zin HvJ 29 oktober 2009
C-174/08 (NCC Construction Danmark) ECLI:EU:C:2009:669 punt 42. Aldus ook: Conclusie A-G Sharpston
6 december 2018 C-566/17 (Związek Gmin Zaglębia Miedziowego w Polokwicach) ECLI:EU:C:2018:995
punt 54.
Tridimas 2009, p. 19.
Tridimas 2009, p. 50-51, Arnull 2011, p. 2012.
Bijvoorbeeld bij het sluiten van verdragen, Tridimas 2009, p. 51.
Tridimas 2009, p. 36-38 en de door hem daar aangehaalde rechtspraak. Tridimas noemt verder nog het geval
waarin de nationale maatregel wordt genomen op basis van een expliciete derogatiebepaling in het Verdrag
en het geval waarin de nationale maatregel valt binnen de reikwijdte van het Unierecht. Voor het btw-recht,
dat geheel is gebaseerd op secundair Unierecht, zijn deze gevallen niet van belang. Ik laat ze daarom verder
rusten.
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toont van een algemeen beginsel van het Unierecht.60 Daarmee plaatst het HvJ het
verbod van misbruik van recht op het niveau van de waarden van de rechtsorde van de
Unie. Naar mijn mening houdt dit in dat het verbod van misbruik van recht naar zijn
oorsprong een rechtsstatelijk beginsel is.
Daarnaast moet nog worden onderzocht of het verbod van misbruik van recht naar
zijn functie de kenmerken bezit van een algemeen beginsel van het Unierecht.
In de literatuur wordt op drie functies gewezen die een algemeen beginsel van het
Unierecht kan vervullen: het opvullen van lacunes in het Unierecht, hulp bij de interpretatie van Unieregelingen en basis voor beoordeling van Uniewetgeving en nationale wetgeving.61
Tridimas wijst erop dat de functie van het opvullen van lacunes niet is voorbehouden
aan het Unierecht alleen. In ieder rechtssysteem kan het voorkomen dat een situatie
niet kan worden opgelost met behulp van een bestaande rechtsregel. Het is dan aan de
rechter om vanuit de bestaande regels een regel te destilleren die in overeenstemming
is met de uitgangspunten van het betrokken rechtssysteem.62 In dit opzicht fungeren
de algemene beginselen van het Unierecht als een bron van Unierecht. Over deze functie van algemene beginselen van het Unierecht zegt Groussot:
“(…) the general principles of Community law - due to the sui generis nature of the EC
system – are “filling the gap” of Community law. In that respect, it might be said that
the principles render the system more coherent.”63
Met betrekking tot de functie van interpretatiehulp wijst Tridimas op de hiërarchie van
normen, die ertoe noopt (Unie-)wetgeving zoveel mogelijk zo uit te leggen dat zij in
overeenstemming is met de vedragen en de algemene rechtsbeginselen.64 In de litera60
61

62
63
64

HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 31. Het HvJ verwijst bij dit oordeel
expliciet naar het arrest Audiolux.
Tridimas 2009, p. 17-19 en 29-35. Strikt genomen onderscheidt Tridimas vier functies. De vierde is de schadeplichtigheid die ontstaat wanneer de Unie of een lidstaat een algemeen beginsel van Unierecht schendt.
Deze functie is voor dit onderzoek verder niet relevant. Daarom laat ik deze functie verder rusten. Sørensen
2011, p. 26 onderscheidt er drie: interpretatiehulp, beoordelingsbasis voor Unieregelingen en nationale regelingen en het opvullen van lacunes in wetgeving. Anders: Farmer 2011, p. 3, die slechts twee functies onderscheidt: interpretatiehulp en basis voor beoordeling van Unieregelingen en nationale wetgeving.
Tridimas 2009, p. 17-18. In dit verband kan nog worden gewezen op artikel 19 VEU, waarin het HvJ wordt
opgedragen de eerbiediging van het recht te verzekeren bij de uitlegging en toepassing van de verdragen.
Groussot 2006, p. 10.
Tridimas 2009, p.29. In dit verband wijst hij bij wijze van voorbeeld op een aantal zaken waarin het HvJ Unieregelingen heeft uitgelegd in overeenstemming met algemene rechtsbeginselen als het gelijkheidsbeginsel, het
vertrouwensbeginsel of het proportionaliteitsbeginsel. Bomer 2012, p. 72-75, maakt op basis van de literatuur
een onderscheid tussen algemene rechtsbeginselen van formeel recht en algemene rechtsbeginselen als interpretatieregel. De algemene rechtsbeginselen van formeel recht betreffen de verhouding overheid-burger,
maar kunnen ook fungeren als toetsingsgrond voor Uniewetgeving en bestuurshandelingen. De algemene
rechtsbeginselen als interpretatieregel spelen een rol op het gehele vlak van het materiële, inhoudelijke (belasting)recht.
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tuur wordt verdedigd dat de interpretatieve functie van een algemeen rechtsbeginsel
niet tot een uitleg contra legem kan leiden.65 Een dergelijke uitleg kan alleen maar
bereikt worden door middel van het opvullen van lacunes in het Unierecht.
Over de functie van beoordelingsgrond voor Uniewetgeving zegt Tridimas dat algemene rechtsbeginselen veelal worden ingeroepen om de nietigheid van Uniewetgeving te
bewerkstelligen.66
Wanneer men het bovenstaande betrekt op het verbod van misbruik van recht, voldoet
dat verbod aan de ‘gap-filling’functie en de functie van interpretatiehulp. Het rechtsinstrument wordt immers ingezet in gevallen waarin de in de wetsbepaling geformuleerde norm tot belastingplicht zou moeten leiden maar de tekst van de wetsbepaling daarvoor onvoldoende houvast biedt.67
Het verbod van misbruik van recht bezit dus zowel naar zijn oorsprong als naar zijn
functie de kenmerken van een algemeen beginsel van het Unierecht. Daarmee is echter
nog niet alles gezegd over het beginselkarakter van het verbod van misbruik van recht.
Het is namelijk de vraag hoe het verbod van misbruik van recht zich verhoudt tot het
gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Verder is het de vraag of en, zo ja,
hoe het verbod van misbruik van recht past in de theorie van Alexy over algemene
rechtsbeginselen als optimaliseringsgeboden. Deze vragen worden in het vervolg van
dit hoofdstuk onderzocht.
6.4.3

Twee beginselen als hoekpunten

6.4.3.1
Gelijkheidsbeginsel
In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat één van de functies van het rechtsinstrument misbruik
van recht is dat economisch gelijke gevallen gelijk belast worden. Ten opzichte van de
toepassing van de economische realiteit heeft het rechtsinstrument misbruik van recht
in dit opzicht een vangnetfunctie. In de analyse van de werking van dit rechtsinstrument vormt het gelijkheidsbeginsel dus het eerste hoekpunt.
Als ongeschreven algemeen rechtsbeginsel verbiedt het gelijkheidsbeginsel de ongelijke behandeling van gelijke situaties, tenzij voor het verschil in behandeling een objec-

65
66
67
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Tridimas 2009, p. 30, Sørensen 2011, p. 26 en Blokland 2018, p. 83. Anders: Arnull 2011, p. 12, die betoogt dat
algemene rechtsbeginselen niet kunnen worden gebruikt om de geldigheid van Verdragsbepalingen ter discussie te stellen, maar dat zij wel kunnen leiden tot een uitleg contra legem van die bepalingen.
Tridimas 2009, p. 31.
Geppaart 1965, p. 189.
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tieve rechtvaardiging bestaat. Het verbiedt ook de gelijke behandeling van ongelijke
situaties, tenzij die gelijke behandeling objectief gerechtvaardigd is.68
In gecodificeerde vorm valt het gelijkheidsbeginsel aan te treffen in artikel 18 VwEU,
dat elke discriminatie op grond van nationaliteit verbiedt. Verder is het gelijkheidsbeginsel uitgewerkt in artikel 45 VwEU. Deze bepaling garandeert het vrije verkeer van
werknemers en verbiedt iedere discriminatie op grond van nationaliteit ten aanzien
van werkgelegenheid, beloning en arbeidsvoorwaarden. In de overige verkeersvrijheden van het VwEU is het gelijkheidsbeginsel terug te zien in het verbod op beperkingen van de betrokken vrijheid.69 Verder is het gelijkheidsbeginsel gecodificeerd in artikel 21 Handvest grondrechten.70
Tridimas merkt op dat het gelijkheidsbeginsel alomtegenwoordig is in het Unierecht en
behandelt een aantal uiteenlopende verschijningsvormen ervan.71 In het kader van
mijn onderzoek voert het te ver om op al deze verschijningsvormen in te gaan, maar
volstaat de vaststelling dat het gelijkheidsbeginsel als algemeen rechtsbeginsel verbiedt
dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld en ongelijke gevallen gelijk worden behandeld.
6.4.3.2
Rechtszekerheidsbeginsel
In hoofdstuk 4 is verder vastgesteld dat het rechtsinstrument misbruik van recht ook
een rechtsbeschermende functie heeft. Zonder meer uitgaan van de economische realiteit van (een samenstel van) rechtshandelingen kan in strijd komen met de gerechtvaardigde verwachtingen van belastingplichtigen over de toepassing van de belastingwet op hun rechtshandelingen. Het rechtszekerheidsbeginsel stelt dan een zwaardere
motiveringseis aan de toepassing van de belastingwet op de economische realiteit van
(het samenstel van) rechtshandelingen.

68

69

70
71

Tridimas 2009, p. 61-62. Zie o.a. ook: HvJ 13 december 1984 C-106/83 (Sermide) ECLI:EU:C:1984:394 punt
28, HvJ 5 oktober 1994 C-133/93, C-300/93 en C-362/93 (Crispoltoni II) ECLI:EU:C:1994:364 punt 50-51,
HvJ 7 mei 1998 C-390/96 (Lease Plan) ECLI:EU:C:1998:206 punt 34, HvJ 16 december 2008 C-127/07 (Arcelor Atlantique et Lorraine) ECLI:EU:C:2008:728 punt 23, HvJ 23 april 2009 C-460/07 (Puffer)
ECLI:EU:C:2009:254 punt 52 en HvJ 28 november 2018 C-262/17, C-263/17 en C-273/17 (Solvay Chimica
Italia e.a.) ECLI:EU:C:2018:961 punt 66.
Artikel 49 VwEU (vrijheid van vestiging), artikel 56 VwEU (vrij verkeer van diensten) en artikel 63 VwEU
(vrij verkeer van kapitaal en betalingsverkeer). Deze laatste verkeersvrijheid geldt zelfs ten aanzien van derde
landen. In artikel 28 VwEU (vrij verkeer van goederen) is het gelijkheidsbeginsel uitgewerkt in het verbod van
in- en uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking tussen de lidstaten en in het gemeenschappelijke douanetarief.
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Pb. 2016 C 202, p. 389.
Tridimas 2009, p. 60-62.
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Hoewel Tridimas verschillende varianten van het rechtszekerheidsbeginsel onderscheidt, is in het kader van mijn onderzoek alleen het rechtszekerheidsbeginsel in de
zin van het kenbaarheids- en voorzienbaarheidsvereiste relevant.72
Het gaat in deze verschijningsvorm om de eis dat de Unieregeling voor de justitiabelen
met zekerheid kenbaar en de toepassing ervan voorzienbaar moet zijn. Dit vereiste is
vooral dwingend in het geval van een regeling die financiële consequenties kan hebben. De justitiabelen moeten namelijk de omvang van hun verplichtingen nauwkeurig
kunnen kennen.73
6.4.3.3
Tussenconclusie
Vanwege de dubbele functie van het rechtsinstrument misbruik van recht vormen het
gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel de hoekpunten in de verdere analyse van dit rechtsinstrument.
In paragraaf 6.5 zal worden beschreven hoe het verbod van misbruik van recht zich in
de rechtspraak van het HvJ heeft ontwikkeld tot een algemeen beginsel van het Unierecht. Deze beschrijving vindt plaats aan de hand van een aantal door mij gekozen arresten die samen een voldoende beeld geven van die ontwikkeling.74 In paragraaf 6.6
zal het beginselkarakter van het verbod van misbruik van recht verder worden geanalyseerd. Daarbij zullen de hoekpunten gelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel
leidend zijn.
6.5

Ontwikkeling van misbruik van recht in de Unierechtspraak

6.5.1

Van Van Binsbergen tot de Deense doorstroomzaken

In 1974 wijst het HvJ voor het eerst een arrest waarin wordt gezinspeeld op misbruik
van recht.75 In dit arrest, Van Binsbergen, gaat het om het vrije verkeer van diensten.76
Eigenlijk gaat de zaak over Van Binsbergens juridische raadsman, die tijdens een procedure bij de Centrale Raad van Beroep emigreert van Nederland naar België en daar72

73

74
75
76
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Tridimas 2009, p. 251-252 wijst erop dat het rechtszekerheidsbeginsel vooral belangrijk is in het kader van de
terugwerkende kracht van wet- en regelgeving. Het kan ook in andere gevallen van belang zijn, maar dan gaat
het alleen om gevallen waarin de Unie zelf aanleiding heeft gegeven voor gerechtvaardigde verwachtingen,
bijvoorbeeld door wetgeving of door gedrag van instellingen van de Unie. Naar mijn mening gaat het in die
eerste vorm om het kenbaarheids- en voorzienbaarheidsvereiste en in de tweede vorm om het vertrouwensbeginsel.
O.a. HvJ 29 april 2004 C-17/01 (Sudholz) ECLI:EU:C:2004:242 punt 34, HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 72, HvJ 16 september 2008 C-288/07 (Isle of Wight Council e.a.)
ECLI:EU:C:2008:505 punt 47-48 en HvJ 9 juli 2015 C-183/14 (Salomie en Oltean) ECLI:EU:C:2015:454 punt
30-31.
Uiteraard zijn er veel meer arresten waarin het fenomeen misbruik aan de orde komt. Ik verwijs hiervoor naar
Saydé 2012, waarin naar een aanzienlijke hoeveelheid arresten wordt verwezen. Voor de beschrijving van de
formele doctrine van misbruik van recht beperkt hij zich op p. 44-77 overigens tot 8 arresten.
Zie ook De la Feria 2008, p. 395, die aangeeft dat het HvJ al dertig jaar zinspeelt op misbruik van recht.
Thans artikel 56 VwEU.
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om door de Raad niet langer als raadsman wordt toegelaten. Het HvJ beslist dat een
lidstaat voorschriften mag geven om te verhinderen dat de vrijheid van het dienstenverkeer door een dienstverrichter, wiens werkzaamheid geheel of voornamelijk op zijn
grondgebied is verricht, wordt gebruikt om zich te onttrekken aan de beroepsregels die
voor hem zouden gelden als hij in die lidstaat gevestigd zou zijn.77
In het arrest Cremer/BALM uit 1977 gaat het om uitvoerrestituties voor landbouwgoederen. Een exporteur voert veevoeder met tapioca uit en verkrijgt daarvoor een uitvoerrestitutie. Na aankomst van het veevoeder op de plaats van bestemming wordt de
tapioca er weer uitgezeefd. Het HvJ oordeelt dat de betrokken verordeningen in geen
geval zo ruim mogen worden toegepast dat zij misbruiken van exporteurs zouden dekken.78 Opvallend is dat het HvJ de nationale instanties opdraagt de feitelijke situatie te
beoordelen om te verhinderen dat als gevolg van manipulaties met de mengverhoudingen, restituties worden uitbetaald waarop geen aanspraak bestaat.79 Daardoor lijkt het
HvJ hier eerder aan ontduiking van de Unieregeling te denken dan aan een op zichzelf
legale handeling die tot de toekenning van een voordeel in strijd met doel en strekking
van de regeling leidt.
In de zaak Schumacher wordt tarwe uitgevoerd van Denemarken naar het Verenigd
Koninkrijk en per omgaande in hetzelfde schip vervoerd van het Verenigd Koninkrijk
naar Duitsland. Op die manier verdient de exporteur aan de monetair compenserende
bedragen (mcb) die gelden voor de uit- en invoer van tarwe.80 Saillant is dat de prejudiciële vraag is gerezen in een strafzaak tegen de betrokkenen vanwege de verdenking
van een economisch delict, maar betrekking heeft op de vordering tot terugbetaling
van de mcb’s. Het HvJ oordeelt dat het mcb-stelsel alleen van toepassing is als de producten tussen de uitvoerende en de invoerende lidstaat daadwerkelijk worden verhandeld.81 In het arrest General Milk Products oordeelt het HvJ dat wederuitvoer op zichzelf geen reden is voor weigering van de mcb. Dat is anders wanneer de invoer en de
wederuitvoer niet hebben plaatsgevonden in het kader van normale handelstransacties, maar uitsluitend met het doel misbruik te maken van de mcb-regeling.82
77
78
79
80

81
82

HvJ 3 december 1974 C-33/74 (Van Binsbergen) ECLI:EU:C:1974:131 punt 13. In dit geval valt volgens het
HvJ in punt 14 van het arrest te denken aan regels omtrent rechtsbedeling en beroepsethiek.
HvJ 11 oktober 1977 C-125/76 (Cremer/BALM) ECLI:EU:C:1977:148 punt 21.
HvJ 11 oktober 1977 C-125/76 (Cremer/BALM) ECLI:EU:C:1977:148 punt 14.
Dit stelsel was in het leven geroepen om het verstorende effect van verschillen in prijsniveau en van valutaverschillen op de handel in landbouwproducten tussen verschillende landen (zowel tussen lidstaten onderling als tussen lidstaten en derde landen) te elimineren. De compenserende bedragen werden verleend of
geheven bij de in- en uitvoer van bepaalde landbouwproducten. Zij waren gebaseerd op de artikelen 47, 55 en
97 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen van 22 januari 1972,
Pb. 1972 L 73, p. 14, naar aanleiding van de toetreding van Denemarken, Ierland, Noorwegen en het Verenigd
Koninkrijk tot de Europese Gemeenschappen. Vo. (EEG) nr. 269/73 van de Commissie van 31 januari 1973
houdende uitvoeringsbepalingen van het stelsel van compenserende bedragen “toetreding”, Pb. 1973 L 30, p.
73, regelde de uitvoering van deze compenserende bedragen. De toetreding van Noorwegen is niet doorgegaan, omdat de Noorse kiezers zich in een referendum tegen toetreding hebben uitgesproken.
HvJ 27 oktober 1981 C-250/80 (Schumacher e.a.) ECLI:EU:C:1981:246 punt 14.
HvJ 3 maart 1993 C-8/92 (General Milk Products) ECLI:EU:C:1993:82 punt 21.
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In het arrest Paletta, over de toepassing van de Verordening sociale zekerheid83 is het
Hof nog explicieter. Het oordeelt dat volgens zijn vaste rechtspraak belanghebbenden
in geval van misbruik en bedrog geen aanspraak kunnen maken op het Gemeenschapsrecht.84 Deze overweging komt in veel arresten van het HvJ terug.85
In 2000 moet het HvJ zich in de zaak Emsland-Stärke weer uitspreken over uitvoerrestituties.86 Recht op een uitvoerrestitutie bestaat wanneer het product het grondgebied
van de Gemeenschap heeft verlaten. In het arrest Emsland-Stärke voert een exporteur
zetmeelproducten uit van Duitsland naar Zwitserland. Op basis van die uitvoer verkrijgt de exporteur uitvoerrestituties. Na het vervullen van de douaneformaliteiten in
Zwitserland vervoert hij het zetmeel echter onmiddellijk in dezelfde vervoermiddelen
terug naar Duitsland of naar zijn afnemers in Italië. Het HvJ overweegt dat de gemeenschapsregelingen niet zo ruim mogen worden opgevat, dat zij misbruiken van exporteurs zouden dekken. Voor de vaststelling van misbruik geeft het HvJ vervolgens twee
criteria waaraan moet worden voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van een situatie
waarin, ondanks de formele naleving van de voorwaarden, het door de Gemeenschapsregeling beoogde doel niet wordt bereikt. Ten tweede moet de bedoeling aanwezig zijn
om een door de Gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder dat voordeel ontstaat.87
In 2006 wijst het HvJ het arrest Halifax, waarin het HvJ het verbod van misbruik van
recht een beginsel noemt dat ook van toepassing is op het gebied van de btw.88 Het HvJ
formuleert in dat arrest dezelfde criteria voor de vaststelling van misbruik als in het
arrest Emsland-Stärke. Alleen zijn ze in Halifax meer specifiek toegeschreven naar de
situatie waarin een btw-voordeel wordt gezocht.89 In hetzelfde jaar omschrijft het HvJ
in het arrest Cadbury Schweppes misbruik als een volstrekt kunstmatige constructie.90
Vervolgens doet zich de vraag voor of het voor de toepassing van het rechtsinstrument
misbruik van recht noodzakelijk is dat het nationale recht een maatregel ter uitvoering
van dat beginsel bevat. Het HvJ beantwoordt die vraag ontkennend in het arrest Cus83
84
85
86
87
88
89
90
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Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, Pb. 1971,
L 149. p.2, in de versie van Verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983, Pb. 1983 L 74, p. 1.
HvJ 2 mei 1996 C-206/94 (Paletta) ECLI:EU:C:1996:182 punt 24.
O.a. HvJ 12 mei 1998 C-367/96 (Kefalas e.a.) ECLI:EU:C:1998:222 punt 20, HvJ 23 maart 2000 C-373/97
(Diamantis) ECLI:EU:C:2000:150, punt 33 en HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121
punt 68.
HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695.
HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695, punten 51-53.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 70.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punten 74 en 75.
HvJ 12 september 2006 C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544
punt 51. In deze zaak had het HvJ het oog op een volstrekt kunstmatige constructie om de vennootschapsbelastingwetgeving van de betrokken lidstaat te ontwijken. In HvJ 22 mei 2008 C-162/07 (Ampliscientifica en
Amplifin) ECLI:EU:C:2008:301 punt 28 had het HvJ het oog op volstrekt kunstmatige constructies met als
doel een btw-voordeel te verkrijgen.
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sens. Volgens het HvJ is het verbod van misbruik van recht een algemeen beginsel van
het Unierecht. Er is dus geen specifieke nationale rechtsgrondslag nodig om bij vastgesteld misbruik het belastingvoordeel te weigeren.91
In een arrest uit 2018 over de sociale zekerheid geeft het HvJ vervolgens aan wat dit
laatste betekent voor de justitiabelen. In het arrest Altun geeft het HvJ aan:
“Het in deze rechtspraak weergegeven beginsel dat fraude en misbruik van recht verboden zijn, vormt een algemeen beginsel van Unierecht dat justitiabelen dienen na te
leven.”92
Uit dit overzicht blijkt dat het HvJ stapje voor stapje het rechtsinstrument van misbruik
van recht heeft geformuleerd en steeds verder gestalte heeft gegeven.93 Daarbij vallen
drie zaken op.
Ten eerste lijkt het HvJ in het verleden te zijn vertrokken van het punt dat fraude of
bedrog enerzijds en misbruik anderzijds min of meer hetzelfde zijn. De eerder besproken arresten over de uitvoerrestituties en de mcb’s wijzen in die richting. Bovendien
stelt het HvJ fraude en misbruik vrij consequent op één lijn.94
Het komt echter ook voor dat het HvJ fraude en misbruik door elkaar haalt. Dat blijkt
onder andere uit het arrest Schloßstraße.95 In dat arrest overweegt het HvJ dat het recht
op aftrek niet behouden blijft in geval van fraude of misbruik, waarbij het als voorbeeld
noemt dat de betrokkene een economische activiteit heeft voorgewend om aftrek van
btw te verkrijgen met betrekking tot goederen die bestemd zijn voor privégebruik.96
Het voorwenden van bepaalde omstandigheden is naar mijn mening eerder een aanwijzing voor fraude, of meer in overeenstemming met de door mij in hoofdstuk 3 voorgestane terminologie: belastingontduiking. In het arrest Equoland valt het HvJ eveneens ten prooi aan terminologische verwarring.97 Het HvJ oordeelt namelijk dat de te
late betaling van de btw bij invoer niet kan worden gelijkgesteld met fraude, omdat niet
voldaan is aan de criteria voor misbruik uit het arrest Halifax.98 In hoofdstuk 3 is al
gebleken dat de begrippen fraude (belastingontduiking) en misbruik (belastingontwijking) duidelijk van elkaar onderscheiden moeten worden. Het is naar mijn mening
91
92
93
94
95
96
97
98

HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017: 881 punten 31 en 32.
HvJ 6 februari 2018 C-359/16 (Altun e.a.) ECLI:EU:C:2018:63 punt 49. Zie in gelijke zin HvJ 26 februari 2019
C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134 punt 96-97.
De rechtspraak van het HvJ wordt in het algemeen gekenmerkt door een stap-voor-stapmethode. Zie Cornielje 2016, p. 48-51 en Cornielje 2018, p. 867-868.
O.a. HvJ 2 mei 1996 C-206/94 (Paletta) ECLI:EU:C:1996:182 punt 24, HvJ 12 mei 1998 C-367/96 (Kefalas e.a.)
ECLI:EU:C:1998:222 punt 20, HvJ 23 maart 2000 C-373/97 (Diamantis) ECLI:EU:C:2000:150, punt 33 en HvJ
21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 68.
HvJ 8 juni 2000 C-396/98 (Schloßstraße) ECLI:EU:C:2000:303.
HvJ 8 juni 2000 C-396/98 (Schloßstraße) ECLI:EU:C:2000:303 punt 40.
HvJ 17 juli 2014 C-272/13 (Equoland) ECLI:EU:C:2014:2091.
HvJ 17 juli 2014 C-272/13 (Equoland) ECLI:EU:C:2014:2091 punt 39.
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dan ook wenselijk, dat het HvJ een duidelijker onderscheid maakt tussen deze twee
vormen van belastingbesparing.
Op de tweede plaats valt op dat, afgezien van de hierboven beschreven terminologische
onduidelijkheid, het HvJ in het arrest Emsland-Stärke en – voor de btw – in het arrest
Halifax een begrip misbruik (van recht) introduceert dat duidelijk afwijkt van het begrip fraude. In die arresten wordt misbruik van recht omschreven als een op zichzelf
legale handeling die echter leidt tot de toekenning van een voordeel in strijd met doel
en strekking van de betrokken Unieregeling. Dit begrip is door het HvJ in de loop der
jaren steeds verder ontwikkeld, hetgeen ons brengt op het derde punt.
Ten derde valt op dat het HvJ in de loop van de tijd steeds uitgesprokener is geworden.
Na jarenlang er op te hebben gewezen dat bij misbruik eenvoudigweg geen aanspraak
bestaat op het Unierecht, zet het HvJ vanaf 2000 het verbod van misbruik van recht
principieel neer als beginsel en later als algemeen beginsel van Unierecht. Daaruit trekt
het HvJ in 2018 uiteindelijk de consequentie dat belastingplichtigen zich aan dat verbod moeten houden.
Met deze laatste ontwikkeling lijkt het HvJ een nieuwe, principiële stap te hebben genomen in de bestrijding van misbruik. In eerdere arresten heeft het HvJ regelmatig
overwogen dat de bestrijding van fraude en misbruik een door de Btw-richtlijn erkend
en gestimuleerd doel is.99 De norm dat misbruik bestreden moet worden, lijkt dus in
eerste instantie gericht tot de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende instanties
van de lidstaten. Dit beeld wordt versterkt doordat het HvJ in een aantal arresten waarin misbruik van recht geen onderwerp van de procedure is, de nationale rechter opdraagt te onderzoeken of er wellicht sprake is van misbruik van recht.100 Echter, sinds
de arresten Altun en N Luxembourg 1 e.a. richt het HvJ de norm expliciet ook tot de
justitiabelen. Dat betekent dat het verbod van misbruik van recht in de ogen van het
HvJ een verplichting schept, namelijk de verplichting om handelingen na te laten die
een volstrekt kunstmatige constructie vormen die er slechts op gericht is een door het
Unierecht toegekend voordeel te verkrijgen.101

99

O.a. HvJ 29 april 2004 C- 487/01 en C-7/02 (Gemeente Leusden en Holin Groep) ECLI:EU:C:2004:263 punt
76, HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 71, HvJ 22 mei 2008 C-162/07
(Ampliscientifica en Amplifin) ECLI:EU:C:2008:301 punt 29, HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS
Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 48 en HvJ 26 februari 2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16
en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134 punt 101.
100 O.a. HvJ 12 juli 2012 C-326/11 (J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard) ECLI:EU:C:2012:461 punt 35,
HvJ 2 juni 2016 C-263/15 (Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392 punt 50 en HvJ 10 januari 2019 C-410/17 (A)
ECLI:EU:C:2019:12 punt 47.
101 Dit roept de vraag op of de nationale autoriteiten in het geval van misbruik naast de vordering tot terugbetaling van het belastingvoordeel ook een boete kunnen opleggen. Op deze vraag kom ik in hoofdstuk 9 terug.
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6.5

Elk rechtsgebied heeft zijn eigen misbruik

6.5.2.1
Misbruik in de btw
In de btw komt misbruik vaak tot uiting in een kunstmatig samenstel van transacties
dat erop is gericht een btw-voordeel onrechtmatig te verkrijgen. Het arrest Halifax
biedt hiervan een voorbeeld.102 In die zaak gaat een bank een ingewikkeld geheel van
transacties aan met aan haar verbonden vennootschappen, waardoor zij bewerkstelligt
dat de btw op de bouw van call centers ten behoeve van haar bancaire activiteiten in
aftrek komt. Een ander sprekend voorbeeld is het arrest Part Service.103 Daarin wordt
een lease van auto’s kunstmatig gesplitst in een belaste verhuur van auto’s door een
leasemaatschappij en een vrijgestelde financierings- en verzekeringsdienst door een
met de leasemaatschappij verbonden maatschappij. In het arrest Newey gaat het om
een samenstel van transacties waardoor reclamediensten ten behoeve van een kredietbemiddelaar voortaan worden verricht op Jersey en dus buiten het toepassingsgebied
van de btw blijven.104 Op die manier is de kredietbemiddelaar, die vrijgestelde diensten
verricht en dus geen btw in aftrek kan brengen, bevrijd van de btw-druk op de reclamediensten. In de zaak Cussens105 sluiten de ontwikkelaars van een complex nieuw
gebouwde vakantiewoningen twee huurovereenkomsten met een aan hen gelieerde
onderneming: één voor de verhuur aan de onderneming en één voor de terugverhuur
aan de ontwikkelaars. Na een maand worden de overeenkomsten opgezegd en verkopen de ontwikkelaars de woningen aan individuele kopers. Door de voorafgaande
huurovereenkomsten is de levering van de woningen aan de kopers echter vrijgesteld
in plaats van belast. Uit deze voorbeelden blijkt dat in de btw het misbruik plaatsvindt
door middel van het sluiten van (een serie) transacties, die uiteindelijk tot de toekenning van een btw-voordeel leiden.106
Misbruik in de btw wordt verder gekenmerkt door het feit dat de belastingplichtigen
een beroep doen op een bepaling van nationaal btw-recht die een belastingvoordeel
toekent. Dat kan onder andere zijn aftrek van btw, een vrijstelling of een gunstige plaats
van de prestatie. De verkrijging van dat belastingvoordeel is echter in strijd met het
doel van de betrokken bepaling. Aangezien de nationale bepaling de implementatie
vormt van de overeenkomstige bepaling van de Btw-richtlijn, komt het belastingvoor-

102 O.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121.
103 HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108.
104 HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409. Het is onduidelijk of het HvJ hier misbruik aanwezig acht. In zijn overwegingen laat het HvJ dit enigszins in het midden. Dat is verklaarbaar, omdat de vragen
van de Engelse rechter betrekking hebben op de mate waarin de contractuele bepalingen doorslaggevend zijn
voor de vaststelling door wie en aan wie een dienst is verricht.
105 HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881.
106 Aldus ook: Greggi 2008, p. 42, die de “step-transaction approach” van het HvJ daarom typerend acht voor het
heffingsmechanisme van de btw.
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deel daarmee tevens in strijd met het doel van de betrokken richtlijnbepaling.107 Bij
misbruik in de btw zijn dus de rechtsniveaus van het nationale recht en het secundaire
Unierecht betrokken.108
Het gevolg van misbruik in de btw is dat de transacties waarmee een misbruik gepaard
is gegaan, moeten worden geherdefinieerd. Die herdefiniëring moet zo plaatsvinden
dat de situatie wordt hersteld zoals zij zou zijn geweest zonder de transacties die het
misbruik vormen.109 Deze herdefiniëring mag echter niet verder gaan dan nodig is om
de juiste btw-heffing te verzekeren.110 Op basis hiervan is de herdefiniëring in de btw te
plaatsen in de in paragraaf 4.2 vastgestelde wisselwerking tussen de rechtsnorm en de
feiten. De herdefiniëring in de btw heeft betrekking op het aspect van de feiten en
houdt in dat de rechter de feiten beziet vanuit het doel van de betrokken richtlijn- of
wetsbepaling en de btw-heffing afstemt op dat doel.111
6.5.2.2
Misbruik bij uit- en invoer landbouwgoederen
In de arresten over de uitvoerrestituties en de mcb’s in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid komt misbruik naar voren als een gekunstelde (soms
zelfs circulaire) vervoersbeweging met de goederen om in aanmerking te komen voor
deze voordelen.112 Het misbruik verandert echter, wanneer de maatregelen voor de
marktordening voor landbouwproducten wijzigen. Zo draait het in het arrest SICES
e.a.113 om preferentiële invoertarieven die door middel van zogeheten tariefcontingenten worden toegekend.114 Het misbruik vindt in deze zaak plaats door middel van
een samenstel van koopovereenkomsten met betrekking tot knoflook. A, wiens tariefcontingenten zijn uitgeput, koopt knoflook in bij een leverancier in een derde land. A
verkoopt de knoflook dan aan B, die nog ongebruikte tariefcontingenten heeft en die
107 Dit blijkt uit HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74, waarin het HvJ
spreekt van “formele toepassing van de voorwaarden die worden opgelegd door de desbetreffende bepalingen
van de Zesde richtlijn en nationale wettelijke regeling tot omzetting van deze richtlijn” en van een belastingvoordeel “in strijd met het doel van deze bepalingen”. In gelijke zin: HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part
Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 42, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804
punt 29 en HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 36.
108 Zie ook Freedman 2011, p. 369, die stelt dat misbruik van recht in het Halifax-arrest niet meer is dan wetsinterpretatie. Zij ziet die interpretatie echter alleen op het niveau van het Unierecht. Naar mijn mening is dat
iets te beperkt. De heffing van btw vindt namelijk plaats op basis van een nationale wet die de Btw-richtlijn
uitvoert en die zoveel mogelijk conform de tekst en het doel van die richtlijn moet worden uitgelegd. Zie o.a.
HvJ 13 november 1990 C-106/89 (Marleasing) ECLI:EU:C:1990:395 punt 8.
109 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 94 en HvJ 22 december 2010 C-103/09
(Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 50.
110 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 92 en HvJ 22 december 2010 C-103/09
(Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 52.
111 Dit roept nog vragen op o.a. over de manier waarop de herdefiniëring dan moet plaatsvinden. Op het aspect
van de herdefiniëring wordt in hoofdstuk 9 teruggekomen.
112 O.a. HvJ 27 oktober 1981 C-250/80 (Schumacher) ECLI:EU:C:1981:246 en HvJ 14 december 2000 C-110/99
(Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695.
113 HvJ 13 maart 2014 C-155/13 (SICES e.a.) ECLI:EU:C:2014:145.
114 Een tariefcontingent is de hoeveelheid van een bepaald product die een importeur met toepassing van een
preferentieel (gunstig) tarief mag invoeren.
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de knoflook invoert. Na de invoer verkoopt B de knoflook terug aan A. Op die manier
maakt A in wezen gebruik van de tariefcontingenten van B en verstoort hij de markt
ordening.115
De zaken over de uitvoer en invoer van landbouwgoederen hebben met elkaar gemeen
dat het misbruik slechts op één rechtsniveau plaatsvindt. De zaken hebben namelijk
betrekking op verordeningen waarmee de Uniewetgever de markt reguleert. Aangezien verordeningen van de Uniewetgever rechtstreeks werken in de lidstaten, vindt
geen omzetting in nationale wetgeving plaats.116 Het misbruik met betrekking tot de
uitvoer en invoer van landbouwgoederen vindt dus uitsluitend plaats op het niveau van
het secundaire Unierecht.117
Opvallend is dat het HvJ in geen van deze zaken spreekt over herdefiniëring. Daar waar
het gaat om gevallen van gekunstelde vervoersbewegingen is dat wellicht nog wel begrijpelijk. Wanneer het doel van de betrokken bepaling is om alleen een voordeel toe te
kennen wanneer het product de lidstaat (bij mcb’s) of het grondgebied van de Unie
heeft verlaten, zou een rechter eenvoudig uit kunnen gaan van begin- en eindpunt van
de vervoersbeweging en alle in de tussentijd alleen voor de vorm verrichte feitelijke
handelingen van uitvoer en douaneformaliteiten buiten beschouwing kunnen laten. In
een zaak als SICES zou het echter voor de hand liggen om wel aandacht te besteden aan
het aspect van de herdefiniëring. Een eenvoudig aanknopen bij begin- en eindpunt van
de vervoersbeweging biedt in die zaak namelijk geen oplossing. Er is maar één vervoersbeweging en er is sprake van een keten van koopovereenkomsten die kennelijk
worden nageleefd en waarbij een tussenschakel in de keten de goederen daadwerkelijk
invoert.118
6.5.2.3
Misbruik van verdragsvrijheden
Kenmerkend voor het misbruik van verdragsvrijheden is dat de justitiabele een bepaling van primair Unierecht, namelijk één van de vrijheden die in het VwEU zijn overeengekomen, inroept om een bepaling van nationaal recht te omzeilen. Het gaat er in
deze zaken dus om welke bepaling voorrang heeft: de bepaling van het VwEU waarin
115 HvJ 13 maart 2014 C-155/13 (SICES e.a.) ECLI:EU:C:2014:145 punten 35-36. Het HvJ oordeelt dan ook in
punt 39 dat deze transacties in bepaalde omstandigheden misbruik kunnen vormen.
116 Artikel 288 VwEU bepaalt: “Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.” Omzetting van een verordening in nationale wetgeving is dus niet toegestaan. Zie ook Kapteyn/VerLoren van Themaat 2003, p. 235-236.
117 Men zou hiertegenin kunnen brengen dat de verordening bij inwerkingtreding deel gaat uitmaken van de
nationale rechtsorde van de lidstaten. Kapteyn/Verloren van Themaat 2003, p. 236 wijzen hier ook op. Zij
merken daarbij echter tevens op dat de verordening haar Unierechtelijke karakter behoudt en dus voorgaat op
strijdig nationaal recht. Daarom vind ik het duidelijker om het misbruik in deze gevallen op het rechtsniveau
van het secundaire Unierecht te positioneren.
118 Het is mogelijk dat het HvJ aan dit aspect niet is toegekomen, omdat de verwijzende rechter er niet naar heeft
gevraagd. Uit de omstandigheden die volgens het HvJ in punt 39 als indicatoren van misbruik noemt, zou
kunnen worden afgeleid dat het HvJ in die omstandigheden herdefiniëring van de transacties tussen A en B
nodig acht.

129

6

Misbruik van recht als algemeen rechtsbeginsel

de verdragsvrijheid is geregeld, of de nationale bepaling die deze vrijheid inperkt. Dat
is al het geval in het arrest Van Binsbergen, waarin de werkzaamheden van de raadsman geheel of voornamelijk gericht zijn op Nederland. Deze verschijningsvorm is ook
terug te zien in andere arresten over de verdragsvrijheden.119
Het HvJ heeft regelmatig geoordeeld dat justitiabelen de verdragsvrijheden niet mogen
misbruiken om zich te onttrekken aan hun nationale wetgeving.120 In het arrest Cadbury Schweppes vindt het HvJ het bijvoorbeeld misbruik, wanneer de verdragsbepaling
omtrent de vrijheid van vestiging121 wordt ingeroepen voor een loutere brievenbusmaatschappij die in een andere lidstaat wordt opgericht om de nationale wetgeving
inzake de vennootschapsbelasting te ontwijken.122
Het HvJ accepteert dan ook dat lidstaten wetsbepalingen vaststellen die de betrokken
verdragsvrijheid inperken, maar alleen als die bepalingen uitluitend gericht zijn tegen het hierboven beschreven misbruik van die verdragsvrijheid. In het geval van
Cadbury Schweppes bijvoorbeeld aanvaardt het HvJ nationale wetgeving die de vrijheid van vestiging beperkt slechts dan, wanneer die wetgeving zich uitsluitend richt
tegen situaties waarin in de andere lidstaat alleen maar een brievenbusmaatschappij
wordt opgericht.123 De nationale wetgeving mag ook niet verder gaan dan voor dit
doel nodig is.124
Het feit dat het in zaken over de verdragsvrijheden steeds gaat om de vraag of het primaire Unierecht dan wel de nationale wetsbepaling voorrang heeft, kan ook verklaren
waarom het HvJ in deze zaken nooit spreekt over herdefiniëring van transacties. De
bestrijding van misbruik leidt hier namelijk niet tot een oordeel van de rechter over de
kwalificatie van transacties maar fungeert als een rechtvaardiging van nationale wetsbepalingen.

119 O.a. HvJ 3 oktober 1990 C-61/89 (Bouchoucha) ECLI:EU:C:1990:343 punt 14, HvJ HvJ 12 september 2006
C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544 punt 51 (vrijheid van
vestiging); HvJ 7 juli 1992 C-370/90 (Singh) ECLI:EU:C:1992:296 punt 24, HvJ 17 juli 2014 C-58/13 (Torresi)
ECLI:EU:C:2014:2088 punt 43-46 (vrij verkeer van werknemers).
120 O.a. HvJ 3 december 1974 C-33/74 (Van Binsbergen) ECLI:EU:C:1974:131 punt 13, HvJ 3 oktober 1990
C-61/89 (Bouchoucha) ECLI:EU:C:1990:343 punt 14, HvJ 3 februari 1993 C-148/91 (Veronica Omroep Organisatie) ECLI:EU:C1993:45 punt 2 en HvJ 12 september 2006 C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury
Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544 punt 54 en 66-68. .
121 Artikel 49 VwEU.
122 HvJ 12 september 2006 C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544
punten 51, 54, 66 en 67.
123 HvJ 12 september 2006 C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544
punt 35. Aldus ook: Freedman 2011, p. 368, die stelt dat het verbod van misbruik van recht in zaken over
verdragsvrijheden fungeert als rechtvaardiging voor nationale wetgeving die de uitoefening van de vrijheden
inperkt.
124 O.a. HvJ 16 juli 1998 C-264/96 (ICI) ECLI:EU:C:1998:370 punt 26, HvJ 12 december 2002 C-324/00 (Lankhorst-Hohorst) ECLI:EU:C:2002:749 punt 37, HvJ 11 maart 2004 C-9/02 (de Lasteyrie du Saillant)
ECLI:EU:C:2004:138 punt 50 en HvJ 12 september 2006 C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544 punt 55.
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6.5.2.4
Misbruik in het vennootschapsrecht
In het vennootschapsrecht heeft misbruik doorgaans de vorm van gebruik van bevoegdheden zonder redelijk doel.125 In het arrest Kefalas bijvoorbeeld wordt een noodlijdende onderneming onder het bestuur van een vennootschap van de overheid gebracht om gesaneerd te worden. In het kader van die sanering heeft het nieuwe bestuur
het maatschappelijk kapitaal van de onderneming verhoogd en de zittende aandeelhouders een voorkeursrecht op de nieuwe aandelen toegekend. Daarvan hebben zij
geen gebruik gemaakt Vervolgens trachten de zittende aandeelhouders de kapitaalverhoging ongeldig te laten verklaren door een beroep te doen op artikel 25, lid 1, Tweede
richtlijn vennootschapsrecht. 126 Volgens die bepaling moet iedere kapitaalverhoging
plaatsvinden krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Het HvJ oordeelt dat de aandeelhouders geen beroep kunnen doen op die bepaling,
indien de gevorderde ongeldigverklaring ertoe strekt ten koste van de vennootschap
voordelen te verkrijgen die niets te maken hebben met het doel van die richtlijnbepaling. Het doel van de bepaling is namelijk te waarborgen dat zittende aandeelhouders
aan de besluitvorming over die kapitaalverhoging kunnen deelnemen.127
De vraag in deze zaken is of de betrokkenen misbruik maken van bevoegdheden die de
Tweede richtlijn vennootschapsrecht toekent aan organen van de vennootschap of aan
de aandeelhouders. Aangezien een richtlijn moet worden omgezet in nationale wetgeving, zijn dus bij deze vraag zowel het nationale recht als het secundaire Unierecht
betrokken.
Het aspect van herdefiniëring komt in deze zaken niet aan de orde. Dat is verklaarbaar,
aangezien het hier gaat om een andere vorm van misbruik dan de hiervoor beschreven
vormen. Het gaat hier om de situatie waarin een privaatrechtelijk persoon een hem
toekomend recht gebruikt met het enkele doel een ander te benadelen.128 Deze vorm
van misbruik valt buiten dit onderzoek.
6.5.2.5
Tussenbalans
In het bovenstaande is aangetoond dat het verbod van misbruik van recht weliswaar
door het HvJ als algemeen beginsel van Unierecht is erkend, maar dat misbruik zich op
de verschillende gebieden van het Unierecht in verschillende vormen en op verschillende rechtsniveaus manifesteert. Bij de vaststelling of sprake is van misbruik gaat het
op deze verschillende rechtsgebieden steeds om de vraag of het beroep van de betrok125 O.a. HvJ 12 mei 1998 C-367/96 (Kefalas e.a.) ECLI:EU:C:1998:222, HvJ 23 maart 2000 C-373/97 (Diamantis)
ECLI:EU:C:2000:150.
126 Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, tweede
alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen
als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en
wijziging van haar kapitaal, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken, Pb 1977 L 26.
127 HvJ 12 mei 1998 C-367/96 (Kefalas e.a.) ECLI:EU:C:1998:222 punt 28.
128 Saydé 2016, p. 16 en p. 19-23 noemt dit Misbruik III (privaat-privaat).
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ken partijen op een bepaalde rechtsregel in overeenstemming is met het doel van die
rechtsregel. Dat betekent dat het beginsel van het verbod van misbruik van recht moet
worden gezien als een uitleggingsbeginsel voor het Unierecht en – in voorkomende
gevallen – het nationale recht ter uitvoering van het Unierecht.129
Bij misbruik in de btw zijn twee rechtsniveaus betrokken: het nationale recht en het
secundaire Unierecht. Misbruik in de btw wordt voorts gekenmerkt door een samenstel van rechtshandelingen dat moet leiden tot een btw-voordeel. Het misbruik speelt
zich dus op het niveau van de transacties tussen de betrokken partijen af. Dit kenmerk
is afwezig bij misbruik op de andere rechtsgebieden.130 Ook het aspect van de herdefiniëring van transacties bij gebleken misbruik komt alleen voor in de btw-arresten van
het HvJ over misbruik van recht.
In paragraaf 6.3.2 is aan de hand van de theorie van Alexy vastgesteld dat algemene
rechtsbeginselen optimaliseringsgeboden zijn. Verder is in paragraaf 6.4.2 vastgesteld
dat het verbod van misbruik van recht naar zijn oorsprong en functie de kenmerken
heeft van een algemeen beginsel van het Unierecht. Naar zijn oorsprong is het verbod
van misbruik van recht een rechtsstatelijk beginsel. Naar zijn functie vult het lacunes
in het Unierecht en is het een instrument voor interpretatie van bepalingen in de Uniewetgeving. In paragraaf 6.4.3 is vastgesteld dat het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel de twee hoekpunten zijn die in de analyse van het rechtsinstrument
misbruik van recht leidend zijn. In de volgende paragraaf zal het beginselkarakter van
het verbod van misbruik van recht verder worden onderzocht, waarbij het beginselkarakter in verband zal worden gebracht met het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
6.6

Het beginselkarakter van misbruik van recht nader onderzocht

De vaststelling dat het verbod van misbruik van recht een algemeen rechtsbeginsel is,
en als zodanig als algemeen beginsel van Unierecht door het HvJ is aanvaard, impliceert dat het kenmerken heeft die rechtsregels niet hebben. Volgens de theorie van
Alexy is het dan een optimaliseringsgebod, wat betekent dat het verbod van misbruik
van recht moet worden gerealiseerd in de hoogst mogelijke mate, afhankelijk van de
juridische en feitelijke mogelijkheden.131 Bij botsing met een ander algemeen rechtsbeginsel zal de rechter die over de zaak oordeelt, moeten afwegen welk beginsel het
zwaarst weegt en dus voorrang krijgt.132
129 Aldus ook: Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals)
en C-223/03 (University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 68-69.
130 De zaak in HvJ 13 maart 2014 C-155/13 (SICES e.a.) ECLI:EU:C:2014:145 vormt hierop naar mijn mening
een uitzondering. Een vergelijkbare zaak is HvJ 14 april 2016 C-131/14 (Cervati en Malvi) ECLI:EU:C:2016:255.
Het misbruik in deze zaken lijkt naar mijn mening veel meer op het btw-misbruik en zou dus ook op dezelfde
wijze moeten worden behandeld.
131 Alexy 2015, p. 75-76.
132 Dworkin 1977, p. 26-27 en Alexy 2015, p. 79.
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Op het eerste gezicht lijkt het HvJ in het arrest Halifax het verbod van misbruik van
recht af te wegen tegen het rechtszekerheidsbeginsel. Het HvJ overweegt enerzijds dat
de justitiabelen bij misbruik geen beroep kunnen doen op het Unierecht.133Anderzijds
overweegt het HvJ dat de Unieregeling voor de justitiabelen kenbaar en de toepassing
ervan voorzienbaar moet zijn. Het HvJ acht dit vooral van belang bij regelingen met
financiële consequenties, zodat de justitiabelen de omvang van hun verplichtingen
nauwkeurig kunnen kennen.134 In dat verband wijst het HvJ op de vrijheid van een
belastingplichtige om zijn activiteiten zodanig te structureren dat zijn belastingschuld
beperkt blijft.135
Bij nadere analyse blijkt dit iets gecompliceerder te liggen. Het HvJ omschrijft misbruik
namelijk als transacties die niet zijn verricht in het kader van normale handeltransacties maar alleen met het doel om door het Unierecht toegekende voordelen onverschuldigd te verkrijgen.136 Daarin valt een verwijzing te onderkennen naar het gelijkheidsbeginsel in die zin dat economisch gelijke gevallen gelijk belast moeten worden.137
Dit is in overeenstemming met de vaststelling in hoofdstuk 4 dat het rechtsinstrument
misbruik van recht de rechtsgelijkheid dient.
Dit betekent naar mijn mening dat er een verband bestaat tussen het verbod van misbruik van recht, het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Dat verband
bestaat erin dat het verbod van misbruik van recht met zich brengt dat het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel tegen elkaar moeten worden afgewogen. Deze
afweging vindt haar uitdrukking in de beide elementen van de misbruiktest. Zij dienen
enerzijds het gelijkheidsbeginsel door de toepassing van de Btw-richtlijn en de nationale implementatiewetgeving naar doel en strekking. Anderzijds dienen zij het rechtszekerheidsbeginsel, omdat de fiscus moet bewijzen en de rechter moet motiveren dat
voldaan is aan de criteria van misbruik. Zij drukken dus de dubbele functie van het
rechtsinstrument misbruik van recht uit. Dit verband is weer te geven als een driehoek:

133 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 68.
134 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 72.
135 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121, punt 73. Zie ook HvJ 6 april 1995 C-4/94
(BLP Group) ECLI:EU:C:1995:107 punt 26, HvJ 9 oktober 2001 C-108/99 (Cantor Fitzgerald International)
ECLI:EU:C:2001:526 punt 33, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt
22, HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 54, HvJ 12 september 2013 C-388/11 (Le Crédit Lyonnais) ECLI:EU:C:2013:541 punt 47-48 en HvJ 3 september 2014
C-589/12 (GMAC UK)ECLI:EU:C:2014:2131 punt 48.
136 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 69.
137 Zie ook HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 80, waarin het HvJ expliciet
verwijst naar het neutraliteitsbeginsel.
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misbruik van recht

gelijkheidsbeginsel

rechtzekerheidsbeginsel

Op grond van de theorie van Alexy kan dit verband in een preferentieregel worden
omgezet. Die regel luidt dat in geval van misbruik (M) het gelijkheidsbeginsel (G)
voorrang heeft op het rechtszekerheidsbeginsel (RZ). In symbolen: (G P RZ)M.
De uitkomst van de afweging is een rechtsregel die inhoudt dat misbruik (M) leidt tot
weigering van het belastingvoordeel (WBV). In symbolen: M → WBV.
Deze afweging tussen het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel is ook
zichtbaar op de andere Unierechtelijke rechtsgebieden dan de btw. Hoewel het HvJ er
geen expliciete overwegingen aan wijdt, vindt bijvoorbeeld in de zaken over de in- en
uitvoer van landbouwgoederen wel degelijk een afweging plaats tussen het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Zo gaat het in het arrest Emsland-Stärke138 in
wezen om de vraag of de uitvoerrestituties vanwege het feitelijke vervoer naar Zwitserland op basis van de Unieregeling moeten worden toegekend of dat de situatie op gelijke wijze moet worden behandeld als die waarin de goederen niet naar Zwitserland
worden uitgevoerd maar in Duitsland zijn gebleven dan wel rechtstreeks naar Italië
zijn vervoerd.
In de zaken over de verdragsvrijheden worden het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel ook tegen elkaar afgewogen, maar op een ander niveau. De afweging
vindt plaats op het niveau van de wetgever. In het arrest Cadbury Schweppes139 over de
vrijheid van vestiging komt dit duidelijk naar voren. Justitiabelen mogen zich beroepen op het VwEU en zich vestigen in een andere lidstaat om daar een economische
activiteit uit te oefenen.140 Daarin is het rechtszekerheidsbeginsel te herkennen. Anderzijds mag een lidstaat A die vrijheid wel inperken, maar alleen in situaties waarin de
vestiging in lidstaat B niet of nauwelijks iets voorstelt.141 Met andere woorden: wanneer
de vestiging in lidstaat B kunstmatig is en de situatie (meer) gelijk is aan die waarin in
138 HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695.
139 HvJ 12 september 2006 C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544.
140 HvJ 12 september 2006 C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544
punt 36 en 54.
141 HvJ 12 september 2006 C-196/04 (Cadbury Schweppes en Cadbury Schweppes Overseas) ECLI:EU:C:2006:544
punt 67-68.
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lidstaat A een nevenvestiging of dochtervennootschap wordt opgericht. Hierin komt
het gelijkheidsbeginsel naar voren.
6.7

Conclusies

Rechtsbeginselen onderscheiden zich van rechtsregels, doordat rechtsbeginselen in tegenstelling tot rechtsregels alleen een richting aangeven om tot een beslissing te komen. Zij hebben een dimensie van gewicht of belang. Bij botsing van rechtsbeginselen
moeten de betrokken rechtsbeginselen tegen elkaar worden afgewogen.
Het verbod van misbruik van recht bezit naar zijn oorsprong en functie de kenmerken
van een algemeen beginsel van het Unierecht. In de rechtspraak van het HvJ heeft het
verbod van misbruik van recht zich stap voor stap ontwikkeld tot een algemeen beginsel van het Unierecht.
Misbruik in de btw wordt gekenmerkt door een samenstel van rechtshandelingen.
Daarmee vindt het misbruik op het niveau van de transacties tussen de betrokken partijen plaats. Verder is kenmerkend voor misbruik in de btw dat er twee rechtsniveaus
bij betrokken zijn: het Unierecht en het nationale recht. Herdefiniëring van de transacties bij gebleken misbruik is eveneens kenmerkend voor de btw.
Het verbod van misbruik van recht is naar zijn oorsprong een rechtsstatelijk beginsel.
Naar zijn functie is het een interpretatiehulp voor de bepalingen van de Uniewetgeving
en van de nationale wetgeving waarmee de Uniewetgeving is geïmplementeerd.
Rechtsbeginselen kunnen worden gezien als optimaliseringsgeboden. Het rechtsbeginsel moet worden gerealiseerd in de hoogst mogelijke mate, afhankelijk van de juridische en feitelijke mogelijkheden. Dat betekent dat botsende beginselen in een afwegingsrelatie staan die kan worden uitgedrukt in een formule (P1 P P2)C. Beginsel 1 gaat
voor op beginsel 2 in de omstandigheden C.
Het verbod van misbruik van recht brengt met zich dat het gelijkheidsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel tegen elkaar moeten worden afgewogen. Die afweging komt
naar voren in de twee elementen van de misbruiktest. Zij drukken de dubbele functie
van het rechtsintrument misbruik van recht uit: vangnet ten aanzien het gelijkheidsbeginsel en borging van het rechtszekerheidsbeginsel. Hieruit komt een verhouding naar
voren die kan worden omschreven als een driehoek: misbruik, gelijkheidsbeginsel en
rechtszekerheidsbeginsel. Uitgedrukt in een preferentieformule: in geval van misbruik
gaat het gelijkheidsbeginsel voor op het rechtszekerheidsbeginsel.
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7.1

7

Neutraliteit en rechtszekerheid in de btw

7.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de toepassing van het verbod van misbruik van
recht een afweging inhoudt van het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Deze afweging wordt uitgedrukt in de twee criteria die het HvJ stelt voor de vaststelling van misbruik. Op die manier wordt de dubbele functie van het rechtsinstrument misbruik van recht tot uitdrukking gebracht: het dienen van het
gelijkheidsbeginsel en van het rechtszekerheidsbeginsel. Deze beginselen zijn dus twee
van de hoekpunten in een driehoeksverband misbruik van recht – gelijkheidsbeginsel
-rechtszekerheidsbeginsel. In dit hoofdstuk zal worden onderzocht hoe het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel tot uiting komen in het Unierechtelijke
btw-systeem. Dit onderzoek is nodig om volledig toegerust te zijn voor het onderzoek
naar de vraag welke plaats misbruik van recht inneemt in het palet van rechtsinstrumenten tegen ongewenste btw-besparing.
Om te kunnen vaststellen hoe het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsebeginsel tot uiting komen in het Unierechtelijke btw-systeem, moet eerst worden stilgestaan
bij het rechtskarakter van de btw, dat wil zeggen bij de vraag wie en wat belast moet
worden.
Artikel 1, lid 2, Btw-richtlijn geeft hierover slechts aan dat de btw een algemene verbruiksbelasting is op goederen en diensten die strikt evenredig is aan de prijs van de
goederen en diensten, ongeacht het aantal handelingen dat tijdens het productie- en
distributieproces vóór de fase van de heffing plaatsvindt. Deze omschrijving is ook terug te vinden in de vaste rechtspraak van het HvJ. 1
In de literatuur is veel aandacht besteed aan het rechtskarakter van de btw. Zo geeft Van
Kesteren aan dat in het btw-systeem niet het beoogde subject – de bestedende consument – voorop staat, maar dat de ondernemer die de consument in staat stelt te beste-

1

O.a. HvJ 1 april 1982 C-89/81 (Hong Kong Trade Development Council) ECLI:EU:C:1982:121 punt 7, HvJ 29
februari 1996 C-215/94 (Mohr) ECLI:EU:C:1996:72 punt 19-20, HvJ 11 oktober 2007 C-283/06 en C-312/06
(KÖGÁZ e.a.) ECLI:EU:C:2007:598 punt 29, HvJ 10 april 2019 C-214/18 (PSM “K”) ECLI:EU:C:2019:301
punt 40.
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den, het subject van de heffing is.2 Het object van de btw is volgens Van Kesteren de
consumptie, waarbij wordt aangeknoopt bij de besteding.3
Volgens Van Norden is het beoogde object van de heffing van btw het consumptieve
verbruik van goederen en diensten. De bestedingen van consumenten vormen een
deelverzameling van dat consumptieve verbruik. Bij die bestedingen wordt aangesloten voor de bepaling van de maatstaf van het verbruik. Daarbij heeft de richtlijngever
er in artikel 2, lid 1, onderdeel a, Btw-richtlijn voor gekozen om het object van de heffing te bepalen op de deelverzameling van die bestedingen die bestaat in de leveringen
van goederen en diensten die op het grondgebied van een lidstaat door een als zodanig
handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht. Vanuit deze
systematiek typeert Van Norden de btw als een transactiebelasting.4
Naar mijn mening is de analyse van Van Norden het meest adequaat om het huidige
btw-systeem te beschrijven. Zij heeft als voordeel dat zij alle hiervoor besproken aspecten van de btw omvat: de algemene verbruiksbelasting, de bestedingsgedachte en de
transactiebenadering. Bovendien wordt zij ondersteund door de wijze waarop het HvJ
sinds het arrest Tolsma5 het belastbare feit in de btw omschrijft. In dat arrest oordeelt
het HvJ namelijk:
“dat een dienst enkel “onder bezwarende titel” in de zin van artikel 2 van de Zesde
richtlijn wordt verricht en dus enkel belastbaar is, wanneer tussen de verrichter en de
ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties
worden uitgewisseld, en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verleende dienst.”6
Uit deze omschrijving blijkt dat een dienst alleen binnen de werkingssfeer van de
Btw-richtlijn komt wanneer er sprake is van een transactie tussen een dienstverrichter
en een afnemer van de dienst. Gezien de formulering van artikel 2, lid 1, onderdeel a,
Btw-richtlijn geldt hetzelfde voor leveringen van goederen.
2
3

4

5
6
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Van Kesteren 1994, p. 71.
Van Kesteren 1994, p. 73. In gelijke zin: Van Hilten 1992, p. 16, Swinkels 2001, p. 3, Braun 2002, p. 52-53, Van
Norden 2007, p. 26-28, Van Doesum 2009, p. 35 en Bomer 2012, p. 30-31, Spiessens 2015, p. 47-48, , Cornielje 2016, p. 40-41 en Van Hilten & Van Kesteren 2020, p. 5-6. In andere bewoordingen maar niet wezenlijk
anders: Ploeger 1972, p. 976, Terra 1988, p. 10, Van Zadelhoff 1992, p. 35, en Bijl 2019, p. 30.
Van Norden 2007, p. 27-29. Aldus ook: Van Doesum, Van Kesteren, Cornielje & Nellen 2020, p. 7. Ook Van
der Wulp 2021, p. 46-49 wijst op deze beperking van het object van de heffing maar hij karakteriseert de btw
toch als een verbruiksbelasting. Ik zie hierin echter geen verschil van mening, omdat ook Van Norden uitgaat
van het verbruik als beoogd object van de heffing.
HvJ 3 maart 1994 C-16/93 (Tolsma) ECLI:EU:C:1994:80.
HvJ 3 maart 1994 C-16/93 (Tolsma) ECLI:EU:C:1994:80 punt 14. In gelijke zin o.a.: HvJ 6 oktober 2009
C-267/08 (SPÖ Landesorganisation Kärnten) ECLI:EU:C:2009:619 punt 19, HvJ 12 mei 2016 C-520/14 (gemeente Borsele) ECLI:EU:C:2016:334 punt 24, HvJ 2 juni 2016 C-263/15 (Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392 punt
26, HvJ 22 juni 2016 C-11/15 (Český rozhlas) ECLI:EU:C:2016:470 punt 21 en HvJ 16 september 2021
C-21/20 (Balgarska natsionalna televizia) ECLI:EU:C:2021:743 punt 31. Op het aspect van de rechtsbetrekking kom ik in hoofdstuk 8 nog nader terug.
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Het met btw te belasten verbruik is allereerst het verbruik van goederen en diensten
door particuliere consumenten. Zij behoren in ieder geval de btw te dragen. De Uniewetgever heeft echter de keuze gemaakt de belasting ook te laten drukken bij niet-particulieren die de belasting niet verder kunnen voortwentelen. Dit blijkt uit de formulering van artikel 168 Btw-richtlijn, dat het recht op aftrek van btw regelt. Dit recht wordt
slechts verleend voor zover de goederen en diensten worden gebruikt voor de belaste
handelingen van een belastingplichtige. Belastingplichtigen die geen belaste handelingen verrichten, worden dus voor de btw gelijkgesteld aan een particuliere consument
en zijn dus in zoverre voor de btw eveneens eindverbruiker.7 Daarbij kan worden
gedacht aan overheden en aan belastingplichtigen die vrijgestelde handelingen verrichten. Verder kan worden gedacht aan niet-particulieren die leveringen van goederen of diensten om niet verrichten, zoals in het arrest Hong Kong Trade Development
Council.8 Deze laatste categorie ontbeert overigens in zoverre de status van belastingplichtige in de btw.
In de literatuur wordt algemeen aangegeven dat het neutraliteitsbeginsel inherent is
aan het karakter van de btw. 9 Daarnaast wordt nog het rechtszekerheidsbeginsel genoemd.10 In de volgende paragrafen worden beide beginselen behandeld.11
7.2

Neutraliteitsbeginsel

Neutraliteit is volgens Van Hilten en Van Kesteren een relatief begrip. Zij kan slechts
worden bezien met betrekking tot bepaalde verhoudingen. Daarom constateren zij dat
de neutraliteit vele gezichten heeft.12

7

8
9

10
11

12

O.a. HvJ 30 maart 2006 C-184/04 (Uudenkaupungin kaupunki) ECLI:EU:C:2006:214 punt 24, HvJ 29 oktober
2009 C-29/08 (SKF) ECLI:EU:C:2009:665 punt 59, HvJ 14 september 2017 C-132/16 (Iberdrola Immobiliaria
Real Estate Investments) ECLI:EU:C:2017:683 punt 30 en HvJ 3 juli 2019 C-316/18 (The Chancellor, Masters
and Scholars of the University of Cambridge) ECLI:EU:C:2019:559 punt 23-24.
HvJ 1 april 1982 C-89/81 (Hong Kong Trade Development Council) ECLI:EU:C:1982:121 punt 9.
O.a. Denie 1987, p. 41-45, Van Hilten 1992, p. 18-19, Swinkels 2001, p. 19-31, Braun 2002, p. 17-19 en p. 5862, Van Norden 2007, p. 2-3, Terra & Kajus 2008, p. 292-296,, Bomer 2012, p. 43-46, Spiessens 2015, p. 54,
Cornielje 2016, p. 37-38, , Bijl 2019, p. 22-24 en Van Hilten & Van Kesteren 2020, p. 47 en Van Doesum, Van
Kesteren, Cornielje & Nellen 2020, p. 40.
Bijl 2019, p. 24-25. Ook Cornielje 2016, p. 37-38 acht het rechtszekerheidsbeginsel van belang, gezien de objectiviteit als element van het algemene karakter van de heffing van btw.
Hierbij merk ik op dat in de literatuur ook andere btw-beginselen genoemd worden. Zie bijv. Bomer 2012, p.
22 over het territorialiteitsbeginsel, het bestemmingslandbeginsel en het oorsprongslandbeginsel, Spiessens
2015, p; 63-65 over het draagkrachtbeginsel en het doelmatigheidsbeginsel of Bijl 2019, p. 24-25 over het
proportionaliteitsbeginsel en het verbod van misbruik en fraude. Voor dit onderzoek zijn echter alleen het
neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel van belang.
Van Hilten & Van Kesteren 2020, p. 47. Zij onderscheiden: inwendige neutraliteit (p. 48), economische neutraliteit (p. 49-52), juridische neutraliteit (p. 52) en externe neutraliteit (p. 53-54). Ook Swinkels 2001, p. 2131 onderscheidt verschillende vormen van neutraliteit, namelijk vermijding van cumulatie van belasting,
neutraliteit tussen belastingplichtigen, neutraliteit tussen eindverbruikers en neutraliteit tussen transacties.
Zie ook: Van Hilten 1992, p. 18-19, Van Zadelhoff 1992, p. 76-78, Braun 2002, p. 59, Terra & Kajus 2008, p.
292-296, Cornielje 2016, p. 37 en Bijl 2019, p. 22-23.
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Eén van de aspecten van het neutraliteitsbeginsel is dat gelijke gevallen ook een met
een gelijke btw-heffing getroffen moeten worden . Dit aspect – de juridische neutraliteit13 - komt naar voren in het arrest Ahold.14 Daarin overweegt het HvJ dat het beginsel van de fiscale neutraliteit de uitdrukking vormt van het beginsel van gelijke behandeling op het gebied van de btw.15 Het neutraliteitsbeginsel als specifieke uitdrukking
van het gelijkheidsbeginsel voor de btw verbiedt de ongelijke btw-behandeling van
soortgelijke, met elkaar concurrerende prestaties of belastingplichtigen. Daarmee is
zijn werking beperkt tot de toepassing van de Btw-richtlijn.16
Het neutraliteitsbeginsel kan daarom niet dienen als toetsingsgrond van bepalingen
van de Btw-richtlijn zelf. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het arrest Puffer. 17
Sandra Puffer heeft een woonhuis laten bouwen waarvan zij 11% bedrijfsmatig verhuurt. Deze verhuur is belast met btw. Puffer bestemt het woonhuis geheel tot haar
bedrijfsvermogen en wenst alle btw op de bouw van het huis in aftrek te brengen. De
Oostenrijkse fiscus kent echter maar een aftrek van 11% toe.18 De Oostenrijkse rechter
die over de zaak moet oordelen, vraagt zich af of de aftrekregeling van artikel 17, lid 2,
Zesde richtlijn19 in strijd is met het algemene gelijkheidsbeginsel. Deze regeling schept
namelijk een verschil in btw-behandeling tussen belastingplichtigen en niet-belastingplichtigen. Belastingplichtigen die een onroerend goed voor gemengd gebruik20 aanschaffen, kunnen alle btw onmiddellijk in aftrek brengen en moeten slechts jaarlijks
13
14
15
16

17
18
19
20
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O.a. Van Hilten & Van Kesteren 2020, p. 52.
HvJ 10 juli 2008 C-484/06 (Ahold) ECLI:EU:C:2008:394.
HvJ 10 juli 2008 C-484/06 (Ahold) ECLI:EU:C:2008:394 punt 36. Zie ook o.a. HvJ 27 april 2006 C-443/04 en
C-444/04 (Solleveld en Van den Hout) ECLI:EU:C:2006:257 punt 35, HvJ 23 april 2009 C-460/07 (Puffer)
ECLI:EU:C:2009:254 punt 53 en HvJ 28 november 2013 C-319/12 (MDDP) ECLI:EU:C:2013:778 punt 38.
In HvJ 29 oktober 2009 C-174/08 (NCC Construction Danmark) ECLI:EU:C:2009:669 punt 44 spreekt het
HvJ van een “specifieke uitdrukking” van het algemene gelijkheidsbeginsel. In HvJ 15 november 2012
C-174/11 (Zimmermann) ECLI:EU:C:2012:716 punt 50, spreekt het HvJ van een “bijzondere uitdrukking”
van het gelijkheidsbeginsel. In HvJ 25 april 2013 C-480/10 (Commissie-Zweden) ECLI:EU:C:2013:263 punt
17-18 overweegt het HvJ dat het neutraliteitsbeginsel niet samenvalt met het gelijkheidsbeginsel. A-G Hogan
merkt in zijn conclusie van 7 november 2019 C-488/18 (Golfclub Schloss Igling) ECLI:EU:C:2019:942 punt
55 en voetnoot 21 op dat het HvJ op dit punt niet consistent is geweest. Naar mijn mening valt dat wel mee.
Uit deze rechtspraak kan mijns inziens opgemaakt worden dat het neutraliteitsbeginsel de uitdrukkingsvorm
van het gelijkheidsbeginsel in de btw is en zich beperkt tot met elkaar concurrerende goederen, diensten en
belastingplichtigen, maar tevens dat het algemene gelijkheidsbeginsel een bredere werking heeft en ook als
toetsingsgrond voor de Btw-richtlijnbepalingen zelf kan dienen. Zie in dit verband HvJ 7 maart 2017
C-390/15 (RPO) ECLI:EU:C:2017:174, waarin het HvJ in een zaak over de verschillende btw-tarieven voor
boeken en e-books artikel 98, lid 2 en Bijlage III, punt 6, Btw-richtlijn toetst aan het algemene gelijkheidsbeginsel dat is neergelegd in artikel 20 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Pb. 2012 C 326/2,
p. 391 e.v.
HvJ 23 april 2009 C-460/07 (Puffer) ECLI:EU:C:2009:254. Zie ook HvJ 15 november 2012 C-174/11 (Zimmermann) ECLI:EU:C:2012:716 punt 50.
Oostenrijk maakt namelijk gebruik van de standstillbepaling van artikel 17, lid 6, Zesde richtlijn (nu: artikel
176 Btw-richtlijn). Deze bepaling staat het lidstaten toe elke uitsluiting van aftrek te handhaven die zij op 1
januari 1979 of op de datum van hun toetreding al hadden.
Nu: artikel 168 Btw-richtlijn.
Met gemengd gebruik is hier bedoeld gebruik, deels voor privédoeleinden en deels voor bedrijfsmatige doeleinden.
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btw betalen ter zake van het privégebruik. Niet-belastingplichtigen kunnen de btw in
het geheel niet in aftrek brengen. Dat geldt overigens ook voor belastingplichtigen die
hun privéwoning niet bedrijfsmatig gebruiken. Belastingplichtigen die hun woning gemengd gebruiken, hebben zo een cash-flowvoordeel dat niet-belastingplichtigen niet
hebben.21
Het HvJ maakt in dit arrest een onderscheid tussen het neutraliteitsbeginsel en het algemene gelijkheidsbeginsel. Het neutraliteitsbeginsel dient alleen ter verzekering van
de gelijke behandeling van belastingplichtigen.22 Het HvJ toetst vervolgens aan het
algemene gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel verbiedt de toepassing van verschillende
regels op gelijke situaties en de toepassing van gelijke regels op verschillende situaties.23 Het HvJ merkt op dat de situaties van belastingplichtigen en niet-belastingplichtigen niet gelijk zijn, omdat belastingplichtigen economische activiteiten verrichten en
niet-belastingplichtigen niet. De aftrekregeling vormt dus geen schending van het algemene gelijkheidsbeginsel.24
Als btw-uitdrukking van het gelijkheidsbeginsel werkt het neutraliteitsbeginsel vaak
als bescherming van belastingplichtigen tegen een ongelijke (ongunstiger) btw-behandeling.25 Het neutraliteitsbeginsel kan echter ook in het nadeel van de belastingplichtige werken. Dit blijkt uit het arrest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w
Polkowicach.26

21
22

23
24

25

26

In de procedure is dit cash-flowvoordeel door de verwijzende rechter begroot op 5% van de nettokostprijs van
de bouw van het privédeel van het onroerend goed.
HvJ 23 april 2009 C-460/07 (Puffer) ECLI:EU:C:2009:254 punt 56. Het HvJ overweegt hier dat het neutraliteitsbeginsel “in de eerste plaats de gelijkheid van behandeling van belastingplichtigen verzekert.” In de Duitse taalversie (procestaal) staat: “der in erster Linie die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen gewährleistet.”In de Engelse taalversie: “the primary purpose of which is to ensure the equal treatment of taxable
persons.” Daaruit blijkt mijns inziens dat het neutraliteitsbeginsel uitsluitend werkt tussen belastingplichtigen. In gelijke zin: Bomer 2012, p. 338. Hij merkt op dat niet-belastingplichtigen en belastingplichtigen met
vrijgestelde prestaties niet met een beroep op het neutraliteitsbeginsel binnen het bereik van de aftrekregeling
in de btw kunnen komen. Het HvJ kan en hoeft dus niet te onderzoeken of dit beginsel geschonden is. In
gelijke zin ook: Conclusie A-G Sharpston 6 december 2018 C-566/17 (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
w Polkowicach) ECLI:EU:C:2018:995 punt 54-55 en Cornielje & Van Kesteren 2019, p. 1262-1263.
HvJ 23 april 2009 C-460/07 (Puffer) ECLI:EU:C:2009:254 punt 52.
HvJ 23 april 2009 C-460/07 (Puffer) ECLI:EU:C:2009:254 punt 57. Het feit dat belastingplichtigen economische activiteiten verrichten, brengt namelijk met zich mee dat zij volledig ontlast moeten worden van de btw
die zij betalen voor goederen die zij voor hun economische activiteiten gebruiken, mits die activiteiten aan de
heffing van btw zijn onderworpen. Dit eist het neutraliteitsbeginsel als stelselbeginsel van de btw. Zie HvJ 23
april 2009 C-460/07 (Puffer) ECLI:EU:C:2009:254 punt 40 en 45-47. Ik wijs erop dat het HvJ in dit arrest het
begrip neutraliteitsbeginsel dus in twee betekenissen gebruikt, namelijk als stelselbeginsel (de btw is voor
belastingplichtigen door het aftrekmechanisme geen bedrijfslast en drukt alleen op eindverbruikers) en als
btw-uitdrukking van het gelijkheidsbeginsel.
Bijvoorbeeld HvJ 27 april 2006 C-443/04 en C-444/04 (Solleveld en Van den Hout) ECLI:EU:C:2006:257 punt
39-41 over de medische vrijstelling, HvJ 16 oktober 2008 C-253/07 (Canterbury Hockey Club)
ECLI:EU:C:2008:571 punt 30 over de sportvrijstelling en HvJ 5 september 2019 C-145/18 (Regards Photographiques) ECLI:EU:C:2019:668 punt 32 en 36 over het verlaagde tarief voor kunstvoorwerpen (foto’s).
HvJ 8 mei 2019 C-566/17 (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach) ECLI:EU:C:2019:390.
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Dit arrest gaat over een samenwerkingsverband van gemeenten dat zowel economische
als niet-economische activiteiten verricht. In het tijdvak waarop de zaak betrekking
heeft, voorziet de Poolse btw-wet niet in een methode om in een dergelijk geval de in
rekening gebrachte btw te splitsen en toe te rekenen aan de economische respectievelijk de niet-economische activiteiten. Aan het HvJ wordt de vraag voorgelegd of, bij
gebrek aan een in de nationale wet neergelegde splitsingsmethode, een volledig recht
op aftrek moet worden toegekend. Het HvJ wijst erop dat de logica van het btw-systeem berust op neutraliteit. 27 Toekenning van volledige aftrek aan een belastingplichtige die zowel economische als niet-economische activiteiten verricht, is volgens het
HvJ in strijd met het beginsel van fiscale neutraliteit, dat de uitdrukking vormt van het
gelijkheidsbeginsel. 28
Van Doesum, Van Kesteren, Cornielje en Nellen zien het neutraliteitsbeginsel enerzijds als een systeembeginsel van de btw en anderzijds als een algemeen rechtsbeginsel.29 Het neutraliteitsbeginsel heeft volgens hen een economisch en een juridisch aspect. Het economische aspect betreft de volstrekte evenredigheid van de btw met de
prijs van de goederen en diensten ongeacht het aantal transacties in de productie- en
distributieketen. Het juridische aspect van het neutraliteitsbeginsel weerspiegelt het
algemene gelijkheidsbeginsel in de btw. Zij zien het neutraliteitsbeginsel dus als lex
specialis en het algemene gelijkheidsbeginsel als lex generalis.30
Uit bovenstaande analyse volgt dat het algemene gelijkheidsbeginsel voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel een specifieke ‘btw-kleur’ krijgt in de vorm van
het neutraliteitsbeginsel, dat alleen geldt tussen belastingplichtigen. Ook het algemene
gelijkheidsbeginsel is echter relevant bij de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel voor de toetsing van ongelijke behandeling tussen belastingplichtigen en niet-belastingplichtigen.31
7.3

Rechtszekerheidsbeginsel

In zijn dissertatie wijst Bijl erop dat het rechtszekerheidsbeginsel één van de beginselen
is die ten grondslag liggen aan het Unierechtelijke btw-systeem.32 Ook Cornielje wijst
op het belang van het rechtszekerheidsbeginsel voor het Unierechtelijke btw-sys27
28

29
30
31
32

142

HvJ 8 mei 2019 C-566/17 (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach) ECLI:EU:C:2019:390 punt 26.
HvJ 8 mei 2019 C-566/17 (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach) ECLI:EU:C:2019:390 punt
36. Cornielje & Van Kesteren 2019, 1262-1263 merken mijns inziens terecht op dat het HvJ zich ook had
kunnen baseren op het algemene gelijkheidsbeginsel, dat als algemeen beginsel van Unierecht tot het primaire Unierecht behoort. Zij wijzen erop dat volledige aftrek niet alleen de gelijkheid schendt tussen belastingplichtigen onderling maar ook tussen deels belastingplichtigen en niet-belastingplichtigen.
Van Doesum, Van Kesteren, Cornielje & Nellen 2020, p. 40.
Van Doesum, Van Kesteren, Cornielje & Nellen 2020, p. 42. Zie ook: Swinkels 2001, p. 24, Braun 2002, p. 59,
Terra & Kajus 2008, p. 292, Spiessens 2015, p. 54, Cornielje 2016, p. 37, Bijl 2019, p. 23.
Aldus ook: Cornielje & Van Kesteren 2019, p. 1262-1263.
Bijl 2019, p. 24.
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teem.33 Ik ben het met deze auteurs eens dat het rechtszekerheidsbeginsel een belangrijk beginsel is bij de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel vanwege de financiële consequenties die deze toepassing kan hebben voor de belastingplichtigen. Ik
vraag mij echter wel af of het rechtszekerheidsbeginsel een typisch btw-beginsel is in
die zin, dat het net als het gelijkheidsbeginsel een eigen ‘btw-kleur’ krijgt.
In de btw-arresten van het HvJ komt het rechtszekerheidsbeginsel namelijk naar voren als het kenbaarheids- en voorzienbaarheidsvereiste, dat al in paragraaf 6.4.3 behandeld is.
Zo wijst het HvJ in het arrest Halifax op de eis dat de Unieregeling voor de belastingplichtige met zekerheid kenbaar en de toepassing ervan voorzienbaar moet zijn. Dat is
zeker van belang bij regelingen die financiële consequenties hebben. Belastingplichtigen moeten namelijk hun verplichtingen nauwkeurig kunnen kennen.34
Naar mijn mening wijst ook het uitgangspunt van het HvJ in het arrest Newey op het
kenbaarheids- en voorzienbaarheidsvereiste. Het HvJ overweegt in dat arrest namelijk
dat de contractuele bepalingen doorgaans de economische realiteit van de handelingen
weergeven en vanwege de rechtszekerheid in aanmerking genomen moeten worden bij
de bepaling wie de verrichter en ontvanger van een dienst zijn.35
Verder is het rechtszekerheidsbeginsel in de btw-arresten van het HvJ aan te treffen als
rechtvaardiging voor nationale vervaltermijnen, bijvoorbeeld voor het geldend maken
van het aftrekrecht of voor het instellen van beroep.36 Het HvJ geeft in dit verband aan
dat het rechtszekerheidsbeginsel met zich meebrengt dat de belastingplichtige niet
voor onbepaalde tijd in het ongewisse blijft over zijn fiscale situatie. Naar mijn mening
is deze verschijningsvorm niet wezenlijk anders dan het kenbaarheids- en voorzienbaarheidsvereiste.
Uit deze analyse blijkt dat er, anders dan bij het gelijkheidsbeginsel, ten aanzien van het
rechtszekerheidsbeginsel geen ‘btw-verkleuring’ plaatsvindt. De conclusie is dan ook
dat het rechtszekerheidsbeginsel een belangrijk beginsel is bij de toepassing van het
Unierechtelijke btw-systeem, maar geen ‘echt’ btw-beginsel is.

33
34

35
36

Cornielje 2006, p. 38-39. Hij signaleert een spanningsveld tussen het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 72. Zie ook o.a. HvJ 6 september 2012
C-273/11 (Mecsek-Gabona)ECLI:EU:C:2012:547 punt 39, HvJ 9 juli 2015 C-144/14 (Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei) ECLI:EU:C:2012:452 punt 34 en HvJ 8 november 2018 C-495/17 (Cartrans Spedition) ECLI:EU:C:2018:887 punt 55.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 43.
O.a. HvJ 11 juli 2002 C-62/00 (Marks & Spencer) ECLI:EU:C:2002:435 punt 35 en HvJ 21 januari 2010
C-472/08 (Alstom Power Hydro) ECLI:EU:C:2010:32 punt 16 en 19.

143

7

7.4

Neutraliteit en rechtszekerheid in de btw

Neutraliteit en rechtszekerheid in verband gezet

Uit het bovenstaande blijkt dat het gelijkheidsbeginsel in de btw ‘verkleurt’ naar het
neutraliteitsbeginsel. Naast het neutraliteitsbeginsel blijft het algemene gelijkheidsbeginsel echter ook een rol spelen als toetsingsgrond. Het neutraliteitsbeginsel en – in
voorkomend geval – het algemene gelijkheidsbeginsel sturen dus de toepassing van het
Unierechtelijke btw-stelsel.
Ten aanzien van het rechtszekerheidsbeginsel vindt een dergelijke ‘btw-verkleuring’
niet plaats. Dit beginsel is in de btw-rechtspraak van het HvJ aan te treffen als het vereiste dat de Unieregeling met zekerheid kenbaar en de toepassing ervan voorzienbaar
is. Het rechtszekerheidsbeginsel stuurt dus eveneens de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel.
In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat de rechter verschillende rechtsinstrumenten tot zijn
beschikking heeft om ongewenste belastingbesparing tegen te gaan. De rechter kan de
economische realiteit toepassen, waardoor feiten worden gekwalificeerd op basis van
de economische werkelijkheid. Verder kan hij het rechtsinstrument misbruik van recht
gebruiken. Bij die rechtsinstrumenten vindt een afweging plaats tussen het gelijkheidsbeginsel enerzijds en het rechtszekerheidsbeginsel anderzijds.
Op basis van de analyse in het huidige hoofdstuk kan dus worden vastgesteld dat er voor
de btw een verband bestaat tussen de toepassing van de economische realiteit, het rechtszekerheidsbeginsel en het neutraliteitsbeginsel en tussen het rechtsinstrument misbruik
van recht, het rechtszekerheidsbeginsel en het neutraliteitsbeginsel. Het antwoord op de
vraag of deze rechtsinstrumenten kunnen worden toegepast, is afhankelijk van de uitkomst van de afweging van het rechtszekerheidsbeginsel en het neutraliteitsbeginsel.
Schematisch is dit verband voor de economische realiteit als volgt voor te stellen:

economische realiteit

neutraliteitsbeginsel
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rechtzekerheidsbeginsel

7.5

Conclusies

Voor het rechtsinstrument misbruik van recht is de schematische voorstelling nagenoeg dezelfde:

misbruik van recht

neutraliteitsbeginsel

rechtzekerheidsbeginsel

Voor het rechtsinstrument misbruik van recht wordt in de btw de in hoofdstuk 6 gevonden afwegingsformule aldus, dat in geval van misbruik (M) het neutraliteitsbeginsel (N) voorrang heeft op het rechtszekerheidsbeginsel (RZ). In symbolen: (N P RZ) M.
7.5

Conclusies

De btw is naar zijn rechtskarakter een algemene verbruiksbelasting, die beoogt het
consumptieve verbruik te belasten. Voor de maatstaf van dat verbruik wordt aangeknoopt bij de besteding. In het systeem van de Btw-richtlijn is het object van de
btw-heffing de leveringen van goederen en diensten die op het grondgebied van een
lidstaat door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel
worden verricht. Daaruit volgt dat voor een belastbaar feit in het huidige btw-systeem
wordt aangesloten bij een transactie. Het te belasten verbruik is allereerst het verbruik
van goederen en diensten door particuliere consumenten. De Uniewetgever heeft echter de keuze gemaakt de belasting ook te laten drukken bij niet-particulieren die de
belasting niet verder kunnen voortwentelen.
Het neutraliteitsbeginsel is fundamenteel voor de toepassing van het Unierechtelijke
btw-stelsel en komt onder andere voor als specifieke btw-uitdrukking van het gelijkheidsbeginsel. Anderzijds is ook het rechtszekerheidsbeginsel in de vorm van het kenbaarheids- en voorzienbaarheidsvereiste van wezenlijk belang bij de toepassing van het
Unierechtelijke btw-stelsel.
Bij de toepassing van de economische realiteit en misbruik van recht moeten beide
beginselen tegen elkaar afgewogen worden. Er kunnen dus twee verbanden worden
onderkend: economische realiteit – neutraliteitsbeginsel – rechtszekerheidsbeginsel en
misbruik van recht – neutraliteitsbeginsel – rechtszekerheidsbeginsel. Voor de btw is
de afweging dus als volgt: in geval van misbruik gaat het neutraliteitsbeginsel voor op
het rechtszekerheidsbeginsel. Met behulp van deze verbanden zal in de komende
hoofdstukken de Unierechtelijke en nationale btw-rechtspraak worden geanalyseerd.
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8.1

8

Economische realiteit in de btw-rechtspraak
van het HvJ

8.1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de rechter beschikt over een aantal
instrumenten, waaronder de economische realiteit en misbruik van recht. In het vorige
hoofdstuk is gebleken dat de toepassing van de economische realiteit en misbruik van
recht een afweging inhoudt van het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of de economische realiteit wel geschikt is als
instrument tegen btw-ontwijking en, zo ja, waar de grens ligt voor de toepassing ervan.
Voor dit onderzoek zijn de vaststellingen in hoofdstuk 4 met betrekking tot de economische realiteit van belang. Het is daarom goed ze hier nog kort in herinnering te
roepen. In paragraaf 4.5 is vastgesteld dat het in de Unierechtelijke btw normaal is af te
wijken van het civiele recht door de heffing aan te sluiten bij de economische realiteit.
Daarbij is ook vastgesteld dat de toepassing van de economische realiteit in de Unierechtelijke btw in drie stappen te verdelen is. In stap 1 worden de contracten van partijen als uitgangspunt genomen voor de toepassing van de Btw-richtlijn. Afwijking van
het civiele recht is daar nog niet aan de orde. Stap 2 houdt de toepassing van het Unierechtelijke begrippenkader van de Btw-richtlijn in, waardoor kan worden afgeweken
van de civielrechtelijke kwalificatie van begrippen in de contracten. In stap 3 wordt
afgeweken van de civielrechtelijke rechtsbetrekkingen en wordt vastgesteld wat voor de
toepassing van de Btw-richtlijn de aard en inhoud van de rechtsbetrekking is. De economische realiteit is in de Unierechtelijke btw dan ook breder dan alleen een instrument tegen belastingontwijking. In tegenstelling tot de fiscale kwalificatie in de sfeer
van de directe belastingen is de economische realiteit daarom geen afzonderlijke methode van rechtsvinding die moet worden onderscheiden van ‘normale’ kwalificatie.
Met deze vaststellingen als uitgangspunt kan het onderzoek in dit hoofdstuk aangevangen worden. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde.
Aangezien in hoofdstuk 7 is vastgesteld dat de Unierechtelijke btw een transactiebelasting is, wordt in paragraaf 8.2 onderzocht wat het belang van de rechtsbetrekking is
voor de btw. In het verlengde van dit onderzoek moet de vraag worden beantwoord
hoe het civiele recht en de economische realiteit zich tot elkaar verhouden bij de vast-
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stelling van de rechtsbetrekking voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel.
Die vraag wordt in paragraaf 8.3 behandeld.
Na de behandeling van deze inleidende onderzoeksvragen wordt in paragraaf 8.4
de kernvraag onderzocht. Dit houdt een onderzoek in van de btw-rechtspraak van
het HvJ waarin het HvJ expliciet of impliciet de economische realiteit toepast. Deze
rechtspraak wordt getoetst aan het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Door middel van deze toetsing wordt de reikwijdte van de economische
realiteit vastgesteld en wordt de vraag beantwoord of, en binnen welke grenzen de
economische realiteit kan worden toegepast als rechtsinstrument tegen btw-ontwijkingsstructuren.
Paragraaf 8.5 bevat de conclusies van het onderzoek in dit hoofdstuk.
8.2

Belang van de rechtsbetrekking in de btw

Artikel 2 Btw-richtlijn bepaalt welke handelingen aan de btw zijn onderworpen. Voor
dit onderzoek concentreer ik mij op de leveringen van goederen en op diensten. Dat
zijn namelijk de meest relevante belastbare feiten, waaraan een transactie tussen twee
partijen ten grondslag ligt.1
Leveringen van goederen zijn aan de btw onderworpen, wanneer zij binnen het grondgebied van een lidstaat door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht.2 Voor diensten geldt een overeenkomstige definitie.3
Over de vraag of sprake is van een levering van goederen of een dienst onder bezwarende titel heeft het HvJ zich meer dan eens gebogen.
Zo gaat het arrest Tolsma4 over de vraag of een orgeldraaier, die op straat met zijn
mansbakje geld van voorbijgangers ophaalt, een dienst onder bezwarende titel verricht. Volgens het HvJ veronderstelt deze term dat er sprake is van een transactie tussen
partijen waarbij een prijs of tegenwaarde is bedongen.5 Dat brengt het HvJ tot de
1

2
3
4
5
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De intracommunautaire verwervingen en de invoer van goederen laat ik buiten beschouwing. Een intracommunautaire verwerving is namelijk samen met de intracommunautaire levering (de levering van een goed
door een belastingplichtige onder bezwarende titel aan een andere belastingplichtige, waarbij het goed van de
ene naar de andere lidstaat wordt vervoerd), één economische handeling. Zie o.a. HvJ 27 september 2007
C-409/04 (Teleos) ECLI:EU:C:2007:548 punt 23. De invoer van goederen is de feitelijke handeling van het
binnenbrengen van goederen in de Unie. Zie artikel 30 Btw-richtlijn. Daarvoor kan een transactie tussen twee
partijen de aanleiding zijn, maar dat hoeft niet.
Artikel 2, lid 1, onder a, Btw-richtlijn.
Artikel 2, lid 1, onder c, Btw-richtlijn.
HvJ 3 maart 1994 C-16/93 (Tolsma) ECLI:EU:C:1994:80.
HvJ 3 maart 1994 C-16/93 (Tolsma) ECLI:EU:C:1994:80 punt 12. Aldus ook: o.a. HvJ 29 oktober 2009
C-246/08 (Commissie/Finland) ECLI:EU:C:2009:671 punt 43, HvJ 27 oktober 2011 C-93/10 (GFKL Financial Services) ECLI:EU:C:2011:700 punt 17 en HvJ 22 juni 2016 C-11/15 (Český rozhlas) ECLI:EU:C:2016:470
punt 20.

Belang van de rechtsbetrekking in de btw

8.2

conclusie dat sprake is van een dienst onder bezwarende titel, wanneer tussen de verrichter en ontvanger van een dienst een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer
prestaties worden uitgewisseld, en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding
de werkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verrichte dienst.6 Hieruit
komt naar voren dat zich een belastbaar feit voor de btw voordoet, indien er een causaal verband bestaat tussen de dienst (of de levering van goederen) en de tegenprestatie
in die zin, dat zij over en weer elkaars voorwaarde zijn.7 Daaruit volgt dat de rechtsbetrekking van belang is om af te bakenen welke handelingen onderworpen zijn aan de
btw.8
De rechtsbetrekking is daarnaast ook van belang om te bepalen wie de afnemer van
een levering of dienst is. Een aanwijzing hiervoor biedt het arrest Lebara. In dat arrest
oordeelt het HvJ dat de ontvanger van een telefoondienst diegene is met wie de aanbieder van de telefoondienst in een contractuele verhouding staat waarbij over en weer
prestaties worden uitgewisseld.9
Naast het criterium van de rechtsbetrekking zijn in de literatuur ook andere criteria
voor de bepaling van de afnemer genoemd, zoals verbruik, betaling en beschikkingsmacht.10 In de literatuur bestaat discussie over de vraag welk criterium het meest juist
is om te bepalen wie de afnemer van een prestatie is.
6

7

8

9

10

HvJ 3 maart 1994 C-16/93 (Tolsma) ECLI:EU:C:1994:80 punt 14. Zie ook o.a. HvJ 17 september 2002
C-498/99 (Town & County Factors) ECLI:EU:C:2002:494 punt 18, HvJ 29 oktober 2009 C-246/08 (Commissie/Finland) ECLI:EU:C:2009:671 punt 44, HvJ 27 oktober 2011 C-93/10 (GFKL Financial Services)
ECLI:EU:C:2011:700 punt 18, HvJ 22 juni 2016 C-11/15 (Český rozhlas) ECLI:EU:C:2016:470 punt 21 en HvJ
11 maart 2020 C-94/19 (San Domenico Vetraria) ECLI:EU:C:2020:193 punt 21. Uit HvJ 17 september 2002
C-498/99 (Town & County Factors) ECLI:EU:C:2002:494 punt 20-22 blijkt dat ook sprake is van een dienst
onder bezwarende titel wanneer de verplichtingen uit de rechtsbetrekking niet rechtens afdwingbaar zijn. In
de rechtspraak van het HvJ gaat het steeds over de vraag of sprake is van een dienst onder bezwarende titel.
De invulling van het begrip “onder bezwarende titel” geldt logischerwijze ook voor de levering van goederen,
aangezien artikel 2, lid 1, onder a, Btw-richtlijn ook voor de levering de eis stelt dat zij onder bezwarende titel
wordt verricht.
HvJ 23 november 1988 C-230/87 (Naturally Yours Cosmetics) ECLI:EU:C:1988:508 punt 14, HvJ 2 juni 1994
C-33/93 (Empire Stores) ECLI:EU:C:1994:225 punt 16 en HvJ 11 maart 2020 C-94/19 (San Domenico Vetraria) ECLI:EU:C:2020:193 punt 26. Aldus ook: Denie 1994, p. 33-34, Nieuwenhuizen 1995, p. 256-257 en
Tromp 2016, p. 1056.
Aldus ook: Van Doesum 2009, p. 197-198, Sparidis 2015, par. 1 en 2 en Commissie Misbruik van recht 2016,
p. 91. Het arrest Tolsma heeft overigens aanleiding gegeven voor een discussie in de literatuur over de vraag
of het criterium van de rechtsbetrekking wel past in een algemene verbruiksbelasting als de btw. Zie o.a. de
noot van Bijl onder het Tolsma-arrest in FED 1994/348, Denie 1994, p. 34, en Van Norden 2007, p. 251-252.
Deze vraag valt buiten mijn onderzoek. Daarom laat ik het bij deze signalering.
HvJ 3 mei 2012 C-520/10 (Lebara) ECLI:EU:C:2012:264 punt 33. In gelijke zin oordeelt het HvJ in HvJ 16
april 2015 C-42/14 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie) ECLI:EU:C:2015:229 punt 26-27 ten
aanzien van nutsvoorzieningen en afvalophaaldiensten waarvoor een verhuurder van onroerend goed de
overeenkomsten afsluit met de dienstverrichters en waarvan hij de kosten doorberekent aan de huurders.
Overigens lijkt het HvJ ten aanzien van leveringen van goederen in dit arrest het criterium van de beschikkingsmacht te hanteren voor de vaststelling wie de afnemer is. In dit verband verwijst het HvJ naar HvJ 6 februari 2003 C-185/01 (Auto Lease Holland) ECLI:EU:C:2003:73.
O.a. Lamers 2004, p. 2.2 en 2.3 (verbruik en beschikkingsmacht), Van Norden 2007, p. 335 ( rechtsbetrekking,
verbruik en beschikkingsmacht) en Merkx 2012, par. 1 (verbruik, betaling, rechtsbetrekking en beschikkingsmacht).
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Zo meent Lamers dat de rechtsbetrekking een onjuist criterium is om te bepalen wie de
afnemer van een prestatie is.11 Braun daarentegen is van mening dat de rechtsbetrekking bepalend is voor het antwoord op de vraag wie de afnemer van een prestatie is.12
Merkx leidt uit de rechtspraak van het HvJ af dat het HvJ bij leveringen van goederen
de beschikkingsmacht bepalend acht voor de vaststelling van de afnemer. Voor met
leveringen gelijkgestelde prestaties en voor diensten is dat de rechtsbetrekking.13 Van
Norden wijst erop dat de btw een transactiebelasting is. Dat betekent dat voor de btw
de transactie (de levering van een goed of een dienst) belastbaar is. Om de twee actoren
van die transactie te identificeren moet worden gekeken naar de band die hen samenbrengt: de rechtsbetrekking. Dat betekent dat de rechtsbetrekking het criterium is om
de afnemer van de prestatie vast te stellen.14 In dit verband wijst Van Norden op het
beginsel van de contractvrijheid, dat met zich meebrengt dat de rechtsbetrekkingen
waarvoor partijen gekozen hebben, in beginsel gerespecteerd moeten worden.15
Naar mijn mening maakt Van Norden hiermee een belangrijk punt, dat verband houdt
met het rechtszekerheidsbeginsel.16 Aangezien de btw op een indirecte wijze geheven
wordt, vraagt de richtlijngever de belastingplichtigen namelijk om zelf de btw-gevolgen van hun transacties vast te stellen en de btw te voldoen aan de staat.17 Het rechtszekerheidsbeginsel wordt daarom het beste gediend met een objectief en betrekkelijk
eenvoudig toe te passen criterium voor de vraag wie de betrokkenen zijn bij een transactie en wie dus de afnemer van de prestatie is. Criteria als het verbruik en de beschikkingsmacht voldoen hier niet aan omdat zij de belastingplichtige die de levering of
dienst verricht, opzadelen met een vrijwel onmogelijk onderzoek om vast te stellen wie
het goed of de dienst verbruikt, of wie er de beschikkingsmacht over heeft.18 Ik meen
daarom dat de rechtsbetrekking de voorkeur verdient als criterium voor het vaststellen
van de afnemer van een prestatie.

11
12
13
14
15
16
17

18
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Lamers 2004, p. 1837. Hij wijst ook het criterium van het verbruik af. Zie p. 1837-1838. Lamers is van mening
dat zowel bij leveringen als bij diensten het criterium de beschikkingsmacht moet zijn. Zie p. 1838.
Braun 2002, p. 159. Aldus ook: Sparidis 2015, par. 2.3, die opmerkt dat de afnemer dus niet behoeft samen te
vallen met de uiteindelijke begunstigde of de verbruiker van een prestatie.
Merkx 2016, p. 224.
Van Norden 2007, p. 336.
Van Norden 2007, p. 337-339. Hij maakt daarbij een voorbehoud voor situaties waarin belastingplichtigen op
ongeoorloofde wijze belasting ontwijken. In die gevallen komen in zijn optiek instrumenten als fiscale kwalificatie en misbruik van recht aan de orde.
Van Norden 2007, p. 340-341 wijst zelf ook nadrukkelijk op het aspect van de rechtszekerheid.
De belastingplichtige fungeert dus in feite als onbezoldigd belastingontvanger voor de staat. Zie HvJ 23
november 2017 C-246/16 (Di Maura) ECLI:EU:C:2017:887 punt 23, HvJ 8 mei 2019 C-127/18 (A-Pack CZ)
ECLI:EU:C:2019:377 punt 22 en HvJ 11 juni 2020 C-146/19 (SCT) ECLI:EU:C:2020:464 punt 25. Hoewel
deze kwalificatie door het HvJ wordt gebezigd in de context van de aftrek en herziening van de voorbelasting,
geeft zij de positie van de belastingplichtige in het btw-stelsel in het algemeen treffend weer.
Aldus ook: Van Norden 2007, p. 339-341. Met betrekking tot het beschikkingsmachtcriterium merkt hij –
mijns inziens terecht – op dat dit criterium bij diensten problematisch is vanwege het ontbreken van een fysieke goederenbeweging.

Rechtsbetrekking en economische realiteit

8.3

Rechtsbetrekking en economische realiteit

8.3.1

Rechtsbetrekking: civielrechtelijke en economische realiteit

8.3

In de vorige paragraaf is aangegeven wat het belang van de rechtsbetrekking binnen
het btw-stelsel is. De vraag is nu hoe het begrip rechtsbetrekking moet worden opgevat. Men zou kunnen betogen dat dit begrip moet worden opgevat als de civielrechtelijke rechtsbetrekking. Dit lijkt te volgen uit de diverse taalversies van het arrest Tolsma. Naast het begrip “rechtsbetrekking” in de Nederlandse versie, treffen wij in de
Duitse versie de term “Rechtsverhältnis” aan, in de Engelse versie “legal relationship”,
in het Frans “rapport juridique”, in het Spaans “relación jurídica” en in het Italiaans
“rapporto giuridico”.19 In dit arrest oordeelt het HvJ dat het rechtstreekse verband tussen het ten gehore brengen van de muziek en de ontvangen bedragen ontbreekt, omdat
er tussen de orgelman en de voorbijgangers geen overeenkomst bestaat.20 In het arrest
Český rozhlas over de belastbaarheid van omroepbijdragen, oordeelt het HvJ dat het
rechtstreekse verband tussen de radio-uitzendingen van de Tsjechische publieke omroep en de omroepbijdragen ontbreekt, omdat geen sprake is van een contractuele verhouding of transactie waarbij een prijs wordt afgesproken, en zelfs niet van een juridische verbintenis die de ene partij vrijwillig jegens de andere is aangegaan.21 Dit duidt
er wel op dat het belastbare feit in de btw een vorm van overeenkomst of afspraak
vereist die zijn basis vindt in het nationale civiele recht.22
Denie wijst er echter op dat het civiele recht niet het uitgangspunt is voor de toepassing
van het btw-stelsel. De civielrechtelijke duiding van een situatie behoort volgens Denie
voor de toepassing van het fiscale recht tot de feiten. Het fiscale recht en het civiele
recht kunnen over dezelfde civielrechtelijke betrekking een oordeel vormen, maar zij
doen dat elk vanuit hun eigen doel- en normstelling.23 Denie merkt overigens wel op
dat de overeenkomst het sterkste rechtstreekse verband tussen prestatie en tegenprestatie is.24

19
20
21

22

23
24

HvJ 3 maart 1994 C-16/93 (Tolsma) ECLI:EU:C:1994:80 punt 14. Aldus ook: o.a. HvJ 12 mei 2016 C-520/14
(Gemeente Borsele) ECLI:EU:C:2016:334 punt 24. Ook Van Doesum 2009, p. 197 geeft aan dat de verschillende taalversies van het arrest Tolsma doen vermoeden dat er een overeenkomst moet bestaan.
HvJ 3 maart 1994 C-16/93 (Tolsma) ECLI:EU:C:1994:80 punt 17.
HvJ 22 juni 2016 C-11/15 (Český rozhlas) ECLI:EU:C:2016:470 punt 24. In gelijke zin: HvJ 16 september 2021
C-21/20 (Balgarska natsionalna televizia) ECLI:EU:C:2021:743 punt 33 en 37, waarin het HvJ geen rechtstreeks verband tussen het verzorgen van televisieuitzendingen en een door de staat verstrekte subsidie onderkent, omdat de omroep geen contractuele relatie heeft met de kijkers noch met de staat.
Aldus ook: Conclusie A-G Van Hilten 17 juli 2008 nr. 43 642 ECLI:NL:PHR:2009:BD9223, punt 6.2.4-6.2.5.
Zij wijst op het “voor-wat-hoort-wat-principe” van de bezwarende titel. Daaruit concludeert zij dat de bezwarende titel een overeenkomst vereist. Verder lijkt ook Van Norden 2007, p. 337-339, aan te knopen bij de civielrechtelijke rechtsbetrekking door de nadruk te leggen op de contractsvrijheid.
Denie 1994, p. 28-29.
Denie 1994, p. 29.
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Van Doesum betoogt dat het begrip rechtsbetrekking een Unierechtelijk begrip is en
dat aan het nuttig effect van de Btw-richtlijn afbreuk zou worden gedaan, indien de
invulling van het begrip rechtsbetrekking aan de lidstaten zou worden overgelaten. Het
begrip rechtsbetrekking is dus niet afhankelijk van het nationale civiele recht. Wanneer
er echter civielrechtelijk een rechtsbetrekking (een overeenkomst) is, zal er voor de btw
ook een rechtsbetrekking zijn. Een overeenkomst is volgens Van Doesum een uitdrukking van een rechtsbetrekking.25
Van der Paardt daarentegen is van mening dat slechts de economische marktwerking
bepaalt of er sprake is van een levering of dienst in het economische verkeer die aan de
btw is onderworpen. Hij acht de contractuele relatie in dit kader niet doorslaggevend.26
Naar mijn mening impliceert het Unierechtelijke karakter van het btw-systeem dat het
begrip levering of dienst onder bezwarende titel een Unierechtelijk begrip is.27 Dat
geldt dan ook voor het begrip rechtsbetrekking, waarmee het HvJ de levering of dienst
onder bezwarende titel nader invult. Ik ben het dus op dit punt eens met Van Doesum
dat het begrip rechtsbetrekking een eigen, Unierechtelijke betekenis heeft. Daarvoor is
het niet van belang hoe die rechtsbetrekking naar nationaal recht wordt geduid, of de
rechtsbetrekking naar nationaal civiel recht als een overeenkomst moet worden aangemerkt en of die rechtsbetrekking überhaupt aan het nationale civiele recht is onderworpen.28 Van belang is slechts of in objectieve zin sprake is van een transactie waarbij
prestaties worden uitgewisseld. Naar mijn mening past deze benadering het best in een

25
26
27

28
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Van Doesum 2009, p. 197-198. Aldus ook: Van der Wulp 2013, p, 3. Van der Wulp noemt als objectieve indicatoren van een rechtsbetrekking: het contract, de betaling, het gebruik (van de goederen of diensten) en de
factuur.
Noot Van der Paardt bij HR 28 april 1999 nr. 34 448, FED 1999/696.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 56, HvJ 12 januari 2006 C-354/03,
355/03 en C-484/03 (Optigen e.a.) ECLI:EU:C:2006:16 punt 43-44, HvJ 6 juli 2006 C-439/04 en C-440/04
(Kittel en Recolta Recycling) ECLI:EU:C:2006:446 punt 41 en HvJ 2 juni 2016 C-263/15 (Lajvér)
ECLI:EU:C:2016:392 punt 22.
Het is namelijk zeer goed denkbaar dat een rechtsbetrekking die is onderworpen aan het nationale publiekrecht, toch tot een belastbaar feit voor de btw leidt. Te denken valt aan de arresten HvJ 29 februari 1996
C-215/94 (Mohr) ECLI:EU:C:1996:72 en HvJ 18 december 1997 C-384/95 (Landboden-Agrardienste)
ECLI:EU:C:1997:627, waarin het gaat om de vraag of een subsidie die via de nationale autoriteiten door de
Europese Gemeenschap aan landbouwers wordt betaald voor beëindiging van de melkproductie (Mohr) resp.
de aardappelproductie (Landboden) de vergoeding vormt voor een dienst van de landbouwer aan de Gemeenschap. Vanwege het ontbreken van individualiseerbaar verbruik bij de Gemeenschap oordeelt het HvJ
overigens dat geen sprake is van een dienst. Voor Nederland vormt het arrest HR 28 april 1999 nr. 34 448
ECLI:NL:HR:1999:AA2740 een goed voorbeeld. In die zaak gaat het om de vraag of het liggeld voor woonschepen, dat een gemeente op basis van een precarioverordening heft, de vergoeding vormt voor een dienst
van de gemeente aan de eigenaar of gebruiker van het woonschip. De Hoge Raad beantwoordt die vraag in dit
arrest bevestigend.
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transactiebelasting die op gelijke wijze in alle lidstaten van de Unie moet worden geheven.29
De btw is namelijk doortrokken van deze objectieve, van het nationale civiele recht
onafhankelijke benadering. Zo is voor de beoordeling of voldaan wordt aan het Unierechtelijke begrip verhuur van onroerende goederen, volgens het HvJ de objectieve
aard van de handeling doorslaggevend, ongeacht hoe partijen de handeling contractueel hebben voorgesteld.30 Dezelfde benadering hanteert het HvJ bijvoorbeeld voor de
vraag of lease een levering of een dienst is. 31
Verder verwijst het HvJ naar de rechtszekerheid en de eenvoud van de heffing als reden
om aan te knopen bij de objectieve aard van de handeling. Het onderzoeken van de
subjectieve bedoeling van partijen druist volgens het HvJ in tegen de rechtszekerheid
en de eenvoud. 32 Dat wil overigens niet zeggen dat de bedoeling van partijen volstrekt
irrelevant is. In het arrest KPC Herning bijvoorbeeld laat het HvJ wel degelijk ruimte
voor de wilsverklaring van partijen als relevant gegeven, mits deze verklaring wordt
ondersteund door objectieve gegevens.33

29

30
31
32
33

Wellicht komt de meest adequate benadering van het begrip rechtsbetrekking daarom van Sparidis 2015, par.
2.1. Hij omschrijft de transactie terecht objectief als een meerzijdige rechtsbetrekking waarbij de vergoeding
voor de prestatie is bedongen. Naar mijn mening maakt hij het begrip rechtsbetrekking echter weer onnodig
“civiel” door de rechtsbetrekking gelijk te stellen met een overeenkomst, wat een civielrechtelijk begrip is. Zie
artikel 6:213, lid 1 BW: “Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij
een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.” Door verder de voorwaarde te stellen dat partijen de rechtsbetrekking hebben willen aangaan, haalt hij mijns inziens ten onrechte het nationale
civielrechtelijke leerstuk van de wilsgebreken (artikelen 3:44 en 6:228 BW) binnen in de Unierechtelijke btw.
Als hij echter bedoelt dat schijnhandelingen niet tot een transactie (of tot een andere transactie) voor de btw
leiden, ben ik het met hem eens.
HvJ 16 december 2010 C-270/09 (MacDonald Resorts) ECLI:EU:C:2010:780 punt 46. Zie ook: HvJ 22 januari 2015 C-55/14 (Régie communale autonome du stade Luc Varenne) ECLI:EU:C:2015:29 punt 21.
HvJ 4 oktober 2017 C-164/16 (Mercedes Benz Financial Services) ECLI:EU:C:2017:734 punt 41-42.
O.a. HvJ 6 april 1995 C-4/94 (BLP Group) ECLI:EU:C:1995:107 punt 24, HvJ 9 oktober 2001 C-108/99 (Cantor Fitzgerald International) ECLI:EU:C:2001:526 punt 33 en HvJ 21 februari 2006 C-223/03 (University of
Huddersfield) ECLI:EU:C:2006:124 punt 48-49. Het HvJ laat hier wel ruimte voor uitzonderingsgevallen.
HvJ 4 september 2019 C-71/18 (KPC Herning) ECLI:EU:C:2019:660 punt 39-40. Met betrekking tot de vraag
of sprake is van de vervaardiging van een nieuw gebouw legde het HvJ in HvJ 12 juli 2012 C-326/11 (J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard) ECLI:EU:C:2012:461 punt 33 dit criterium al aan. In dezelfde zin
oordeelde het HvJ met betrekking tot de vraag of een bouwterrein is geleverd in HvJ 17 januari 2013 C-543/11
(Woningstichting Maasdriel) ECLI:EU:C:2013:20 punt 32. Met betrekking tot de vraag of de koper van de
activa van een onderneming het voornemen heeft tot voortzetting van de exploitatie van de onderneming –
van belang voor de toepassing van de regeling voor btw-vrije overdracht van een algemeenheid van goederen
in artikel 19 en 29 Btw-richtlijn – zie HvJ 10 november 2011 C-444/10 (Schriever) ECLUI:EU:C:2011:724
punt 38 en HvJ 19 december 2018 C-17/18 (Mailat) ECLI:EU:C:2018:1038 punt 26.

153

8

Economische realiteit in de btw-rechtspraak van het HvJ

Deze volstrekt objectieve benadering van het HvJ verklaart waarom het HvJ in het arrest DFDS34 en de vaste rechtspraak daarna35 overweegt, dat de inaanmerkingneming
van de economische realiteit een fundamenteel criterium is bij de toepassing van het
Unierechtelijke btw-stelsel. Door deze formulering van het HvJ zou men echter de indruk kunnen krijgen dat er sprake is van twee realiteiten: een juridische en een economische.36 Naar mijn mening is dat onderscheid onvoldoende scherp. Uit de bovenstaande rechtspraak komt namelijk naar voren dat er in btw-zaken twee realiteiten
naast elkaar kunnen spelen.37
Enerzijds is er de wijze waarop partijen hun rechtsbetrekking naar nationaal recht
hebben vormgegeven. Verreweg de meeste rechtsbetrekkingen zullen onderworpen
zijn aan het nationale privaatrecht. Daarom noem ik deze realiteit de civielrechtelijke
realiteit, maar daarbij verdient opmerking dat ook rechtsbetrekkingen die geregeerd
worden door het nationale publiekrecht, binnen de werkingssfeer van de btw kunnen
vallen.
Anderzijds is er de objectieve aard en inhoud van de transactie of – anders gezegd – de
rechtsbetrekking in het licht van de toepasselijke btw-norm. Deze door het Unierecht
gestuurde, btw-rechtelijke duiding van de transacties noem ik de economische realiteit.
Het HvJ laat de btw nadrukkelijk aanknopen bij deze realiteit.38
De economische realiteit zal vaak samenvallen met de civielrechtelijke realiteit, maar
dat is lang niet altijd het geval.39 In het vervolg van dit hoofdstuk zal een aantal categorieën van gevallen worden behandeld waarin de btw-rechtelijke, economische realiteit afwijkt van de civielrechtelijke. Eerst moet echter nog een terminologisch punt uit
de rechtspraak van het HvJ worden behandeld.
34
35

36
37

38

39

154

HvJ 20 februari 1997 C- 260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 23.
O.a. HvJ 28 juni 2007 C-73/06 (Planzer Luxembourg) ECLI:EU:C:2007:397 punt 43, HvJ 7 oktober 2010
C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management UK en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 punt 39, HvJ 20 juni
2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 42, HvJ 22 februari 2018 C-396/16 (T-2)
ECLI:EU:C:2018:109 punt 43, HvJ 5 juli 2018 C-544/16 (Marcandi) ECLI:EU:C:2018:540 punt 45, HvJ 22
november 2018 C-295/17 (MEO) ECLI:EU:C:2018:942 punt 43 en HvJ 2 mei 2019 C-224/18 (Budimex)
ECLI:EU:C:2019:347 punt 27.
Uit de conclusie van Conclusie A-G Da Cruz Villaça 8 oktober 1987 C-165/86 (Leesportefeuille Intiem)
ECLI:EU:C:1987:433 punt 23 zou men dit kunnen afleiden, aangezien de A-G refereert aan de juridische en
de economische realiteit van de handelingen.
Daarmee doe ik de complexiteit van de werkelijkheid overigens bewust niet geheel recht. Naast de twee hierna te noemen realiteiten kunnen zich in btw-zaken ook andere juridische realiteiten voordoen, zoals een inkomstenbelasting- of vennootschapsbelastingrealiteit. Voor de doeleinden van dit onderzoek beperk ik mij
echter tot de twee hierna te behandelen realiteiten.
Aldus ook: Sparidis 2015, par. 3.1, die uit de jurisprudentie afleidt dat de economische realiteit een middel is
om de rechtsbetrekking in de btw uit te leggen. Aldus ook: Bijl 2019, p. 37, Van Doesum & Nellen 2020, p. 224
en Merkx en Teeuwsen 2020, p. 1477. Anders: Commissie Misbruik van recht 2016, p. 94, die de economische
realiteit weliswaar ziet als een hulpmiddel om te toetsen of partijen daadwerkelijk handelen conform hun
contracten, maar de fiscale duiding van de feiten als een vervolgstap ziet.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 43-44 en HvJ 18 juni 2020 C-276/18 (KrakVet
Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 punt 66-67.
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8.3

Economische en commerciële realiteit

Bij lezing van de arresten van het HvJ valt op dat het HvJ niet consequent is in zijn
terminologie. Zo spreekt het HvJ in het arrest DFDS over “de inaanmerkingneming
van de economische realiteit” als fundamenteel criterium voor de toepassing van het
Unierechtelijke btw-stelsel.40 In de Duitse en de Franse taalversie heeft het HvJ het
respectievelijk over “die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realität” en “la prise en
compte de la réalité economique”. In de Engelse taalversie staat echter “consideration of
the actual economic situation”. Vooral de Engelse taalversie wijst erop dat voor de
btw-heffing de werkelijke handelwijze van partijen doorslaggevend is, hoe de transactie ook contractueel wordt vormgegeven.
In andere arresten wijkt de Engelse taalversie niet meer wezenlijk af van de andere
taalversies en heeft het HvJ het over respectievelijk “inaanmerkingneming van de economische realiteit”, “Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realität”, “la prise en
compte de la réalité economique” en “taking account of the economic reality”.41
In andere arresten verwijst het HvJ echter naar de economische en commerciële realiteit. Zo overweegt het HvJ in het arrest Newey dat de economische en commerciële
realiteit een fundamenteel criterium vormt voor de toepassing van het Unierechtelijke
btw-stelsel.42 In de Duitse, Engelse en Franse taalversie luidt deze overweging respectievelijk: “die Berücksichtigung der wirtschaflichen und geschäftlichen Realität”, “consideration of economic and commercial realities” en “la prise en compte de la réalité
economique et commerciale”.43
Dit verschil in terminologie is ook terug te vinden in arresten waarin het HvJ het verbod van misbruik van recht behandelt. In het arrest Ampliscientifica en Amplifin overweegt het HvJ bijvoorbeeld dat dit beginsel beoogt te voorkomen dat volstrekt kunstmatige constructies worden opgezet die geen verband houden met de economische
realiteit en alleen bedoeld zijn om een fiscaal voordeel te verkrijgen.44 In het arrest
Newey overweegt het HvJ echter dat de contractvoorwaarden een kunstmatige con40
41

42
43

44

HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 23.
O.a. HvJ 28 juni 2007 C-73/06 (Planzer Luxembourg) ECLI:EU:C:2007:397 punt 43, HvJ 7 oktober 2010
C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management UK en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 punt 39 en HvJ 4 september 2019 C-71/18 (KPC Herning) ECLI:EU:C:2019:660 punt 21. In het arrest Loyalty Management
spreekt de Engelse taalversie over “consideration of economic realities”. Hiermee lijkt echter niets anders bedoeld te zijn dan in de arresten waarin het enkelvoud wordt gebruikt.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 42.
Aldus ook: o.a. HvJ 22 februari 2018 C-396/16 (T-2) ECLI:EU:C:2018:109 punt 43, HvJ 5 juli 2018 C-544/16
(Marcandi) ECLI:EU:C:2018:540 punt 45 en HvJ 22 november 2018 C-295/17 (MEO) ECLI:EU:C:2018:942
punt 43. In het arrest Marcandi gebruikt het HvJ in de Engelse taalversie het enkelvoud, maar daarin valt geen
verschil in betekenis te ontdekken.
HvJ 22 mei 2008 C-162/07 (Ampliscientifica en Amplifin) ECLI:EU:C:2008:301 punt 28. Aldus ook: o.a. HvJ
27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 51 en HvJ 17 december 2015 C-419/14
(WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 35.
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structie kunnen vormen die niet beantwoordt aan de economische en commerciële
realiteit van de handelingen.45
Het HvJ maakt niet duidelijk wat het bedoelt met de term commerciële realiteit en wat
het verschil is met de term economische realiteit. Het HvJ gebruikt deze termen ook
door elkaar. In overwegingen waar het HvJ de economische en commerciële realiteit
noemt, verwijst het regelmatig naar arresten waarin het alleen de economische realiteit
noemt.46 De rechtspraktijk tast dus in het duister of het HvJ met de termen economische en commerciële realiteit nu hetzelfde bedoelt of toch twee verschillende begrippen hanteert. Aangezien het HvJ deze termen zelf op één hoop lijkt te gooien, ga ik
ervan uit dat zij hetzelfde zijn. Ik zal hierna dan ook alleen nog over economische realiteit spreken.
Toch constateer ik dat de economische realiteit in twee verschijningsvormen kan worden aangetroffen in de rechtspraak van het HvJ. De eerste vorm zijn wij in de vorige
paragraaf al tegengekomen. In deze vorm wordt de objectieve aard en inhoud van de
transactie vastgesteld in het licht van de toepasselijke btw-norm. Deze beoordeling
vindt plaats op het niveau van de transactie zelf.
De tweede verschijningsvorm komt naar voren in het arrest Budimex.47 In dat arrest
gaat het om een contractueel beding omtrent het tijdstip waarop een bouw- of montagedienst verricht is. Voor de beoordeling van dat beding acht het HvJ het van belang of
dat beding de commerciële en economische realiteit van de betrokken sector van
dienstverrichting weergeeft.48 Daarmee blijkt het HvJ te bedoelen of het beding de in
de sector gebruikelijke normen en standaarden weergeeft.49 Deze beoordeling ligt op
een ander niveau dan die in de eerste verschijningsvorm van de economische realiteit.
Hier wordt namelijk beoordeeld of de wijze waarop de belastingplichtige zijn transactie vormgeeft wel normaal is in vergelijking met de wijze waarop zijn branchegenoten
dat doen.50
Deze twee verschijningsvormen komen overeen met de twee verschijningsvormen van
de economische realiteit die Van Doesum en Nellen onderscheiden. Zij constateren dat
45
46

47
48
49
50
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HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 45.
Zie bijv. HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 42, waarin het HvJ verwijst naar HvJ
7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management UK en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 punt 39
aldus indirect naar HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 23 en HvJ 28 juni 2007
C-73/06 (Planzer Luxembourg) ECLI:EU:C:2007:397 punt 43. In die arresten spreekt het HvJ alleen over de
economische realiteit. Zie verder bijv. HvJ 22 februari 2018 C-396/16 (T-2) ECLI:EU:C:2018:109 punt 43, HvJ
5 juli 2018 C-544/16 (Marcandi) ECLI:EU:C:2018:540 punt 45 en en HvJ 22 november 2018 C-295/17 (MEO)
ECLI:EU:C:2018:942 punt 43.
HvJ 2 mei 2019 C-224/18 (Budimex) ECLI:EU:C:2019:347.
HvJ 2 mei 2019 C-224/18 (Budimex) ECLI:EU:C:2019:347 punt 29.
HvJ 2 mei 2019 C-224/18 (Budimex) ECLI:EU:C:2019:347 punt 35.
Wellicht doelt het HvJ met de term commerciële realiteit op deze vergelijking, maar op basis van de rechtspraak van het HvJ is daarover, zoals opgemerkt, geen zekerheid te verkrijgen.

Economische realiteit als btw-realiteit

8.4

het HvJ het begrip economische realiteit enerzijds gebruikt als maatstaf voor de
“btw-realiteit” ten behoeve van de toepassing van het btw-stelsel naar doel en strekking, en anderzijds als maatstaf van normaliteit in de context van misbruik van recht.
51
Economische realiteit als maatstaf voor de btw-realiteit is volgens hen het vaststellen
van het wezen van een transactie met het oog op de toepassing van bepaalde btw-regels.52 De economische realiteit als maatstaf van normaal handelen houdt volgens hen
de vaststelling in of de transacties een kunstmatige constructie vormen die niet is ingegeven door economisch rationele overwegingen.53
Naar mijn mening is hun onderscheid in deze twee verschijningsvormen van de economische realiteit relevant voor het vervolg van dit onderzoek. In de komende paragrafen van dit hoofdstuk zal de aandacht uitgaan naar de economische realiteit als
maatstaf voor de btw-realiteit. De economische realiteit als maatstaf van normaal handelen zal aan de orde komen in hoofdstuk 9, waarin het rechtsinstrument misbruik van
recht wordt behandeld.
8.4

Economische realiteit als btw-realiteit

8.4.1

Startpunt: de overeenkomst tussen partijen

Op een dag loop ik de boekhandel binnen en ik zie daar de nieuwste druk liggen van
het het standaardwerk voor iedere btw’er: “Omzetbelasting” van Van Hilten en Van
Kesteren. Ik neem het boek mee naar de kassa en betaal daar de prijs van het boek,
waarna het boek van mij is.
Zo zien verreweg de meeste transacties eruit die relevant zijn voor de btw: twee partijen, een prestatie en een betaling. De basisvorm van de transactie is dus bijzonder eenvoudig. Dat blijkt ook uit de vergelijking van de civielrechtelijke en de btw-rechtelijke,
economische realiteit in dit voorbeeld.
Civielrechtelijk is er sprake van een koopovereenkomst.54 De verkoper is verplicht het
boek aan mij in eigendom over te dragen en te leveren.55 Ik ben als koper verplicht de
prijs te betalen.56 Btw-rechtelijk zien we het volgende: de boekhandelaar draagt aan
mij de macht over om als een eigenaar over het boek te beschikken. Korter gezegd: hij
51

52
53
54
55
56

Van Doesum & Nellen 2020, p. 214. Merkx & Teeuwsen 2020, p. 1475 onderscheiden meer vormen. Hoewel
hun analyse veel inzicht biedt in de wijze waarop het HvJ het begrip economische realiteit gebruikt, zijn de
door hen onderscheiden vormen naar mijn mening terug te brengen tot de twee hoofdvormen van Van Doesum & Nellen.
Van Doesum & Nellen 2020, p. 218.
Van Doesum & Nellen 2020, p. 216.
Artikel 7:1 BW: Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om
daarvoor een prijs in geld te betalen.”
Artikel 7:9, lid 1, BW.
Artikel 7:26, lid 1, BW.
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levert mij in btw-technische zin het boek.57 In ruil daarvoor betaal ik de boekhandelaar de prijs van het boek. De boekhandelaar verricht dus in Nederland een levering
van een goed onder bezwarende titel. Deze levering is onderworpen aan de btw.58
In dit soort gevallen vallen de civielrechtelijke en de economische realiteit samen. De
koopovereenkomst geeft de objectieve aard en inhoud van de transactie volledig weer
en weerspiegelt dus de economische realiteit. De btw-heffing kan dus moeiteloos aanknopen bij de overeenkomst tussen partijen. Dat geldt in dit zeer eenvoudige voorbeeld zonder schriftelijke vastlegging van de overeenkomst, maar ook in transacties die
in wezen identiek zijn, maar waarbij de belangen groter zijn en de wederzijdse rechten
en plichten wel schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer de rechter voor de heffing van
btw op zoek gaat naar de objectieve aard en inhoud van de transactie, zal hij dus allereerst te rade moeten gaan bij de overeenkomst tussen partijen. Dat blijkt ook uit het
arrest Newey, waarin het HvJ overweegt:
“Aangezien de contractuele bepalingen normaliter de economische en commerciële
realiteit van de handelingen weergeven, vormen zij, omwille van de rechtszekerheid,
een in aanmerking te nemen factor teneinde te bepalen wie de verrichter en de ontvanger zijn van een „dienst” in de zin van artikelen 2, punt 1, en 6, lid 1, van de Zesde
richtlijn.”59
Hieruit blijkt dat op grond van het rechtszekerheidsbeginsel de overeenkomst in eerste
instantie de kenbron is van de objectieve aard en inhoud van de transactie tussen partijen. Dit is stap 1 van de drie stappen die in paragraaf 4.5 bij de toepassing van de
economische realiteit zijn onderscheiden.
Het HvJ overweegt in het arrest Newey echter ook dat de contractuele bepalingen de
economische realiteit soms niet geheel weergeven.60 Het neutraliteitsbeginsel eist dan
van de rechter dat hij verder kijkt dan alleen de contractuele bepalingen om de economische realiteit van de handeling vast te stellen.
Uitgaande van de hiervoor geformuleerde basisvorm van de transactie, onderscheid ik
hierna drie aangrijpingspunten voor de toepassing van de economische realiteit. Het
eerste aangrijpingspunt is de vaststelling van de objectieve aard en inhoud van de
transactie in zijn basisvorm. Daarin kan sprake zijn van een afwijking van het civiele
recht door de Unierechtelijke uitleg van begrippen (stap 2). Er kan hier echter ook
sprake zijn van een verdergaande afwijking van het civiele recht waarbij afgeweken
wordt van de contractuele vastlegging door partijen (stap 3). Het tweede aangrijpings57
58
59
60
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Artikel 14, lid 1, Btw-richtlijn en artikel 3, lid 1, onderdeel a, Wet OB.
Artikel 2, lid 1, onderdeel a, Btw-richtlijn en artikel 1, lid 1, onderdeel a, Wet OB. In Nederland geldt hiervoor
het verlaagde tarief: artikel 9, lid 2, onderdeel a en Tabel I, post a, 30, Wet OB.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 43.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 44.
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punt is een afwijking van de basisvorm en betreft de vaststelling tussen welke partijen
een transactie voor de btw plaatsvindt. Daarbij gaat het om de vraag of een transactie
kan worden aangenomen tussen andere partijen dan uit de contractuele vastlegging
blijkt. Deze afwijking van de contractuele vastlegging behoort tot stap 3 van het driestappenmodel. Het derde aangrijpingspunt is eveneens een afwijking van de basisvorm. Hierbij gaat het erom of een situatie waarin contractueel meerdere handelingen
worden verricht, voor de btw toch als één levering of dienst kan worden aangemerkt.
Ook dit is stap 3 in het driestappenmodel. In de volgende paragrafen zal de rechtspraak
van het HvJ met betrekking tot deze drie aangrijpingspunten nader onderzocht worden en worden getoetst aan het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
Bij de behandeling van deze aangrijpingspunten zal ik aangeven welke stap (stap 2 of
stap 3) uit het driestappenmodel uit paragraaf 4.5 wordt gehanteerd bij de afwijking
van het civiele recht.
8.4.2

Basisvorm transactie: objectieve aard en inhoud

De basisvorm van de transactie is dus: twee partijen, een prestatie en een tegenprestatie. Voor de btw-heffing moet daarbij worden vastgesteld of er een belastbaar feit
plaatsvindt en welk belastbaar feit dat dan is. De btw-heffing knoopt aan bij de objectieve aard van de transactie, die moet worden vastgesteld in het licht van de toepasselijke btw-rechtsnorm. Daarbij komen twee aspecten aan de orde. Het eerste aspect betreft de Unierechtelijke uitleg van begrippen in de Btw-richtlijn en de gevolgen daarvan
voor contracten waarin die begrippen worden gebruikt.
Het tweede aspect betreft de situatie waarin partijen anders handelen dan in hun contract is vastgelegd.
Ten aanzien van het eerste aspect is de lijn van het HvJ duidelijk: de begrippen in de
Btw-richtlijn, zoals de belastbare feiten en de vrijstellingen, zijn Unierechtelijke rechtsbegrippen die een Unierechtelijke definitie moeten krijgen.61 Deze afwijking van het
civiele recht van de lidstaten is stap 2 in het driestappenmodel uit paragraaf 4.5.
Het schoolvoorbeeld hiervan is het leveringsbegrip in de btw. In het arrest Safe oordeelt het HvJ over de overdracht van de economische eigendom van een onroerend
goed, dat het begrip levering van een goed in artikel 5, lid 1, Zesde richtlijn (nu: artikel
14, lid 1, Btw-richtlijn) niet afhangt van de in het nationale recht voorziene vormen
van eigendomsoverdracht. De btw-levering van een goed houdt iedere overdrachtshan61

O.a. HvJ 16 januari 2003 C-315/00 (Maierhofer) ECLI:EU:C:2003:23 punt 25 over het begrip onroerend goed,
HvJ 18 november 2004 C-284/03 (Temco Europe) ECLI:EU:C:2004:730 punt 16 over de vrijstelling voor
verhuur van onroerende goederen en HvJ 14 december 2006 C-401/05 (VDP Dental Laboratory) punt 26
over de voorwaarden voor de vrijstelling van diensten door tandtechnici. Over de autonome en uniforme
uitleg van de bewoordingen van een bepaling in de Btw-richtlijn zie o.a. HvJ 22 november 2018 C-295/17
(MEO) ECLI:EU:C:2018:942 punt 67.
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deling in die de verkrijger in staat stelt om daadwerkelijk over dat goed te beschikken
als ware hij de eigenaar ervan.62 De overdracht van een dergelijk recht op een goed
wordt dus aangemerkt als levering, ongeacht hoe partijen dat recht in hun contracten
hebben gekwalificeerd.
Deze afwijking van de civielrechtelijke realiteit om de btw-realiteit vast te stellen valt
ook te onderkennen bij andere aspecten binnen de btw, zoals bij de maatstaf van heffing. In het arrest Air France-KLM bijvoorbeeld merkt het HvJ de ticketprijs die de
luchtvaartmaatschappij behoudt wanneer de passagier niet komt opdagen, niet aan als
een contractueel overeengekomen schadevergoeding maar als de tegenprestatie voor
het verlenen van het recht op vervoer.63
Het HvJ hanteert deze benadering zo mogelijk ook bij btw-ontwijkingsstructuren. Zo
heeft het HvJ in het arrest Centralan Property de ontwijking van de herziening van de
btw-aftrek op een universiteitsgebouw voorkomen door toepassing van het SAFE-criterium op de vestiging van een 999-jarig huurrecht met betrekking tot een universiteitsgebouw.64
De universiteit had dit gebouw laten bouwen en was daarna een sale-en-lease-backstructuur aangegaan met haar dochtervennootschap Centralan, die het gebouw belast
met btw aan de universiteit verhuurde. Daardoor kwam de btw op de bouwkosten in
aftrek bij de universiteit en de btw op de aankoop bij Centralan. Door Britse reparatiewetgeving verviel de mogelijkheid van belaste verhuur, waardoor Centralan de afgetrokken btw zou moeten herzien.65 Om dit te voorkomen droeg Centralan het gebouw
in twee stappen over aan verschillende afnemers. Zij vestigde een 999-jarig huurrecht
ten behoeve van haar zustervennootschap. De vestiging van dat recht was vrijgesteld
van btw en leidde volgens Centralan niet tot herziening van de aftrek. Daarnaast droeg
zij het residuele eigendomsrecht voor een zeer gering bedrag over aan de universiteit.
Dit was een belaste levering, waardoor Centralan de afgetrokken btw niet behoefde te

62
63

64
65
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HvJ 8 februari 1990 C-320/88 (Shipping and Forwarding Enterprise Safe) ECLI:EU:C:1990:61 punt 7.
HvJ 23 december 2015 C-250/14 en C-289/14 (Air France-KLM en Hop!-Brit Air SAS) ECLI:EU:C:2015:841
punt 28-29. Een identiek oordeel gaf het HvJ in HvJ 22 november 2018 C-295/17 (MEO) ECLI:EU:C:2018:942
punt 43-44 met betrekking tot de betaling van de resterende termijnen bij de voortijdige beëindiging van een
telecomcontract en HvJ 3 juli 2019 C-242/18 (UniCredit Leasing) ECLI:EU:C:2019:558 punt 73 en 75 over de
vergoeding bij de voortijdige beëindiging van een leasecontract. Zie echter ook HvJ 18 juli 2007 C-277/05
(Société Thermale d’Eugénie-les-Bains) ECLI:EU:C:2007:440, waarin het HvJ de aanbetaling die het hotel
behoudt bij het niet-verschijnen van de gast als een onbelaste schadevergoeding aanmerkt. Het verschil met
de hiervoor aangehaalde arresten lijkt te zijn dat in die zaken de dienst, bestaande in het het verlenen van een
recht, al verricht is en in het arrest Société Thermale de dienst aan de gast niet meer verricht zal worden.
HvJ 15 december 2005 C-63/04 (Centralan Property) ECLI:EU:C:2005:773.
Artikel 187 Btw-richtlijn. Hierdoor zou Centralan gedurende de resterende herzieningsperiode jaarlijks een
deel van de afgetrokken btw moeten terugbetalen. In het Verenigd Koninkrijk is die periode 10 jaar. Zie Regulation 114 van de Value Added Tax Regulations 1995.
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herzien.66 Het HvJ oordeelde echter dat ook de vestiging van het 999-jarige huurrecht
voor de btw als een levering kon worden gezien, waardoor de afgetrokken btw in zoverre wel moest worden herzien.67
Een ander voorbeeld is het arrest BUPA Hospitals.68 Daarin gaat het over een btw-constructie van een ziekenhuisconcern. Het ziekenhuisconcern probeert aangekondigde
reparatiewetgeving te ontwijken, die verhindert dat het ziekenhuisconcern nog langer
btw in aftrek brengt ter zake van de leveringen van medicijnen en protheses aan het
concern.69 De constructie houdt in dat concernvennootschappen over en weer aanzienlijke vooruitbetalingen doen met berekening van btw in verband met ongespecificeerde toekomstige leveringen van medicijnen en protheses. Naar het geldende recht,
dus vóór invoering van de reparatiewetgeving, komt de btw over de vooruitbetalingen
voor aftrek in aanmerking. Het HvJ legt het begrip vooruitbetalingen in artikel 10, lid
2, Zesde richtlijn70 echter zo uit, dat van vooruitbetalingen slechts sprake is, als alle
relevante elementen van het belastbare feit, dus de toekomstige levering of dienst, al
bekend zijn. Vooral de te leveren goederen of diensten moeten dan al nauwkeurig zijn
omschreven. Het resultaat van deze uitleg is dat er over de bedragen die contractueel
als vooruitbetaling zijn aangeduid, helemaal geen btw berekend kan worden en dat er
dus ook geen recht op aftrek bestaat.71
In de arresten Centralan Property en BUPA Hospitals wordt de btw-ontwijkingsstructuur dus bestreden door de contractuele bepalingen over het huurrecht respectievelijk
de vooruitbetaling te toetsen aan de Unierechtelijke uitleg van de begrippen levering
respectievelijk vooruitbetaling in de Btw-richtlijn.72 Deze Unierechtelijke uitleg houdt

66

67
68
69

70
71

72

Artikel 19, lid 3, Zesde richtlijn (nu: artikel 188 Btw-richtlijn). Nauwkeuriger geformuleerd vindt volgens de
tekst van de richtlijnbepaling wel herziening van de afgetrokken btw plaats, maar wordt het gebouw geacht
voor de rest van de herzieningstermijn te worden gebruikt voor een belaste economische activiteit. Daardoor
behoeft de afgetrokken btw niet (deels) te worden terugbetaald.
HvJ 15 december 2005 C-63/04 (Centralan Property) ECLI:EU:C:2005:773 punt 64.
HvJ 21 februari 2006 C-419/02 (BUPA Hospitals) ECLI:EU:C:2006:122.
Dit was mogelijk omdat naar toenmalig Engels recht de leveringen van medicijnen en protheses door ziekenhuizen onderworpen waren aan een nultarief, waardoor een recht op aftrek bestond van de btw bij inkoop. De
reparatiewetgeving voorzag in de invoering van een vrijstelling zonder aftrek voor die leveringen door ziekenhuizen. Zie Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03 (University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 20-21.
Nu: artikel 65 Btw-richtlijn.
HvJ 21 februari 2006 C-419/02 (BUPA Hospitals) ECLI:EU:C:2006:122 punt 48. Kenmerkend voor de constructie van BUPA is dat zij het geld van de vooruitbetalingen “in eigen huis” hield. De uitkomst had dus voor
het recht op aftrek van voorbelasting anders kunnen zijn, indien BUPA vooruitbetalingen zou hebben gedaan
aan haar leveranciers voor een groot aantal gespecificeerde goederen. Stel dat BUPA per jaar y stuks verbandmiddel Z afneemt. Dan zou zij voor 10 jaar 10y verbandmiddel Z kunnen vooruitbetalen. Naar mijn mening
zou BUPA dan wel recht op aftrek van voorbelasting hebben. Daar schiet zij echter niets mee op, want bij ingebruikneming van de verbandmiddelen zou zij de afgetrokken btw moeten herzien op grond van artikel 184
Btw-richtlijn. Bovendien kost deze vooruitbetaling BUPA de rente op het geïnvesteerde bedrag.
In de arresten ging het nog om de Zesde richtlijn, maar de begrippen levering en vooruitbetaling zijn met de
invoering van de Btw-richtlijn niet gewijzigd.
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een oriëntatie op de economische realiteit in en daarmee – wanneer dat voor een juiste
btw-heffing nodig is - ook een afwijking van de civielrechtelijke realiteit.73
Het HvJ heeft de Unierechtelijke uitleg van begrippen in de Btw-richtlijn regelmatig
benadrukt. 74 Partijen kunnen dan ook voorzien dat de rechter die Unierechtelijke
uitleg toepast en de contractuele bepalingen daaraan toetst. Daarom bevindt deze toetsing zich eveneens aan de onderzijde van de schaal van spanning met het rechtszekerheidsbeginsel. De arresten maken dan ook duidelijk dat de meest agressieve btw-ontwijkingsstructuren niet steeds met het zwaarste instrument behoeven te worden
bestreden, zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven.
Over het tweede aspect, de situatie waarin partijen anders handelen dan in hun eigen
contracten staat, is de rechtspraak van het HvJ duidelijk: de btw-heffing knoopt in die
situatie aan bij de wijze waarop partijen daadwerkelijk handelen en niet bij de wijze
waarop partijen hun zaken contractueel hebben vastgelegd. Dit is stap 3 van het in
paragraaf 4.5 beschreven driestappenmodel voor de toepassing van de economische
realiteit.
Zo oordeelt het HvJ in het arrest Blasi over de vraag of de verhuur van appartementen
door Blasi langdurige (vrijgestelde) verhuur van woonruimte is of (belaste) kortdurende verstrekking van accommodatie die vergelijkbaar is met een hotel- of soortgelijk
bedrijf. Blasi sluit met haar huurders steeds overeenkomsten van 6 maanden, maar de
gemiddelde verblijfsduur is langer. Volgens het HvJ geven de contractuele clausules
over de duur van de huurovereenkomst de werkelijke contractuele verhoudingen niet
geheel weer. In dat geval kan het passend zijn om aan te knopen bij de werkelijke totale duur van de huisvesting in plaats van bij de in de overeenkomst genoemde huurperiode. 75
Een ander voorbeeld is het arrest Henfling.76 Deze zaak gaat over plaatselijke wedkantoren, die weddenschappen aanbieden van TFB, een organisator van weddenschappen
op paardenrennen. De plaatselijke wedkantoren hebben een commissiecontract gesloten met TFB op basis waarvan zij op eigen naam maar voor rekening van TFB weddenschappen aanbieden aan hun klanten. In dat geval worden zij op grond van artikel 6,
73
74

75
76

162

Aldus ook: Van Doesum & Nellen 2020, p. 215.
O.a. HvJ 14 februari 1985 C-268/83 (Rompelman) ECLI:EU:C:1985:74 punt 19, HvJ 26 maart 1987 C-235/85
(Commissie/Nederland) ECLI:EU:C:1987:161 punt 8, HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.)
ECLI:EU:C:2006:121 punt 55 met betrekking tot economische activiteiten, HvJ 12 januari 2006 C-354/03,
C-355/03 en C-484/03 (Optigen e.a.) ECLI:EU:C:2006:16 punt 44, HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax
e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 56 met betrekking tot leveringen en diensten, HvJ 15 juni 1989 C-348/87
(Stichting Uitvoering Financiële Acties) ECLI:EU:C:1989:246 punt 11, HvJ 11 december 2008 C-407/07
(Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing) ECLI:EU:C:2008:713 punt 29 en HvJ
20 november 2019 C-400/18 (Infohos) ECLI:EU:C:2019:992 punt 29 met betrekking tot vrijstellingen.
HvJ 12 februari 1998 C-346/95 (Blasi) ECLI:EU:C:1998:51 punt 26.
HvJ 14 juli 2011 C-464/10 (Henfling e.a.) ECLI:EU:C:2011:489.
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lid 4, Zesde richtlijn77 geacht een vrijgestelde kansspeldienst78 te hebben ontvangen
en te hebben verricht. De Belgische belastingdienst is echter van mening dat de wedkantoren niet op eigen naam optreden, waardoor zij een belaste bemiddelingsdienst
aan TFB verrichten. Het HvJ overweegt dat de rechter die over dit geschil moet oordelen, alle gegevens moet onderzoeken, waaronder vooral de aard van de contractuele
verplichtingen van de betrokken ondernemer jegens zijn klanten. Daarbij is het voor
een goede werking van het btw-systeem van belang dat de rechter concreet onderzoekt
of de wedkantoren daadwerkelijk op eigen naam optreden.79
Bij een afwijking tussen de contractuele vastlegging en het feitelijke handelen, prevaleert dus de economische realiteit van de handelingen.80 Het feitelijke handelen weerspiegelt in dat geval de btw-realiteit beter dan de civielrechtelijke werkelijkheid.81 In
het arrest Henfling motiveert het HvJ dit met de goede werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel, wat in wezen een verwijzing naar het neutraliteitsbeginsel lijkt te
zijn. Dat is logisch vanuit de gedachte dat de btw een transactiebelasting is. Daarin past
niet dat twee gelijke transacties, bijvoorbeeld twee wedkantoren die beide feitelijk niet
op eigen naam optreden, anders belast worden om de enkele reden dat de contractuele
vastlegging van de handelingen verschilt.
Om die reden kunnen partijen die hun eigen contracten niet naleven ook niet heel
verrast zijn, wanneer de rechter de btw-heffing afstemt op hun eigen feitelijke handelwijze. Wanneer de toepassing van de economische realiteit wordt geplaatst in een oplopende schaal van spanning met het rechtszekerheidsbeginsel, bevinden deze gevallen zich aan de onderzijde van die schaal.
8.4.3

Eerste afwijking: andere partij(en) bij de transactie

In de rechtspraak van het HvJ komen gevallen voor waarin het HvJ oordeelt dat de
transactie plaatsvindt tussen andere partijen dan op het eerste gezicht uit de contractuele vastleggingen volgt. Dit is de eerste afwijking van de basisvorm en stap 3 van het
driestappenmodel uit paragraaf 4.5. In deze paragraaf wordt een aantal van deze gevallen getoetst aan het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Ik maak
daarbij een onderscheid tussen gevallen die in de veilige zone zitten van de schaal van
spanning met het rechtszekerheidsbeginsel en gevallen die in de gevarenzone zitten.

77
78
79
80
81

Nu: artikel 28 Btw-richtlijn.
Artikel 13 B, onderdeel f, Zesde richtlijn, thans artikel 135, lid 1, onderdeel i, Btw-richtlijn.
HvJ 14 juli 2011 C-464/10 (Henfling e.a.) ECLI:EU:C:2011:489 punt 40 en 42.
Aldus ook: Van Kesteren 2004, p. 15 en Van Doesum 2016, p. 76-77.
Daarbij laat ik buiten beschouwing of het feitelijke handelen wellicht ook voor het civiele recht relevanter is
dan wat in de contracten is vastgelegd. Voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel is deze vraag
namelijk niet van belang.
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8.4.3.1
Veilige zone: objectieve aard en inhoud van de transactie
In de zaak Auto Lease Holland tanken de leasenemers van Auto Lease Holland (ALH)
bij tankstations in Duitsland met een tankpas die op naam staat van ALH. De vraag is
of ALH recht heeft op aftrek van de btw ter zake van de levering van de brandstof.
Hiervoor moet het HvJ eerst vaststellen aan wie de brandstof is geleverd: aan ALH of
aan de leasenemers.
Het HvJ verwijst naar de uitleg van het begrip levering van goederen uit het arrest
SAFE en oordeelt dat de brandstof is geleverd aan de leasenemers en niet aan ALH. De
leasenemers melden zich namelijk aan de pomp en beslissen hoe en waarvoor de
brandstof wordt gebruikt. De transactie tussen ALH en de leasenemers bestaat in de
financiering van de aankoop van brandstof.82 ALH kan de btw op de levering van de
brandstof dus niet in aftrek brengen.
In de literatuur wordt verschillend gedacht over de juistheid van dit oordeel. Zo lijkt
Swinkels in zijn noot onder het arrest in BNB 2003/171 ermee in te stemmen. Hij geeft
aan dat er geen sprake kan zijn van een levering aan en door ALH, omdat ALH nooit
de macht heeft gehad om over de benzine te beschikken. Dat zou anders zijn wanneer
ALH feitelijk als tussenpersoon zou optreden.83 Lamers merkt op dat de civielrechtelijke rechtsbetrekking bestaat tussen de pomphouder en ALH. Hij concludeert uit het
arrest dat het mogelijk is de afnemer van een prestatie te zijn zonder partij te zijn bij de
civielrechtelijke rechtsbetrekking. Merkx merkt op dat slechts de betaling voor de
brandstof via ALH loopt. Zij is daarom van mening dat ALH geen beschikkingsmacht
heeft over de brandstof en ook geen rechtsbetrekking heeft met de pomphouder op
basis waarvan de benzine aan ALH geleverd is.84
Van Norden onderscheidt twee aspecten aan de btw-technische levering. Het ene aspect is feitelijk en heeft betrekking op de feitelijke, fysieke beschikkingsmacht over het
goed. Het andere aspect is juridisch en houdt de bevoegdheid in om met het goed te
doen wat men wenst, inclusief vervreemden.85 Van Norden is van mening dat het HvJ
zich in het arrest Auto Lease Holland ten onrechte alleen laat leiden door het fysieke
aspect van de levering. Dit leidt tot problemen in situaties van vertegenwoordiging,

82

83
84
85
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HvJ 6 februari 2003 C-185/01 (Auto Lease Holland) ECLI:EU:C:2003:73 punt 32-36. Aldus ook: HvJ 15 mei
2019 C-235/18 (Vega International Car Transport and Logistic) ECLI:EU:C:2019:412 punt 35-38. Het HvJ
oordeelt verder in punt 51 dat de dienst van Vega International (de verstrekker van de tankkaarten) vrijgestelde verlening van krediet is. In het arrest Auto Lease Holland noemt het HvJ de economische realiteit niet
expliciet. Uit HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 (Loyalty management UK en Baxi Group)
ECLI:EU:C:2010:590 punt 39 blijkt echter dat HvJ in het arrest Auto Lease Holland de economische-realiteitsbenadering wel heeft toegepast. Aldus ook: Van Doesum 2016, p. 77.
Zie ook: Sanders 2003, p. 12, die aangeeft dat het mogelijk moet zijn een situatie te creëren die vergelijkbaar
is met die waarin een werknemer van een belastingplichtige bij een pomphouder brandstof tankt.
Merkx 2016, p. 228.
Van Norden 2007, p. 270.
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zoals die waarin een werknemer namens zijn werkgever een goed voor het bedrijf
koopt.86
Naar mijn mening stelt het HvJ de economische realiteit van de handelingen wel juist
vast. Op basis van de beide aspecten van de levering die Van Norden onderkent, kom
ik tot de conclusie dat ALH de feitelijke noch de juridische macht over de brandstof
verwerft. Op het moment van het tanken zijn er maar twee betrokken partijen: de
leasenemer en de pomphouder. ALH zit daar op geen enkele wijze tussen en komt ook
nooit in de positie dat zij met de getankte brandstof kan doen wat zij wil.87 De rechtsbetrekking tussen ALH en de pomphouder houdt dus niet meer in dan dat de pomphouder de brandstofpas van ALH als betaalmiddel accepteert, waardoor ALH de vergoeding voor de levering van de brandstof voorschiet. Er bestaat dan ook geen
transactie tussen de pomphouder en ALH op basis waarvan de pomphouder brandstof
aan ALH levert.88
Het oordeel van het HvJ is verder in overeenstemming met het neutraliteitsbeginsel.
De brandstof is namelijk in Duitsland geleverd en daar in de beschikkingsmacht van
eindverbruikers gekomen. Op die leveringen behoort dus Duitse btw te drukken. ALH
berekende echter Nederlandse btw aan haar leasenemers en vroeg de Duitse btw op
grond van de Achtste richtlijn terug. Het oordeel van het HvJ bewerkstelligt dat er op
de leveringen Duitse btw blijft drukken. Daarbij passen echter twee kanttekeningen.
Ten eerste is de neutraliteit pas echt hersteld, wanneer de Nederlandse btw wordt teruggegeven. Ten tweede doet zich een probleem voor bij leasenemers die zelf een aftrekgerechtigde belastingplichtige zijn. Zij hebben als gevolg van het arrest een zelfstandig recht op teruggaaf op basis van de Achtste richtlijn.89 Dat recht kunnen zij
echter niet effectueren, omdat de factuur op naam van ALH staat. Het arrest kan in dit
opzicht dus juist leiden tot een inbreuk op het neutraliteitsbeginsel.90 Dit probleem

86
87

88

89
90

Van Norden 2007, p. 279-280.
Naar mijn mening adressert het HvJ beide, door Van Norden onderscheiden aspecten van de levering door in
punt 34 van het arrest te overwegen: “Vaststaat dat de lessee over de brandstof kan beschikken als een eigenaar. Hij tankt namelijk direct aan de pomp (fysiek aspect), en Auto Lease heeft nooit de mogelijkheid om te
beslissen hoe of waarvoor de brandstof moet worden gebruikt (juridisch aspect).
Het feit dat er geen transactie tussen ALH en de pomphouder bestaat met betrekking tot de brandstof, betekent ook dat de commissionairsregeling van artikel 14, lid 2, Btw-richtlijn niet toegepast kan worden. Overigens is het de vraag of leasemaatschappijen dat erg moeten betreuren. Deze oplossing leidt er namelijk toe dat
leasemaatschappijen in elke lidstaat te maken kunnen krijgen met administratieve en aangifteverplichtingen
in verband met de levering van brandstof.
Sinds 1 januari 2010 geldt voor verzoeken om teruggaaf van belastingplichtigen die zijn gevestigd in een andere lidstaat dan die van teruggaaf de Btw-teruggaafrichtlijn.
Dit probleem kan worden opgelost doordat de onjuiste facturering zowel door de pomphouders als door ALH
wordt teruggedraaid en de pomphouders alsnog facturen uitreiken aan de leasenemers, waarmee zij hun
recht op aftrek of teruggaaf kunnen effectueren. Daarbij zal ook het gevaar voor verlies van belastinginkomsten moeten zijn weggenomen. Zie HvJ 19 september 2000 C-454/98 (Schmeink & Cofreth en Strobel)
ECLI:EU:C:2000:469 punt 63. Verder zijn de belastingplichtige leasenemers echter wel gebonden aan de termijn voor het teruggaafverzoek in de Btw-teruggaafrichtlijn en aan verjaringstermijnen in hun nationale
wetgeving. Erg praktisch is deze weg dus niet.
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zou zich echter niet meer moeten kunnen voordoen nadat ALH haar werkwijze heeft
aangepast aan het arrest.
Na deze analyse resteert de vraag of het oordeel van het HvJ inbreuk maakt op het
rechtszekerheidsbeginsel ten aanzien van ALH. Voor het antwoord op deze vraag is
van belang dat het begrip levering in de btw een Unierechtelijk begrip is. Dat is al bekend sinds de invoering van de Tweede richtlijn.91 Sinds het arrest SAFE is bovendien
duidelijk dat de levering in de btw niet afhankelijk is van het nationale civiele recht.92
Op basis van de feiten van het arrest is het moeilijk voorstelbaar dat bij ALH de gerechtvaardigde indruk is ontstaan dat zij ooit de macht heeft verkregen om als een eigenaar over de brandstof te beschikken. Het oordeel van het HvJ doorkruist weliswaar
de praktische handelwijze van ALH, maar het is naar mijn mening geen ernstige inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel. Ik plaats het arrest Auto Lease Holland daarom
op dezelfde hoogte op de schaal van spanning met het rechtszekerheidsbeginsel als de
gevallen van Unierechtelijke uitleg van begrippen in de Btw-richtlijn uit de vorige paragraaf, namelijk onderaan.
Eenzelfde benadering als in het arrest Auto Lease Holland is te onderkennen in het
arrest Loyalty Management UK en Baxi Group over de btw-gevolgen van een loyaliteits
programma.93
Loyalty Management UK (LMUK) beheert een klantenbindingsprogramma. Detailhandelaren die aan dit programma deelnemen (de sponsors), geven punten uit aan
klanten die bij hen goederen of diensten kopen. De klanten kunnen die punten inwisselen bij deelnemende leveranciers voor getrouwheidsgeschenken in de vorm van goederen of diensten. Het programma heeft dus vier actoren: de sponsors, de beheerder
(LMUK), de deelnemende leveranciers en de klanten.
Per uitgegeven punt maken de sponsors een bepaald bedrag over aan LMUK. De deelnemende leveranciers, die de getrouwheidsgeschenken leveren aan de klanten, ontvangen van LMUK een vast bedrag per ingewisseld punt. Dit is door partijen de dienstverleningsvergoeding genoemd. De deelnemende leveranciers reiken een factuur met btw
uit aan LMUK. Het geschil in deze zaak gaat over de vraag of LMUK die btw in aftrek
mag brengen.
Volgens de verwijzende rechter sluit LMUK drie overeenkomsten. Ten eerste sluit zij
een overeenkomst met de sponsors. Op basis van die overeenkomst geven de sponsors
de punten uit aan hun klanten en doen zij betalingen aan LMUK. Ten tweede sluit
LMUK overeenkomsten met de klanten op grond waarvan zij punten ontvangen van
91
92
93
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als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken”.
HvJ 8 februari 1990 C-320/88 (Shipping and Forwarding Enterprise SAFE) ECLI:EU:C:1990:61 punt 7.
HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management UK en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590

Economische realiteit als btw-realiteit

8.4

de sponsors. Ten derde heeft zij een overeenkomst met de deelnemende leveranciers.
Op grond van die overeenkomst stemmen de leveranciers ermee in goederen en
diensten om niet of tegen een gereduceerde prijs te leveren aan klanten die punten inwisselen. In ruil hiervoor betaalt LMUK de leveranciers een dienstverleningsvergoeding. De verwijzende rechter vraagt het HvJ in dit verband of de betaling door LMUK
aan de leveranciers een vergoeding is voor een dienst van de leveranciers aan LMUK,
voor een levering of dienst van de leveranciers aan de klanten of voor beide.
Volgens het HvJ is de economische realiteit leidend. Die economische realiteit is dat de
deelnemende leveranciers goederen en diensten leveren aan de klanten en dat LMUK
de vergoeding voor die levering betaalt in de vorm van een geldswaarde per ingeleverd
punt. De betaling die LMUK verricht, is dus niets anders dan een door een derde betaalde tegenprestatie in de zin van artikel 73 Btw-richtlijn.94 Op basis van de economische realiteit acht het HvJ in afwijking van de contractuele vastleggingen door partijen
dus niet de transactie tussen de leveranciers en LMUK relevant maar de transactie
tussen de leveranciers en de klanten.95
Op dit arrest is in de literatuur kritisch gereageerd. Zo zijn Watson en Garcia van mening dat het oordeel van het HvJ in strijd is met het neutraliteitsbeginsel.96 Zij wijzen
erop dat de prijs van de getrouwheidsgeschenken al is opgenomen in de prijs van de
producten waarbij de punten worden verstrekt, zodat over de geldswaarde van de punten dubbel wordt geheven.97 In haar noot onder het arrest wijst de redactie van Vakstudie-Nieuws hier ook op. Zij betwijfelt of het oordeel van het HvJ de economische
realiteit wel weerspiegelt.98 Vroon is van mening dat de visie van het HvJ onrealistisch
is en zichtbaar niet gebaseerd is op algemene economische principes.99
Ik meen dat deze kritiek niet terecht is. In een eerder arrest over getrouwheidsgeschenken, Kuwait Petroleum, heeft het HvJ al geoordeeld dat de verkoop van brandstof en de
levering van getrouwheidsgeschenken tegen inwisseling van zegels twee verschillende
handelingen zijn.100
94

HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management UK en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 punt
39, 42, 47-49 en 56-57. De zaak Baxi Group verschilt in zoverre van die van Loyalty Management UK, dat de
beheerder van het programma ook de getrouwheidsgeschenken levert aan de klanten. Baxi betaalt hiervoor
aan de beheerder de kleinhandelsprijs van de geschenken. Het HvJ oordeelt in punt 58 dat die betaling onder
aftrek van de winstmarge van de beheerder, de tegenprestatie is voor de levering van de geschenken door de
beheerder aan de klanten.
95 Aldus ook: Merkx en Teeuwsen 2020, p. 1477
96 Watson & Garcia 2011, p. 15.
97 Watson & Garcia 2011, p. 13.
98 Noot in V-N 2010/55.21.
99 Vroon 2010, p. 9.
100 HvJ 27 april 1999 C-48/97 (Kuwait Petroleum) ECLI:EU:C:1999:203 punt 28. Het HvJ oordeelt verder in punt
31 dat het niet mogelijk is een deel van de brandstofprijs aan de verstrekking van de zegels toe te rekenen. Het
HvJ komt in punt 32 dan ook tot de conclusie dat de getrouwheidsgeschenken om niet worden geleverd,
waardoor zich een onttrekking voordoet die op grond van artikel 5, lid 6, Zesde richtlijn wordt gelijkgesteld
met een levering onder bezwarende titel. Bijl 2019, p. 102-103 acht dit oordeel juist.
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In het licht van dit oordeel is het terecht dat het HvJ voor de btw-heffing aanknoopt bij
de transactie tussen de leveranciers en de klanten. Het is dan in overeenstemming met
het neutraliteitsbeginsel om de leveringen en diensten in het kader van die transactie
te belasten met btw. Honoreren van aftrek van de btw over de geldswaarde van de
waardepunten bij de beheerder van het programma, zou er immers toe leiden dat goederen en diensten btw-vrij bij de eindverbruiker terechtkomen. Naar mijn mening sluit
het oordeel van het HvJ aan bij de objectieve aard en inhoud van de transacties tussen
de betrokken partijen.101
Dat wil overigens niet zeggen dat het oordeel van het HvJ in het geheel geen spanning oproept met het rechtszekerheidsbeginsel. LMUK had gezien de contractuele
vastlegging van haar afspraken met de leveranciers verwacht dat zij een dienst afnam
van de leveranciers. Zij had er wellicht niet meteen op gerekend dat zij in wezen de
betaling verrichtte voor de leveringen of diensten van de leveranciers aan de klanten.
In die zin neemt LMUK een iets andere positie in dan Auto Lease Holland in het
gelijknamige arrest, die redelijkerwijs niet kon volhouden dat zij de brandstof van de
pomphouders kocht. Bovendien komt het oordeel gezien het eerdere arrest Kuwait
Petroleum ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. Het arrest Loyalty Management en Baxi Group ligt dus weliswaar hoger op de schaal van spanning met het
rechtszekerheidsbeginsel dan de gevallen in de vorige paragraaf, maar nog niet bovenaan.102
8.4.3.2
Gevarenzone: vervanging of eliminatie van een partij
Een stap verder gaat het HvJ in het arrest Amărăşti Land Investment.103 In deze zaak
koopt Amărăşti grond voor zijn landbouwbedrijf. De verkoper is wettelijk verplicht de
grond voor verkoop te registreren bij het kadaster en zichzelf als eigenaar te vermelden. Amărăşti en de verkoper spreken af dat Amărăşti de registratie op eigen kosten
verzorgt en de kosten niet afzonderlijk of in de koopprijs doorberekent. Voor de regis-

101 Overigens impliceert het oordeel van het HvJ niet, dat er in het geheel geen geen transactie tussen de deelnemende leveranciers en de beheerder van het programma bestaat. Uit de zaak Baxi blijkt dat er twee transacties
kunnen zijn: één tussen de deelnemende leveranciers en de klanten voor de levering van de geschenken en
één tussen de deelnemende leveranciers en de beheerder voor het beheer van het programma. In de zaak Baxi
onderkent het HvJ voor beide prestaties een vergoeding. Zie HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management UK en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 punt 62-63. In de zaak Loyalty Management wordt
de vergoeding voor de beheersdienst kennelijk betaald door de sponsors die de punten uitgeven.
102 Van Doesum & Nellen 2020, p. 224 lijken de spanning met het rechtszekerheidsbeginsel ernstiger in te schatten. Ik zie de spanning ook wel, maar ik meen dat het niet onvoorzienbaar is dat het HvJ vaststelt wie de getrouwheidsgeschenken levert aan de klanten en wie ervoor betaalt. Mijns inziens past de benadering van het
HvJ in een transactiebelasting als de Unierechtelijke btw.
103 HvJ 19 december 2019 C-707/18 (Amărăşti Land Investment) ECLI:EU:C:2019:1136.
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tratie maakt Amărăşti gebruik van de diensten van derden. De btw die deze derden
haar berekenen, brengt zij in aftrek.104
Uit deze feiten concludeert het HvJ in afwijking van de contractuele vastlegging door
partijen, dat Amărăşti de registratie op eigen naam maar voor rekening van de verkoper heeft verricht. Daardoor vindt de commissionairsregeling105 toepassing, waardoor
de registratiedienst geacht wordt aan en vervolgens door Amărăşti te zijn verricht.106
Deze registratiedienst van Amărăşti aan de verkoper komt gezien de contracten tussen
partijen min of meer uit de lucht vallen. Het HvJ leunt voor zijn oordeel zwaar op de
op de verkoper rustende wettelijke registratieplicht. 107 Bovendien leidt het beding dat
de koper de registratie op eigen kosten verzorgt, volgens het HvJ niet automatisch tot
aftrekrecht bij de koper. 108 Daarmee lijkt het HvJ te willen zeggen dat de btw-aftrek op
de kosten van registratie niet contractueel gemanipuleerd moet kunnen worden.
Het is de vraag of de toedeling van kosten van een transactie aan de contractpartij met
aftrekrecht zonder meer een inbreuk vormt op het neutraliteitsbeginsel. Partijen zijn
immers in beginsel vrij hun transacties zo vorm te geven dat de belastingschuld beperkt blijft.109 In de literatuur is daarom terecht kritisch gereageerd op dit arrest. 110
Naar mijn mening is slechts sprake van schending van het neutraliteitsbeginsel door
contractuele toedeling van de transactiekosten aan de aftrekgerechtigde koper, wanneer blijkt dat de verkoper die kosten in wezen toch draagt. Er kan dus niet volstaan
worden met een nauwelijks onderbouwd oordeel dat de verkoper als commissionair
handelt, zoals in het arrest gebeurt. Het oordeel dat er gemanipuleerd is met de transactiekosten, vergt omwille van het rechtszekerheidsbeginsel een steviger onderbouwing. Bovendien creëert het arrest Amărăşti Land Investment rechtsonzekerheid, omdat niet voorzienbaar is in welke situaties een afnemer die transactiekosten voor zijn
rekening neemt, geconfronteerd kan worden met het oordeel van het HvJ in dit arrest
Het arrest bevindt zich dus redelijk hoog op de schaal van spanning met het rechtszekerheidsbeginsel.
104 De feiten van het arrest vermelden niets over het aftrekrecht van de verkoper, maar ik neem aan dat de verkoper geen aftrekrecht heeft, hetzij omdat hij geen belastingplichtige is hetzij omdat de levering van de grond is
vrijgesteld op grond van (de Roemeense uitwerking van) artikel artikel 135, lid 1, onderdeel k, Btw-richtlijn.
De formulering van de vierde vraag door de verwijzende rechter wijst enigszins in de richting dat het contractuele beding over de kosten van registratie “gestuurd” is door het recht op aftrek van btw.
105 Artikel 28 Btw-richtlijn.
106 HvJ 19 december 2019 C-707/18 (Amărăşti Land Investment) ECLI:EU:C:2019:1136 punt 40-42.
107 HvJ 19 december 2019 C-707/18 (Amărăşti Land Investment) ECLI:EU:C:2019:1136 punt 40.
108 HvJ 19 december 2019 C-707/18 (Amărăşti Land Investment) ECLI:EU:C:2019:1136 punt 33.
109 O.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 73.
110 Sanders 2020, p. 8-9 is ook zeer kritisch over dit arrest. Ook kritisch is de redactie van Vakstudie Nieuws in
de noot onder het arrest in V-N 2020/3.17, die het vreemd vindt dat het HvJ een fictieve geldstroom tussen
koper en verkoper construeert. Dat laatste lees ik niet in het arrest. Het is mijns inziens erg onduidelijk of het
HvJ nu een dienst onder bezwarende titel of een dienst om niet onderkent tussen koper en verkoper. Naar
mijn mening roept het arrest dus meer vragen op dan het beantwoordt.
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Nog een stap verder is het elimineren van partij B in een keten van transacties tussen
partijen A, B en C, zoals in het arrest Fast Bunkering Klaipėda gebeurt.111
Fast Bunkering Klaipėda (FBK) handelt als tussenpersoon bij de levering van brandstof
voor zeeschepen. De exploitant van het zeeschip (partij C) geeft aan een tussenpersoon
(partij B) aan hoeveel brandstof hij (bij benadering) nodig heeft voor welk zeeschip. De
tussenpersoon B bestelt op eigen naam de brandstof bij FBK (partij A), die de brandstof rechtstreeks aflevert in het schip. Aan het HvJ wordt gevraagd of de levering door
FBK aan de tussenpersonen is vrijgesteld, omdat deze bestemd is voor bevoorrading
van schepen voor de vaart op volle zee.112
Het HvJ oordeelt dat alleen de levering van bevoorradingsgoederen aan de exploitant
van het schip is vrijgesteld. De vrijstelling geldt in de bovengenoemde keten A-B-C dus
niet voor de levering A-B, ook niet als B een commissionair is. 113 Het HvJ gaat echter
verder en oordeelt dat de macht om als een eigenaar over de brandstof te beschikken
pas overgaat op het moment dat de brandstof in de schepen wordt gepompt. Het HvJ is
verder van oordeel dat de tussenpersonen nooit de macht hebben gehad om als een
eigenaar over de brandstof te beschikken. In de ogen van het HvJ vindt er dus een
rechtstreekse levering van de brandstof plaats tussen FBK en de exploitanten van de
zeeschepen.114
Merkx merkt over dit arrest op dat het van belang is of de tussenpersonen op enig moment een fysieke interventie met betrekking tot de brandstof kunnen plegen, bijvoorbeeld door te beslissen dat de brandstof in een ander schip moet worden afgeleverd.
Als zij die bevoegdheid hebben, hebben zij de macht verkregen om als een eigenaar
over de brandstof te beschikken. 115
Op zich lijkt het mij juist dat de transactie pas is afgerond wanneer de brandstof in het
zeeschip is gepompt. Op dat moment vindt de levering van de brandstof plaats en volgt
de betaling. Voor dat tijdstip kan geen sprake zijn van enige levering aan wie dan ook.
Het is echter de vraag of het HvJ de zaak niet nodeloos ingewikkeld maakt. Uit de feiten
blijkt namelijk dat de tussenpersonen op eigen naam optreden. Dan had het HvJ de
commissionairsregeling van artikel 14, lid 2, onderdeel c, Btw-richtlijn kunnen toepas-

111 HvJ 3 september 2015 C-526/13 (Fast Bunkering Klaipėda) ECLI:EU:C:2015:536.
112 Artikel 148, onder a, Btw-richtlijn. Het betreft een vrijstelling met recht op aftrek, in Nederland aangeduid
met de term nultarief.
113 HvJ 3 september 2015 C-526/13 (Fast Bunkering Klaipėda) ECLI:EU:C:2015:536 punt 27 en 32-36. Aldus
ook: HvJ 26 juni 1990 C-185/89 (Velker International Oil Company) ECLI:EU:C:1990:262 punt 22.
114 HvJ 3 september 2015 C-526/13 (Fast Bunkering Klaipėda) ECLI:EU:C:2015:536 punt 48-52.
115 Merkx 2016, p. 226.
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sen. 116 Die bepaling creëert een juridische fictie op grond waarvan twee identieke leveringen worden verricht, namelijk een levering aan de commissionair en vervolgens een
levering door de commissionair.117 Deze juridische fictie heeft tot gevolg dat niet vereist is dat de macht om als eigenaar over de goederen te beschikken wordt overgedragen aan de tussenpersonen.118 In plaats daarvan past het HvJ in wezen naar mijn mening ten onrechte het arrest Auto Lease Holland onverkort toe.119 Naar mijn mening
veronachtzaamt het HvJ daarmee de omstandigheid dat in dat arrest de leasemaatschappij in het geheel geen partij is in de transactie met betrekking tot de levering van
brandstof en dat de tussenpersonen in de zaak Fast Bunkering Klaipėda wel contracten
sluiten met betrekking tot de levering van brandstof. De economische realiteit van de
handelingen pleit daarom eerder voor toepassing van de commissionairsregeling.
De reden waarom het HvJ niet voor de commissionairsregeling heeft gekozen kan zijn
dat FBK de tussenpersonen dan btw in rekening had moeten brengen. De tussenpersonen zouden die btw weliswaar in aftrek kunnen brengen, maar zij zouden hem wel
moeten voorfinancieren. Doordat de tussenpersonen de kosten van die voorfinanciering aan de scheepsexploitanten zullen doorberekenen, zou in zoverre sprake zijn van
een inbreuk op het neutraliteitsbeginsel. Ik kan mij dan ook niet geheel aan de indruk
onttrekken dat het HvJ in het arrest een oplossing voor dit probleem heeft gevonden in
het leveringsbegrip.120
Het HvJ ziet dus kennelijk een andere economische realiteit dan ik hierboven heb beschreven en schrapt in afwijking van de contractuele vastlegging van de transacties de
tussenpersoon uit de keten van transacties. Hierboven heb ik aangegeven waarom dat
naar mijn mening niet voor de hand ligt. Partijen mogen op basis van de contracten
116 Aldus ook: Vettenburg in zijn noot onder dit arrest in H&I 2015/346. Hij veronderstelt dat de reden om deze
regeling niet toe te passen is gelegen in het feit dat de tussenpersonen niet betrokken zijn bij de fysieke overdracht van de olie. Merkx 2016, p. 224-225 wijst er echter op dat het voor het verkrijgen van beschikkingsmacht niet noodzakelijk is dat de goederen fysiek in bezit komen van de persoon in kwestie. Zie: HvJ 15 juli
2015 C-159/14 (Koela-N) ECLI:EU:C:2015:513.
117 HvJ 21 januari 2021 C-501/19 (UCMR-ADA) ECLI:EU:C:2021:50 punt 43 wijst nadrukkelijk op de juridische
fictie die wordt gecreëerd door de commissionairsbepaling. In dat arrest gaat het om artikel 28 Btw-richtlijn
ten aanzien van diensten in commissie, maar er is geen reden om aan te nemen dat dit voor de overdracht van
een goed in het kader van koop of verkoop in commissie anders ligt. In het arrest UCMR-ADA, punt 33,
oordeelde het HvJ met betrekking tot het beheer van auteursrechten op muziek dat de auteursrechthebbende
een dienst verricht aan de gebruiker van de muziek. Aangezien UCMR-ADA de licenties voor het gebruik op
eigen naam en voor rekening van de auteursrechthebbenden verstrekt, is de commissionairsfictie van toepassing (punt 45-46). Het is mij dan ook niet duidelijk hoe de arresten Fast Bunkering Klaipėda en UCMR-ADA
met elkaar in overeenstemming te brengen zijn.
118 HvJ 13 juni 2018 C-665/16 (Gmina Wrocław) ECLI:EU:C:2018:431 punt 35, met betrekking tot de eigendomsovergang van een goed ingevolge een overheidsvordering als bedoeld in artikel 14, lid 2, onderdeel a,
Btw-richtlijn.
119 Het HvJ verwijst zelf niet naar het arrest Auto Lease Holland. A-G Sharpston verwijst er in haar conclusie van
5 maart 2015 C-526/13 (Fast Bunkering Klaipėda) ECLI:EU:C:2015:156 punt 46 wel naar, maar merkt wel op
dat de omstandigheden in dat arrest anders waren dan in de zaak Fast Bunkering Klaipėda.
120 Ik word in die indruk gesterkt door de conclusie van A-G Sharpston 5 maart 2015 C-526/13 (Fast Bunkering
Klaipėda) ECLI:EU:C:2015:156 punt 46, waarin de A-G dit probleem expliciet benoemt.
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verwachten dat er sprake is van twee transacties met betrekking tot de brandstof.121 De
economische realiteit waarop het HvJ zijn andersluidende oordeel baseert, fungeert
hier dus feitelijk als een soort black box waaruit het HvJ een wenselijke oplossing tevoorschijn haalt.122 Het op deze wijze elimineren van een tussenpersoon in een ketentransactie bevindt zich daarom bovenin de schaal van spanning met het rechtszekerheidsbeginsel.123 Voor een dergelijke afwijking van de contractuele vastleggingen is
naar mijn mening slechts aanleiding wanneer het samenstel van transacties leidt tot
het onterecht toekennen van een btw-voordeel. Dan is dus wel een robuustere motivering nodig.
Dit roept de vraag op of de economische realiteit of wellicht misbruik van recht aan de
orde kunnen komen in situaties waarin partijen bij een transactie of een samenstel van
transacties zelf een subject vervangen door een ander. Te denken valt aan contractoverneming of andere vormen van indeplaatsstelling. Aangezien dit rechtsfiguren zijn uit
het nationale recht kom ik op die vraag nog terug in hoofdstuk 10.
Ten slotte moet in dit verband nog aandacht besteed worden aan gevallen waarin het
HvJ een afzonderlijke rechtspersoon aanmerkt als de vaste inrichting van een in een
andere lidstaat of buiten de Unie gevestigde andere rechtspersoon. Dit verschijnsel
doet zich voor in het arrest DFDS. 124 In dit arrest gaat het om een Deense reisorganisator die voor de verkoop van reizen gebruik maakt van de diensten van een Engelse
dochtervennootschap, die optreedt als agent en reisovereenkomsten afsluit op naam en
voor rekening van de Deense reisorganisator. Hierdoor is de plaats van de reisbureaudienst Denemarken en is deze dienst op grond van een overgangsbepaling in de Zesde
richtlijn vrijgesteld.125
Het HvJ wijst erop dat voor de plaats van reisbureaudiensten het aanknopen bij de zetel
van de bedrijfsuitoefening tot belastingontwijking kan leiden.126 Met een verwijzing
121 Dijkstra & Duinker 2015, onder het kopje “Met uitvoer gelijkgestelde handelingen en doel en strekking van
deze regeling”, concluderen uit het arrest dat het HvJ wel twee leveringen onderscheidt en dat op beide leveringen het nultarief (de vrijstelling ) kan worden toegepast. Ik kan die conclusie niet rijmen met het oordeel
van het HvJ dat er sprake is van één rechtstreekse levering van FBK aan de scheepsexploitanten.
122 Van Doesum & Nellen 2020, p. 225 merken enerzijds op dat het HvJ in het arrest Fast Bunkering Klaipėda de
economische realiteit als een autonome benadering hanteert gericht op een passend geachte uitkomst. Anderzijds geven zij aan dat het HvJ zich niets gelegen laat liggen aan de economische realiteit door uit te gaan van
een letterlijke lezing van de betrokken richtlijnbepalingen. Hoewel het HvJ de term “economische realiteit”
nergens in het arrest noemt, meen ik echter dat het HvJ wel een economische-realiteitsbenadering toepast,
door in afwijking van de contracten één levering te onderkennen. Dat komt het meest in de buurt met de door
Van Doesum & Nellen bekritiseerde autonome rechtsvinding.
123 Het arrest creëert bovendien onduidelijkheid over de vraag welke prestatie de tussenpersonen nu verrichten
en of die prestatie dan vrijgesteld is. Als er een rechtstreekse levering van FBK aan de scheepsexploitant wordt
aangenomen, lijkt alleen artikel 148, onderdeel d, Btw-richtlijn enigszins in de buurt te komen. Zie ook: Stok,
Tetteroo & Boender 2015, p. 14, die verder nog artikel 146, lid 1, onderdeel e, en artikel 164 Btw-richtlijn
noemen. Die bepalingen lijken mij echter te specifiek om hier van toepassing te kunnen zijn.
124 HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77.
125 Het betreft hier een vrijstelling met recht op aftrek, dus in de Nederlandse terminologie een nultarief.
126 HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 23.
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naar de economische realiteit oordeelt het HvJ vervolgens dat de Engelse dochtermaatschappij niet daadwerkelijk onafhankelijk is van de Deense moedermaatschappij en
dus een vaste inrichting van die moedermaatschappij is.127 Met dit oordeel elimineert
het HvJ in afwijking van de contracten de dochtervennootschap als afzonderlijke partij
die agentuurdiensten aan haar moedervennootschap verricht en wijst het de dochtervennootschap aan als vaste inrichting waaruit de reisbureaudiensten worden verricht.
Deze zaak ging over een Deense reisorganisator met een dochtervennootschap in het
Verenigd Koninkrijk. Die dochtervennootschap trad op als agent voor haar Deense
moeder, met wie de reizigers een reisovereenkomst sloten. Daardoor was de plaats van
de dienst Denemarken en kon op basis van een overgangsregeling in de Zesde richtlijn
een vrijstelling met recht op aftrek van btw toegepast worden op de reisdiensten.128 Het
HvJ oordeelde echter in het licht van de doelstelling van de richtlijnbepaling over de
plaats van de dienst en met een beroep op de economische realiteit dat de dochtervennootschap een vaste inrichting van de Deense moedervennootschap in het Verenigd
Koninkrijk was. Daardoor waren de reisdiensten belast in het Verenigd Koninkrijk.129
Opmerkelijk is overigens dat de ingreep van het HvJ in deze zaak plaatsvindt op het
aspect van het subject, namelijk de dochtervennootschap. Hoewel strikt formeel het
heffingssubject niet gewijzigd is – dat blijft DFDS maar nu via haar vaste inrichting –
wordt voorbijgegaan aan het feit dat de dochtervennootschap een van de moeder te
onderscheiden rechtspersoon is en wordt de btw-heffing bij de dochter neergelegd.130
In de arresten Daimler en Widex131 en Welmory132 lijkt het HvJ ten opzichte van DFDS
enigszins op zijn schreden terug te keren. In het arrest Daimler en Widex geeft het HvJ
namelijk aan dat een 100%-dochteronderneming een autonome belastingplichtige
rechtspersoon is en dat het DFDS-arrest niet gegeneraliseerd moet worden.133 In het
arrest Welmory oordeelt het HvJ dat de zetel van de bedrijfsuitoefening de grootste
rechtszekerheid geeft voor de bepaling van de plaats van een dienst.134 Van een vaste
inrichting waaraan diensten worden verricht, is volgens het HvJ slechts sprake wanneer de buitenlandse vennootschap in de andere lidstaat beschikt over een infrastructuur die geschikt is om de diensten af te nemen.135
127 HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 26. Ook Van Kesteren 2004, p. 14, ziet dit
arrest als een toepassing van de economische realiteit.
128 In de Nederlandse terminologie: een nultarief.
129 Ook Van Kesteren 2004, p. 14, ziet dit arrest als een toepassing van de economische realiteit.
130 Het arrest heeft wel kritiek gekregen in de vakpers. O.a. van Van Hilten 1997, p. 1373-1374 en Van Kesteren
& Soltysik 2007, p. 483. Anders: Sanders 2014, p. 5-6, die het oordeel van het HvJ vanuit een oogpunt van
economische realiteit en concurrentie-overwegingen passend vindt. Hij waarschuwt wel voor een algemene
toepassing van het arrest, dat volgens hem een doelredenering inhoudt om een situatie van niet-heffing te
voorkomen.
131 HvJ 25 oktober 2012 C-318/11 en C-319/11 (Daimler en Widex) ECLI:EU:C:2012:666.
132 HvJ 16 oktober 2014 C-605/12 (Welmory) ECLI:EU:C:2014:2298.
133 HvJ 25 oktober 2012 C-318/11 en C-319/11 (Daimler en Widex) ECLI:EU:C:2012:666 punt 47-49.
134 HvJ 16 oktober 2014 C-605/12 (Welmory) ECLI:EU:C:2014:2298 punt 55.
135 HvJ 16 oktober 2014 C-605/12 (Welmory) ECLI:EU:C:2014:2298 punt 62.
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In het arrest Dong Yang Electronics is de DFDS-benadering echter weer helemaal terug.
Op de vraag of een Poolse dochtervennootschap de vaste inrichting van haar Koreaanse moedervennootschap kan zijn, antwoordt het HvJ dat de economische en commerciële realiteit een fundamenteel criterium is en dat op basis daarvan een dochtervennootschap de vaste inrichting van haar moedermaatschappij kan vormen. 136
Het oordeel van het HvJ in het arrest DFDS lijkt te zijn ingegeven door de wens een
belastingontwijkende structuur te bestrijden.137 Met dit oordeel wordt het neutraliteitsbeginsel optimaal gewaarborgd. Doordat de Engelse dochtervennootschap als vaste
inrichting van de Deense moedervennootschap wordt aangemerkt, worden de reisbureaudiensten van DFDS op dezelfde wijze in de btw-heffing betrokken als die van reisbureaus in het Verenigd Koninkrijk. Het concurrentievoordeel dat DFDS op haar Engelse concurrenten heeft doordat zij haar diensten zonder btw kan aanbieden, is
hierdoor opgeheven.
In dit verband moet worden opgemerkt dat het HvJ in het algemeen een grote bewegingsruimte creëert voor de vaststelling van de plaats van de dienst. Volgens het HvJ
zijn de bepalingen over de plaats van de dienst bedoeld om tot een fiscaal rationele
oplossing te komen en bevoegdheidsconflicten te vermijden en situaties van dubbele
heffing en niet-heffing te voorkomen.138 Dit betekent dat de plaats-van-dienstregels een
instrument kunnen zijn om btw-ontwijkingsstructuren te bestrijden. Dat is bijvoorbeeld het geval in het arrest RAL (Channel Islands), waarin een poging om het bieden
van gelegenheid tot het gebruik van speelautomaten op Guernsey te situeren strandt op
het oordeel van het HvJ dat het hier gaat om een vermakelijkheidsdienst, die plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk.139 Het HvJ wijkt met dit oordeel niet af van de contractuele vastleggingen door partijen, maar kwalificeert de aard van de dienst slechts
anders dan de belastingplichtige voor ogen had.
In het DFDS-arrest legt het HvJ echter een koppeling tussen de fiscaal rationele oplossing en de economische realiteit.140 Dat biedt het HvJ de mogelijkheid af te wijken van
de civielrechtelijke werkelijkheid door een afzonderlijke rechtspersoon als een vaste
136 HvJ 7 mei 2020 C-547/18 (Dong Yang Electronics) ECLI:EU:C:2020:350 punt 31-32.
137 Dat blijkt al uit de verwijzing naar belastingontwijking in HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS)
ECLI:EU:C:1997:77 punt 23. Ook Van Hilten 1997, p. 1374, Swinkels 2006, p. 1322 en Van Kesteren & Soltysik
2007, p. 483, wijzen hierop. Aldus ook: Conclusie A-G Kokott 14 november 2019 C-547/18 (Dong Yang Electronics) ECLI:EU:C:2019:976 punt 64. Anders: Iavagnilio 2002, p. 473. Cornielje 2016, p. 55, schaart het arrest
DFDS onder de zogenaamde paradijsvogels, die weinig bruikbaar zijn om op basis van de rechtspraak van het
HvJ het bereik van normen in het Unierecht vast te stellen.
138 O.a. HvJ 4 juli 1985 C-168/84 (Berkholz) ECLI:EU:C:1985:299 punt 17, HvJ 2 mei 1996 C-231/94
(Faaborg-Gelting Linien) ECLI:EU:C:1996:184 punt 16, HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS)
ECLI:EU:C:1997:77 punt 19, en HvJ 7 mei 2020 C-547/18 (Dong Yang Electronics) ECLI:EU:C:2020:350 punt
25-26. Uitgangspunt is daarbij de zetel van de bedrijfsuitoefening tenzij een andere inrichting tot een fiscaal
rationelere oplossing leidt. Een voorbeeld waarin met de plaats-van-dienst-regels eenvoudig een btw-ontwijkingsstructuur wordt bestreden is HvJ 12 mei 2005 C-452/03 (RAL (Channel Islands) e.a.) ECLI:EU:C:2005:289.
139 HvJ 12 mei 2005 C-452/03 (RAL (Channel Islands) e.a.) ECLI:EU:C:2005:289 punt 33.
140 HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 punt 22-23.
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inrichting van haar moedermaatschappij aan te merken. In het arrest Dong Yang behoudt het HvJ zich die mogelijkheid nog eens uitdrukkelijk voor. Vanuit een oogpunt
van de rechtszekerheid is dat naar mijn mening een onwenselijke ontwikkeling, omdat
de fiscaal rationele oplossing respectievelijk de economische realiteit ook hier een
“black box” wordt waaruit onverwachte uitkomsten tevoorschijn kunnen komen.141 Ik
deel dan ook de analyse van A-G Kokott in de zaak Dong Yang dat het rechtszekerheidsbeginsel verhindert om een zelfstandige rechtspersoon als vaste inrichting van
een andere rechtspersoon aan te merken.142 Zij ziet hierop terecht maar één uitzondering, namelijk wanneer de contractuele verhoudingen tussen moeder- en dochtervennootschap misbruik opleveren.143 Het aanmerken van een afzonderlijke rechtspersoon
als vaste inrichting van een andere rechtspersoon met een enkele verwijzing naar de
economische realiteit zit dus aan de bovenzijde van de schaal van spanning met het
rechtszekerheidsbeginsel.
8.4.3.3
Conclusie eerste afwijking van de basisvorm
Bovenstaande analyse leidt tot de volgende conclusies met betrekking tot de eerste afwijking van de basisvorm. De economische realiteit is een geschikt instrument om de
objectieve aard en inhoud van de transactie vast te stellen. Dat betekent dat het instrument ook kan dienen om vast te stellen tussen welke partijen een transactie wordt
verricht. Een dergelijke benadering kan vanwege het neutraliteitsbeginsel geboden
zijn. Deze objectieve vaststelling kan enige spanning oproepen met het rechtszekerheidsbeginsel maar is er niet apert mee in strijd. Er ontstaat echter wel strijd met het
rechtszekerheidsbeginsel, wanneer de economische realiteit wordt gebruikt om in afwijking van de contractuele verhoudingen een contractpartij uit een keten te elimineren of te vervangen door een andere partij. Voor een dergelijke ingreep is het rechtsinstrument economische realiteit niet geschikt.
8.4.4

Tweede afwijking: meerdere handelingen

De tweede afwijking van de basisvorm van de rechtsbetrekking is de situatie waarin
meerdere handelingen worden verricht waarvan de btw-gevolgen moeten worden
vastgesteld. Daarbij gaat het om transacties waarbij een complex van handelingen
wordt verricht. Wanneer al die handelingen onder hetzelfde btw-regime vallen, is er
voor de btw-heffing geen probleem. Dat is anders wanneer één of meer handelingen
onder een gunstiger btw-regime vallen dan de andere. Te denken valt aan een vrijstelling of een verlaagd tarief. Belastingplichtigen komen dan te staan voor de vraag of
141 Aldus ook : Van Kesteren & Soltysik 2007, p. 483 en p. 487 en Lasinski-Sulecki 2020, par. 6. Anders: Pistone
1999, p. 103, die de economische realiteit een goed instrument vindt om te onderzoeken of aanknopen bij de
vaste inrichting leidt tot een rationele oplossing.
142 Conclusie A-G Kokott 14 november 2019 C-547/18 (Dong Yang Electronics) ECLI:EU:C:2019:976 punt 43.
De A-G noemt nog een aantal fundamentele bezwaren tegen het aanmerken van een zelfstandige rechtspersoon als vaste inrichting van een andere rechtspersoon, maar in het kader van mijn analyse beperk ik mij tot
het aspect van de rechtszekerheid.
143 Conclusie A-G Kokott 14 november 2019 C-547/18 (Dong Yang Electronics) ECLI:EU:C:2019:976 punt 47.
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sprake is van verschillende prestaties, die voor de btw dus ook verschillend moeten
worden behandeld, of van één enkele prestatie.
In deze paragraaf worden arresten van het HvJ behandeld waarin meerdere handelingen worden aangemerkt als één enkele levering of dienst. Deze afwijking van de
civielrechtelijke vastlegging door partijen valt onder stap 3 van het driestappenmodel
uit paragraaf 4.5. Ook hier maak ik onderscheid tussen gevallen in de veilige zone
van de schaal van spanning met het rechtszekerheidsbeginsel en gevallen in de gevarenzone.
8.4.4.1
Veilige zone: samenvoegen handelingen van één subject
Het standaardarrest over een situatie waarin één subject meerdere handelingen verricht, is het arrest CPP. 144 In deze zaak gaat het om een complex van handelingen in het
kader van een beschermingsplan voor houders van kredietkaarten. De handelingen
variëren van verzekering bij verlies of diefstal van de kaart tot hulpverlening of het
verstrekken van kortingen bij autohuur. De vraag is of deze handelingen als één dienst
of als meerdere afzonderlijke diensten moeten worden aangemerkt.
Het uitgangspunt van het HvJ is dat iedere dienstverrichting voor de btw afzonderlijk
moet worden beschouwd. Wanneer er echter economisch gezien één dienst wordt verricht, mag deze niet kunstmatig uit elkaar worden gehaald. Dat zou namelijk de functionaliteit van het btw-stelsel aantasten.145 Naar mijn mening moet deze verwijzing
naar de functionaliteit van het btw-stelsel worden gezien als een verwijzing naar het
neutraliteitsbeginsel, dat ongelijke behandeling van soortgelijke diensten verbiedt.
Om vast te stellen of sprake is van afzonderlijke diensten of van één dienst moeten alle
kenmerkende elementen van de handeling worden beoordeeld. Deze beoordeling
moet plaatsvinden vanuit het gezichtspunt van de modale consument.146 Er is volgens
het HvJ vooral sprake van één dienst, wanneer één of meer elementen de hoofddienst
vormen en één of meer andere elementen als bijkomende diensten die voor de consument geen doel op zich vormen.147 Hieruit blijkt dat de rechter op zoek moet naar
datgene waar het de modale consument nu objectief om gaat bij deze transactie.148

144 HvJ 25 februari 1999 C-349/96 (CPP) ECLI:EU:C:1999:93.
145 HvJ 25 februari 1999 C-349/96 (CPP) ECLI:EU:C:1999:93 punt 29.
146 HvJ 25 februari 1999 C-349/96 (CPP) ECLI:EU:C:1999:93 punt 29. Het HvJ preciseert in HvJ 27 september
2012 C-392/11 (Field Fisher Waterhouse) ECLI:EU:C:2012:597 punt 23 dat het gaat om de gemiddelde consument die de betrokken diensten afneemt. Dat is de gemiddelde consument die betrokken is bij transacties
als de onderhavige. Aldus ook: Vroon 2012, p. 5.
147 HvJ 25 februari 1999 C-349/96 (CPP) ECLI:EU:C:1999:93 punt 30.
148 In gelijke zin o.a.: HvJ 27 oktober 2005 C-41/04 (Levob Verzekeringen en OV Bank) ECLI:EU:C:2005:649
punt 22 over de levering van standaardsoftware die specifiek is aangepast voor het bedrijf van de koper, HvJ
29 maart 2007 C-111/05 (Aktiebolaget NN) ECLI:EU:C:2007:195 punt 24-26 over de levering en plaatsing
van een onderzeese kabel en HvJ 2 december 2010 C-276/09 (Everything Everywhere) ECLI:EU:C:2010:730
punt 21-22 over de terbeschikkingstelling van betalingsinfrastructuur voor klanten van een telecomprovider.
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Ook in arresten waarin niet expliciet wordt verwezen naar de modale consument, gaat
het om de beoordeling wat objectief gezien het economisch doel van de transactie is. 149
Zo overweegt het HvJ in het arrest Don Bosco Onroerend Goed dat op basis van alle
relevante omstandigheden moet worden beoordeeld of de levering van een oud gebouw en de sloop ervan als twee afzonderlijke handelingen moeten worden aangemerkt, of als één handeling.150 In het arrest Bookit verwijst het HvJ rechtstreeks naar de
economische en commerciële realiteit van de handelingen voor de beoordeling of
kaartbetalingsdiensten een bijkomende dienst vormen bij de verkoop van bioscoopkaartjes of bij een andere hoofddienst.151 Hoewel de bewoordingen van het HvJ in deze
arresten iets afwijken van die in bijvoorbeeld het arrest CPP, valt daaruit geen afwijking van de CPP-lijn te concluderen.
Het gaat bij de samengestelde handelingen dus om het objectief vast te stellen economische doel van de handelingen. Daarbij is het zaak om handelingen die economisch
gezien één levering of dienst uitmaken, niet kunstmatig uit elkaar te halen. Hoewel het
HvJ in dit verband vrijwel nooit rechtstreeks verwijst naar de economische realiteit152,
vat ik de CPP-lijn van het HvJ op als een economische-realiteitsbenadering. Met deze
benadering abstraheert het HvJ van de contractuele vastlegging van de handelingen
om de economische realiteit ervan vast te stellen.153 Deze benadering bewerkstelligt dat
soortgelijke handelingen gelijk belast worden, waardoor het neutraliteitsbeginsel wordt
gewaarborgd. 154

149 Zie voor een verwijzing naar het economisch doel: HvJ 27 september 2012 C-392/11 (Field Fisher Waterhouse) ECLI:EU:C:2012:597 punt 23.
150 HvJ 19 november 2009 C-461/08 (Don Bosco Onroerend Goed) ECLI:EU:C:2009:722 punt 38. Het HvJ oordeelt in punt 40 dat de transactie gelet op alle omstandigheden waaronder zij plaatsvindt, moet worden aangemerkt als de levering van onbebouwde grond. Hetzelfde beoordelingskader past het HvJ toe in HvJ 4 september 2019 C-71/18 (KPC Herning) ECLI:EU:C:2019:660 over de levering door KPC Herning van een
bestaand gebouw aan een koper, gevolgd door sloop voor rekening van de koper, waarna KPC Herning op de
vrijgekomen grond een nieuw gebouw liet oprichten en opleverde aan de koper. Het HvJ vindt in dat arrest
geen aanleiding om de levering van de oudbouw en de oplevering van de nieuwbouw als één handeling aan
te merken.
151 HvJ 26 mei 2016 C-607/14 (Bookit) ECLI:EU:C:2016:355 punt 27.
152 Alleen in HvJ 26 mei 2016 C-607/14 (Bookit) ECLI:EU:C:2016:355 punt 27 is een verwijzing naar de economische realiteit te vinden.
153 In de terminologie van Van Doesum & Nellen 2020, p 214.: de btw-realiteit.
154 In HvJ 15 mei 2001 C-34/99 (Primback) ECLI:EU:C:2001:271 punt 44-48, inzake de vraag of de verlening van
een rentevrij krediet de tegenwaarde voor de levering van het goed vermindert, verwijst het HvJ expliciet naar
het neutraliteitsbeginsel. Zie ook: HvJ 18 januari 2018 C-463/16 (Stadion Amsterdam) ECLI:EU:C:2018:22
punt 28, over de situatie dat voor de onderscheiden elementen van één – in economische zin – enkele prestatie een prijs bepaald kan worden. Het HvJ acht in die situatie een verschillende behandeling van twee enkele
prestaties, bestaande uit twee of meer elementen, in strijd met het neutraliteitsbeginsel. Vroon 2012, p. 4,
betoogt echter dat het samenvoegen of splitsen van prestaties inbreekt op het neutraliteitsbeginsel. Ik volg
hem daarin maar ten dele. Ik ben het met hem eens dat zorgvuldig moet worden afgewogen of verschillende
handelingen al dan niet als één enkele prestatie moeten worden aangemerkt. Een te lichtvaardige samenvoeging of een te lichtvaardig accepteren van de aanwezigheid van afzonderlijke prestaties, leidt inderdaad tot
schending van het neutraliteitsbeginsel. Dat brengt echter met zich mee dat de beslissing om verschillende
handelingen al dan niet als één handeling aan te merken, juist is gebaseerd op het neutraliteitsbeginsel.
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Het HvJ wijkt in dit soort gevallen echter wel af van de contractuele vastlegging door
partijen. Verder geeft het HvJ weliswaar duidelijke kaders, maar die kaders leiden tot
een nogal casuïstische rechtspraak.155 Dat geeft wel enige spanning met het rechtszekerheidsbeginsel. Het beoordelingskader uit CPP moet echter voorkomen dat een belastingplichtige zijn levering of dienst kunstmatig uit elkaar haalt en daardoor onterecht
een belastingvoordeel, bijvoorbeeld een vrijstelling of een verlaagd tarief, behaalt. Dit
lijkt een bewustheid in te houden dat de levering of dienst met voorbijgaan aan het
economische doel van de handelingen wordt opgeknipt.156 Dan past het in een algemene verbruiksbelasting als de btw om aan te knopen bij de objectieve aard en inhoud van
de transactie. De belastingplichtige kan dan ook niet heel verrast zijn, wanneer de
rechter in die omstandigheden niet meegaat in het splitsen van de levering of dienst.
Zo beschouwd is de CPP-lijn dus te zien als een toepassing van de economische realiteit in de zin van btw-realiteit en fungeert het als een rechtsinstrument tegen btw-ontwijking. Op de schaal van spanning met het rechtszekerheidsbeginsel bevinden de
“CPP-gevallen” zich weliswaar niet geheel onderaan, maar nog wel in de veilige zone.
8.4.4.2
Gevarenzone: samenvoegen handelingen van afzonderlijke subjecten
In de voorgaande paragraaf ging het over meerdere handelingen die door één leverancier of dienstverrichter worden verricht. Het komt echter ook voor dat verschillende,
van elkaar te onderscheiden partijen afzonderlijk handelingen verrichten die wel met
elkaar verbonden zijn. De vraag is of deze handelingen op grond van een economische-realiteitsbenadering kunnen worden samengevoegd tot één handeling voor de
btw.
In het arrest Kerrutt heeft het HvJ geoordeeld over de oplevering van een nieuwbouwhuis door een aannemer aan zijn afnemer en de levering van het bouwterrein door een
andere ondernemer aan diezelfde afnemer. Het HvJ heeft geoordeeld dat die handelingen juridisch losstaan van elkaar en dus niet samen één handeling kunnen vormen.157
Ook uit het arrest arrest Mapfre asistencia en Mapfre warranty blijkt dat dit samenvoegen van handelingen niet zonder meer kan. Deze zaak gaat over een garantie voor de
155 Aldus ook: Cornielje 2018, p. 873.
156 Zo zullen bijvoorbeeld de contractspartijen in het arrest HvJ 27 oktober 2005 C-41/04 (Levob Verzekeringen
en OV Bank) ECLI:EU:C:2005:649 zich ervan bewust zijn geweest dat hun rechtsbetrekking niet draaide om
de overdracht van een gegevensdrager met standaardsoftware maar juist om de overdracht van op het bedrijf
van de afnemer aangepaste software. Van Zadelhoff merkt in zijn noot onder het arrest in BNB 2006/115 op
dat hij moeite heeft met het criterium van de modale consument. Hij vraagt zich af of het HvJ niet te ver gaat
door wat afzonderlijk wordt gecontracteerd te verbinden. Voor de door hem gesignaleerde mogelijke dubbele heffing is inderdaad het als dienst aanmerken van de verstrekking van (de licentie op) de standaardsoftware
een oplossing. De redactie van Vakstudie-Nieuws merkt in haar noot onder het arrest in V-N 2005/54.19
echter op dat dubbele heffing zich niet voordoet, omdat retrospectief alleen een dienst is verricht. Levob heeft
de gegevensdrager met standaardsoftware dan namens de Amerikaanse dienstverrichter ingevoerd, en deze
heeft recht op aftrek van de invoer-btw.
157 HvJ 8 juli 1986 C-73/85 (Kerrutt) ECLI:EU:C:1986:295 punt 15.
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reparatie van tweedehands auto’s. Deze garantie wordt via de verkopers van de auto’s
geboden door Mapfre. Het HvJ acht het niet mogelijk de levering van de auto’s en de
garantie als één enkele handeling te beschouwen. Daarvoor is onder andere redengevend dat de levering van de auto’s en de garantiedienst worden verricht door verschillende marktdeelnemers die onafhankelijk van elkaar optreden. In die omstandigheden
is het splitsen van deze handelingen niet kunstmatig.158
Dit roept de vraag op of de economische realiteit wel als rechtsinstrument kan dienen tegen btw-ontwijkingsstructuren waarin een levering of dienst kunstmatig
wordt gesplitst over twee of meer leveranciers of dienstverrichters. Een dergelijk geval van supply splitting doet zich voor in het arrest Part Service.159 Daarin wordt de
lease van auto’s kunstmatig gesplitst in een belaste verhuurdienst en een vrijgestelde
financierings- en verzekeringsdienst en verricht door twee afzonderlijke, maar met
elkaar verbonden subjecten. Naar het oordeel van het HvJ moet de rechter dan onderzoeken of er sprake is van misbruik.160 Uit de arresten Mapfre en Part Service
concludeer ik daarom dat de economische realiteit niet het geschikte rechtsinstrument is om in gevallen van supply splitting de handelingen van twee of meer verschillende belastingplichtigen ten opzichte van dezelfde afnemer samen te voegen
tot één enkele handeling. 161
In het licht van deze conclusie over supply splitting lijkt het evenzeer problematisch
om met toepassing van de economische realiteit handelingen samen te voegen die twee
partijen over en weer verrichten. In de rechtspraak van het HvJ over de tegenprestatie
die (deels) in natura wordt voldaan162, valt hiervoor bevestiging te vinden. Een voorbeeld is het arrest A.163
A is een bedrijf dat onder andere actief is in de sloop en de afvalverwerking. A komt
met haar klanten overeen dat zij oude fabrieksgebouwen sloopt en de vrijgekomen
materialen op de juiste wijze afvoert en verwerkt. Een deel van die materialen kan A
doorverkopen aan schroothandelaren. A schat in hoeveel materiaal zij kan verkopen
en tegen welke prijs. Met dat bedrag houdt A rekening bij de bepaling van de prijs voor
de sloopwerkzaamheden.
158 HvJ 16 juli 2015 C-584/13 (Mapfre asistencia en Mapfre warranty) ECLI:EU:C:2015:488 punt 52 en 56-57.
159 De term supply splitting ontleen ik aan de Britse rechtspraktijk. Zie bijvoorbeeld Spotlight 38 van de Britse
belastingdienst van 26 juni 2017, waarin het beleid van de dienst ten opzichte van dit verschijnsel wordt beschreven. De publicatie is te raadplegen op https://www.gov.uk/government/publications/vat-supply-splitting-tax-avoidance-schemes-spotlight-38/vat-supply-splitting-tax-avoidance-schemes-spotlight-38.
160 HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 55.
161 In de Nederlandse praktijk komt echter wel het fenomeen van de partageovereenkomst voor, waarbij één
prestatie door meer partijen kan worden verricht. De vraag is echter of dit fenomeen wel in overeenstemming
is met de Btw-richtlijn. Aldus ook: Bijl 2019, p. 97.
162 O.a. HvJ 23 november 1988 C-230/87 (Naturally Yours Cosmetics) ECLI:EU:C:1988:508, HvJ 2 juni 1994
C-33/93 (Empire Stores) ECLI:EU:C:1994:225, HvJ 3 juli 1997 C-330/95 (Goldsmiths) ECLI:EU:C:1997:339
en HvJ 26 september 2013 C-283/12 (Serebryannay vek) ECLI:EU:C:2013:599.
163 HvJ 10 januari 2019 C-410/17 (A) ECLI:EU:C:2019:12.
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Het HvJ oordeelt dat in dit geval sprake is van twee handelingen. Enerzijds verricht
A een sloopdienst en anderzijds verricht de opdrachtgever van A een levering van
de vrijgekomen materialen. De maatstaf van heffing voor de sloopdienst wordt gevormd door de overeengekomen sloopvergoeding en de waarde van de vrijgekomen
materialen.164
Verrassend is daarom dat het HvJ in het arrest Mydibel de handelingen over en weer in
het kader van een sale-en-lease-backstructuur samenvoegt. In deze zaak verleent Mydibel twee financiële instellingen een recht van erfpacht op de gebouwen die zij in het
verleden heeft aangeschaft voor haar belaste handelingen en waarvoor zij dus btw-aftrek heeft genoten. De financiële instellingen leasen de gebouwen terug aan Mydibel.
Geen van beide handelingen is aan de btw onderworpen. In geschil is de vraag of Mydibel de afgetrokken btw moet herzien.
Het HvJ beantwoordt deze vraag ontkennend. Het HvJ beschouwt de vestiging van het
erfpachtrecht en de lease tezamen als één financiële transactie die ertoe strekt de liquiditeit van Mydibel te verhogen. De gebouwen blijven haar eigendom en ongewijzigd bij
haar in gebruik voor belaste handelingen.165 Hoewel het HvJ de economische realiteit
niet expliciet noemt, past het met dit oordeel in feite de economische realiteit toe.166 Dit
oordeel roept zowel ten aanzien van het neutraliteitsbeginsel als ten aanzien van het
rechtszekerheidsbeginsel vragen op.
Voor wat betreft het neutraliteitsbeginsel zou men kunnen opmerken dat het oordeel
van het HvJ ertoe leidt dat een belastingplichtige die een sale-en-lease-backtransactie
aangaat, geheel ontlast blijft van de btw die hij heeft betaald op een goed dat hij blijft
gebruiken voor zijn belaste handelingen. Die observatie is op zich juist maar naar mijn
mening te algemeen.
De vraag is namelijk wat de reikwijdte van dit oordeel van het HvJ is. De zaak Mydibel
gaat over een situatie waarin twee partijen over en weer een gebruiksrecht vestigen op
hetzelfde pand, zij het dat het recht van erfpacht een zakelijk gebruiksrecht is en de
164 HvJ 10 januari 2019 C-410/17 (A) ECLI:EU:C:2019:12 punt 35-39. In het arrest doet zich ook de spiegelbeeldsituatie voor, waarbij A oude machines koopt en sloopt en kosten maakt voor het afvoeren en verwerken van
de vrijgekomen materialen. A verlaagt de koopprijs met de geschatte kosten voor afvoer en verwerking. Ook
hier is volgens HvJ sprake is van twee handelingen: een levering door de verkoper van de machines en een
afvoer- en verwerkingsdienst door A.
165 HvJ 27 maart 2019 C-201/18 (Mydibel) ECLI:EU:C:2019:254 punt 28 en 37-41. Ook hier wijst het HvJ overigens weer op de criteria die het al sinds HvJ 25 februari 1999 C-349/96 (CPP) ECLI:EU:C:1999:93 hanteert
voor samengestelde handelingen. In tegenstelling tot de in paragraaf 8.4.4.2 aangehaalde arresten gaat in het
arrest Mydibel echter om handelingen door twee verschillende partijen. Dat is ongetwijfeld de reden waarom
het HvJ in dit arrest naar HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 53 en 54
verwijst.
166 Zie HvJ 27 maart 2019 C-201/18 (Mydibel) ECLI:EU:C:2019:254 punt 39, waarin het HvJ abstraheert van de
contractuele uitwerking. Aldus ook: Nellen in zijn noot in FED 2019/79, die wijst op de economische benadering van het HvJ, en Herbain in H&I 2019/191, die het heeft over een “look-through approach, based entirely on economic reality”. Verder aldus ook: Merkx & Teeuwsen 2020, p. 1480.
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lease een persoonlijk gebruiksrecht. Het oordeel van het HvJ lijkt te steunen op de
omstandigheid dat de financiële instellingen de panden alleen aan de bloot eigenaar
Mydibel in lease kunnen geven en niet aan een ander.167 Dit roept de vraag op of het
HvJ anders zou oordelen als de macht om als eigenaar over de onroerende zaak te beschikken wordt overgedragen. Uit het arrest valt op te maken dat dit het geval is. Het
HvJ overweegt namelijk dat herziening alleen aan de orde is wanneer de ‘sale’ in de
sale-en-leasebacktransactie een levering vormt. Het HvJ geeft namelijk aan dat een
belastingplichtige die in het kader van een dergelijke transactie een pand levert, zich in
een andere situatie bevindt dan degene die sinds de bouw van het pand onafgebroken
eigenaar is gebleven.168
Het HvJ lijkt het “salderen” van de sale en de lease dus te beperken tot situaties
waarin partijen over en weer gebruiksrechten vestigen op een goed zonder dat de
macht om als eigenaar over het goed te beschikken wordt overgedragen. In die gevallen kan ik nog wel meegaan met de toepassing van de economische realiteit op de
sale en de lease-back. Als er tussen partijen slechts een gebruiksrecht met betrekking tot een goed heen en weer gaat, is de vraag gerechtvaardigd of het samenstel
van transacties überhaupt wel strekt tot het verlenen van enig recht op het betrokken goed.169

167 Dit roept de vraag op wat het HvJ dan doet met artikel 15, lid 2, onderdeel b, Btw-richtlijn, dat bepaalt dat de
lidstaten zakelijke gebruiksrechten op onroerende goederen als een lichamelijke zaak mogen beschouwen,
waardoor de vestiging van een dergelijk recht als een levering wordt beschouwd. België heeft deze richtlijnbepaling geïmplementeerd in artikel 9, 2°, Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde. Dirks &
Gomes Vale Viga 2019, p. 450 menen dat het HvJ zich heeft laten leiden door de bijzonderheid dat de Belgische wetgeving eist de macht om als eigenaar over het zakelijke recht te beschikken moet zijn overgegaan. In
die zin zou de Belgische wetgeving afwijken van het Nederlandse artikel 3, lid 2 Wet OB, waarin de vestiging
(enz.) van zakelijke rechten op onroerende zaken wordt aangemerkt als een levering. Ik betwijfel of er een
verschil is tussen de Belgische en de Nederlandse wet op dit punt, maar in het kader van mijn onderzoek voert
het te ver om dit punt verder te analyseren.
168 HvJ 27 maart 2019 C-201/18 (Mydibel) ECLI:EU:C:2019:254 punt 47. Het HvJ overweegt: “In dat verband
volstaat de vaststelling dat een belastingplichtige die in de voornoemde omstandigheden een dergelijke transactie heeft afgesloten die niet aan btw is onderworpen en betrekking heeft op een vastgoedpand waarvan hij
de eigenaar is, zich wat de btw betreft niet in een vergelijkbare situatie bevindt als een belastingplichtige die
sinds de voltooiing van werkzaamheden waaraan een recht op aftrek van voorbelasting was verbonden, ononderbroken eigenaar is gebleven van een vastgoedpand.” Deze overweging vind ik tamelijk cryptisch geformuleerd. Uit de context maak ik op dat het HvJ met “een dergelijke transactie” een sale-en-leasebacktransactie bedoelt die ofwel een wijziging oplevert in de elementen die voor de aftrek van btw in aanmerking zijn
genomen ofwel een levering vormt.
169 Hoewel dat voor de btw niet doorslaggevend is, is zelfs de vraag gerechtvaardigd of een dergelijk over en weer
verlenen van gebruiksrechten civielrechtelijk wel betekenis heeft. Dat lijkt mij af te hangen van de inhoud van
de afzonderlijke gebruiksrechten.
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In gevallen waarin die macht wel wordt overgedragen, moeten de handelingen kennelijk afzonderlijk worden beschouwd.170 Die beperkte lezing van het arrest is nog
het meest in overeenstemming met het neutraliteitsbeginsel, aangezien dan in ieder
geval de overdracht van (rechten op) een onroerende zaak die wel tot een levering
leidt, tot herziening leidt en gelijk wordt behandeld met leveringstransacties met
betrekking tot onroerende zaken buiten het kader van een sale-en-lease-backovereenkomst.
Betwijfeld kan echter worden of het neutraliteitsbeginsel wel noopt tot de door het HvJ
in het arrest Mydibel gekozen oplossing. In die zaak ging het enerzijds om een recht van
erfpacht en anderzijds om een lease. Het is niet uitgesloten dat deze twee rechtsfiguren
voor partijen verschillende rechten en plichten scheppen met betrekking tot de onroerende zaak.171 Het ligt dan niet voor de hand om de over en weer verleende rechten op
één hoop te gooien.172 Naar mijn mening is dat dan alleen mogelijk, wanneer het vormgeven van de sale-en-lease-backtransactie in twee transacties over en weer volstrekt
kunstmatig is.173 Anders eist het neutraliteitsbeginsel juist dat de wijze waarop partijen
hun rechtsbetrekking hebben vormgegeven, wordt gevolgd. Dan noopt dat beginsel
dus wel tot herziening.
Van der Wulp acht het oordeel van het HvJ in het arrest Mydibel in overeenstemming
met de economische realiteit. Hij wijst erop dat de financial lease in deze zaak op grond
van artikel 14, lid 2, onderdeel b, Btw-richtlijn als een levering wordt beschouwd.174
Naar mijn mening is het van belang vast te stellen dat artikel 14, lid 2, onderdeel b,
170 Aldus ook: Redactie Vakstudie Nieuws in V-N 2019/23.16,, die het oordeel van het HvJ ook niet van toepassing acht wanneer een zakelijk recht op een onroerende zaak op grond van artikel 15, lid 2, Btw-richtlijn als
lichamelijke zaak wordt aangemerkt en de vestiging ervan dus als levering van die zaak wordt behandeld.
Overigens blijft er in de casus van het arrest HvJ 27 maart 2019 C-201/18 (Mydibel) ECLI:EU:C:2019:254
twijfel bestaan of de sale-en-lease-backtransactie niet toch een levering van het pand inhoudt. Herbain wijst
er in haar noot in H&I 2019/191 op dat de aankoopoptie aan het einde van de leaseperiode toch wijst op de
overdracht van de eigendom. Toet merkt in zijn noot onder het arrest in NTFR 2019/1290 op dat sale-en-lease-backtransacties alleen in concrete omstandigheden niet leiden tot een btw-levering. Toet voorziet
door het arrest nieuwe discussies over de kwalificatie van samengestelde handelingen zoals koop-aanneming.
Dirks & Gomes Vale Viga 2019, p. 448-449 merken op dat het HvJ tot dezelfde conclusie had kunnen komen
door de lease ook als levering aan te merken. Merkx & Schriek 2020, p. 4, waarderen de economische benadering van het HvJ maar vinden dat deze voortkomt uit de bijzondere omstandigheden van het geval en niet
zonder meer van toepassing is op alle sale-en-lease-back-transacties.
171 Ik wijs er bijvoorbeeld op dat de erfpachter het recht krijgt de onroerende zaak te houden en te gebruiken
(artikel 5:87 BW). Verder wijs ik op de bevoegdheid van de erfpachter om het recht van erfpacht geheel of
gedeeltelijk over te dragen. Zie artikel 5:91 BW, dat bepaalt dat deze bevoegdheid in de akte kan worden gebonden aan toestemming van de eigenaar. Verder wijs ik op de bevoegdheid van de erfpachter ex artikel 5:93
BW om de zaak in ondererfpacht uit te geven. Lease is geen apart in het BW genoemde overeenkomst, maar
huur wel. De huurder krijgt slechts het gebruiksrecht met betrekking tot het gehuurde (artikel 7:201 BW) en
de verhuurder heeft bepaalde onderhouds- en reparatieverplichtingen (o.a. artikel 7:204 en 206 BW).
172 Aldus ook: Nellen in zijn noot bij het arrest in FED 2019/79 die erop wijst dat de transacties de economische
verhoudingen tussen partijen kunnen hebben veranderd.
173 Ik schrijf hier bewust “overeenkomsten of transacties”, omdat de rechten die partijen elkaar over en weer met
betrekking tot een goed willen toedelen, ook in één overeenkomst kunnen zijn vastgelegd.
174 Van der Wulp 2021, p. 143.
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Btw-richtlijn slechts voorziet in een gelijkstelling met een levering. De in artikel 14, lid
2, Btw-richtlijn genoemde handelingen houden dus niet in dat de macht wordt overgedragen om als een eigenaar over het goed te beschikken. 175 Ik kan dan ook met de
conclusie van van der Wulp instemmen als het recht van erfpacht niet op grond van
artikel 15, lid 2, b, Btw-richtlijn met de onroerende zaak is gelijkgesteld.176 De gelijkstelling in deze bepaling houdt namelijk wel in dat de macht wordt overgedragen om
als een eigenaar over het goed te beschikken. 177 Ik ben dus van mening dat het oordeel
van het HvJ in het arrest Mydibel alleen dan in overeenstemming is met de economische realiteit als de erfpacht-en-lease-back slechts het over en weer verlenen van gelijke
rechten op de onroerende zaak inhoudt.
Dit brengt ons op het aspect van het rechtszekerheidsbeginsel. Het is namelijk de
vraag of het oordeel van het HvJ op grond van de Btw-richtlijn wel kenbaar en
voorzienbaar is. In het geval van Mydibel zal de belastingplichtige hierover niet
klagen, maar wanneer de benadering uit het arrest in het nadeel van de belastingplichtige uitpakt, heeft deze wel reden tot klagen. Hij blijft immers zitten met een
bedrag aan niet-aftrekbare btw dat, in het geval van onroerende zaken, behoorlijk
kan oplopen.178
Uitgangspunt is dat de contracten van partijen in beginsel de economische realiteit
weergeven en dat voor de btw-heffing bij de contracten wordt aangesloten.179 Bovendien is het uitgangspunt in de rechtspraak van het HvJ dat iedere handeling in beginsel
afzonderlijk moet worden beoordeeld voor de btw.180 Dan valt voor de betrokken belastingplichtigen niet zonder meer te voorzien dat de handelingen die zij over en weer
verrichten, voor de btw-heffing gereduceerd worden tot één handeling met alle gevolgen van dien.

175 Aldus ook: Van der Wulp 2021, p.162. In HvJ 13 juni 2018 C-665/16 (Gmina Wrocław) ECLI:EU:C:2018:431
punt 35 is geoordeeld dat de overdracht van de macht om als een eigenaar over het goed te beschikken geen
vereiste is om de eigendomsovergang van een goed ingevolge een overheidsvordering op grond van artikel 14,
lid 2, onderdeel a, Btw-richtlijn als een levering aan te merken. Naar mijn mening geldt dit voor alle gelijkstellingen van artikel 14, lid 2, Btw-richtlijn.
176 Deze bepaling is optioneel. De lidstaten kunnen de in die bepaling genoemde rechten op onroerende goederen gelijkstellen met de onderliggende onroerende goederen.
177 Aldus ook: van der Wulp 2021, p. 179-181.
178 Het valt niet geheel uit te sluiten dat het HvJ in dit geval naar een oplossing heeft gezocht om te voorkomen
dat Mydibel door de leveringsfictie voor zakelijke rechten (artikel 15, lid 2, Btw-richtlijn) met een fors bedrag
aan herzienings-btw zou worden geconfronteerd, terwijl zij het pand onafgebroken voor belaste handelingen
gebruikt. Dirks & Gomes Vale Viga 2019, p. 448 wijzen daarop en merken op dat België deze mogelijkheid uit
de Btw-richtlijn benut heeft (net als Nederland). Zij spreken in dit verband van een gelegenheidsargumentatie
van het HvJ. Op p. 450 spreken zij van een doelredenering. Naar mijn mening lijkt dit de meest plausibele
verklaring voor het oordeel van het HvJ. Daarmee heeft het HvJ de rechtszekerheid van marktdeelnemers
geen dienst bewezen.
179 HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 43.
180 O.a. HvJ 25 februari 1999 C-349/96 (CPP) ECLI:EU:C:1999:93 punt 29.
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Naar mijn mening verhindert het rechtszekerheidsbeginsel dan ook dat met toepassing
van de economische realiteit handelingen die partijen over en weer aan elkaar verrichten, gereduceerd worden tot één enkele handeling. Een dergelijke ingreep verwijdert
zich te ver van het verwachtingspatroon van partijen omtrent de btw-gevolgen van hun
transacties. 181 Het kan zijn dat de realisatie van het neutraliteitsbeginsel het noodzakelijk maakt twee over en weer verrichte handelingen als één handeling te behandelen.
Dat lijkt mij gerechtvaardigd wanneer partijen hun rechtsbetrekking kunstmatig opknippen in afzonderlijke, maar van elkaar afhankelijke contracten om een btw-voordeel te verkrijgen.182 Het rechtszekerheidsbeginsel eist dan wel dat hiertoe alleen wordt
overgegaan met een deugdelijke motivering die onderbouwt waarom partijen in deze
omstandigheden dit btw-gevolg toch hadden kunnen en moeten voorzien.183 Het
rechtsinstrument economische realiteit is hiervoor mijns inziens ongeschikt.
8.4.4.3
Conclusie tweede afwijking van de basisvorm
Met betrekking tot de tweede afwijking van de basisvorm kan nu ook een conclusie
worden getrokken.
De economische realiteit kan gebruikt worden als rechtsinstrument om te voorkomen
dat een belastingplichtige met het oog op een belastingvoordeel een handeling kunstmatig opknipt in meerdere handelingen. In die situatie vraagt het neutraliteitsbeginsel
dat de verschillende handelingen tezamen als één enkele handeling worden belast. De
rechtspraak van het HvJ over de zogeheten samengestelde handelingen is wel tamelijk
casuïstisch, waardoor de rechtspraak een zekere spanning geeft met het rechtszekerheidsbeginsel. Zij bevindt zich echter nog in de veilige zone van de schaal van spanning
met dit beginsel.
Dit is anders wanneer handelingen van verschillende afzonderlijke belastingplichtigen worden samengevoegd. Dit soort gevallen bevindt zich in de gevarenzone van de
schaal van spanning met het rechtszekerheidsbeginsel. Het kunstmatig splitsen van
een handeling over verschillende leveranciers of dienstverrichters (supply splitting)
moet weliswaar bestreden worden om het neutraliteitsbeginsel te waarborgen, maar
vanwege het rechtszekerheidsbeginsel is het rechtsinstrument economische realiteit
hiervoor niet geschikt. Het rechtsinstrument economische realiteit is evenmin geschikt om handelingen die partijen over en weer verrichten samen te voegen tot één
handeling.
181 Aldus ook: noot V-N 2019/23.16, waarin de redactie zich afvraagt of het HvJ geen doos van Pandora heeft
geopend en wijst op de gevolgen van dit arrest voor de aftrek van btw bij financiële instellingen. Kritisch over
het arrest zijn ook: Nellen in zijn noot bij het arrest in FED 2019/79, Herbain in haar noot bij het arrest in H&I
2019/191, Dirks & Gomes Vale Viga 2019, p. 448 en Merkx & Teeuwsen 2020, p. 1480.
182 Opvallend is dat het HvJ in punt 38-39 van het arrest verwijst naar HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108. Dat arrest gaat over een situatie van mogelijk misbruik. Teeuwsen 2019, p. 14,
merkt terecht op dat in de zaak Mydibel geen sprake is van misbruik, zodat herdefiniëring niet aan de orde
kan komen.
183 Aldus ook: Van Doesum 2016, p. 77-79.
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Op basis van de analyse in dit hoofdstuk kan een aantal algemene conclusies worden
getrokken met betrekking tot de economische realiteit.
De btw is een transactiebelasting. Dat betekent dat voor de toepassing van het btw-systeem de rechtsbetrekking tussen partijen cruciaal is om af te bakenen welke handelingen onderworpen zijn aan de btw. In dit verband is een onderscheid te maken tussen
de civielrechtelijke realiteit en de economische realiteit. Vaak zullen deze begrippen
samenvallen in die zin dat de door partijen geschapen civielrechtelijke realiteit ook de
economische realiteit weergeeft. Dat is echter niet altijd het geval. Het HvJ spreekt
overigens vaak over de economische en commerciële realiteit, maar het blijft onduidelijk of het een onderscheid maakt tussen de economische en de commerciële realiteit
en wat dan het verschil is. In dit onderzoek wordt daarom alleen de term economische
realiteit gebruikt.
Er zijn twee verschijningsvormen van de economische realiteit te onderkennen. De
eerste vorm heeft betrekking op de objectieve aard en inhoud van de transactie in het
licht van de toepasselijke btw-norm en kan ook kortweg worden aangeduid met de
term btw-realiteit.184 In paragraaf 4.5 is gebleken dat de vaststelling van de btw-realiteit
een driestappenmodel is. Stap 1 houdt in dat de contracten het uitgangspunt zijn voor
de vaststelling van de economische realiteit. In die stap is de economische realiteit – de
btw-realiteit - gelijk aan de civielrechtelijke realiteit. In stap 2 wordt afgeweken van het
civiele recht van de lidstaten door de Unierechtelijke uitleg van begrippen in de
Btw-richtlijn. Aan de aldus uitgelegde richtlijnbegrippen worden begrippen in de contracten (bijvoorbeeld: verhuur of onroerend goed) getoetst. In stap 3 wordt afgeweken
van de civielrechtelijke rechtsbetrekking en in het licht van de Btw-richtlijn bepaald
welke transactie tussen welke partijen plaatsvindt en welke btw-rechtsregel daarop van
toepassing is.
In de tweede verschijningsvorm fungeert de economische realiteit als een toets voor
normaal handelen.185 Deze verschijningsvorm is terug te zien bij misbruik van recht.186
In hoofdstuk 9 wordt daarop nader teruggekomen. Uit het onderzoek in dit hoofdstuk
blijkt dat de economische realiteit goed dienst doet als middel om de objectieve aard en
inhoud van de transactie te bepalen. In deze vorm kan de economische realiteit ook
dienen als rechtsinstrument om btw-ontwijkingsstructuren tegen te gaan en het neutraliteitsbeginsel te waarborgen zonder in de gevarenzone te komen van de schaal van
spanning met het rechtszekerheidsbeginsel.

184 Van Doesum & Nellen 2020, p. 214 en 225.
185 Van Doesum & Nellen 2020, p. 214 en 224.
186 Aldus ook: Merkx & Teeuwsen 2020, p. 1475-1476.

185

8

Economische realiteit in de btw-rechtspraak van het HvJ

Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat de economische realiteit door het HvJ
wordt gebruikt om verder te gaan dan de vaststelling van de objectieve aard en inhoud
van de transactie tussen partijen. Dat doet zich voor in gevallen waarin voor de heffing
van de btw een partij uit een samenstel van transacties wordt geëlimineerd dan wel
vervangen. Dat doet zich ook voor wanneer handelingen die contractueel door afzonderlijke partijen worden verricht, worden samengevoegd tot één enkele handeling. Een
dergelijke afwijking van de contractuele vastlegging van de transacties kan noodzakelijk zijn om btw-ontwijking tegen te gaan en het neutraliteitsbeginsel te realiseren. Zij
staat echter wel op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel. Dat vraagt om
een motivering die uitdrukt waarom de belastingplichtige had kunnen voorzien dat de
btw-heffing niet zou worden aangeknoopt bij de transacties zoals deze uit de contracten volgen. Het rechtsinstrument economische realiteit is ontoereikend om die motivering te verschaffen. In zoverre is de economische realiteit dus ongeschikt als rechtsinstrument tegen btw-ontwijkingsstructuren.
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Misbruik van recht in de btw-rechtspraak van
het HvJ

9.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de economische realiteit een instrument is om
de objectieve aard en inhoud van de transactie (de btw-realiteit) vast te stellen. In die
vorm kan het ook dienen als rechtsinstrument tegen btw-ontwijkingsstructuren. Gebleken is ook dat dit instrument vanwege de spanning met het rechtszekerheidsbeginsel ongeschikt is om verder te gaan dan de vaststelling van de objectieve aard en inhoud
van de transactie. Toch kan een dergelijke verder gaande afwijking van de contractuele
vastlegging noodzakelijk zijn voor de realisatie van het neutraliteitsbeginsel. Het
rechtszekerheidsbeginsel eist dan wel een robuuste motivering die onderbouwt waarom deze afwijking van de contractuele vastlegging voor de belastingplichtige te voorzien is. In hoofdstuk 4 zijn deze functies aangeduid als de vangnetfunctie en de rechtsbeschermende functie.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe het rechtsinstrument misbruik van recht in de
rechtspraak van het HvJ werkt in het licht van het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel en hoe het dus de vangnetfunctie en de rechtsbeschermingsfunctie vervult.
Paragraaf 9.2 behandelt eerst de kenmerken van de btw-ontwijking in de arresten van
het HvJ over misbruik. Dat maakt duidelijk in welk opzicht deze zaken verschillen van
de zaken die in hoofdstuk 8 zijn behandeld en biedt een eerste zicht op de in paragraaf
4.6.2 genoemde vangnetfunctie van het rechtsinstrument misbruik van recht.
In paragraaf 9.3 worden de misbruiktest en de herdefiniëring kort beschreven. In deze
paragraaf worden twee niveaus binnen het rechtsinstrument misbruik van recht onderscheiden. Deze niveaus worden in de paragrafen 9.4 en 9.5 geanalyseerd.
In paragraaf 9.4 wordt onderzocht hoe de twee elementen van de misbruiktest werken.
Daarbij wordt eerst het subjectieve element behandeld en daarna het objectieve element.
Verder wordt in deze paragraaf de vraag behandeld hoe de bewijslast is verdeeld met betrekking tot misbruik. Ten slotte wordt onderzocht op welk moment er sprake is van misbruik.
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe het rechtsinstrument misbruik van recht de
in paragraaf 4.6.2 onderkende vangnetfunctie en rechtsbeschermingsfunctie vervult.
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In paragraaf 9.5 wordt de vraag behandeld hoe de herdefiniëring werkt wanneer is
vastgesteld dat er sprake is van misbruik. Dit onderzoek beantwoordt de vraag hoe het
neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel tot uitdrukking komen in de herdefiniëring.
Paragraaf 9.6 behandelt de vraag of het opleggen van een sanctie bij misbruik mogelijk is.
Paragraaf 9.7 ten slotte bevat de conclusies van de analyse in dit hoofdstuk.
9.2

Kenmerken btw-ontwijking in de arresten HvJ over misbruik

In hoofdstuk 6 is aangegeven dat de belastingontwijking in btw-zaken gekenmerkt
wordt door een samenstel van transacties die uiteindelijk tot de toekenning van een
btw-voordeel leiden. Voordat de analyse van het rechtsinstrument misbruik van recht
wordt uitgevoerd, is het raadzaam de kenmerken van de btw-ontwijkingsstructuren in
de arresten van het HvJ over misbruik nauwkeuriger te analyseren. Dan komt namelijk
een gemeenschappelijk kenmerk naar voren.
In de zaak Halifax bijvoorbeeld worden de transacties met betrekking tot de call centers over een aantal dochtervennootschappen van Halifax geleid.1 Daardoor wordt
bereikt dat de btw op de bouw van de call centers volledig in aftrek kan worden gebracht, terwijl op het gebruik van de call centers voor de vrijgestelde bankdiensten van
Halifax slechts een zeer gering bedrag aan btw drukt.
In de zaak RBS Deutschland Holdings wordt de lease van auto’s door RBS in het Verenigd Koninkrijk via haar dochtervennootschap in Duitsland geleid, waardoor de lease
niet belast kan worden met btw.2
In het arrest Cussens verhuurt een groep projectontwikkelaars nieuw gebouwde vakantiewoningen korte tijd aan een met hen gelieerde rechtspersoon om ze na korte tijd
terug te nemen en vrijgesteld van btw te verkopen aan consumenten.3
In het arrest Part Service is sprake van zogeheten supply splitting, waarbij de lease van
auto’s aan eindverbruikers kunstmatig gesplitst wordt over twee met elkaar verbonden
vennootschappen. Daardoor kan op een deel van de leasedienst een vrijstelling worden
toegepast.4
Uit deze niet-uitputtende opsomming blijkt een gemeenschappelijk kenmerk. Het belastingvoordeel wordt in deze zaken bereikt doordat transacties worden geleid via een
1
2
3
4
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HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121.
HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810.
HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881.
HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108.
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tussengeschoven subject. Het tegenovergestelde geldt ook: het belastingvoordeel vervalt als de transacties met het tussengeschoven subject worden genegeerd. De btw-arresten van het HvJ over misbruik hebben dus betrekking op die btw-ontwijkingsstructuren, waarvan in hoofdstuk 8 is vastgesteld dat zij vanwege de spanning met het
rechtszekerheidsbeginsel niet met behulp van de economische realiteit kunnen worden
bestreden.
Dit betekent overigens niet dat structuren met een tussengeschoven subject alleen
maar met het rechtsinstrument misbruik van recht kunnen worden tegengegaan. In
hoofdstuk 8 zijn namelijk de arresten RAL (Channel Islands)5, Centralan Property6
en BUPA Hospitals7 behandeld. Daaruit blijkt dat in die zaken bestrijding mogelijk is
door middel van interpretatie van de richtlijnbepaling en een economische-realiteitsbenadering. Zij verschillen op een belangrijk punt met de btw-misbruikarresten van
het HvJ. In de zaken RAL (Channel Islands), Centralan Property en BUPA Hospitals
blijkt het namelijk voor de weigering van het belastingvoordeel niet noodzakelijk de
transacties met het tussengeschoven subject te elimineren.8 Daarmee bestaat er tussen die zaken en de btw-misbruikarresten een verschil in spanning met het rechtszekerheidsbeginsel.
9.3

Rechtsinstrument misbruik van recht: twee niveaus

In het arrest Halifax9 werkt het HvJ zijn misbruikdoctrine10 uit voor de toepassing
van het btw-stelsel. In dit arrest formuleert het HvJ op de eerste plaats een misbruiktest

5
6
7
8

9
10

HvJ 12 mei 2005 C-452/03 (RAL (Channel Islands) e.a.) ECLI:EU:C:2005:289.
HvJ 15 december 2005 C-63/04 (Centralan Property) ECLI:EU:C:2005:773.
HvJ 21 februari 2006 C-419/02 (BUPA Hospitals) ECLI:EU:C:2006:122.
In het arrest RAL (Channel Islands) volstaat het om de diensten van het tussengeschoven, buiten het btw-gebied van de Unie gevestigde, subject aan te merken als vermakelijkheidsdiensten, waardoor de plaats van de
diensten in het Verenigd Koninkrijk kwam te liggen. Zie HvJ 12 mei 2005 C-452/03 RAL (Channel Islands)
e.a.) ECLI:EU:C:2005:289 punt 30-34. In het arrest Centralan Property volstond het om de (vrijgestelde)
vestiging van een 999-jarige leasehold met betrekking tot een universiteitsgebouw – naast de belaste levering
van de juridische eigendom - aan te merken als de levering van het gebouw, waardoor Centralan de bij aankoop in aftrek gebrachte btw vrijwel volledig moest herzien. Zie HvJ 15 december 2005 C-63/04 (Centralan
Property) ECLI:EU:C:2005:773 punt 64. In het arrest BUPA Hospitals ten slotte was het voldoende om de
vooruitbetalingen tussen vennootschappen binnen een ziekenhuisconcern voor een onbepaalde hoeveelheid
algemeen omschreven medicijnen en protheses niet als vooruitbetalingen in de zin van artikel 10, lid 2, Zesde
richtlijn (nu: artikel 65 Btw-richtlijn) aan te merken, waardoor geen btw-verschuldigd is en dus ook niet in
aftrek kan worden gebracht.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121.
Zie eerder o.a. HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695 over uitvoerrestituties.
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voor de vaststelling van misbruik. De misbruiktest bestaat uit twee elementen, het objectieve11 en het subjectieve12 element.
Het objectieve element toetst of de betrokken transacties leiden tot een belastingvoordeel dat in strijd met het doel van de bepalingen van de Btw-richtlijn en de nationale
btw-wet wordt toegekend.13 Het subjectieve element toetst aan de hand van objectieve
factoren of het wezenlijke doel van de betrokken transacties het verkrijgen van een
belastingvoordeel is.14
Wanneer op basis van deze test is vastgesteld dat sprake is van misbruik moeten de
transacties waarmee een misbruik gepaard is gegaan, zo worden geherdefinieerd dat de
situatie wordt hersteld zoals zij zou zijn geweest zonder de transacties die dit misbruik
vormen.15
Op grond hiervan kunnen binnen het rechtsinstrument misbruik van recht twee niveaus worden onderscheiden waarop het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel tot gelding gebracht moeten worden. Ten eerste worden beide beginselen tegen elkaar afgewogen op het niveau van de vaststelling van misbruik. Ten tweede
moeten zij beide tot gelding worden gebracht op het niveau van de toepassing van het
rechtsinstrument misbruik van recht, die vorm krijgt in de herdefiniëring van de transacties na constatering van het misbruik.

11

12

13

14

15
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Aldus ook: Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals)
en C-223/03 (University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 88. De A-G noemt het zelf overigens het
teleologische element en rangschikt het als tweede element van de misbruiktest. Verder aldus ook: Conclusie
A-G Bobek 7 september 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:648 punt 59.
Aldus ook: Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals)
en C-223/03 (University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 87. De A-G noemt het zelf overigens het
element van de autonomie en rangschikt het als eerste element van de misbruiktest. Verder aldus ook: Conclusie A-G Bobek 7 september 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:648 punt 59.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74. In dit arrest staat de Zesde richtlijn
vermeld, omdat die van toepassing was op het beoordeelde geval. Verder aldus ook: HvJ 21 februari 2008
C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 42, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing)
ECLI:EU:C:2010:804 punt 29, HvJ 21 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810
punt 49, HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 52, HvJ 17 december 2015
C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 36 en HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.)
ECLI:EU:C:2017:881 punt 70.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 75, HvJ 21 februari 2008 C-425/06
(Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 42, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing)
ECLI:EU:C:2010:804 punt 30, HvJ 21 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:810 punt 49, HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 52, HvJ
17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 36 en HvJ 22 november 2017
C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 52.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 94, HvJ 22 december 2010 C-103/09
(Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 48, HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409
punt 50, HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 52 en HvJ 22
november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 46.
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Vaststellingsniveau: de misbruiktest

9.4.1

De samenhang van de elementen van de misbruiktest

9.4

Sinds het arrest Emsland-Stärke16 wordt de misbruiktest in de rechtspraak van het HvJ
volgens een vaste volgorde geformuleerd: eerst het objectieve element en dan het subjectieve element.17 Het is echter de vraag of die volgorde wel zo logisch is.
In de literatuur wordt slechts door enkele schrijvers expliciet ingegaan op de volgorde
van de elementen van de misbruiktest. Koutrakos is bijvoorbeeld van mening dat het
doel van de betrokken bepaling van Unierecht het beginpunt is voor elke analyse van
misbruik. Dit waarborgt volgens Koutrakos de centrale rol die het HvJ heeft bij de toepassing van het beginsel van het verbod van misbruik van recht. Het subjectieve element is volgens hem van relatieve betekenis.18 Ook Karimeri is van mening dat de
transacties eerst moeten worden getoetst aan het doel van de betrokken bepaling. Pas
daarna komt toetsing van de motieven voor de transacties aan de orde.19
Saydé toetst in zijn definitie van misbruik van Unierecht echter eerst of de betrokken
handelingen geen andere rationale verklaring hebben dan het voordeel dat door de
betrokken bepaling van Unierecht wordt toegekend. Dit aspect komt overeen met het
subjectieve element van de misbruiktest. Daarna toetst hij of het wenselijk is dat dit
voordeel wordt toegekend. Dit aspect komt overeen met het objectieve element van de
misbruiktest.20
Ook A-G Poiares Maduro geeft aan dat eerst moet worden voldaan aan het subjectieve
element en dan aan het objectieve element.21 Hij wijst daarbij op de noodzaak om in
het kader van de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht ook het
16
17

18
19
20

21

HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695 punt 52-53.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74-75, HvJ 21 februari 2008 C-425/06
(Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 42, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing)
ECLI:EU:C:2010:804 punt 29-30, HvJ 21 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:810 punt 49, HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 52 en
HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 36-37 en 42.
Koutrakos 2011, p. 210.
Karimeri 2011, p. 308. Hij merkt verder op dat de beide elementen zich in de praktijk gelijktijdig zullen manifesteren en voornamelijk gebaseerd zijn op hetzelfde objectieve bewijs.
Saydé 2016, p. 78. Saydé onderscheidt echter drie componenten in zijn definitie van misbruik. De eerste vraag
is of sprake is van een situatie waarin een burger van de Unie zijn activiteiten wil rangschikken onder een
gunstiger bepaling (gain-seeking choice of law). Daarna komen de twee andere elementen aan de orde. De
eerste vraag brengt ook de situaties in beeld waarin een belastingplichtige op basis van een legitieme keuze
een belastingvoordeel verkrijgt. Die worden er pas bij het subjectieve element uitgefilterd. Naar mijn mening
kan de eerste vraag van Saydé gemist worden en volstaat het om op basis van het subjectieve element van de
misbruiktest potentiële misbruikgevallen te onderscheiden van gevallen waarin een legitieme keuze wordt
gemaakt om de belastingschuld te beperken.
Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03
(University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 87-88. Hij is daarin niet geheel consequent, want in
punt 91 formuleert hij de misbruiktest in de volgorde objectief-subjectief.
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rechtszekerheidsbeginsel tot gelding te brengen.22 Het startpunt van de analyse van de
A-G is daarom de vrijheid van de belastingplichtigen om hun activiteiten zo vorm te
geven dat hun belastingschuld beperkt blijft. Het normatieve doel van het verbod van
misbruik van recht is volgens de A-G dus het vaststellen van de mogelijkheden die het
gemeenschappelijke btw-stelsel voor de belastingplichtigen heeft opengelaten.23
In paragraaf 4.2 is aangegeven dat de rechtsvinding kan worden voorgesteld als een
syllogisme, waarin de rechtsnorm de major is en de feiten van het concrete geval de
minor. Van Kesteren merkt op dat in het geval van wetsontduiking de koppeling van de
major en de minor tot een “first reaction” leidt, waarbij het belastingvoordeel wordt
toegekend. De confrontatie tussen die “first reaction” en het wezen van de handelingen
kan de belastinginspecteur tot de conclusie brengen dat de wet wordt gefrustreerd.24
Naar mijn mening kan de analyse van Van Kesteren doorgetrokken worden naar de
formulering van de misbruiktest, waardoor de test beter aansluit bij het model van het
syllogisme.25
In paragraaf 4.2 is beschreven dat de major in het syllogisme wordt gevormd door de
rechtsnorm en de minor door de feiten, waarna door toepassing van de major op de
minor (de koppeling) de conclusie volgt. Naast de tekst van de betrokken richtlijn- of
wetsbepaling behoort ook het daarmee beoogde doel tot het niveau van de major. De
betrokken transacties en het daarmee nagestreefde doel behoren tot de feiten van het
geval en vormen dus de minor. Dat betekent dat het subjectieve element van de misbruiktest zich op het minorniveau bevindt.
Deze minor moet worden geconfronteerd met tekst en het doel van de betrokken
richtlijnbepaling (de major) om vast te stellen of het belastingvoordeel toegekend mag
22
23

24

25
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Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03
(University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 84.
Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03
(University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 85. Aldus ook: Saydé 2016, p. 94. Ook A-G Mazák
lijkt in zijn conclusie van 26 oktober 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:633 punt 13 eerst te
toetsen aan het subjectieve element en daarna aan het objectieve element. Hij merkt namelijk op dat het feit
dat het wezenlijke doel van de transacties het verkrijgen van een belastingvoordeel is, niet volstaat om het
bestaan van misbruik aan te tonen. Daarvoor moet ook worden vastgesteld dat dit voordeel in strijd is met het
doel van de Zesde richtlijn en de nationale wettelijke regeling.
Van Kesteren 1994, p. 86. Van Kesteren maakt zijn analyse in het kader van het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht. Aangezien de criteria voor wetsontduiking of fraus legis vrijwel identiek zijn aan
die van het Unierechtelijke begrip misbruik van recht, is zijn analyse ook relevant voor dit Unierechtelijke
begrip.
Ik ben mij overigens bewust van de beperkingen van het model van het syllogisme, zoals de wisselwerking
tussen feiten en rechtsnorm waarop o.a. Geppaart 1965, p. 7-8, IJzerman 1998, p. 41, Van Kesteren 2004, p.
6-7 en Nieuwenhuizen 2010, p. 102-103 wijzen. Langereis 1988, p. 13-14 wijst er in dit verband op dat rechtsontwikkelingen vaak door middel van inductie tot stand komen. Naar mijn mening dient het syllogistische
model ook niet als keurslijf voor de rechter gezien te worden. Ik zie het meer als een soort juridisch navigatiesysteem waardoor we kunnen zien waar we ons bevinden binnen de rechtsvinding. Geen automobilist zal
de elektronische wegenkaart verwarren met het terrein zelf.
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worden. Opvallend is dat de formulering van het objectieve element in de rechtspraak
van het HvJ precies die confrontatie tussen major en minor uitdrukt: de betrokken
transacties (minor) vervullen weliswaar formeel de voorwaarden van de betrokken
bepaling (major), maar leiden ertoe dat in strijd met het doel van die bepaling (major)
een belastingvoordeel wordt toegekend.26 Dit betekent dat het subjectieve element
moet zijn vervuld voordat aan de conclusie uit het objectieve element wordt toegekomen.27 Hierbij merk ik op dat het subjectieve en het objectieve element zelf ook weer
de major vormen in een syllogisme. IJzerman wijst op het feit dat er bij de vaststelling
of misbruik van recht de verkrijging van een belastingvoordeel verhindert, sprake is
van een keten van syllogismen.28
Die keten begint bij een syllogisme dat de letterlijke wetstoepassing voorstelt. Dit syllogisme komt overeen met de “first reaction” die Van Kesteren onderkent.29 Daarna
onderkent IJzerman het volgende syllogisme:
1. Bij fraus legis (misbruik van recht) wordt het belastingvoordeel niet toegekend
(major);
2. Omstandigheden A leveren fraus legis (misbruik van recht) op (minor);
3. In omstandigheden A wordt geen belastingvoordeel toegekend (conclusie).30 Ten
slotte volgt volgens IJzerman een derde syllogisme:
1. In omstandigheden A wordt het belastingvoordeel niet toegekend (major);
2. Bij belastingplichtige X doen zich de omstandigheden A voor (minor);
3. Aan belastingplichtige X wordt het belastingvoordeel niet toegekend (conclusie).
De door IJzerman onderkende keten van syllogismen lijkt mij juist, maar ik zie ook een
nadeel. Zij presenteert de beide elementen van de misbruiktest namelijk als nevengeschikt. Daardoor komt onvoldoende tot uiting welke samenhang er tussen die elementen bestaat.
De volgorde van de elementen in de misbruiktest is namelijk van invloed op het bewijs
voor het misbruik in de praktijk. Dat valt af te leiden uit het arrest Part Service.31 Het
26

27
28
29
30
31

HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74, HvJ 21 februari 2008 C-425/06
(Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 42, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing)
ECLI:EU:C:2010:804 punt 29, HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:810 punt 49, HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832
punt 36, HvJ 10 juli 2019 C-273/18 (Kuršu zeme) ECLI:EU:C:2019:588 punt 35 en HvJ 18 juni 2020 C-276/18
(KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 punt 85.
Dit sluit aan bij het onderscheid dat Geppaart 1965, p. 188 maakt tussen het feitelijke en het juridische aspect
van het leerstuk van de wetsontduiking. De voorwaarden voor toepassing van dat leerstuk rekent hij tot het
feitelijke aspect..
IJzerman 1991, p. 49.
Van Kesteren 1994, p. 86.
Uit het voorbeeld van IJzerman wordt niet geheel duidelijk wat hij verstaat onder de omstandigheden A: de
feitelijke omstandigheden van de casus of de beide elementen van de misbruiktest. Het meest logische lijkt mij
dat het hier gaat om de beide elementen van de misbruiktest.
HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108.
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HvJ overweegt dat de splitsing van de leasedienst in strijd lijkt met het doel van artikel
11, A, lid 1, Zesde richtlijn32 om alles wat als tegenprestatie wordt of moet worden
verkregen van de zijde van de ontvanger van de dienst, in de btw-heffing te betrekken.33 Voor de vraag of werkelijk sprake is van twee afzonderlijke handelingen kan het
volgens het HvJ nodig zijn te zoeken naar aanwijzingen voor misbruik. Het HvJ noemt
daarbij een aantal relevante feiten die aan dat bewijs kunnen bijdragen. 34 Dit onderzoek vindt naar mijn mening plaats op het niveau van de feiten (de minor). Daaruit
concludeer ik dat de vervulling van het subjectieve element bijdraagt aan het bewijs dat
het met de betrokken transacties beoogde belastingvoordeel in strijd is met het doel
van de betrokken richtlijnbepaling.35 Overigens behoeft de vraag of het belastingvoordeel in strijd is met het doel van de betrokken bepaling niet meer te worden gesteld,
wanneer blijkt dat er andere reële doelen zijn voor de transacties dan het genoten belastingvoordeel.
Hieruit moet echter niet de conclusie worden getrokken dat er al sprake is van misbruik als de betrokken transacties de verkrijging van een belastingvoordeel tot doel
hebben. De toetsing van deze transacties aan het doel van de betrokken richtlijnbepaling is juist een wezenlijk onderdeel van de door Van Kesteren beschreven major-minorkoppeling en dus van de vaststelling van misbruik. Dat blijkt onder andere uit het
arrest Weald Leasing. Daarin oordeelt het HvJ dat de keuze voor lease in plaats van
koop op zichzelf niet leidt tot een belastingvoordeel in strijd met het doel van de Zesde
richtlijn, ook al is die keuze ingegeven door fiscale overwegingen.36
Uit bovenstaande analyse blijkt dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de beide
elementen van de misbruiktest. Die samenhang wordt het best zichtbaar als men de
vaste volgorde die het HvJ hanteert, omdraait. Deze volgorde past ook beter in het
model van het syllogisme.

32
33
34

35
36
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Na 1 januari 2007: artikel 73 Btw-richtlijn.
HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 60. In andere taalversies van het arrest, voor zover de taal voor mij toegankelijk is, is deze overweging met eenzelfde “slag om de arm” geformuleerd. Alleen de Spaanse taalversie lijkt stelliger geformuleerd.
HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 54-57. Dezelfde redenering valt ook
te onderkennen in HvJ 22 december 2010 C-103/99 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804. In punt 31-33 stelt
het HvJ vast dat het wezenlijke doel van de transacties een belastingvoordeel is, namelijk spreiding van de
btw-betaling. Er is echter volgens het HvJ in punt 39-40 pas sprake van een belastingvoordeel in strijd met de
Zesde richtlijn, als zich één of meer specifieke feiten voordoen. Met andere woorden: wanneer de minor is
uitgebreid met één of meer specifieke feiten.
Aldus ook Saydé 2016, p. 94, die aangeeft dat het objectieve element moet worden beoordeeld vanuit het
subjectieve element. Zie ook Karimeri 2011, p. 308, die opmerkt dat het subjectieve en het objectieve element
zich tegelijk voordoen en grotendeels gebaseerd zijn op hetzelfde objectieve bewijs.
HvJ 22 december 2010 C-103/99 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 27 en 33-34. Zie ook HvJ 22
december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings), waarin een situatie van dubbele niet-heffing wordt
gecreëerd door in te spelen op een verschil in btw-kwalificatie van lease tussen het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland. Het HvJ oordeelt dat deze transacties geen misbruik opleveren.
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Toepassing van dat model houdt in dat de vaststelling van misbruik in drie stappen
plaatsvindt. De eerste stap is de vaststelling welke richtlijnbepaling in het geding is en
wat het doel van die bepaling is. Dit is de fiscale rechtsnorm en de major in het syllogisme. In die stap kan ook worden vastgesteld tot welk belastingvoordeel de letterlijke
toepassing van de richtlijn- en wettekst leidt. De tweede stap is de vaststelling van de
feiten: welke transacties worden verricht en wat is daarvan het doel? Dat is de minor in
het syllogisme en het subjectieve element van de misbruiktest. De derde stap is de
toetsing van de feiten aan de rechtsnorm. Dat is de major-minorkoppeling en het objectieve element in de misbruiktest, zoals het HvJ dat formuleert.37
Aan de hand van deze drie stappen zal ik in de volgende paragrafen de misbruiktest
nader analyseren.
9.4.2

Major: doel van de gehele regeling of afzonderlijke bepaling?

Wanneer in het kader van de misbruiktest wordt gesproken over het doel van de betrokken bepaling, rijst de vraag wat daarmee precies wordt bedoeld. Gaat het om het
doel van de specifieke bepaling in kwestie of om het doel dat op een dieper niveau ligt,
namelijk dat van de beginselen die aan de Btw-richtlijn ten grondslag liggen. Als er in
de literatuur en de rechtspraak al expliciet wordt ingegaan op het doel van de betrokken bepaling, is dat in het kader van het objectieve element van de misbruiktest. Aangezien uit de analyse in de vorige paragraaf blijkt dat het doel van de betrokken bepaling op het niveau van de rechtsnorm, de major, ligt, kies ik ervoor om de vraag hier
afzonderlijk te behandelen en niet verderop bij de analyse van het objectieve element.
Daarbij zal ik echter wel gebruik maken van inzichten uit de literatuur en de rechtspraak over het objectieve element, omdat die inzichten een antwoord kunnen geven
op de vraag die ik in deze paragraaf aan de orde stel.
In de literatuur wordt aan deze vraag nauwelijks aandacht besteed. 38 Slechts een aantal
schrijvers gaat inhoudelijk op de vraag in. Zo wijst IJzerman de toetsing aan onderliggende beginselen van de wet voor de vaststelling van doel en strekking van de betrokken wetsbepaling af.39 Nieuwenhuizen is van mening dat doel en strekking van de wet
niet moeten worden beoordeeld aan de hand van een enkele focus op de bepaling zelf
37
38

39

Deze drie stappen worden ook door Niessen 2018, p. 7, onderkend. Hij leidt deze af uit de rechtspraak van de
Hoge Raad, vooral op het vlak van de directe belastingen. Hij constateert dat het HvJ ondanks de details van
de formulering, dezelfde drie stappen hanteert.
Aldus ook: Saydé 2016, p. 93, die de toetsing aan het doel van de bepaling cruciaal acht voor de vaststelling
van misbruik. Hij verbaast zich daarom over het gebrek aan belangstelling voor dit aspect. Sommigen noemen het objectieve element slechts in beschouwingen over het rechtsinstrument misbruik van recht. Zie o.a.
Cerioni 2010, p. 798-799 en Bomer 2012, p. 157. Anderen geven aan dat dit element een interpretatie vergt
van de betrokken bepaling van het Unierecht en dus tot het terrein van het HvJ behoort. Zie o.a. Koutrakos
2011, p. 210 en Snell 2011, p. 225.
IJzerman 1991, p. 137-139. Overigens schrijven niet alle in deze paragraaf aangehaalde auteurs over de btw of
zelfs maar over het Unierecht. Desondanks zijn hun analyses over het rechtsinstrument misbruik van recht
relevant voor het rechtsgebied van de btw.
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maar in relatie tot haar omgeving. Daarmee bedoelt hij de plaats en functie van de
bepaling in het stelsel van de wet. Hij wil echter niet zo ver gaan dat doel en strekking
worden gezocht in het systeem van de wet.40
In de rechtspraak van het HvJ lijkt de focus te liggen op het doel van de betrokken bepaling van de Btw-richtlijn en niet op een beginsel dat ten grondslag ligt aan de richtlijn. Zo spreekt het HvJ in het arrest Halifax van een situatie waarin, ondanks formele
toepassing van de betrokken bepalingen van de Btw-richtlijn, in strijd met het doel van
deze bepalingen een belastingvoordeel wordt toegekend.41 Deze formulering herhaalt
het HvJ vrij consequent in de arresten die zijn gewezen na Halifax. Daarin spreekt het
HvJ over de formele toepassing van de “desbetreffende bepalingen” van de Btw-richtlijn dan wel de Zesde richtlijn en het “door deze bepalingen beoogde doel”.42
In zijn conclusie in de zaak Cussens e.a. geeft A-G Bobek aan dat het niet getoetst moet
worden aan de doelstelling van de Btw-richtlijn in het algemeen maar aan het doel van
de bepalingen die worden ingeroepen om het btw-voordeel te verkrijgen.43
Ik betwijfel echter of het HvJ bij de toetsing aan het doel van de betrokken bepalingen
de onderliggende beginselen van de Btw-richtlijn wel buiten de deur houdt. Om dit te
onderzoeken houd ik een aantal btw-arresten van het HvJ over misbruik tegen het
licht. Daarbij begin ik met de constatering dat in alle zaken die in deze arresten aan de
orde zijn, de btw-druk voor niet- of beperkt aftrekgerechtigden – soms aanmerkelijk
– gereduceerd wordt.
In de zaak Halifax bijvoorbeeld zou de bank bij een rechtstreekse transactie met de
aannemer die de call centers bouwt, maar 5% van de btw op de bouwkosten in aftrek
kunnen brengen. Door de bouw en de daarop volgende terbeschikkingstelling van de
call centers via haar dochtervennootschappen te leiden, creëert zij een situatie waarin
de niet-aftrekbare btw uiteindelijk vrijwel tot nul wordt gereduceerd.
Het doel van de aftrekbepaling in de Btw-richtlijn is dat belastingplichtigen die belaste
handelingen verrichten de btw volledig moeten kunnen aftrekken en belastingplichti-

40
41
42

43
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Nieuwenhuizen 2010, p. 30-31.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74.
HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 42, HvJ 22 december 2010 C-103/09
(Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 29 en 33, HvJ 21 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland
Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 49, HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707
punt 52, HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 36 en HvJ 22
november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 70. In HvJ 17 december 2015 C-419/14
(WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 37 zaait het HvJ wel enige verwarring door te spreken over
een belastingvoordeel in strijd met de doelstellingen van de Btw-richtlijn.
Conclusie A-G Bobek 7 september 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:648 punt 61-70. Deze verduidelijking door de A-G is klaarblijkelijk ingegeven door de formulering van de vraag door de verwijzende
rechter, die verwijst naar het doel van de Btw-richtlijn.
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gen die vrijgestelde handelingen verrichten geen recht op aftrek hebben.44 Men zou
dus kunnen stellen dat de transactie van de dochtermaatschappij die de call centers laat
bouwen en een – weliswaar gering – bedrag voor de bouwwerkzaamheden belast met
btw factureert aan Halifax, aan dat doel voldoet.
Het HvJ gaat echter een niveau dieper en vult de toetsing aan het doel van de betrokken
bepaling als volgt in:
“Werd het belastingplichtigen echter toegestaan de voorbelasting volledig af te trekken, hoewel zij in het kader van hun normale handelstransacties deze BTW niet –
ook niet gedeeltelijk – zouden hebben kunnen aftrekken op grond van enige handeling die voldoet aan de voorwaarden van de aftrekregeling van de Zesde richtlijn of
van de nationale wettelijke regeling tot omzetting daarvan, dan zou zulks in strijd
zijn met het beginsel van de fiscale neutraliteit en bijgevolg met het doel van deze
regeling.”45
Nu zou men kunnen opmerken dat het HvJ het hier heeft over het neutraliteitsbeginsel
als systeembeginsel van de btw, dat inhoudt dat de btw binnen een belaste bedrijfskolom geen bedrijfslast is.46 Deze opmerking is terecht, maar zij is niet volledig.
Tegelijk komt hier namelijk ook het neutraliteitsbeginsel als uitdrukkingsvorm van het
gelijkheidsbeginsel in de btw aan de orde. Als Halifax namelijk louter formeel de voorwaarden vervult om de btw op de bouw van de call centers in aftrek te brengen, leidt
toekenning van die aftrek ertoe dat Halifax in een aanmerkelijk gunstiger positie komt
te verkeren dan haar concurrenten. Het neutraliteitsbeginsel als gelijkheidsbeginsel
noopt er dan toe deze economisch gelijke situaties ook gelijk te belasten en de aftrek te
weigeren.
Hoewel niet expliciet, valt deze diepere toetsing ook te onderkennen in het arrest Cussens.47 De casus in die zaak is als volgt.
Cussens is met twee anderen mede-eigenaar van een bouwterrein waarop zij vakantiewoningen hebben gebouwd met het oog op de verkoop ervan. Vóór de verkoop
sluiten zij met betrekking tot de vakantiewoningen een huurovereenkomst voor
20 jaar en één maand met een aan hen verbonden vennootschap. Deze langlopende
44

45
46
47

Voorstel van 20 juni 1973 van de Commissie voor een Zesde richtlijn betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, COM(73) 950 final, p. 20. Het betreft hier de toelichting op artikel 17
van de Zesde richtlijn (van toepassing in de zaak Halifax), de voorloper van artikel 168 Btw-richtlijn.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 80.
Zie voor het neutraliteitsbeginsel als systeembeginsel o.a. HvJ 23 april 2009 C-460/07 (Puffer)
ECLI:EU:C:2009:254 punt 40 en 45-47. Zie voor het onderscheid tussen het neutraliteitsbeginsel als systeembeginsel en als algemeen rechtsbeginsel: Van Doesum, Van Kesteren, Cornielje & Nellen 2020, p. 40.
HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881.
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huur is naar Iers recht aan de btw onderworpen. Daarnaast sluiten zij met de vennootschap een huurovereenkomst voor 2 jaar, op basis waarvan de vennootschap de
vakantiewoningen aan Cussens e.a. verhuurt. Na een maand worden beide huurovereenkomsten opgezegd. Daarna verkopen Cussens e.a. de vakantiewoningen aan
derden. De levering van de woningen aan deze derden is naar Iers recht vrijgesteld
van btw.
Volgens het HvJ is de vrijstelling voor de levering van een gebouw in artikel 13, B,
onderdeel g, Zesde richtlijn bedoeld om leveringen van gebouwen waarvoor al een
eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden, vrij te stellen van btw. Het criterium
“eerste ingebruikneming” dient om onderscheid te maken tussen nieuwe gebouwen,
waarvan de bouw en de levering aan btw moet worden onderworpen, en oude gebouwen, die het productieproces hebben verlaten en in het consumptieproces zijn
terechtgekomen.48 De verhuur van de vakantiewoningen door Cussens aan de met
hem verbonden rechtspersoon voldoet op het eerste gezicht aan dit criterium. Dan
heeft Cussens op de latere levering van de vakantiewoningen aan de consumenten
terecht de vrijstelling toegepast.
Het HvJ eist echter dat de woningen daadwerkelijk zijn gebruikt door de eigenaar of
de huurder om de vrijstelling voor de levering te kunnen inroepen en constateert
dat hier van daadwerkelijk gebruik geen sprake is.49 Ik begrijp deze overweging van
het HvJ zo, dat Cussens zichzelf geen concurrentievoordeel mag verschaffen bij de
levering van nieuwe vakantiewoningen door die woningen voor de vorm korte tijd
te stallen in een afzonderlijke vennootschap. Naar mijn mening is de eis van het
daadwerkelijke gebruik dan ook een verwijzing naar het neutraliteitsbeginsel als de
btw-uitdrukking van het gelijkheidsbeginsel. Het neutraliteitsbeginsel kleurt het
doel van de betrokken bepaling als het ware nader in.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het neutraliteitsbeginsel als
btw-uitdrukking van het gelijkheidsbeginsel op het niveau van de rechtsnorm (major)
impliciet deel uitmaakt van de formulering van het doel van de betrokken bepaling. Bij
de toetsing van de feiten aan het doel van de betrokken bepaling valt er dus niet aan te

48
49

198

HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 71.
HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 72 en 74.
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ontkomen dat mede getoetst wordt aan dat beginsel.50 De volle werking van het neutraliteitsbeginsel wordt echter pas zichtbaar in de koppeling tussen de major en de
minor. Die behandel ik in paragraaf 9.4.4, waarin het zal gaan over het objectieve element van de misbruiktest. Eerst onderzoek ik echter de minor: het subjectieve element
van de misbruiktest.
9.3.4

Minor: het subjectieve element

9.4.3.1
Enig doel of wezenlijk doel?
Bij de behandeling van het subjectieve element van de misbruiktest moet kort aandacht worden besteed aan de vraag of het belastingvoordeel het enige doel of het wezenlijke doel van de transacties moet zijn. Dit is na het arrest Part Service naar mijn
mening geen punt van discussie meer. Volgens dat arrest volstaat het voor de vervulling van het subjectieve element dat het wezenlijke doel van de transacties het verkrijgen van een belastingvoordeel is. De aanwezigheid van een een economisch rationeel
nevendoel leidt niet meteen tot de conclusie dat geen sprake kan zijn van misbruik. 51
Het is dan ook wonderlijk dat het HvJ toch formuleringen blijft gebruiken die suggereren dat het belastingvoordeel het enige doel moet zijn. Zo omschrijft het HvJ in het
arrest Ampliscientifica en Amplifin misbruik als “volstrekt kunstmatige transacties die
geen verband houden met de economische realiteit en alleen bedoeld zijn om een fis-

50

51

Dit laat onverlet dat er ook andere btw-beginselen aan de orde kunnen zijn. Zie bijv. Bomer 2012, p. 22 over
het territorialiteitsbeginsel, het bestemmingslandbeginsel en het oorsprongslandbeginsel, Spiessens 2015, p;
63-65 over het draagkrachtbeginsel en het doelmatigheidsbeginsel of Bijl 2019, p. 24-25 over het proportionaliteitsbeginsel en het verbod van misbruik en fraude. In het kader van misbruik komen wij echter steeds uit
op het neutraliteitsbeginsel als btw-uitdrukking van het gelijkheidsbeginsel. Zo gaat HvJ 17 december 2015
C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 over de plaats van de dienst, dus over de vraag welke
lidstaat heffingsbevoegd is (territorialiteitsbeginsel). Voor de vaststelling van misbruik moet volgens het HvJ
worden beoordeeld of de diensten door een vennootschap op Madeira worden verricht of in werkelijkheid
door een andere (gelieerde) vennootschap in Hongarije. Zie punt 44-45 van het arrest. Dit lijkt mij een verwijzing naar het neutraliteitsbeginsel in de zin van het gelijkheidsbeginsel. In HvJ 18 juni 2020 C-276/18
(KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 gaat het om de vraag of de levering van diervoeders vanuit Polen aan eindverbruikers in Hongarije op grond van artikel 32 Btw-richtlijn belast is in Polen (oorsprongslandbeginsel) of op grond van de afstandsverkopenregeling van artikel 33, lid 1, Btw-richtlijn in Hongarije (bestemmingslandbeginsel). Voor de vaststelling van misbruik acht het HvJ relevant of de door de leverancier
aan zijn klanten aanbevolen transportonderneming in wezen geen reële economische activiteit uitoefent en
zich alleen bezighoudt met het vervoer van de goederen van de diervoederleverancier. Zie punt 94-95 van het
arrest. Hierin lees ik een verwijzing naar het neutraliteitsbeginsel in die zin, dat een dergelijke situatie op
dezelfde manier belast moet worden als die waarin de diervoeders door of voor rekening van de leverancier
worden vervoerd naar Hongarije.
HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 44-45 en 62. In gelijke zin: HvJ 22
november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 53.
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caal voordeel te verkrijgen.52 In het arrest Tanoarch formuleert het HvJ het subjectieve
element van de misbruiktest zelfs als volgt (mijn onderstreping):
“Bovendien moet uit een geheel van objectieve factoren blijken dat het wezenlijke doel
van de betrokken handelingen uitsluitend erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen.”53
Aangezien het HvJ in Part Service en Cussens de stringente voorwaarde van het enige
doel duidelijk heeft afgewezen, moet uit deze formuleringen niet worden afgeleid dat
het HvJ daar anders is gaan denken. Overigens is er ook in de literatuur een grote mate
van overeenstemming dat het belastingvoordeel het wezenlijke doel van de transacties
moet zijn.54
9.4.3.2
Subjectief is ook objectief
De term “subjectief element” is terug te vinden in het arrest Emsland-Stärke, waarin het
HvJ voor het eerst de twee elementen van de misbruiktest formuleert. Naast een formele toepassing van de bepaling van Unierecht waardoor een voordeel in strijd met het
doel van die bepaling wordt toegekend, is volgens het HvJ:
“(…) een subjectief element vereist, namelijk de bedoeling om een door de gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te
creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat. (…).”55
Uit deze formulering zou men de indruk kunnen krijgen dat onderzocht moet worden
wat het motief van de belastingplichtige voor de betrokken transacties is. Dat roept de
vraag op of subjectieve bedoelingen van een belastingplichtige wel relevant zijn, zeker
in een transactiebelasting als de btw. Volgens vaste rechtspraak van het HvJ moet bij de
beoordeling van een handeling namelijk juist niet worden uitgegaan van de subjectieve

52

53

54

55
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HvJ 22 mei 2008 C-162/07 (Ampliscientifica en Amplifin) ECLI:EU:C:2008:301 punt 28. Dezelfde omschrijving is te vinden in andere taalversies zoals de Duitse (“rein künstliche, jeder wirtschaftlichen Realität bare
Gestaltungen (…), die allein zu dem Zweck erfolgen, einen Steuervorteil zu erhalten”), de Engelse (“wholly
artificial arrangements which do not reflect economic reality and are set up with the sole aim of obtaining a
tax advantage”) en de Italiaanse (“costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, effettuate unicamente al fine di ottenere un vantaggio fiscale”).
HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 52. Ook andere taalversies, zoals het
Engels (“the essential aim of the transactions is solely to obtain a tax advantage”), het Duits (“im Wesentlichen
lediglich ein Steuervorteil bezweckt wird”) en het Frans (“le but essentiel des opérations se limite à l’obtention
de cet avantage fiscal”) bevatten zowel het woord “wezenlijk”als een verwijzing naar het begrip “uitsluitend”.
In gelijke zin: HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 36.
O.a. Vervloed 2008, p. 4, Soltysik 2008, p. 160-161, Kavelaars 2011, p. 1182, Poelstra 2016, p. 8 en Polak 2018,
p. 3. Anders: Costello 2011, p. 324. Saydé 2016, p. 84-85, geeft aan dat de betrokken transactie een “regulatory
benefit” moet opleveren en dat dit de “unique purpose” van de transactie moet zijn. In zijn ogen is dat het
geval wanneer de transactie geen reëel ander sociaal-economisch voordeel oplevert. Hiermee lijkt hij uiteindelijk toch geen strenger criterium aan te leggen dan het HvJ.
HvJ 14 december 2000 C-110/99 (Emsland-Stärke) ECLI:EU:C:2000:695 punt 53.
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bedoeling van partijen maar van de objectieve aard van de handeling. 56 Dit aspect is
voor schrijvers in het verleden aanleiding geweest om de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht in de btw af te wijzen.57
In de literatuur zijn met betrekking tot de relevantie van het motief twee stromingen te
onderscheiden.58 De ene stroming vindt het motief van de belastingplichtige relevant.
Zo merkt IJzerman op dat het motiefvereiste de garantie biedt voor de rechtszekerheid
van belastingplichtigen.59 Hij meent dat factoren als gekunsteldheid of abnormaliteit
aanwijzingen zijn voor een ontgaansmotief.60 Van Kesteren is van mening dat de subjectieve wil van de belastingplichtige het relevante rechtsfeit is. De wil moet volgens
hem weliswaar worden afgeleid uit de gedragingen en omstandigheden, maar daarmee
komen deze niet in de plaats van de wil.61
De andere stroming vindt het ontgaansmotief niet relevant voor de beoordeling of
sprake is van misbruik. Zo acht Schoordijk de geestesinstelling van de belastingplichtige irrelevant als onderscheidend criterium tussen belastingplanning en fraus legis.62
Volgens hem gaat het om een niet-courante vormgeving of, anders gezegd, een juridische vormgeving die in de desbetreffende economische en sociale context niet past. Dit
brengt hem ertoe te pleiten voor een beoordeling of de rechtshandeling naast de fiscale
motieven ook een rechtens relevante strekking heeft.63 Baerentzen is van mening dat
het subjectieve element van de misbruiktest economisch van aard is en een objectieve
toets inhoudt.64
Naar mijn mening moet de misbruiktest de rechter in staat stellen een onderscheid te
maken tussen (aanvaardbare) belastingplanning en (niet aanvaardbare) belastingont56

57
58
59
60
61

62
63
64

O.a.: HvJ 6 april 1995 C-4/94 (BLP Group) ECLI:EU:C:1995:107 punt 24, HvJ 12 januari 2006 C-354/03,
C-355/03 en C-484/03 (Optigen e.a.) ECLI:EU:C:2006:16 punt 45, HvJ 21 februari 2006 C-355/02 (Halifax
e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 57, HvJ 27 september 2007 C-409/04 (Teleos e.a.) ECLI:EU:C:2007:548 punt
39, HvJ 21 november 2013 C-494/12 (Dixons Retail) ECLI:EU:C:2013:758 punt 21 en HvJ 17 oktober 2019
C-653/18 (Unitel) ECLI:EU:C:2019:876 punt 22.
Kortenaar 1990, p. 67 en Van Dongen 1999, p. 352-353. Lamers 1995, p. 388, ziet hierin juist een pleidooi om
het motiefvereiste (het subjectieve element) voor de btw te laten vervallen. Dat zou er volgens hem toe leiden
dat voor de btw eerder sprake is van misbruik dan voor de directe belastingen.
De hierna aangehaalde auteurs schrijven niet specifiek over het rechtsgebied van de btw, maar hun analyses
zijn algemeen van aard en daarom ook relevant voor dat specifieke rechtsbegied.
IJzerman 1991, p. 108.
IJzerman 1991, p. 119.
Van Kesteren 1994, p. 140-141. Aldus ook Sørensen 2006 en p. 457, Weber 2013, p. 252. Piantavigna 2018, p.
220 gebruikt het begrip willingness en maakt daarbij een onderscheid tussen abuse of law en abuse of rights.
Bij abuse of law kan de willingness worden afgeleid uit de feiten en omstandigheden en bij abuse of rights
moet de subjectieve intentie worden bewezen. Naar mijn mening is abuse of rights veeleer een zaak tussen
twee privaatrechtelijke partijen (zie ook: Saydé 2016, p. 19, die dit misbruik type III noemt). Dat misbruik valt
buiten mijn onderzoek. Daarom acht ik het onderscheid van Piantavigna niet bruikbaar.
Schoordijk 1997, p. 941.
Schoordijk 1997, p. 941-942. Aldus ook: Nieuwenhuizen 2010, p. 246-247 en Saydé 2016, p. 84-85.
Baerentzen 2020, p. 26-27. Ik zie overigens geen verschil in haar benadering ten opzichte van bijvoorbeeld
Nieuwenhuizen en Saydé.
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wijking. Dat is van belang voor het rechtszekerheidsbeginsel, dat eist dat de toepassing
van de (Unie-)regeling voor de belastingplichtigen kenbaar en voorzienbaar is.65 De
inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel, die met het rechtsinstrument misbruik van
recht wordt gemaakt, moet alleen die gevallen raken waarin de belastingplichtige de
belastingwet – of in het kader van mijn onderzoek: (mede) de Btw-richtlijn – “uitmelkt”.66 Dat betekent dat een criterium met betrekking tot het motief van de belastingplichtige niet gemist kan worden in de misbruiktest.67
De discussie in de literatuur overziende betwijfel ik of er zoveel verschil zit tussen de
verschillende benaderingen.68 De voorstanders van een volstrekt objectieve benadering proberen naar mijn mening tevergeefs het rechtsfeit van de wil of intentie van de
belastingplichtige buiten de deur te houden. Zo ontkomt Nieuwenhuizen er niet aan
om in het kader van het subjectieve element van de misbruiktest te vragen naar de
aanwezigheid van economisch reële motieven voor de transacties.69 Ook in die objectieve benadering blijkt het motief dus relevant. Hetzelfde geldt naar mijn mening voor
de benadering van Schoordijk, waarin het van belang is of de transacties al dan niet
courant zijn vormgegeven.70 Zijn benadering heeft overigens naar mijn mening twee
nadelen. Aan de ene kant kan zij te ruim zijn, waardoor nieuwe vormen van zaken
doen, waarbij geen motief van belastingontwijking speelt, aan het subjectieve element
van de misbruiktest kunnen voldoen. Aan de andere kant kan de benadering te beperkt
zijn. Wanneer in een branche een bepaalde belastingontwijkende constructie maar
breed genoeg wordt toegepast, verliest het argument van de incourantheid zijn kracht.
Naar mijn mening moet in het kader van het subjectieve element van de misbruiktest
worden onderzocht wat de belastingplichtige met de betrokken transacties beoogt. Is
het wezenlijke doel van de transacties het belastingvoordeel? Dit oogmerk kan alleen
uit objectieve feiten en omstandigheden worden afgeleid, maar dat betekent niet dat
het niet meer om dit oogmerk gaat. Dit blijkt ook uit de formulering van het subjectieve element in het arrest Halifax.71 In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan
op de vraag hoe kan worden vastgesteld dat het wezenlijke doel van de transacties het
belastingvoordeel is. Daarbij wordt een koppeling gelegd met het begrip economische
realiteit.

65
66
67
68
69
70
71
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O.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 72.
Deze treffende uitdrukking ontleen ik aan IJzerman 1991, p. 101.
Aldus ook: Weber 2013, p. 257. Anders: o.a. Sørensen 2006, p. 457 en Lang 2011, p. 449.
Aldus ook: Nieuwenhuizen 2010, p. 27.
Nieuwenhuizen 2010, p. 246.
Schoordijk 1997, p. 941-942.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 75: “(…) moet uit een geheel van
objectieve factoren blijken dat het wezenlijke doel van de betrokken transacties erin bestaat een belastingvoordeel te verkrijgen.”
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9.4.3.3
Subjectief element en economische realiteit
In de vorige paragraaf is vastgesteld dat de vraag of voldaan is aan het subjectieve element van de misbruiktest moet worden beantwoord aan de hand van objectieve feiten
en omstandigheden. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op het subjectieve element. Daarbij staat de vraag centraal wanneer nu voldaan is aan het criterium dat het
wezenlijke doel van de transacties het behalen van een belastingvoordeel is. Het HvJ
omschrijft misbruik regelmatig als een volstrekt kunstmatige constructie die geen verband houdt met de economische realiteit en alleen bedoeld is om een fiscaal voordeel
te verkrijgen.72 Het begrip “economische realiteit” wordt echter nergens in de rechtspraak nader uitgelegd. Op andere plaatsen, zoals in het arrest Halifax, omschrijft het
HvJ misbruik als transacties die niet zijn verricht in het kader van normale handels
transacties, maar uitsluitend om de door het Unierecht toegekende voordelen onverschuldigd te verkrijgen.73 Dit roept de vraag op hoe deze begrippen in het kader van
het subjectieve element van de misbruiktest moeten worden opgevat.
A-G Poiares Maduro is van mening dat de transacties voldoen aan het subjectieve element van de misbruiktest wanneer zij geen enkel ander doel hebben dan het toepasselijk maken van de bepalingen van Unierecht in strijd met hun bedoeling.74 De transacties mogen dan geen andere economische verklaring hebben dan het btw-voordeel.
De A-G noemt dit het element van de autonomie.75 Even verderop schrijft hij dat het
verbod van misbruik van recht niet meer relevant is, als de economische activiteit een
andere verklaring kan hebben dan het behalen van belastingvoordelen.76
In het arrest Halifax volgt het HvJ de A-G in zijn analyse. Het HvJ geeft namelijk aan
dat het verbod van onrechtmatige praktijken niet geldt, wanneer voor de betrokken
economische activiteit een andere verklaring bestaat dan de loutere verkrijging van
belastingvoordelen.77 Het HvJ draagt de nationale rechter in dit verband op de werkelijke inhoud en betekenis van de betrokken handelingen vast te stellen. De nationale
rechter kan daarbij het kunstmatige karakter van de handelingen en banden van juri-

72

73
74
75
76
77

O.a. HvJ 22 mei 2008 C-162/07 (Ampliscientifica en Amplifin) ECLI:EU:C:2008:301 punt 28, HvJ 27 oktober
2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 51 en HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey)
ECLI:EU:C:2013:409 punt 45. In dat laatste arrest spreekt het HvJ overigens van de economische en commerciële realiteit.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 69.
Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03
(University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 70.
Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03
(University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 87.
Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03
(University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 89.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 75.
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dische, economische en/of persoonlijke aard tussen de betrokken ondernemers in aanmerking nemen.78
In de zaak Weald Leasing betoogt A-G Mazák dat de term normale handelstransacties
betrekking heeft op de vraag of sprake is van een louter kunstmatige constructie die in
wezen is opgezet om een belastingvoordeel te verkrijgen en niet om andere commerciële redenen. Volgens hem gaat het erom of partijen onder normale commerciële voorwaarden handelen. Daarbij acht hij het relevant of de transactie leidt tot commerciële
lasten en risico’s die gewoonlijk aan dergelijke transacties zijn verbonden. Daarmee
lijkt hij van mening te zijn dat een transactie die leidt tot extra commerciële lasten en
risico’s die vermeden hadden kunnen worden, een aanwijzing oplevert dat de transactie kunstmatig is.79 De A-G geeft op dit punt meer richting dan het HvJ zelf. Het HvJ
volstaat namelijk met de overweging dat met de term normale handelstransacties niet
bedoeld is dat de betrokken ondernemer de transacties gewoonlijk ook verricht. Volgens het HvJ vloeit de vaststelling van misbruik voort uit het voorwerp, de doelstelling
en de gevolgen van de handelingen.80
In zijn conclusie in de zaak RBS Deutschland Holdings geeft A-G Mazák aan dat aan het
subjectieve element van de misbruiktest is voldaan, wanneer er geen andere verklaring
voor de transacties is dan de loutere verkrijging van belastingvoordelen. Als voorbeelden van een andere verklaring noemt de A-G economische doelstellingen die worden
bereikt met marketing, organisatie en kosteneffectiviteit.81 Dezelfde benadering blijkt
uit andere zaken over misbruik van recht in de btw.82 De andere verklaring voor de
transacties moet wel een reële en niet slechts een mogelijke verklaring zijn.83
Hoewel zij geen betrekking hebben op de btw, geven de Deense zaken over de doorstroomvennootschappen inzicht in de wijze waarop volgens het HvJ zou moeten worden getoetst of het wezenlijke doel van de transacties het belastingvoordeel is. Zo vindt
het HvJ het een aanwijzing voor misbruik dat de tussengeschoven vennootschap de
interest vrijwel meteen en vrijwel volledig doorsluist. Ook de omstandigheid dat slechts
78

79

80
81
82

83
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HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 81. De A-G en het HvJ lijken een
strenge maatstaf aan te leggen (enig doel), maar hierop heeft het HvJ in HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part
Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 45 een belangrijke verduidelijking aangebracht. Het gaat namelijk om het
wezenlijke doel van de transacties. Zie ook paragraaf 9.3.2.1.
Conclusie A-G Mazák 26 oktober 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:633 punt 33. Aldus ook:
Saydé 2016, p. 86, die o.a. een transactie die leidt tot extra kosten die eenvoudig te vermijden zijn, een voorbeeld van een economisch irrationele transactie vindt. Een ander voorbeeld is volgens Saydé een fysieke of
contractuele omweg die ingewikkelder is dan noodzakelijk.
HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 43-44.
Conclusie A-G Mazák 30 september 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:566 punt
79.
Conclusie A-G Wathelet 16 september 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:606 punt 79-80,
HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 42 en 44, Conclusie A-G
Bobek 7 september 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:648 punt 98 en HvJ 22 november 2017
C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 60.
Conclusie A-G Bobek 7 september 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:648 punt 101.
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een onbeduidende winst in de doorstroomvennootschap achterblijft, is voor het HvJ
een indicatie voor misbruik. Andere aanwijzingen zijn het ontbreken van een andere
economische activiteit buiten het doorsluizen van de interest en het feit dat de doorstroomvennootschappen niet wezenlijk vrij over de ontvangen interest kunnen beschikken.84 Dit duidt erop dat het HvJ voor de vaststelling van het wezenlijke doel van
de transacties een economische invalshoek hanteert.
In de literatuur is deze economische invalshoek voor de toepassing van het subjectieve
element in de misbruiktest ook terug te vinden. Volgens Swinkels is bijvoorbeeld sprake van misbruik wanneer de transacties geen normale, commerciële relevantie hebben
buiten het btw-voordeel.85 Nieuwenhuizen en Saydé achten het subjectieve element
van de misbruiktest vervuld, wanneer er voor de transacties, afgezien van het belastingvoordeel, geen reële, economisch rationele verklaring bestaat.86 Ook de Commissie Misbruik van recht van de Vereniging voor Belastingwetenschap spreekt in dit verband over transacties die geen economisch en commercieel reële situatie
weerspiegelen.87
Baerentzen werkt dit in een analyse van de Deense zaken over de doorstroomvennootschappen nader uit. Zij merkt op dat het HvJ in het kader van de misbruiktest de transacties niet op hun “legal substance” maar op hun “economical substance” beoordeelt.88
De misbruiktest van het HvJ is volgens Baerentzen een economische test, gebaseerd op
noties uit het dagelijkse commerciële leven, zoals winst, verlies en kosten en op kenmerken van markttransacties, zoals risico en winst.89 Op basis van economische theorieën komt zij tot een aantal aanwijzingen die misbruik kunnen onderscheiden van
legitieme belastingplanning. Onder andere acht zij van belang of de onderneming buiten het belastingvoordeel redelijkerwijs winst kan verwachten van de transacties.90 In
het geval van tussengeschoven lichamen acht zij relevant wie feitelijk de controle heeft,
bijvoorbeeld in gevallen die niet contractueel zijn afgedekt. Vaak blijkt de onderneming
die de structuur heeft opgezet de volledige controle te hebben, wat suggereert dat dezelfde voordelen ook zonder de tussengeschoven entiteit hadden kunnen worden behaald. In dat geval ontbeert het tussengeschoven lichaam economische “substance”.91
Verder vindt zij een aanwijzing voor misbruik in de omstandigheid dat de stappen in
de structuur zodanig vooraf bepaald zijn, dat werkelijke marktinvloeden en risico’s
ontbreken.92 Ten slotte is er volgens Baerentzen ook een aanwijzing voor misbruik,
84
85
86
87
88
89
90
91
92

HvJ 26 februari 2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134
punt 127-132.
Swinkels 2009, p. 24.
Nieuwenhuizen 2010, p. 246-247 en Saydé 2016, p. 84-85.
Commissie Misbruik van recht 2016, p. 95-96.
Baerentzen 2020, p. 25.
Baerentzen 2020, p. 40.
Baerentzen 2020, p. 41.
Baerentzen 2020, p. 42.
Baerentzen 2020, p. 44.
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wanneer de transacties met het tussengeschoven lichaam (vermijdbare) extra bureaucratie voor de betrokken onderneming opleveren.93
Deze aanwijzingen komen overeen met die van Saydé, die spreekt over een contractuele omweg die ingewikkelder is dan noodzakelijk om de betrokken activiteiten uit te
oefenen. Saydé vat dit als volgt kernachtig samen:
“In short, artificial transactions typically entail avoidable real-life costs, or at the least
do not create any real-life value.”94
Op het eerste gezicht lijken de aanwijzingen van Baerentzen weinig raakvlakken met
de btw te hebben. Zij zijn nogal toegesneden op commerciële ondernemingen, terwijl
btw-ontwijkingsstructuren zich vaak voordoen bij overheden en non-profitinstellingen. Bovendien is het criterium van winst verwachten moeilijk te rijmen met het
btw-systeem, omdat het maken van winst geen eis is voor onderworpenheid aan de
btw.95 Toch zijn de aanwijzingen met enige aanpassing naar mijn mening ook bruikbaar om in btw-zaken te toetsen of het wezenlijke doel van de transacties het btw-voordeel is. Voor de btw zou dan een aanwijzing kunnen zijn dat de transacties zonder het
belastingvoordeel economisch onvoordelig zijn. Verder zou een aanwijzing kunnen
liggen in de omstandigheid dat de transacties geen of nauwelijks waarde toevoegen. De
aanwijzingen over de controle of beslissingsmacht, over het ervaren van marktinvloeden en het lopen van risico’s bij de transacties en over de vermijdbare kosten of bureaucratie zijn ook toepasbaar in btw-zaken.
Hieruit kunnen conclusies getrokken worden over de betekenis van de termen economische realiteit en normale handelstransacties in het kader van het subjectieve element
van de misbruiktest. Uit de analyse van de rechtspraak en de literatuur komt naar voren dat dit twee manieren zijn om in wezen hetzelfde verschijnsel uit te drukken, namelijk het aanleggen van een objectief, economisch criterium om te bepalen of er voor
de betrokken transacties nog andere, reële economische doelen zijn dan het btw-voordeel. Men zou kunnen zeggen dat de situatie die partijen contractueel hebben gecreëerd, wordt vergeleken met een “normale” situatie.96
Kortom, bij het subjectieve element van de misbruiktest gaat het om de economische
rationaliteit van de transacties.97 In deze zin moet wellicht ook de door het HvJ regel-

93
94
95
96
97
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Baerentzen 2020, p. 45.
Saydé 2016, p. 86.
Zie artikel 9, lid 1, Btw-richtlijn: “Als „belastingplichtige” wordt beschouwd eenieder die, op ongeacht welke
plaats, zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit.”
Aldus: Commissie Misbruik van recht 2016, p. 94-95 en Van Doesum & Nellen 2020, p. 216-217 .
Aldus ook: Saydé 2016, p. 86.
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matig gebezigde term commerciële realiteit worden begrepen.98 In paragraaf 8.3.2 is
echter al geconstateerd dat het HvJ niet bepaald consistent is in zijn terminologie met
betrekking tot de economische respectievelijk de economische en commerciële realiteit. Bovendien gebruikt het HvJ de term commerciële realiteit zowel binnen99 als buiten het kader van misbruik100, hetgeen het er voor de lezer niet duidelijker op maakt
wat het HvJ nu precies wil zeggen. Het heeft dan ook de voorkeur om in het kader van
het subjectieve element van de misbruiktest te spreken over economische rationaliteit.
9.4.3.4
Voorbeeldcasus subjectief element
Om de werking van het subjectieve element te demonstreren, pas ik het toe op een
fictieve casus, waarin een belastingplichtige de keuze heeft uit twee op zich geaccepteerde vormen waarin hij zijn transacties kan verrichten. De casus is als volgt.101
De Franse verzekeringsmaatschappij A heeft een Nederlandse dochtermaatschappij X
BV die zich eveneens bezighoudt met het verzekeringsbedrijf. A Frankrijk beheert de
effectenportefeuille van X BV en brengt hiervoor een vergoeding in rekening. Het uitvoeren van vermogensbeheer valt niet onder de vrijstelling van artikel 135, lid 1, onderdeel f, Btw-richtlijn voor handelingen met betrekking tot effecten. De dienst van A
is dus belast met btw. Op grond van artikel 44 Btw-richtlijn is de plaats van de dienst
Nederland. De heffing is op grond van artikel 196 Btw-richtlijn102 verlegd naar X BV,
die deze btw niet in aftrek kan brengen.
A en X BV kunnen er echter ook voor kiezen om de vermogensbeheerdienst aan X BV
te laten verrichten via een vaste inrichting in Nederland. Tussen A en haar vaste inrichting in Nederland kunnen op grond van het arrest FCE Bank in beginsel geen belastbare handelingen plaatsvinden.103 Anderzijds kan (de vaste inrichting van) A in Neder-

98

99
100

101
102
103

O.a. HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 42, HvJ 22 februari 2018 C-396/16 (T-2)
ECLI:EU:C:2018:109 punt 43, HvJ 5 juli 2018 C-544/16 (Marcandi) ECLI:EU:C:2018:540 punt 45, HvJ 22
november 2018 C-295/17 (MEO) ECLI:EU:C:2018:942 punt 43, HvJ 2 mei 2019 C-224/18 (Budimex)
ECLI:EU:C:2019:347 punt 27 en HvJ 7 mei 2020 C-547/18 (Dong Yang Electronics) ECLI:EU:C:2020:350
punt 31.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 42.
O.a. HvJ 22 februari 2018 C-396/16 (T-2) ECLI:EU:C:2018:109 punt 43, HvJ 5 juli 2018 C-544/16 (Marcandi)
ECLI:EU:C:2018:540 punt 45, HvJ 22 november 2018 C-295/17 (MEO) ECLI:EU:C:2018:942 punt 43, HvJ 2
mei 2019 C-224/18 (Budimex) ECLI:EU:C:2019:347 punt 27 en HvJ 7 mei 2020 C-547/18 (Dong Yang Electronics) ECLI:EU:C:2020:350 punt 31.
De casus is gebaseerd op de feiten in HR 20 augustus 1997 nr. 32 510 ECLI:NL:HR:1997:AA3267. De casus is
aangepast aan de huidige regelgeving en er is een element aan toegevoegd, namelijk de vaste inrichting.
In Nederland: artikel 12, lid 2, Wet OB.
HvJ 23 maart 2006 C-210/04 (FCE Bank) ECLI:EU:C:2006:196 punt 35-37. Volgens het HvJ is dit slechts anders, wanneer de vaste inrichting autonoom is in die zin dat zij zelf het economische bedrijfsrisico draagt.
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land een fiscale eenheid vormen met X BV, waardoor de vermogensbeheersdienst van
de vaste inrichting aan X BV eveneens buiten de heffing blijft.104
Wanneer is het wezenlijke doel van het tussenschakelen van de vaste inrichting en de
transacties met die inrichting nu het behalen van een belastingvoordeel? Uit het arrest
WebMindLicenses kan worden afgeleid dat dit het geval is wanneer de vaste inrichting
niet de geschikte structuur heeft voor wat betreft mensen en technische middelen om
de vermogensbeheerdienst uit te voeren.105
Verder kan een aanwijzing zijn gelegen in de omstandigheid dat de dienstverlening
door de vaste inrichting niet of nauwelijks waarde toevoegt ten opzichte van een rechtstreekse dienstverlening door het hoofdhuis van A. Daarbij speelt ook een rol dat de
risico’s met betrekking tot het vermogensbeheer bij het hoofdhuis in Frankrijk liggen.
Als de vaste inrichting, naast het vermogensbeheer voor X BV, geen andere economische activiteiten ontwikkelt, vormt dat ook een indicatie dat voldaan is aan het subjectieve element van de misbruiktest. Gezien de aanwezigheid van X BV op de Nederlandse verzekeringsmarkt ligt het niet voor de hand dat de vaste inrichting van A zich ook
op die markt zal begeven. Een contra-indicatie zou echter kunnen zijn dat objectief
komt vast te staan dat de vaste inrichting zich gaat toeleggen op de Nederlandse markt
voor vermogensbeheer. Verder is het zeer goed mogelijk dat het tussenschakelen van
de vaste inrichting en het verrichten van transacties met die vaste inrichting tot vermijdbare extra kosten en werk leidt en dus tot een vermindering van de efficiency in
het A-concern. Ook dat is een indicatie dat het wezenlijke doel van de transacties het
belastingvoordeel is. Vaak zal het hierbij overigens aankomen op een combinatie van
bovengenoemde factoren waardoor objectief kan worden vastgesteld dat de betrokken
transacties economisch niet rationeel zijn.
Uit het bovenstaande blijkt dat het aanwenden van een op zichzelf geaccepteerde vorm
voor de transacties toch kan leiden tot de conclusie dat het wezenlijke doel van de
transacties het verkrijgen van een belastingvoordeel is. Naar mijn mening is deze conclusie logisch. Het kenmerkende van misbruik is namelijk dat de transacties allemaal
op zichzelf beschouwd volkomen geaccepteerd zijn, maar dat het onderlinge verband

104 Op grond van het arrest HR 14 juni 2002 nr. 35 976 ECLI:NL:HR:2002:AD6434 r.o. 3.3.4 maakt het buitenlandse hoofdhuis van een vaste inrichting deel uit van de fiscale eenheid waartoe de vaste inrichting behoort.
Dat betekent dat de diensten van het buitenlandse hoofdhuis aan de vaste inrichting of enig ander onderdeel
van de fiscale eenheid buiten de heffing blijft. Het is overigens twijfelachtig of een dergelijke structuur nog wel
kan werken. In HvJ 17 september 2014 C-7/13 (Skandia) ECLI:EU:C:2014:2225 punt 29-31 is namelijk geoordeeld dat de vaste inrichting opgaat in een andere belastingplichtige, namelijk de fiscale eenheid, en dat de
diensten van het hoofdhuis niet worden verricht aan de vaste inrichting maar aan de fiscale eenheid en dus
belastbaar zijn. Zie voor een identiek oordeel in het omgekeerde geval dat het hoofdhuis in het buitenland
deel uitmaakt van een fiscale eenheid: HvJ 11 maart 2021 C-812/19 (Danske Bank) ECLI:EU:C:2021:196 punt
26-30. De Hoge Raad heeft tot nu toe nog niet de gelegenheid gehad opnieuw over een dergelijke casus te
oordelen.
105 HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 45.
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ervan en de feiten en omstandigheden waarmee de transacties gepaard gaan, maken
dat sprake is van misbruik.
Het gebruik van de term economische rationaliteit in het kader van het subjectieve
element van de misbruiktest voorkomt overigens ook verwarring die de term economische realiteit in combinatie met kunstmatigheid mogelijk veroorzaakt. Die verwarring bestaat erin dat men het onderscheid tussen het rechtsinstrument misbruik van
recht en het rechtsinstrument schijnhandelingen uit het oog zou kunnen verliezen.106
In paragraaf 4.4 is namelijk vastgesteld dat – kort weergegeven – schijnhandelingen
gekenmerkt worden door het feit dat de gepresenteerde rechtshandelingen niet bestaan. Er zijn dan in het geheel geen rechtshandelingen verricht of er zijn andere
rechtshandelingen verricht. De vaststelling dat sprake is van schijnhandelingen heeft
betrekking op het feitelijke aspect van de rechtsvinding en leidt tot de constatering van
belastingontduiking met alle mogelijke gevolgen van dien.
Een concreet voorbeeld kan ontleend worden aan het arrest Henfling.107 Stel dat in die
zaak zou blijken dat de organisator van de weddenschappen met de plaatselijke wedkantoren slechts op papier was overeengekomen dat die kantoren op eigen naam handelden bij de registratie van weddenschappen, maar dat zij in feite waren overeengekomen dat de wedkantoren op naam en voor rekening van de organisator handelden.108
De rechtswil van partijen is dan gericht op een bemiddelingsovereenkomst en niet op
een overeenkomst van dienstverlening in commissie. In dat geval is sprake van schijnhandelingen en wordt voor de btw-heffing aangeknoopt bij het feitelijke handelen van
partijen. Dit is een heel andere feitelijke situatie dan die in het voorbeeld van het verzekeringsconcern, waarin de rechtswil van de betrokken partijen juist wel is gericht op
de overeenkomsten met de vaste inrichting en die overeenkomsten ook feitelijk worden nageleefd. Het rechtsinstrument misbruik van recht vindt dus toepassing in gevallen waarin partijen de door hen gepresenteerde rechtshandelingen ook daadwerkelijk
verrichten.
9.4.3.5
Subjectief element: de omvang van het referentiekader
Na het voorgaande komt de vraag op van welke transacties het wezenlijke doel dan
precies moet worden vastgesteld. Die vraag is aan de orde in het arrest Cussens e.a.109
In het kader van de beoordeling van het subjectieve element van de misbruiktest vraagt
106 Saydé 2016, p. 91 betoogt dat het gebruik van de term economische realiteit in het kader van het subjectieve
element (in zijn terminologie: the artificiality requirement) er logischerwijze toe leidt dat misbruik wordt
gelijkgesteld aan schijnhandelingen. Ik volg hem daarin niet, omdat uit de rechtspraak van het HvJ volgt dat
het nu juist niet gaat om gevallen van schijnhandelingen, maar ik zie wel het risico dat beide rechtsinstrumenten in de praktijk onvoldoende van elkaar onderscheiden worden.
107 HvJ 14 juli 2011 C-464/10 (Henfling e.a.) ECLI:EU:C:2011:489
108 Het lijkt erop dat het HvJ in HvJ 14 juli 2011 C-464/10 (Henfling e.a.) ECLI:EU:C:2011:489 punt 42 die situatie op het oog heeft.
109 HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881.
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de Ierse rechter zich in deze zaak af of hij alleen moet kijken naar de handelingen vóór
de verkoop of naar de doelstelling van Cussens e.a. als geheel.
A-G Bobek wijst de tweede optie af. Over deze optie merkt hij droog op:
“(…) dat als het net maar breed genoeg wordt uitgeworpen, (…), er altijd wel een
economisch motief kan worden gevonden dat meer omvat dan de “loutere” verkrijging
van een belastingvoordeel. Een dergelijke benadering zou feitelijk verhinderen dat
ooit aan het subjectieve criterium wordt voldaan.”110
Het HvJ wijst erop dat het verbod van misbruik van recht er alleen toe leidt dat de
transacties die het misbruik vormen buiten beschouwing worden gelaten. Op de transacties die geen misbruik vormen, moeten de relevante btw-bepalingen echter gewoon
worden toegepast. Dat betekent dat ook het doel van de transacties afzonderlijk moet
worden beoordeeld.111
Hieruit volgt dat de beoordeling of voldaan is aan het subjectieve element van de misbruiktest op transactieniveau plaatsvindt. Het HvJ lijkt hierop echter een verfijning aan
te brengen in het arrest Weald Leasing.112
In dat arrest gaat het om een leasemaatschappij die bedrijfsmiddelen least aan een met
haar verbonden verzekeringsmaatschappij. Volgens de Engelse btw-wetgeving geldt als
maatstaf van heffing voor diensten tussen verbonden personen de normale waarde.
Om deze regeling te ontwijken wordt er een vennootschap van een derde tussen de
leasemaatchappij en de verzekeringsmaatschappij geschoven, die de bedrijfsmiddelen
leaset van de leasemaatschappij en vervolgens aan de verzekeringsmaatschappij.
Volgens dit arrest acht het HvJ het ook mogelijk dat bepaalde contractvoorwaarden
van een transactie misbruik opleveren. Dit is vooral het geval, aldus het HvJ, als de
leasevergoeding abnormaal laag is en niet beantwoordt aan enige economische realiteit. 113 De vraag is of deze verfijning voor de toepassing van het subjectieve element
van de misbruiktest enig verschil maakt. In de literatuur zijn niet of nauwelijks aanknopingspunten te vinden voor het antwoord op deze vraag.114 Wel wijst Swinkels erop
dat het misbruik in deze zaak zit in de lage leasevergoeding en het tussenschuiven van
110
111
112
113

Conclusie A-G Bobek 7 september 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:648 punt 104.
HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 57.
HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804.
HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 39. Zie ook Conclusie A-G Mazák 26 oktober 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:633 punt 21, waarin de A-G aangeeft dat bij
een lease tegen een kunstmatig lage vergoeding slechts dat onderdeel van de transactie in strijd is met het doel
van de Zesde richtlijn en niet de lease zelf.
114 O.a. Vroon 2011, p. 7, Kavelaars 2011, p. 1182-1183 en Merkx 2011, p. 1577-1578, constateren slechts dat de
contractvoorwaarden misbruik kunnen opleveren. Kavelaars verbindt er echter wel gevolgen aan voor de
herdefiniëring. Dat onderwerp komt in paragraaf 9.5 aan de orde.
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de vennootschap van de niet-verbonden derde.115 Naar mijn mening is zijn analyse
juist. Dat betekent dat beoordeeld moet worden of er voor de transacties met de tussengeschoven vennootschap, afgezien van het btw-voordeel, economisch rationele redenen zijn. De nuancering van het HvJ in het arrest Weald Leasing maakt dus voor de
toepassing van het subjectieve element van de misbruiktest geen verschil.
9.4.3.6
Subjectief element en rechtszekerheidsbeginsel
In paragraaf 9.4.3.3 is vastgesteld dat het subjectieve element van de misbruiktest dient
om vast te stellen of de betrokken transacties naast het btw-voordeel nog een ander,
economisch rationeel doel dienen. In deze paragraaf staat de achtergrond van dit subjectieve element van de misbruiktest centraal.
Om te beginnen zij nog maar eens benadrukt dat het de belastingplichtige vrijstaat zijn
activiteiten zo vorm te geven dat zijn belastingschuld beperkt blijft. In het arrest Halifax wijst het HvJ nadrukkelijk op dit uitgangspunt.116 In zijn conclusie in de zaken
Halifax, BUPA Hospitals en University of Huddersfield voegt A-G Poiares Maduro aan
dit uitgangspunt toe dat het normatieve doel van het verbod van misbruik van recht in
het kader van het btw-stelsel juist is de mogelijkheden vast te stellen die het gemeenschappelijke btw-stelsel voor de belastingplichtigen heeft opengelaten. De A-G wijst
erop dat daarbij rekening moet worden gehouden met de beginselen van rechtszekerheid en bescherming van gewettigd vertrouwen van de belastingplichtigen.117
Het rechtszekerheidsbeginsel brengt met zich mee dat de Unieregeling met zekerheid
kenbaar en dat de toepassing ervan voor de belastingplichtigen voorzienbaar is.118 Het
hierboven geformuleerde uitgangspunt in combinatie met het rechtszekerheidsbeginsel brengt dus met zich mee dat de belastingplichtige in beginsel erop mag rekenen dat
de door hem verrichte transacties de btw-gevolgen hebben die de tekst van de betrokken bepaling van de Btw-richtlijn (en de nationale wet ter uitvoering van die richtlijn)
aan die transacties verbindt. In het kader van het subjectieve element van de misbruiktest prevaleert het rechtszekerheidsbeginsel dus als de betrokken transacties naast het
btw-voordeel een ander, economisch rationeel doel dienen.

115 Swinkels 2011, p. 225.
116 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 73. Aldus ook o.a.: HvJ 21 februari
2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 47, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing)
ECLI:EU:C:2010:804 punt 27, HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:810 punt 54 en HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832
punt 42.
117 Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03
(University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 85.
118 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 72. Aldus ook o.a.: Conclusie A-G
Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03 (University of
Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 41 en conclusie A-G Bobek 7 september 2017 C-251/16 (Cussens
e.a.) ECLI:EU:C:2017:648 punt 79.
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De mogelijkheid dat het rechtszekerheidsbeginsel moet terugtreden, ontstaat pas wanneer de betrokken transacties geen ander wezenlijk, economisch rationeel doel hebben
dan het verkrijgen van een btw-voordeel. In dit verband merkt A-G Poiares Maduro op
dat het subjectieve element van de misbruiktest ertoe dient te voorkomen dat de belastingdienst een te grote beoordelingsmarge krijgt bij de beslissing welke doelstelling van
een transactie dominant is. Dat zou te veel onzekerheid creëren omtrent de rechtmatige keuzes van belastingplichtigen. Daardoor zouden activiteiten die op zakelijke overwegingen berusten en dus beschermd behoren te worden, bemoeilijkt worden.119
Ook in de literatuur wordt het subjectieve element van de misbruiktest gekoppeld aan
het rechtszekerheidsbeginsel.120 Zo betoogt IJzerman dat het subjectieve element de
rechtszekerheid voor de belastingplichtige garandeert.121 Ook Nieuwenhuizen merkt
op dat het subjectieve element van de misbruiktest toetst of de wetstoepassing voor de
belastingplichtige kenbaar is.122 Saydé schrijft dat een transactie die is opgezet om een
“regulatory benefit” te verkrijgen, niet volstaat om misbruik te constateren. Daarvoor
moet de transactie ook kunstmatig zijn.123 Volgens Saydé start de beoordeling van het
objectieve element van de misbruiktest bij de kunstmatigheidsvoorwaarde. De functie
van die voorwaarde is volgens Saydé namelijk om de legitimiteit van kunstmatige handelingen te beoordelen.124 Daaruit valt af te leiden dat ook hij het subjectieve element
noodzakelijk acht vanwege zijn functie voor de rechtszekerheid.
Lang daarentegen ziet de noodzaak van het subjectieve element niet. Hij is van mening
dat alleen de vraag of het belastingvoordeel in strijd is met het doel van de richtlijn- of
wetsbepaling, relevant is. Doel en strekking van die bepaling moeten volgens hem altijd
prevaleren en niet alleen als aan het subjectieve element is voldaan. Daarom moet het
subjectieve element geen rol spelen in de beoordeling of een transactie kunstmatig is. 125
Naar mijn mening verliest Lang hier het eerder gememoreerde uitgangspunt van de
rechtspraak van het HvJ uit het oog: de door het recht beschermde vrijheid van belastingplichtigen om hun activiteiten zo in te richten als hun geraden voorkomt. Daarbij
mogen zij hun transacties in beginsel zo vorm geven dat hun belastingschuld beperkt
blijft. Een inbreuk op dit uitgangspunt vereist omwille van de rechtszekerheid een
rechtvaardiging die afbakent waar juridisch aanvaardbare belastingplanning ophoudt
en juridisch onaanvaardbare belastingontwijking begint. Bij nadere beschouwing blijkt
ook Lang niet aan een toetsing van het subjectieve element te ontkomen. Deze maakt
119 Conclusie A-G Poiares Maduro 7 april 2005 C-255/02 (Halifax e.a.), C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03
(University of Huddersfield) ECLI:EU:C:2005:200 punt 89.
120 De hierna aangehaalde auteurs schrijven niet specifiek over de btw maar over het rechtsinstrument misbruik
van recht in het algemeen. Daarom zijn hun analyses ook in het kader van de btw relevant.
121 IJzerman 1991, p. 108. Aldus ook: Weber 2013, p. 257.
122 Nieuwenhuizen 2010, p. 246.
123 Saydé 2016, p. 83-84.
124 Saydé 2016, p. 94.
125 Lang 2011, p. 449.
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in zijn redenering echter deel uit van de beoordeling van het objectieve element in de
misbruiktest en de vaststelling van de feiten.126
Het subjectieve element van de misbruiktest dient dus om de gerechtvaardigde verwachtingen van de belastingplichtigen met betrekking tot de toepassing van de
Btw-richtlijn en de nationale wet ter uitvoering van die richtlijn, te beschermen. Het
vormt de weerspiegeling van het rechtszekerheidsbeginsel en het vervult daarmee de in
hoofdstuk 4 vastgestelde rechtsbeschermende functie van het rechtsinstrument misbruik van recht. De vaststelling dat voldaan is aan dit element is een noodzakelijke,
maar niet voldoende voorwaarde voor de vaststelling van misbruik en de toepassing
van het rechtsinstrument misbruik van recht.127 Het is van wezenlijk belang om het
rechtszekerheidsbeginsel tot gelding te brengen en kan dus niet gemist worden.
9.4.4

Koppeling major en minor: het objectieve element

9.4.4.1
Economische realiteit en neutraliteitsbeginsel
In paragraaf 9.4.1 is vastgesteld dat in het objectieve element van de misbruiktest de
minor van de transacties en hun doel (het subjectieve element) wordt gekoppeld aan
de major van de richtlijnbepaling en het daarmee beoogde doel. Daarbij is aangegeven
dat de werking van het neutraliteitsbeginsel zichtbaar wordt bij de koppeling van de
major en de minor. Dit aspect wordt in deze paragraaf nader uitgewerkt.
Daarvoor moet eerst nog eens de aandacht worden gericht op het begrip economische
realiteit. In paragraaf 9.4.3.3 is vastgesteld dat dit begrip in het kader van het subjectieve element een toetsing behelst van de normaliteit van de handelingen. Het begrip
economische realiteit moet in dat verband worden opgevat als economische rationaliteit. Van Doesum en Nellen onderscheiden in het kader van het rechtsinstrument echter nog een andere verschijningsvorm van het begrip economische realiteit, namelijk
die van instrument om de objectieve aard en inhoud van de betrokken transacties vast
te stellen. Het gaat hier om de vaststelling van de btw-realiteit128, zoals die ook in
hoofdstuk 8 aan de orde is geweest.
Zoals hierna zal blijken, komt in de koppeling van de major (de tekst en het doel van
de betrokken bepaling) en de minor (de transacties en het objectief vastgestelde doel
126 Lang 2011, p. 449-450. Hij concludeert overigens uit het arrest Emsland-Stärke dat, in het geval van samenwerking van partijen, sprake is van schijnhandelingen en dat er dus geen sprake is van uitvoer en invoer. Die
conclusie deel ik niet. Het zou kunnen zijn dat de overeenkomsten met de Zwitserse afnemers in werkelijkheid niet golden en dus schijnhandelingen waren, maar dat blijkt niet uit de feiten. Die vaststelling leidt echter
niet tot de conclusie dat dan ook de vervoersbewegingen en dus de feitelijke uitvoer en invoer niet hebben
plaatsgevonden.
127 Vervulling van het subjectieve element van de misbruiktest is niet voldoende voor de vaststelling van misbruik, omdat de transacties ook moeten voldoen aan het objectieve element van de misbruiktest, namelijk dat
zij leiden tot een btw-voordeel in strijd met het doel van de betrokken bepaling van de Btw-richtlijn.
128 Van Doesum & Nellen 2020, p. 218.
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daarvan) de economische realiteit als btw-realiteit naar voren. Van Kesteren merkt
over het leerstuk van de wetsontduiking op dat de koppeling van de major van de wetsbepaling met de minor van de transacties leidt tot een “first reaction”, maar dat de
confrontatie van die eerste reactie met het wezen van de transacties duidelijk maakt dat
de wet wordt gefrustreerd.129 Het arrest Halifax is daarvan een voorbeeld.130
In dat arrest roept Halifax een complex aan transacties in het leven, waarvan het doel
is om vrijwel volledige aftrek van btw te verkrijgen op de bouw van call centers die zij
voor haar vrijgestelde bankdiensten gebruikt. De financiële middelen voor de bouw
komen van begin af aan volledig uit het vermogen van Halifax zelf. De transacties die
de aftrek mogelijk moeten maken, verricht zij met vennootschappen waarvan zij de
enig aandeelhouder is. De keten van transacties van Halifax met haar dochtervennootschappen resulteert erin dat Halifax de call centers kan gebruiken voor haar vrijgestelde handelingen. In economische zin verschilt de door Halifax gecreëerde situatie niet
van die waarin zij rechtstreeks een transactie met de aannemer had verricht voor de
bouw van de call centers. In die laatste situatie had Halifax slechts een fractie van de
totale btw kunnen aftrekken.
Dit voorbeeld maakt twee zaken duidelijk. Ten eerste blijkt eruit dat de economische
realiteit – de btw-realiteit - van het complex van transacties in wezen die van een rechtstreekse transactie van Halifax met de aannemer is. Ten tweede, en in het verlengde
van het eerste punt, maakt het voorbeeld duidelijk dat het neutraliteitsbeginsel wordt
geschonden wanneer in het geval van Halifax de aftrek van de volledige btw op de
bouwkosten wordt toegestaan.131
Een ander voorbeeld is het arrest Newey.132 Het HvJ overweegt in dat arrest:
“ Gelet op de economische realiteit van de handelsbetrekkingen tussen, enerzijds, Newey, Alabaster en de kredietgevers, en anderzijds Newey, Alabaster en Wallace Barnaby, (…), kan niet worden uitgesloten dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde
diensten daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk voor de doeleinden van Newey
zijn gebruikt en benut.”133
Met andere woorden: wanneer Newey met zijn transacties in economische zin geen
andere situatie heeft gecreëerd dan het verrichten van kredietbemiddelingsdiensten en
het inkopen van reclamediensten in het Verenigd Koninkrijk, is dat de economische
realiteit waarbij de btw-heffing moet aanknopen. Het is dan in strijd met het neutraliteitsbeginsel als er op de reclamediensten ten behoeve van Newey geen btw drukt. Dat
129
130
131
132
133
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Van Kesteren 1994, p. 86.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121.
Zie ook: HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 80.
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409
HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 48.
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btw-voordeel is dan in strijd met doel en strekking van de betrokken richtlijnbepaling
omtrent de plaats van de dienst.134
De conclusie van deze analyse is tweeledig. Ten eerste blijkt dat de koppeling van de
transacties en het daarmee beoogde doel (het subjectieve element) met de fiscale
rechtsnorm duidelijk maakt welke economische (btw-)realiteit de belastingplichtige in
wezen heeft gecreëerd met zijn transacties. Ten tweede maakt de koppeling duidelijk of
het met de transacties verbonden belastingvoordeel in strijd is met het beoogde doel
van de betrokken bepaling. Dat houdt in dat wordt beoordeeld of het neutraliteitsbeginsel wordt geschonden als op basis van deze transacties het belastingvoordeel wordt
toegekend. Daarmee kan een koppeling gelegd worden tussen het objectieve element
van de misbruiktest, de economische realiteit in de zin van btw-realiteit en het neutraliteitsbeginsel.
Het is echter geen automatisme dat volledig op btw-voordeel gerichte handelingen leiden tot strijd met het doel van de betrokken bepaling van de Btw-richtlijn. Dat zal
blijken in de volgende paragraaf.
9.4.4.2
Inspelen op onvolkomenheden in de regelgeving
In de vorige paragraaf is vastgesteld dat sprake is van een belastingvoordeel in strijd
met de bedoeling van de betrokken bepaling, als de toekenning van dat voordeel leidt
tot schending van het neutraliteitsbeginsel. De vraag is dan of dat ook geldt wanneer
een belastingplichtige inspeelt op een onvolkomenheid in de regelgeving.
Een dergelijke situatie kan zich voordoen als twee lidstaten een bepaling van de
Btw-richtlijn verschillend uitleggen of een transactie verschillend kwalificeren voor de
btw, waardoor een situatie van dubbele niet-heffing ontstaat. Van Kesteren en Soltysik
wijzen er terecht op dat het HvJ in veel gevallen niet toekomt aan een oordeel over
misbruik, omdat een uitleg van de bepaling over de plaats van de prestatie meestal
volstaat.135 In het arrest RBS Deutschland Holdings moest het HvJ zich echter wel uitspreken over de toelaatbaarheid van een structuur waarmee ingespeeld werd op de
verschillende btw-kwalificaties die het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gaven aan
lease. 136
Deze zaak gaat over leasetransacties met betrekking tot auto’s tussen RBS Deutschland
(RBSD), gevestigd in Duitsland, en de Vinci Group, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. RBSD koopt de auto’s van Vinci Fleet Services, die de auto’s heeft gekocht van autohandelaren in het Verenigd Koninkrijk. Aangezien RBSD niet in het Verenigd Ko134 In dit geval artikel 9, Zesde richtlijn. Overigens heeft de verwijzende rechter in de zaak Newey, het Upper
Tribunal, geoordeeld dat de transacties geen misbruik opleveren. Zie Upper Tribunal (Tax and Chancery
Chamber) 2 juni 2015 [2015] UKUT 300 (TCC), te vinden op www.bailii.org.
135 Van Kesteren & Soltysik 2007, p. 484.
136 HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810.
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ninkrijk is gevestigd, brengt zij de Engelse btw in aftrek op grond van artikel 17, lid 3,
onder a, Zesde richtlijn.137 Vervolgens leaset RBSD de auto’s aan Vinci, een andere
onderneming van de Vinci Group. In het Verenigd Koninkrijk is over deze lease geen
btw verschuldigd, aangezien het Verenigd Koninkrijk de lease als een dienst beschouwt
die in Duitsland plaatsvindt. Duitsland heft echter ook geen btw over de lease, omdat
zij de lease beschouwt als een levering die plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk. De
transacties leiden dus tot een situatie van dubbele niet-heffing.138
Het lijkt voor de hand liggend dat een combinatie van aftrek van voorbelasting enerzijds en niet-heffing anderzijds binnen de Europese Unie in strijd is met de uitgangspunten van de Btw-richtlijn. De btw is immers een algemene verbruiksbelasting die
strikt evenredig is aan de prijs van het goed of de dienst, ongeacht het aantal handelingen in de productie- en distributieketen, en die wordt geheven in alle fasen van de
productie en de distributie.139 Het HvJ oordeelt echter dat de leaseactiviteiten van
RBSD niet zijn vrijgesteld en dus een recht op aftrek van voorbelasting doen ontstaan.140 Hoewel de coherentie tussen aftrek en latere heffing volgens het HvJ in deze
situatie zoek is, rechtvaardigt dat niet dat de aftrekbepaling buiten toepassing wordt
gelaten.141 Het HvJ oordeelt ten slotte dat de transacties hebben plaatsgevonden tussen
twee niet-verbonden partijen, niet kunstmatig zijn en in het kader van normale handelstransacties in het kader van een reële economische activiteit zijn verricht.142
Saydé is uiterst kritisch over dit arrest. Hij is van mening dat het HvJ er onvoldoende
oog voor heeft dat de omweg van de leasetransacties via RBSD geen enkel economisch
rationeel doel dient, behalve het vermijden van btw-heffing over de lease.143 Waarschijnlijk heeft hij daar gelijk in, maar daarmee is nog niet gezegd dat het btw-voordeel
van de aftrek van voorbelasting is toegekend in strijd met de bedoeling van artikel 17,
lid 3, onder a, Zesde richtlijn. Die bepaling kent immers aftrek toe voor goederen en
diensten die worden gebruikt voor handelingen in het buitenland, waarvoor recht op
137 Deze bepaling luidt als volgt: “De Lid-Staten verlenen eveneens aan iedere belastingplichtige recht op aftrek
of op teruggaaf van de in lid 2 bedoelde belasting over de toegevoegde waarde, voor zover de goederen en
diensten worden gebruikt voor : a ) door de belastingplichtige in het buitenland verrichte handelingen in het
kader van de in artikel 4 , lid 2 , bedoelde economische activiteiten, waarvoor recht op aftrek zou ontstaan
indien zij in het binnenland plaats zouden vinden;“. Artikel 169, onder a, Btw-richtlijn luidt nagenoeg identiek.
138 Deze structuur kan sinds 1 januari 2010 niet meer werken. Sinds die datum is de lease van auto’s steeds belast
op de plaats waar de afnemer is gevestigd, of het nu een levering van goederen is of een dienst. Het maakt ook
niet uit of de afnemer nu een belastingplichtige is of een particuliere eindverbruiker. Zie artikel 44 en 56
Btw-richtlijn.
139 Preambule Btw-richtlijn, punt 5 en artikel 1, lid 2, Btw-richtlijn.
140 HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 37.
141 HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 43.
142 HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 50 -52. Deze overwegingen van het HvJ doen vermoeden dat de conclusie met betrekking tot misbruik anders zou kunnen zijn,
wanneer RBSD in Duitsland niet meer dan een brievenbusvennootschap zou zijn. Zie HvJ 17 december 2015
C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 45.
143 Saydé 2016, p. 92. Daarmee concentreert Saydé zich echter alleen op het subjectieve element van de misbruiktest. Ook Swinkels 2011, p. 226-227 laat zich kritisch uit over het arrest, vooral over de motivering.
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aftrek zou ontstaan als zij in de betrokken lidstaat zouden zijn verricht. Het probleem
zit hier ook helemaal niet in de aftrek van voorbelasting. Op zichzelf beschouwd is de
aftrek in dit geval namelijk niet in strijd met het neutraliteitsbeginsel, omdat normaliter de lease belast zou zijn in één van beide lidstaten. De neutraliteit wordt verstoord
door de onvolkomen harmonisatie van de btw-kwalificatie van leaseactiviteiten.144 In
een dergelijke situatie is betere harmonisatie een meer probate oplossing dan het in
stelling brengen van het rechtsinstrument misbruik van recht.145 De conclusie uit het
arrest is in ieder geval duidelijk: wanneer lidstaten er een verschillende kwalificatie van
transacties op na (blijven) houden, kunnen zij de belastingplichtige die van die situatie
gebruik maakt geen misbruik verwijten.146
Onduidelijk is of het oordeel van het HvJ in het arrest RBS Deutschland Holdings ook
geldt in situaties waarin belastingplichtigen inspelen op overgangsbepalingen. Deze
situatie doet zich voor in het arrest X BV over de intracommunautaire verwerving van
tandprothesen.147
X BV is een tandartsenpraktijk in Nederland die tandprothesen betrekt van een tandtechnicus in Duitsland. Op grond van de overgangsbepaling van artikel 370 Btw-richtlijn is de levering van tandprothesen in Duitsland belast. Dus verricht de Duitse tandtechnicus een intracommunautaire levering tegen het Duitse nultarief aan de
Nederlandse tandartsenpraktijk van X BV.148 Deze past in Nederland echter de vrijstelling voor intracommunautaire verwervingen toe.149 Op die manier ontstaat een situatie
van niet-heffing. Het Hof wijst op de geleidelijke harmonisatie van de wetgevingen van
de lidstaten. Lidstaten mogen op grond van artikel 370 Btw-richtlijn nationale bepalingen van vóór de richtlijn handhaven, terwijl die bepalingen zonder dat recht onverenigbaar zouden zijn met de richtlijn. Het Hof oordeelt dan ook dat Nederland de
vrijstelling voor de intracommunautaire verwerving van de tandprothesen moet toekennen, waarbij irrelevant is of de lidstaat van oorsprong een overgangsregeling toepast.150
Volgens Van Kesteren en Soltysik kan de lidstaat die de overgangsregeling toepast de
belastingplichtige niet verwijten dat hij een Unierechtelijk rechtsbeginsel schendt, in
144 Aldus ook: Conclusie A-G Mazák 30 september 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:566 punt 47 en 50.
145 Aldus ook: Van Kesteren & Soltysik 2007, p. 482 en p. 484-485. De vraag is of de arresten HvJ 16 februari 2012
C-118/11 (Eon Aset Menidjmunt) ECLI:EU:C:2012:97 en HvJ 4 oktober 2017 C-164/16 (Mercedes Benz Financial Services) ECLI:EU:C:2017:734 meer duidelijkheid hebben gebracht over de btw-kwalificatie van
lease. Die vraag valt echter buiten het kader van dit onderzoek.
146 Aldus ook: Swinkels 2011, p. 227.
147 HvJ 26 februari 2015 C-144/13, C-154/13 en C-160/13 (VDP Dental Laboratory e.a.) ECLI:EU:C:2015:116.
De zaak X BV is nummer C-154/13.
148 Artikel 138, lid 1, Btw-richtlijn.
149 Artikel 140, onderdeel a, Btw-richtlijn en artikel 17e, onderdeel a, Wet OB
150 HvJ 26 februari 2015 C-144/13, C-154/13 en C-160/13 (VDP Dental Laboratory e.a.) ECLI:EU:C:2015:116
punt 60-61 en 64.
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dit geval het verbod van misbruik van recht.151 De lidstaat die de overgangsregeling
gebruikt, past namelijk op de levering van de tandprothesen geen Unierecht maar nationaal recht toe. Hoewel men zou kunnen volhouden dat artikel 370 Btw-richtlijn dit
nationale recht toestaat, blijft overeind dat de nationale bepaling strijdig is met de
Btw-richtlijn. De Duitse tandtechnicus misbruikt dan ook geen enkele bepaling van
nationaal of Unierecht.152 Net als in het arrest RBS Deutschland Holdings kan Duitsland
eenvoudig een eind maken aan de situatie van niet-heffing door de nationale wet te
wijzigen en de Btw-richtlijn op dit punt te implementeren. Ik zie daarom niet in waarom het HvJ in deze situatie dan wel te hulp zou moeten schieten met het rechtsinstrument misbruik van recht. Op dit punt ben ik het dus met Van Kesteren en Soltysik
eens.
Kan Nederland dan met het rechtsinstrument misbruik van recht de vrijstelling voor
de intracommunautaire verwerving weigeren? Van Kesteren en Soltysik wijzen er
mijns inziens terecht op dat dit op gespannen voet staat met de eenvormige toepassing
van de vrijstelling.153 Het belastingvoordeel van de vrijstelling dat de tandarts verkrijgt,
is ook niet in strijd met het doel van die vrijstelling.154 Het problematische belastingvoordeel is het nultarief in Duitsland, veroorzaakt door het gebruik van de overgangsbepaling.155 Dat voordeel valt echter de Duitse tandtechnicus toe en niet de Nederlandse tandarts.
Ook een gebrekkige implementatie van de Btw-richtlijn kan een situatie van niet-heffing
doen ontstaan. Swinkels wijst op de situatie die in Nederland is ontstaan na het arrest
Charles-Tijmens, waarin het HvJ oordeelde dat de Nederlandse aftrekbeperking voor privégebruik van goederen die in de onderneming gebruikt worden, in strijd was met de
Zesde richtlijn.156 Tot de aanpassing van de Wet OB per 1 januari 2007 konden belastingplichtigen de volledige btw op die goederen in aftrek brengen, zonder dat het privé-gebruik aan de heffing was onderworpen. Swinkels geeft aan dat belastingplichtigen die
hiervan gebruik hebben gemaakt, geen misbruik van recht kan worden verweten.157

151 Van Kesteren & Soltysik 2007, p. 485-486.
152 De vraag die voorafgaat aan de beoordeling van de strijdigheid met het doel van de betrokken bepalingen, is
wat er nu economisch irrationeel is aan een enkele intracommunautaire leveringstransactie. Dat is al moeilijk
in te zien. Hoewel dit aspect thuishoort bij het subjectieve element van de misbruiktest, strandt de toepassing
van het rechtsinstrument misbruik van recht naar mijn mening daar al op.
153 Van Kesteren & Soltysik 2007, p. 487.
154 Volgens HvJ 26 februari 2015 C-144/13, C-154/13 en C-160/13 (VDP Dental Laboratory e.a.)
ECLI:EU:C:2015:116 punt 46 is de vrijstelling bedoeld om te voorkomen dat de verstrekking van producten
die samenhangen met de gezondheid niet ontoegankelijk wordt vanwege het kostenverhogend effect van
btw-heffing.
155 En het daarmee gepaard gaande recht op aftrek van voorbelasting.
156 HvJ 14 juli 2005 C-434/03 (Charles-Tijmens) ECLI:EU:C:2005:463 punt 28 en 35.
157 Swinkels 2007, p. 335-336.
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Van Kesteren & Soltysik schetsen ten slotte een casus, die zij ontlenen aan het arrest
VDP Dental Laboratory.158 De casus draait om het feit dat Nederland, in strijd met de
Zesde richtlijn, ook de leveringen van tandprothesen door anderen dan tandartsen en
tandtechnici vrijstelde van btw. Een situatie van niet-heffing zou dan kunnen worden
bereikt door de leveringen aan Nederlandse klanten via België te laten lopen, waar de
leveringen door anderen dan tandartsen en tandtechnici wel belast zijn. De Belgische
ondernemer levert met nultarief en de verwerving in Nederland is vrijgesteld.159 Zij
geven aan dat ook in deze situatie het rechtsinstrument misbruik van recht niet kan
worden ingezet om de dubbele niet-heffing te voorkomen.160
Naar mijn mening is deze analyse in beginsel juist, maar moet er een nuancering bij
worden gemaakt. De analyse is namelijk juist voor zover de transacties met de ondernemer in de andere lidstaat reële handelstransacties zijn. Wanneer de ondernemer in
de andere lidstaat in feite niets meer is dan een brievenbusmaatschappij, komt naar
mijn mening de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht weer wel in
beeld. Dit valt af te leiden uit het arrest RBS Deutschland Holdings, waarin het HvJ betekenis hecht aan het feit dat de leaseprestatie door RBSD in Duitsland daadwerkelijk
werd verricht in het kader van een reële economische activiteit.161 Het blijkt ook uit het
arrest WebMindLicenses, waarin het HvJ het van belang acht dat de in de andere lidstaat gevestigde vennootschap over een geschikte structuur beschikt in termen van
menselijke en technische middelen om de betrokken prestaties te verrichten en of die
vennootschap die prestaties wel in eigen naam en voor eigen rekening en op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid verricht.162 Afgezien van deze kanttekening klopt
echter de conclusie dat gevallen van dubbele niet-heffing die worden veroorzaakt door
een onvolkomen harmonisatie van nationale btw-regelingen in beginsel niet door middel van het rechtsinstrument misbruik van recht kunnen worden tegengegaan.163
Uit het voorgaande blijkt dat het rechtsinstrument misbruik van recht geen haarlemmerolie is, die overal voor kan worden gebruikt. Het rechtsinstrument verliest zijn
werking in situaties waarin door onvolkomenheden in de wetgeving niet-heffing optreedt. In die situaties kan een belastingplichtige namelijk niet worden verweten dat hij
een belastingvoordeel verkrijgt dat in strijd is met het doel van de betrokken richtlijnbepaling. De enige remedie is dan wetgeving.
Met deze conclusie wordt duidelijk dat wij hier de grens passeren tot waar het bestaande recht nog werkt en dat wij terechtkomen in het vraagstuk van de ethiek en de fair
share, dat in hoofdstuk 5 is behandeld.
158
159
160
161
162
163

HvJ 14 december 2006 C-401/05 (VDP Dental Laboratory) ECLI:EU:C:2006:792.
Van Kesteren & Soltysik 2007, p. 487
Van Kesteren & Soltysik 2007, p. 488.
HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 52.
HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 45.
Aldus ook: Merkx & Verburg 2016, p. 690-691.
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9.4.4.3
Voorbeeldcasus objectief element
In paragraaf 9.4.2 is gebleken dat het neutraliteitsbeginsel als btw-uitdrukking van het
gelijkheidsbeginsel deel uitmaakt van het doel van de bepalingen van de Btw-richtlijn.
Verder is gebleken dat bij de toetsing van de transacties aan het doel van de betrokken
bepaling er dus niet aan te ontkomen valt dat mede getoetst wordt aan dat beginsel. De
vraag is hoe dit werkt in een concrete casus. Ik gebruik daarvoor de fictieve casus van
het verzekeringsconcern uit paragraaf 9.4.3.4. Laten wij er daarbij van uitgaan dat er
voor de oprichting van en de transacties met de vaste inrichting in Nederland van de
Franse verzekeringsmaatschappij A geen andere economisch rationele redenen zijn
buiten het btw-voordeel. Het btw-voordeel is dat de transacties tussen het hoofdhuis
van A en haar vaste inrichting niet belastbaar zijn164 en dat de vaste inrichting van A
een fiscale eenheid naar Nederlands recht kan vormen met de Nederlandse dochtervennootschap van A, X BV.165 Daardoor vindt geen heffing van btw plaats op de vermogensbeheerdiensten van A ten behoeve van X.
X BV oefent het verzekeringsbedrijf in Nederland uit en verricht dus vrijgestelde
diensten. De consequentie daarvan is dat zij de btw op de door haar ingekochte goederen en diensten niet in aftrek kan brengen.166 Dat betekent dat er btw behoort te blijven
drukken op de vermogensbeheerdiensten die X BV inkoopt. Dat geldt zowel voor
diensten die zij inkoopt bij derden als voor diensten die zij inkoopt bij haar moedermaatschappij. In de casus worden de diensten echter verricht via een volstrekt kunstmatig tussengeschoven vaste inrichting van A, waarmee X BV een fiscale eenheid
vormt. Daardoor kan X BV de vermogensbeheerdiensten btw-vrij inkopen. Dit belastingvoordeel schendt het neutraliteitsbeginsel en is daardoor in beginsel in strijd met
het doel van de Btw-richtlijn.
De woorden “in beginsel” zijn niet toevallig gekozen. Men zou namelijk kunnen opmerken dat het probleem niet zit in het tussenschuiven van de vaste inrichting en de
transacties met die vaste inrichting maar in het feit dat de buitenlandse ondernemer
die een vaste inrichting in Nederland heeft, volgens een arrest van de Hoge Raad uit
2002 tot een fiscale eenheid in Nederland kan behoren.167 Dit arrest staat namelijk op
gespannen voet met het Skandia-arrest van het HvJ. In dat arrest gaat het om een
hoofdhuis in de Verenigde Staten met een vaste inrichting in Zweden. De vaste inrichting behoort aldaar tot een fiscale eenheid. Het HvJ heeft geoordeeld dat de diensten
van het hoofdhuis aan haar vaste inrichting geen diensten zijn aan de vaste inrichting
maar aan de fiscale eenheid. In afwijking van het arrest FCE Bank zijn die diensten dus
164 HvJ 23 maart 2006 C-210/04 (FCE Bank) ECLI:EU:C:2006:196 punt 36-37.
165 HR 14 juni 2002 nr. 35 976 ECLI:NL:HR:2002:AD6434 r.o. 3.3.4.
166 Het btw-stelsel waarborgt namelijk een volstrekt neutrale fiscale belasting van alle economische activiteiten,
mits die activiteiten op zich aan de heffing van btw zijn onderworpen. Zie o.a. HvJ 14 februari 1985 C-268/83
(Rompelman) ECLI:EU:C:1985:74 punt 19, HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121
punt 78, HvJ 8 juni 2000 C-98/98 (Midland Bank) ECLI:EU:C:2000:300 punt 19 en HvJ 22 december 2010
C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 38.
167 HR 14 juni 2002 nr. 35 976 ECLI:NL:HR:2002:AD6434 r.o. 3.3.2 en 3.3.4.

220

Vaststellingsniveau: de misbruiktest

9.4

belastbaar.168 In onze fictieve casus zou dat betekenen dat de btw ter zake van de vermogensbeheerdiensten wordt geheven van de fiscale eenheid169 en niet voor aftrek in
aanmerking komt.
Artikel 11 Btw-richtlijn geeft de lidstaten de mogelijkheid personen die binnen die
lidstaat gevestigd zijn en juridisch gezien zelfstandig zijn, als fiscale eenheid aan te
merken. Volgens de Nederlandse regeling voor de fiscale eenheid in artikel 7, lid 4, Wet
OB kunnen natuurlijke personen en lichamen die in Nederland wonen of zijn gevestigd of aldaar een vaste inrichting hebben, tot een fiscale eenheid behoren. Het oordeel
van de Hoge Raad in bovengenoemd arrest is gebaseerd op een letterlijke uitleg van
deze wetsbepaling.170 De Zweedse regeling, die in het arrest Skandia aan de orde is,
luidt anders. In Zweden kan namelijk alleen de vaste inrichting van een buitenlandse
onderneming tot de fiscale eenheid behoren. Het HvJ aanvaardt in het arrest Skandia
de Zweedse toepassing van artikel 11 Btw-richtlijn171, maar daarmee is nog niet gezegd
dat de Nederlandse uitleg onjuist is. Zo betogen onder andere Cornielje en Bondarev
dat artikel 11 Btw-richtlijn ruimte biedt voor de Nederlandse praktijk.172
Uit het arrest Danske Bank blijkt echter dat de Nederlandse praktijk niet houdbaar is.
In dat arrest oordeelt het HvJ namelijk dat artikel 11 Btw-richtlijn een territoriale beperking bevat en dat de lidstaten dus geen personen tot een fiscale eenheid mogen rekenen die in een andere lidstaat gevestigd zijn.173 De vraag is echter of wijziging van die
praktijk kan worden bewerkstelligd doordat de Hoge Raad in een volgend arrest “omgaat”. Dat zou alleen mogelijk zijn, wanneer artikel 7, lid 4, Wet OB voldoende ruimte
biedt voor een richtlijnconforme uitleg. Gezien de tekst van die bepaling is dat niet
meteen evident.174 Daarom is wetswijziging wellicht de beste optie.
Zolang dat nog niet is gebeurd, is het de vraag of er in onze fictieve casus wel sprake
kan zijn van een belastingvoordeel in strijd met het doel van de Btw-richtlijn. Daarbij
is van belang of er wel btw weglekt door deze structuur. Dat is namelijk niet evident.
Van Norden wijst erop dat er een verschil gemaakt kan worden tussen externe kosten
168 HvJ 17 september 2014 C-7/13 (Skandia) ECLI:EU:C:2014:2225 punt 29-31. Merkx 2017, p. 577-578 is kritisch over het Skandia-arrest en wijst erop dat in het omgekeerde geval (hoofdhuis is onderdeel van een fiscale eenheid) belastbaarheid van de prestaties niet denkbaar is. Uit HvJ 11 maart 2021 C-812/19 (Danske Bank)
ECLI:EU:C:2021:196 punt 26-30 blijkt echter dat het HvJ ook in die situatie de fiscale eenheid en de vaste
inrichting als twee afzonderlijke belastingplichtigen aanmerkt.
169 Artikel 196 Btw-richtlijn en artikel 12, lid 2 Wet OB.
170 HR 14 juni 2002 nr. 35 976 ECLI:NL:HR:2002:AD6434 r.o. 3.3.2.
171 Cornielje & Bondarev 2015, p. 19 geven aan dat het HvJ de opname van enkel de vaste inrichting van Skandia
in de fiscale eenheid, lijken te aanvaarden als een fait accompli zonder de vraag te stellen of de Zweedse wetgeving op dit punt wel correct is.
172 Cornielje & Bondarev 2015, p. 19. Aldus ook: Van Norden 2016, p. 214, en Veltrop 2016, p. 1313.
173 HvJ 11 maart 2021 C-812/19 (Danske Bank) ECLI:EU:C:2021:196 punt 24.
174 Aldus ook: Cornielje & Van Gennep 2021, p. 11. Anders: Van Norden & Reiniers 2021, p. 692 en Merkx in
haar noot onder het arrest in FED 2021/51. Hof Den Haag lijkt in zijn uitspraak van 29 april 2021 nr.
BK-20/00326 ECLI:NL:GHDHA:2021:884 r.o. 6.2 en 6.4 richtlijnconforme uitleg van artikel 7, lid 4, Wet OB
wel mogelijk te achten.
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en interne kosten. Een btw-lek kan zich voordoen in het geval het hoofdhuis externe
kosten doorberekent aan zijn vaste inrichting in het buitenland, die daar deel uitmaakt
van een fiscale eenheid. Op interne kosten zoals personeelskosten die worden doorberekend tussen onderdelen van een fiscale eenheid binnen één lidstaat drukt echter geen
btw. Het oordeel van het HvJ in het arrest Skandia leidt ertoe dat er een btw-schuld
ontstaat wanneer interne kosten worden doorberekend door een hoofdhuis aan zijn
vaste inrichting in het buitenland die daar deel uitmaakt van een fiscale eenheid.175
Bovendien kan een btw-lek op externe kosten alleen ontstaan in een situatie waarin het
hoofdhuis buiten de Europese Unie gevestigd is en de kosten in eerste instantie zonder
(Europese) btw aan het hoofdhuis in rekening zijn gebracht. In het geval dat het hoofdhuis in de Europese Unie is gevestigd, worden de door derden aan het hoofdhuis verrichte diensten belast met btw. Wanneer het hoofdhuis noch de vaste inrichting recht
op aftrek hebben, blijft die btw dus drukken. Stel dat het in onze fictieve casus gaat om
de doorberekening van externe kosten die door Franse leveranciers of dienstverrichters aan het Franse hoofdhuis zijn berekend. In dat geval drukt er wel degelijk btw.
Alleen is dat Franse btw in plaats van Nederlandse.176 Dit zou een tariefvoordeel kunnen opleveren, maar dat gegeven alleen is onvoldoende om een belastingvoordeel in
strijd met het doel van de Btw-richtlijn te onderkennen.177
Na de arresten Skandia en Danske Bank is in Nederland een onduidelijke situatie ontstaan met betrekking tot de positie van het buitenlandse hoofdhuis in een Nederlandse
fiscale eenheid. 178 Naar mijn mening kan dan niet gezegd worden dat een belastingplichtige een belastingvoordeel in strijd met de Btw-richtlijn verkrijgt, wanneer hij bij
de inrichting van zijn economische activiteiten rekening houdt met deze onduidelijkheid en bepaalde diensten niet vanuit het hoofdhuis in de ene lidstaat aan een dochtermaatschappij in een andere lidstaat verricht, maar vanuit een vaste inrichting in de
andere lidstaat. Daarbij geldt naar mijn mening wel de restrictie die in de vorige paragraaf is aangebracht. De vaste inrichting moet wel voldoende “substance” hebben om
de diensten te verrichten en mag niet slechts een soort “doorstroom-vaste-inrichting”
zijn voor de doorberekening van kosten voor diensten die feitelijk door het hoofdhuis
zelf worden verricht aan de dochtermaatschappij. In onze casus: wanneer de vaste inrichting van A in Nederland alleen het vehikel is om de kosten doorheen te leiden en
de vermogensbeheerdiensten feitelijk door A in Frankrijk worden verricht, is de situatie naar zijn economische realiteit gelijk aan die waarin A de diensten rechtstreeks aan
175 Van Norden 2016, p. 214-215.
176 Aldus ook: Cornielje & Bondarev 2015, p. 21 en Van Norden 2016, p. 215. Cornielje & Bondarev verwachten
echter dat het Skandia-arrest ook van toepassing is in situaties waarin hoofdhuis en vaste inrichting beide in
de Europese Unie zijn gevestigd. In HvJ 11 maart 2021 C-812/19 (Danske Bank) ECLI:EU:C:2021:196 punt
26-30 is hun verwachting bewaarheid.
177 Zie HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 40.
178 Nederland lijkt daar overigens niet het enige land in te zijn. Van Norden 2016, p. 216-218 wijst op de verschillende wijze waarop lidstaten met het Skandia-arrest omgaan. Veltrop 2016, p. 1313-1314 wijst erop dat daardoor situaties van dubbele heffing en van niet-heffing kunnen ontstaan.
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X BV verricht. Dan is wel degelijk sprake van een belastingvoordeel in strijd met het
doel van de Btw-richtlijn.179
9.4.5

Bewijs en motivering van misbruik

Nu de analyse van de elementen van de misbruiktest is afgerond, komt de vraag op wie
de bewijslast heeft dat voldaan is aan beide elementen.
Hierbij moet een opmerking vooraf worden gemaakt over de toedeling van de bewijslast in gevallen dat de belastingplichtige een beroep doet op een gunstige btw-regeling,
zoals de aftrek van voorbelasting of een vrijstelling (al dan niet met aftrek van voorbelasting). De belastingplichtige die zich beroept op een dergelijke regeling, moet het
bewijs leveren dat hij aan de materiële vereisten voor de toepassing van die regeling
voldoet.180 Uit het arrest Teleos blijkt bijvoorbeeld dat de belastingplichtige die de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen wil toepassen, moet bewijzen dat de
macht om als een eigenaar over de goederen te beschikken is overgegaan op de afnemer en dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat.181 Met betrekking tot de
aftrek van btw volgt uit de rechtspraak van het HvJ dat de belastingplichtige recht heeft
op aftrek, wanneer hij door middel van een factuur kan bewijzen dat de btw aan hem
in rekening is gebracht door een andere belastingplichtige, voor welke goederen of
diensten die btw in rekening is gebracht en dat hij de goederen of diensten gebruikt
voor zijn belaste handelingen.182 Wanneer een belastingplichtige bewijst dat hij aan de
materiële voorwaarden voor de vrijsteling of de aftrek voldoet, wordt dat recht dus in
beginsel toegekend.
Met betrekking tot de bewijslast van misbruik bevatten de btw-arresten van het HvJ
weinig concrete aanwijzingen. In het arrest Halifax oordeelt het HvJ met betrekking tot
het subjectieve element slechts dat dit moet blijken uit een geheel van objectieve factoren.183 Dat duidt erop dat er met betrekking tot dit element bewijs moet worden bijgebracht, maar het blijft verder in het midden of de belastingdienst de bewijslast heeft of
dat de rechter wellicht zelf ook ambtshalve kan vaststellen dat voldaan is aan dit element.

179 HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 51 en HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 41.
180 Zie bijvoorbeeld HvJ 14 februari 1985 C-268/83 (Rompelman) ECLI:EU:C:1985:74 punt 24 en HvJ 27 september 2007 C-184/05 (Twoh International) ECLI:EU:C:2007:550 punt 26.
181 HvJ 27 september 2007 C-409/04 (Teleos e.a.) ECLI:EU:C:2007:548 punt 42. Daarbij hoeft de belastingplichtige blijkens punt 51 geen wiskundig sluitend bewijs te leveren dat de goederen de lidstaat van levering fysiek
hebben verlaten. Volgens HvJ 21 februari 2008 C-271/06 (Netto Supermarkt) ECLI:EU:C:2008:105 punt 27
volstaat dat de belastingplichtige heeft gehandeld met de zorgvuldigheid van een oplettend koopman.
182 O.a. HvJ 22 december 2010 C-438/09 (Dankowski) ECLI:EU:C:2010:818 punt 25-26 en 38, HvJ 11 december
2014 C-590/13 (Idexx Laboratories Italia) ECLI:EU:C:2014:2429 punt 39 en HvJ 7 maart 2018 C-159/17 (Dobre) ECLI:EU:C:2018:161 punt 35.
183 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 75.
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Met betrekking tot het objectieve element volstaat het HvJ slechts met de overweging
dat, om misbruik vast te stellen, vereist is dat in strijd met het doel van de bepalingen
van de richtlijn een btw-voordeel wordt toegekend.184
Verder laat het HvJ het over aan de nationale rechter om vast te stellen dat voldaan is
aan de wezenskenmerken van misbruik.185 In het arrest Tanoarch geeft het HvJ de nationale rechter nog mee dat hij alle relevante omstandigheden van het geval moet beoordelen om te beoordelen of sprake is van misbruik.186
Ook in de andere btw-arresten wordt het niet veel concreter dan dit.187 Alleen in het
arrest WebMindLicenses oordeelt het HvJ dat voor de vaststelling van misbruik moet
worden aangetoond dat sprake is van een zuiver kunstmatige constructie.188
Duidelijkheid over de bewijslast komt in een aantal zaken op het gebied van de directe
belastingen. Zo oordeelt het HvJ in twee gevoegde zaken over de Moeder-dochterrichtlijn dat de belastingautoriteiten die de vrijstelling van bronbelasting op dividend
weigeren toe te passen in verband met misbruik, moeten aantonen dat aan de elementen van de misbruiktest is voldaan. Daarbij moeten zij alle relevante gegevens in aanmerking nemen.189 De belastingplichtigen moeten in de procedure de gelegenheid krijgen tegenbewijs te leveren.190 Hoewel deze arresten niet de btw als onderwerp hebben,
valt niet in te zien dat de algemene bewijsregels die het HvJ hier geeft niet van toepassing zouden zijn voor de vaststelling van misbruik in btw-zaken.
Dat betekent dat de belastingdienst de bewijslast heeft met betrekking tot de vraag of
voldaan is aan de beide elementen van de misbruiktest. De belastingdienst moet dus de
relevante feiten en omstandigheden in het geding brengen, waaruit blijkt dat sprake is
van misbruik en de belastingplichtige moet de kans hebben tegenbewijs in te brengen.
Vervolgens zal de rechter in zijn uitspraak moeten motiveren welke feiten en omstandigheden hem tot de conclusie brengen dat voldaan is aan de beide elementen van de
misbruiktest en wat zijn waardering is van het ingebrachte tegenbewijs. Deze bewijslastverdeling en motiveringseis maakt het voor de belastingplichtigen duidelijk waar184
185
186
187

HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 76.
HvJ 27 oktober 2011 C-505/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 53.
O.a. HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 63, HvJ 22 december 2010
C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 39-41 en HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey)
ECLI:EU:C:2013:409 punt 48-49.
188 HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 44.
189 HvJ 26 februari 2019 C-116/16 en C-117/16 (T Danmark en(Y Denmark) ECLI:EU:C:2019:135 punt 117.
Aldus ook: HvJ 26 februari 2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.)
ECLI:EU:C:2019:134 punt 142 met betrekking tot de vrijstelling van bronbelasting op grond van de Rente- en
royaltyrichtlijn.
190 HvJ 26 februari 2019 C-116/16 en C-117/16 ((T Danmark en Y Denmark) ECLI:EU:C:2019:135 punt 99 en
HvJ 26 februari 2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:13
punt 126.
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om zij toch hadden kunnen verwachten dat het btw-voordeel niet wordt toegekend,
ondanks het feit dat de tekst van de desbetreffende bepalingen van de Btw-richtlijn aan
de betrokken transacties het btw-voordeel wel verbindt. De toedeling van de bewijslast
en de vereiste motivering dienen daarom het rechtszekerheidsbeginsel.
Ten opzichte van de algemene bewijsregeling voor de toepasselijkheid van een recht
zoals aftrek of vrijstelling van btw werkt het bewijs van misbruik dus als tegenbewijs
voor de toepasselijkheid van dat recht. Uit het arrest Cussens blijkt dit ook, aangezien
het HvJ daar oordeelt dat in geval van fraude of rechtsmisbruik de objectieve voorwaarden voor de toekenning van het recht niet vervuld zijn.191
De motivering die in het kader van het rechtsinstrument misbruik van recht moet
worden gegeven om het btw-voordeel niet toe te kennen, is veel uitgebreider dan de
motivering die in het kader van de economische realiteit wordt gegeven. In hoofdstuk
8 is geconstateerd dat die minder uitgebreide motivering geen probleem hoeft te vormen voor het rechtszekerheidsbeginsel, wanneer de benadering op basis van de economische realiteit zich beperkt tot het vaststellen van de objectieve aard en inhoud van de
transactie tussen partijen. Als de economische realiteit buiten dit kader wordt gebruikt,
bijvoorbeeld om een partij uit een keten van transacties te elimineren of een partij te
vervangen of om handelen van verschillende subjecten samen te voegen tot één enkele
handeling, komt dit neer op een herdefiniëring van de feiten waarop partijen niet zonder meer hebben kunnen rekenen. Vanwege de rechtszekerheid is daarvoor dan ook
een meer robuuste motivering nodig die weergeeft waarom de belastingplichtige dit
btw-gevolg toch had kunnen voorzien. Uit bovenstaande analyse blijkt dat het rechtsinstrument misbruik van recht vanwege de bewijslasttoedeling en de motiveringseisen
die daaraan verbonden zijn, hiervoor het geschikte instrument is.
9.4.6

Moment van misbruik

Het komt niet zelden voor dat een belastingontwijkingsstructuur bestaat uit een aantal
stappen, waarbij het belastingvoordeel pas wordt gerealiseerd wanneer alle stappen
doorlopen zijn. Stel dat een structuur bestaat uit de stappen A, B en C die achtereenvolgens moeten worden gezet, waarbij het belastingvoordeel zich pas realiseert bij stap
C. Is er dan al sprake van misbruik wanneer de belastingplichtige de eerste stap A
neemt, waarmee de structuur aanvangt? Of is er pas sprake van misbruik wanneer de
belastingplichtige stap C heeft gezet en het belastingvoordeel daadwerkelijk wordt gerealiseerd?

191 HvJ 22 november 2017, C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 32. Aldus ook: HvJ 4 juni 2009
C-158/08 (Pometon) ECLI:EU:C:2009:349 punt 28 inzake de douaneregeling actieve veredeling.
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Voor een concreet voorbeeld van deze problematiek kunnen we te rade gaan bij de
Nederlandse rechtspraktijk.192 Daarin werden op enig moment btw-structuren gebruikt door ziekenhuizen voor de aankoop van kostbare medische apparatuur. De
structuur zag er in grote lijnen als volgt uit.
Het ziekenhuis koopt de apparatuur niet zelf, maar leent het aankoopbedrag aan een
BV, waarvan de aandelen op dat moment niet in zijn bezit zijn. De BV koopt de apparatuur aan en verhuurt haar voor 10 jaar aan het ziekenhuis. Aangezien die verhuur
belast is met btw, brengt de BV de btw over de aankoop van de apparatuur geheel in
aftrek. Na 5 jaar – dus na het verstrijken van de herzieningstermijn op de apparatuur193
- koopt het ziekenhuis de aandelen van de BV. Vervolgens vormt het ziekenhuis een
fiscale eenheid met de BV, waardoor de heffing van btw over de verhuur van de apparatuur stopt.194 Op die manier realiseert het ziekenhuis een voordeel van ongeveer 50%
van de btw op de apparatuur. De vraag is of er al sprake is van misbruik op het moment
dat de btw op de apparatuur in aftrek wordt gebracht of pas op het tijdstip van de vorming van de fiscale eenheid.
Het belang van deze vraag is tweeledig. Wanneer het misbruik pas kan worden geconstateerd bij de vorming van de fiscale eenheid, bestaat het risico dat de in aftrek gebrachte voorbelasting als gevolg van de verjaringstermijn niet meer kan worden nageheven.195 Wanneer echter het misbruik al wordt vastgesteld op het moment van aftrek,
bestaat het risico dat de aftrek wordt geweigerd, terwijl het btw-verlies voor de staat
uiteindelijk niet optreedt.196
Van Kesteren onderscheidt twee benaderingen. De eerste is de complexbenadering, die
aanknoopt bij het gegeven dat de constructie een samenstel van reeds tevoren vastliggende handelingen is met het doel een belastingvoordeel te verkrijgen. De tweede is de
segmentbenadering, die aanknoopt bij die handeling in het samenstel die het belastingvoordeel daadwerkelijk doet ontstaan.197
Onder anderen IJzerman is van mening dat de complexbenadering moet worden toegepast. Hij merkt op dat een constructie die geen ander einddoel heeft dan belasting-

192 Het voorbeeld is ontleend aan HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057.
193 Artikel 13 lid 3 Uitvoeringsbeschikking OB bepaalt dat de aftrek met betrekking tot roerende zaken waarop
de ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting afschrijft of zou kunnen afschrijven
indien hij aan een dergelijke belasting zou zijn onderworpen, wordt herzien in de vier jaren volgende op het
jaar van ingebruikneming.
194 Op grond van artikel 7, lid 4, Wet OB (artikel 11 Btw-richtlijn) worden het ziekenhuis en de BV als één belastingplichtige voor de btw aangemerkt. Onderlinge prestaties blijven daardoor buiten de heffing.
195 In Nederland vervalt de bevoegdheid tot naheffing op grond van artikel 20, lid 3, AWR na 5 jaar na het einde
van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend.
196 Bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis afziet van de aankoop van de aandelen in de BV of die stap gewoon vergeet
te zetten, waardoor de btw-heffing over de verhuur van de apparatuur doorloopt.
197 Van Kesteren 2011, p. 116.
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besparing, geen economische zin heeft en daarom geen bescherming verdient.198 Nieuwenhuizen wijst op het belang van de samenhang in het samenstel van de
rechtshandelingen en de gerichtheid van partijen op het eindresultaat van het samenstel.199 De Commissie Misbruik van recht van de Vereniging voor Belastingwetenschap
concludeert uit de rechtspraak van het HvJ dat de complexbenadering de aangewezen
methode is.200 De segmentbenadering is terug te vinden in de conclusie van A-G Van
Hilten in de hierboven vermelde procedure over het ziekenhuis. 201
De rechtspraak van het HvJ biedt helaas nauwelijks enig concreet aanknopingspunt
voor de ene dan wel de andere benadering. De vraag op welk moment het misbruik
zich nu voordoet, is eenvoudigweg nog nooit voorgelegd aan het HvJ. Met Van Kesteren ben ik van mening dat het de duidelijkheid voor de rechtspraktijk ten goede zou
komen wanneer het HvJ de gelegenheid zou krijgen zich hierover uit te spreken.202
Hierdoor zou het risico verminderd worden dat het Unierechtelijke beginsel van het
verbod van misbruik van recht door de lidstaten verschillend wordt toegepast.
In het arrest Halifax kan wellicht een indicatie worden gevonden welke benadering het
HvJ zelf voorstaat. Het gaat daarbij om het belastingvoordeel van de aftrek van (vooruitbetaalde) btw op de bouw van call centers. De huur- en pachttransacties die bewerkstelligen dat de call centers vrijgesteld bij de bank terechtkomen en waardoor de
btw-aftrek definitief wordt, vinden echter plaats in het boekjaar na dat waarin de aftrek
is genoten. Het HvJ is van oordeel dat de aftrek kan worden geweigerd op grond van
misbruik. 203 Vanuit dit perspectief bezien zouden onder de term “betrokken transacties” in de misbruiktest204 ook de pacht- en huurtransacties in het volgende boekjaar
moeten worden begrepen, ook al hebben zij op het tijdstip van de aftrek nog niet
plaatsgevonden.

198 IJzerman 1991, p. 101. Volgens Van Kesteren 2011, p. 117, is doorslaggevend dat de uitvoering van de gehele
structuur in hoge mate waarschijnlijk is.
199 Nieuwenhuizen 2010, p. 212-213.
200 Commissie Misbruik van recht 2016, p. 103.
201 Conclusie A-G Van Hilten 1 oktober 2009 nr. 08/05317 ECLI:NL:PHR:2012:BK1057, punt 6.3.15-6.3.16.
202 Aldus ook: Van Kesteren 2011, p. 127. Ik vermoed dat het HvJ dit dan zou moeten doen via de zogeheten
“nuttige aanwijzingen” voor de verwijzende rechter, aangezien het HvJ het aan de nationale rechter overlaat
om vast te stellen of aan de wezenskenmerken van misbruik is voldaan. Zie o.a. HvJ 21 februari 2006 C-255/02
(Halifax e.a.) ECLI:EU:C:212 punt 76.
203 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:212 punt 80.
204 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:212 punt 74-75. Anders dan A-G Van Hilten in haar
conclusie van 1 oktober 2009 nr. 08/05317, ECLI:NL:PHR:2012:BK1057, punt 6.3.14, kan ik uit de punten 61
, 74 en 75 van het arrest Halifax niet duidelijk lezen dat het HvJ niet het samenstel van de handelingen op het
oog heeft.
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Van Kesteren leidt uit het arrest Weald Leasing205 af dat de segmentbenadering beter
past in de rechtspraak van het HvJ.206 Hij sluit echter niet uit dat het HvJ desgevraagd
toch zou kiezen voor de complexbenadering.207
Een kijkje buiten de btw kan wellicht iets meer duidelijkheid geven. In het arrest SICES
e.a., dat gaat over misbruik van tariefcontingenten voor invoer van knoflook, geeft het
HvJ de verwijzende rechter mee dat hij alle feiten en omstandigheden van de zaak in
aanmerking moet nemen, met inbegrip van de handelstransacties die aan de betrokken
invoer vooraf gingen en de handelstransacties die op die invoer volgden.208 Hier past
het HvJ dus wel degelijk een complexbenadering toe.
Het rekening houden met toekomstige factoren is overigens ook buiten het kader van
de vaststelling van misbruik niet ongebruikelijk in de btw. Te denken valt aan de arresten Rompelman en INZO over de toekenning van btw-aftrek bij aanvang van de economische activiteit, nog voordat er feitelijk belaste handelingen hebben plaatsgevonden
en waarbij geenszins zeker is dat die ooit zullen gaan plaatsvinden. 209 Ook in het arrest
Don Bosco houdt het HvJ bij de kwalificatie van de prestatie rekening met handelingen
die pas plaatsvinden nadat het belastbaar feit is verricht.210
De vraag is dan wel hoe zeker die toekomstige handelingen moeten zijn om in aanmerking genomen te worden bij de beoordeling of sprake is van misbruik. Voorkomen
moet worden dat iedere theoretisch mogelijke handeling in die beoordeling wordt betrokken. Dat zou naar mijn mening namelijk te zeer indruisen tegen het rechtszekerheidsbeginsel. Wellicht is voor het antwoord op die vraag steun te vinden in het arrest
Mercedes Benz Financial Services.211
Dit arrest gaat over de vraag of een lease-overeenkomst met een koopoptie moet worden aangemerkt als een levering van goederen of als een dienst. Het HvJ oordeelt dat
sprake is van een levering als de uitoefening van de koopoptie voor de leasenemer de
enige economisch rationele keuze blijkt te zijn.212 Aldus houdt het HvJ in wezen bij de
btw-kwalificatie van het leasecontract al rekening met een toekomstige handeling,
zonder dat volkomen zeker is dat die handeling ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.

205
206
207
208
209

HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804.
Van Kesteren 2011, p. 126.
Van Kesteren 2011, p. 127.
HvJ 13 maart 2014 C-155/13 (SICES e.a.) ECLI:EU:C:2014:145 punt 34.
HvJ 14 februari 1985 C-268/83 (Rompelman) ECLI:EU:C:1985:74 en HvJ 29 februari 1996 C-110/94 (INZO)
ECLI:EU:C:1995:67. Aldus ook: Van Kesteren 2011, p. 117.
210 HvJ 19 november 2009 C-461/08 (Don Bosco Onroerend Goed) ECLI:EU:C:2009:722. In dit arrest ging het
om sloophandelingen die kort voor de levering van de oudbouw waren aangevangen maar voor het grootste
deel plaatsvonden na die levering. Het HvJ oordeelde dat sprake was van een belaste levering van een bouwterrein in plaats van de vrijgestelde levering van een oud gebouw.
211 HvJ 4 oktober 2017 C-164/16 (Mercedes Benz Financial Services) ECLI:EU:C:2017:734.
212 HvJ 4 oktober 2017 C-164/16 (Mercedes Benz Financial Services) ECLI:EU:C:2017:734 punt 38.
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Een dergelijke benadering kan ook worden toegepast op toekomstige handelingen in
een btw-constructie bij de vaststelling of sprake is van misbruik. Wanneer redelijkerwijs voorzienbaar is dat die handelingen zullen worden verricht, moeten zij meewegen
in de beoordeling of voldaan is aan de beide elementen van de misbruiktest.
Met deze kanttekening gaat mijn voorkeur uit naar de complexbenadering voor de
vaststelling van misbruik. Deze doet het meeste recht aan de omstandigheid dat een
btw-constructie vaak een pakket is dat stap voor stap wordt uitgerold en biedt de meeste garantie dat een dergelijke constructie ook effectief kan worden tegengegaan.213 Dat
betekent dat het moment van misbruik naar mijn mening in een dergelijke structuur is
gelegen op het moment dat de eerste stap wordt gezet die noodzakelijk is in het totale
stappenplan van de structuur om het belastingvoordeel te verkrijgen.
9.5

Toepassingsniveau: de herdefiniëring

9.5.1

Inleiding herdefiniëring

Wanneer misbruik is vastgesteld, moeten de transacties waarmee een misbruik gepaard is gegaan zo worden geherdefinieerd dat de situatie wordt hersteld zoals zij zou
zijn geweest zonder de transacties die het misbruik vormen.214 De rechter moet dus
bepalen wat de situatie zou zijn geweest zonder de transacties die het misbruik vormen. Op die situatie past hij de relevante btw-regelgeving toe, waarbij hij de transacties
die het misbruik vormen buiten beschouwing laat.215
9.5.2

Herdefiniëring en neutraliteitsbeginsel

Over de uitgangspunten die bij de herdefiniëring gebruikt moeten worden, is in de literatuur weinig terug te vinden. Saydé schrijft dat misbruik moet worden gedefinieerd
als een op voordeel gerichte, kunstmatige en vanuit het doel van de betrokken bepaling
onwenselijke keuze van de toepasselijke bepaling. Hij geeft aan dat het rechtsinstrument misbruik van recht niet inhoudt dat de betrokken transacties hun geldigheid
verliezen. Het houdt slechts in dat het voordeel wordt weggenomen dat de Unieregeling toekent op basis van de transacties.216
De analyse van Saydé komt overeen met de bevindingen in paragraaf 9.4.4.1. Daarin is
vastgesteld dat de beoordeling of het met de transacties behaalde btw-voordeel in strijd
213 Al helpt het voorstel van Van Kesteren 2011, p. 126 om de Nederlandse naheffingstermijn bij misbruik te
verlengen tot 12 jaar ook een stuk.
214 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 94. Aldus ook: HvJ 22 december 2010
C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 48, HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey)
ECLI:EU:C:2013:409 punt 50, HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832
punt 52 en HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 46.
215 HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 47-48.
216 Saydé 2016, p. 98-99. Aldus ook: Sanders 2016, p. 4.
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is met de bedoeling van de betrokken bepaling van de Btw-richtlijn, plaatsvindt op het
niveau van het neutraliteitsbeginsel. De herdefiniëring moet dus de door het misbruik
verstoorde neutraliteit herstellen. Aldus is ook een koppeling gelegd tussen de herdefiniëring en het neutraliteitsbeginsel.
Kavelaars is van mening dat bij herdefiniëring substitutie moet plaatsvinden door de meest
nabij gelegen transactie.217 Het is mij niet helemaal helder hoe Kavelaars dat bedoelt. Naar
mijn mening moet vanuit het neutraliteitsbeginsel slechts beoordeeld worden met welke
situatie de transacties in economische zin gelijk zijn. In de casus van Halifax is dat waarschijnlijk een rechtstreekse transactie tussen Halifax en de aannemer of projectontwikkelaar. De herdefiniëring moet er dan toe leiden de btw-heffing gelijk te maken aan die situatie. Als Kavelaars dat bedoelt, ben ik het met hem eens. Ik zie dat echter niet als substitutie
van transacties. Het risico van substitutie is namelijk dat de btw-heffing wordt afgestemd
op transacties die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden en dat de consequenties
daarvan zich uitstrekken tot transacties in de keten die geen misbruik opleveren.
Op basis van bovenstaand uitgangspunt zou voor de herdefiniëring van de transacties
in de zaak Halifax218 kunnen worden volstaan met het weigeren van de aftrek op de
bouwkosten bij de dochtermaatschappij Leeds. Vervolgens moet daarop het btw-bedrag in mindering gebracht worden dat Leeds in het kader van de misbruiktransacties
heeft voldaan.219 Verder moet aan Halifax op basis van haar eigen activiteiten nog voor
een klein percentage aftrekrecht worden toegekend.220 Zo drukt hetzelfde bedrag aan
btw dat zonder het misbruik had gedrukt en is de neutraliteit hersteld. In de andere
schakels behoeft dan niets meer te gebeuren.
De herdefiniëring is echter niet altijd zo ingewikkeld als in de zaak Halifax. Zo ligt in
de zaak Part Service de wijze van herdefiniëren eigenlijk tamelijk voor de hand. Het
HvJ geeft namelijk aan dat sprake kan zijn van misbruik waarbij één enkele leasedienst
kunstmatig wordt gesplitst.221 De vrijsteling voor de financierings- en verzekeringsdienst zou dan in strijd kunnen komen met het doel van de relevante richtlijnbepaling
over de maatstaf van heffing. Die schrijft namelijk voor dat alles wat als tegenprestatie
wordt of moet worden verkregen van de zijde van de ontvanger van de dienst, in de
heffing moet worden betrokken.222 Daarmee geeft het HvJ eigenlijk al aan hoe er bij
217
218
219
220

Kavelaars, 2011, p. 1182.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 95 en 96.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 97. Volgens de feiten van het arrest
kon Halifax minder dan 5% van de btw in aftrek brengen. Uit de analyse van Saydé 2016, p. 100 wordt niet
duidelijk of Saydé deze aftrek ook aan Halifax toekent of aan Leeds. Dat laatste lijkt mij gezien de tekst van
punt 97 van het arrest niet juist maar wel praktisch. In deze zaak is het overigens niet tot een einduitspraak
gekomen. De belanghebbende heeft het beroep op 8 maart 2007 ingetrokken. Zie Conclusie A-G Van Hilten
1 oktober 2009 nr. 08/05317 ECLI:NL:PHR:2012:BK1057 voetnoot 26.
221 HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 51-55 en 57.
222 HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 60. De relevante bepaling is artikel
11, A, lid 1, Zesde richtlijn (nu: artikel 73 Btw-richtlijn).
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geconstateerd misbruik geherdefinieerd moet worden: om de neutraliteit te herstellen
moet ook het bedrag dat de leasenemer betaalt voor de financiering en de verzekering
in de btw-heffing worden betrokken.
Tot nu toe zijn alleen transacties behandeld die binnen één lidstaat plaatsvinden. Daarbij leidt de herdefiniëring, zoals hierboven gedemonstreerd, steeds tot een resultaat dat
in overeenstemming is met het neutraliteitsbeginsel. Merkx en Verburg wijzen er echter op dat bij grensoverschrijdende transacties de herdefiniëring na geconstateerd misbruik juist kan leiden tot dubbele heffing.223 Zij wijzen in dit verband op het arrest
WebMindLicenses.224
In deze zaak gaat het om de vraag waar de know-how voor de exploitatie van een internetsite wordt geëxploiteerd. WebMindLicenses in Hongarije heeft die know-how
van een derde verkregen. Op de dag van de verkrijging heeft WebMindLicenses een
licentie-overeenkomst gesloten met Lalib op Madeira (Portugal), waardoor Lalib de
know-how kan exploiteren tegen het Portugese btw-tarief, dat lager is dan het tarief in
Hongarije.
Het HvJ oordeelt dat er slechts sprake is van misbruik, wanneer Lalib in Portugal eigenlijk niet meer is dan een brievenbusmaatschappij.225 In dat geval moet de plaats
van dienst worden gerectificeerd, zodat de exploitatie wordt geacht plaats te vinden
in Hongarije. Dat betekent dat de btw in Hongarije moet worden nageheven van
WebMindLicenses, ook al is er btw ter zake van de exploitatie voldaan door Lalib in
Portugal.226
Het lijkt erop dat het HvJ bij misbruik, net als bij fraude, geen boodschap heeft aan
eventuele dubbele heffing.227 Naar mijn mening zou het voorkomen van cumulatie echter om een aantal redenen meer aandacht moeten krijgen.
Ten eerste is vastgesteld dat het rechtsinstrument misbruik van recht dient om de neutraliteit te herstellen die is verstoord door de misbruiktransacties. Dan is het moeilijk
te aanvaarden dat de toepassing van dat rechtsinstrument leidt tot een situatie van
dubbele heffing, die per definitie in strijd is met het neutraliteitsbeginsel.
Ten tweede, en in het verlengde van het eerste punt, zal de verplichting tot terugbetaling van het btw-voordeel door de belastingplichtige worden beleefd als een boete
223
224
225
226
227

Merkx & Verburg 2016, p. 693 en Sanders 2016, p. 4.
HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832.
HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 45.
HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 53.
Aldus ook: Conclusie A-G Ettema 1 februari 2016 nr. 11/02825 ECLI:NL:PHR:2016:28 punt 6.23 en Merkx &
Verburg 2016, p. 693. Zie met betrekking tot fraude: HvJ 18 december 2014 C-131/13,C-163/13 en C-164/13
(Italmoda e.a.) ECLI:EU:C:2014:2455 punt 65-66. In zijn noot onder het arrest in BNB 2015/61 acht Bijl het
zoveel mogelijk voorkomen van cumulatie een punt van zorg.
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op de constructie, wanneer door die terugbetalingsverplichting een situatie van dubbele heffing ontstaat. Dit staat echter op gespannen voet met de overweging van het
HvJ in het arrest Halifax dat de vaststelling van een misbruik niet moet leiden tot een
sanctie. Voor een sanctie is namelijk een duidelijke en ondubbelzinnige rechtsgrondslag vereist.228
Het HvJ lijkt de oplossing voor het probleem van de dubbele heffing te zien in de samenwerkingsplicht die voor de lidstaten voortvloeit uit overweging 7 van de Verordening administratieve samenwerking.229 Het HvJ oordeelt dat het gelet op die samenwerkingsplicht voor een lidstaat aangewezen of zelfs noodzakelijk kan zijn een verzoek
tot samenwerking te richten tot de andere lidstaat om te beoordelen of btw verschuldigd is in de eerstgenoemde lidstaat. In dat geval is de lidstaat verplicht een verzoek om
inlichtingen te richten aan de andere lidstaat.230 Het is echter nog maar zeer de vraag of,
in het voorbeeld van WebMindLicenses, een dergelijk verzoek van Hongarije aan Portugal ertoe leidt dat Portugal de vaststelling van Hongarije inzake misbruik volgt en de
Portugese btw teruggeeft. Voor een verplichting daartoe biedt de Verordening administratieve samenwerking geen basis.231
Dit wordt bevestigd in het arrest KrakVet.232 In die zaak ging het om een Poolse leverancier van diervoeders die ook leverde aan klanten in Hongarije. De klanten in Hongarije konden ervoor kiezen de goederen te laten bezorgen door een door KrakVet
aanbevolen transportondernemer of zelf een vervoerder kiezen. KrakVet beschikte
over een ruling van de Poolse belastingdienst dat de leveringen aan de Hongaarse afnemers belast waren in Polen. De Hongaarse fiscus achtte de afstandsverkopenregeling
van toepassing, waardoor de leveringen belast waren in Hongarije.233 Het HvJ oordeelde dat de Verordening administratieve samenwerking niet voorziet in een verplichting
voor twee lidstaten om samen te werken om een gezamenlijke oplossing voor de
btw-behandeling van een transactie te vinden. Evenmin voorziet de verordening erin
dat de ene lidstaat gebonden zou zijn aan de btw-kwalificatie die een andere lidstaat
aan deze transactie geeft.234

228 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) C-255/02 ECLI:EU:C:2006:121 punt 93.
229 HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 57. Het betreft de Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de
bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, Pb. 2010, L 268/1. Sanders
2016, p. 4 en Merkx & Verburg 2016, p. 693, wijzen ook op de verplichting tot samenwerking, maar betwijfelen of dit bij de huidige stand van de harmonisatie werkelijk een oplossing is.
230 HvJ 17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 57-59.
231 Aldus ook: Conclusie A-G Wathelet 16 september 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:606
punt 91. Dit probleem wordt nog duidelijker, wanneer de definitieve vaststelling van misbruik pas volgt na
bezwaar en beroep, zoals Merkx & Verburg 2016, p. 692, terecht opmerken. Het recht op teruggaaf in de andere lidstaat kan dan al verjaard zijn.
232 HvJ 18 juni 2020 C-276/18 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485.
233 Artikel 33 Btw-richtlijn.
234 HvJ 18 juni 2020 C-276/18 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 punt 49.

232

Toepassingsniveau: de herdefiniëring

9.5

Het probleem van de mogelijke dubbele heffing bij herdefiniëring na geconstateerd
misbruik blijft dus bestaan. Weliswaar geeft het HvJ in het arrest KrakVet aan dat de
juiste toepassing van de Btw-richtlijn dubbele heffing voorkomt en dat de rechterlijke
instanties van de lidstaten prejudiciële vragen kunnen en – in hoogste instantie – moeten stellen aan het HvJ.235 Wanneer dan blijkt in welke lidstaat de btw ten onrechte is
geheven, moet die lidstaat die btw teruggeven.236 Dat betekent wel dat belastingplichtigen een – vaak langdurige – procedure moeten voeren om de situatie van dubbele
heffing opgelost te krijgen.237 Wellicht is het daarom zinvol te onderzoeken of het invoeren van een tiebreakerregeling, die ook bekend is uit de directe belastingen238, voor
de btw wenselijk en mogelijk is.239 Een dergelijke regeling voorziet in een overleg tussen
de autoriteiten van twee staten die beide heffingsbevoegd zijn.240 Een andere oplossing
is dat belastingplichtigen zelf vooraf een onafhankelijk oordeel kunnen vragen over de
btw-heffing bij grensoverschrijdende transacties.241
9.5.3

Herdefiniëring en het rechtszekerheidsbeginsel

In het arrest Halifax oordeelt het HvJ dat herdefiniëring niet verder mag gaan dan voor
de juiste heffing van de btw noodzakelijk is.242 Voor een verdere uitwerking van dit
uitgangspunt bij de herdefiniëring moest de praktijk echter wachten op het arrest
Weald Leasing.243 Om even het geheugen van de lezer op te frissen: dat is de zaak waarin een groep verzekeringsmaatschappijen bedrijfsmiddelen leaset via een rechtspersoon van haar belastingadviseur, die de bedrijfsmiddelen leaset van een met de verzekeringsmaatschappijen verbonden leasevennootschap (Weald Leasing). Op die manier
wordt voorkomen dat de Engelse bepalingen over de normale waarde als maatstaf van
heffing toepassing vinden op de lease.
De verwijzende rechter vraagt het HvJ hoe hij moet herdefiniëren wanneer er sprake is
van misbruik. Moet hij de leaseconstructie herdefiniëren als een rechtstreekse aankoop

235
236
237
238
239
240
241

242
243

HvJ 18 juni 2020 C-276/18 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 punt 50-51.
HvJ 18 juni 2020 C-276/18 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 punt 52.
Janssen 2020, p. 12 wijst mijns inziens terecht op dit probleem.
Artikel 4, lid 3, Oeso-modelverdrag en artikel 4, lid 1, MLI-verdrag.
Aangezien het risico van dubbele heffing zich ook voordoet in andere gevallen dan die van misbruik, valt deze
problematiek voor een deel buiten de kaders van mijn onderzoek. Ik laat het daarom bij deze suggestie voor
nader onderzoek.
Zie bijv. Besluit Staatssecretaris van Financiën 9 december 2019, nr. 2019-25404, Stcrt. 2019, 66227, par. 1,
over de MAP-tiebreaker.
Momenteel loopt er een pilot van het EU VAT Forum voor cross border rulings. In deze pilot kunnen belastingplichtigen die complexe grensoverschrijdende transacties gaan verrichten, vooraf een ruling vragen aan
de betrokken lidstaten over de btw-gevolgen van hun transacties. Zie voor een uiteenzetting van dit project
Heezen & Breedveld 2020, p. 8-10.
HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 92. Aldus ook: HvJ 22 december 2010
C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 52 en HvJ 22 november 2017 C-251/16 (Cussens e.a.)
ECLI:EU:C:2017:881 punt 46.
HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804.
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door de verzekeringsmaatschappijen of kan hij de transacties met de vennootschap van
de adviseur negeren en de btw ter zake van de lease berekenen over de normale waarde?
Het HvJ herhaalt dat de herdefiniëring niet verder mag gaan dan noodzakelijk is voor
de juiste heffing van btw.244 Als er sprake is van misbruik, moeten de transacties zo
worden geherdefinieerd dat geen rekening wordt gehouden met contractvoorwaarden
die misbruik opleveren of met het bestaan van de vennootschap van de adviseur.245
Deze beperking in de herdefiniëring dient de rechtszekerheid van Weald Leasing en de
verzekeringsmaatschappijen. Het HvJ oordeelt immers ook dat de keuze om bedrijfsmiddelen te leasen in plaats van te kopen een legitieme keuze is en dat het financieringsvoordeel met betrekking tot de btw-heffing dat met de lease wordt behaald niet in
strijd is met de betrokken bepalingen van de Btw-richtlijn en de nationale btw-wet.246
De betrokken belastingplichtigen mogen er dus op vertrouwen dat hun keuze voor
lease in ieder geval rechtens beschermd wordt.
Deze analyse vertoont gelijkenis met die van Alexy in gevallen dat twee maatregelen de
realisatie van een beginsel P1 dienen en de realisatie van het beginsel P2 hinderen. In
dat geval is de maatregel met de minste hinder voor P2 de aangewezen maatregel.247 In
dit geval gaat het om de bepaling van de voorrang tussen het neutraliteitsbeginsel en
het rechtszekerheidsbeginsel. Bij misbruik (M) gaat het neutraliteitsbeginsel (N) voor
op het rechtszekerheidsbeginsel (RZ). Stel dat de herdefiniëring in Weald Leasing van
de leasetransacties als een rechtstreekse aankoop H1 is en dat het elimineren van de
vennootschap van de adviseur H2 is. Duidelijk is dat beide varianten van de herdefiniëring inbreuk maken op de rechtszekerheid. H1 heeft echter een overkill, omdat aan de
belastingplichtigen niet alleen het btw-voordeel (in dit geval: het niet toepassen van de
normale waarde als maatstaf van heffing) wordt onthouden, maar ook het legitieme
btw-financieringsvoordeel van de lease.248
Bovenstaande analyse leidt tot de conclusie dat de herdefiniëring ook het rechtszekerheidsbeginsel dient doordat bij die herdefiniëring overkill zoveel mogelijk vermeden
moet worden.
9.6

Sanctie-oplegging bij misbruik van recht?

In hoofdstuk 6 is vastgesteld dat het verbod van misbruik van recht een algemeen beginsel van het Unierecht is, waaraan ook de justitiabelen zich moeten houden. Dit
244
245
246
247

HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 52.
HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 51.
HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 33-34.
Alexy 2015, p. 102-103. Wij zien hier een derde beginsel naar voren komen, namelijk het proportionaliteitsbeginsel. In de theorie van Alexy impliceert het beginselkarakter van een norm de proportionaliteit. Zie Alexy
2015, p. 100. Eenvoudig gezegd: de proportionaliteit zit in het rechtsbeginsel ingebakken.
248 Ik zou zelfs willen stellen dat het herdefiniëren als rechtstreekse aankoop zo ver gaat, dat ook het neutraliteitsbeginsel wordt geschonden.

234

Sanctie-oplegging bij misbruik van recht?

9.6

blijkt uit de arresten Altun en N Luxembourg 1 e.a..249 Daardoor rijst de vraag of de
constatering van misbruik kan leiden tot het opleggen van een sanctie, zoals een boete.
In het arrest Halifax oordeelt het HvJ:
“ Verder zij eraan herinnerd dat de vaststelling van een misbruik niet moet leiden tot
een sanctie, waarvoor een duidelijke en ondubbelzinnige rechtsgrondslag vereist is,
maar tot een verplichting tot terugbetaling als louter gevolg van deze vaststelling van
een misbruik, waardoor de voorbelasting ten onrechte geheel of ten dele in aftrek is
gebracht (…).”250
Bij het lezen van deze overweging van het HvJ moet men zich realiseren dat bij misbruik in de btw altijd twee rechtsniveaus betrokken zijn: het Unierecht en het nationale recht. Bovenstaande overweging van het HvJ heeft betrekking op de herdefiniëring
van de transacties bij misbruik. Zij ziet daarom op de toepassing van de Btw-richtlijn
en, als uitvloeisel daarvan, van de nationale btw-wetgeving ter uitvoering van die richtlijn. De herdefiniëring dient uitsluitend om de betrokken richtlijnbepaling naar doel
en strekking toe te passen en het neutraliteitsbeginsel tot gelding te brengen.251 De
herdefiniëring moet ertoe leiden dat de btw-schade die veroorzaakt is door het misbruik wordt terugbetaald.252 Het is daarom logisch dat de loutere constatering van misbruik en de daardoor noodzakelijke herdefiniëring niet tot gevolg mogen hebben dat
er meer van de belastingplichtige wordt geëist dan de terugbetaling van de btw-schade.
Dat wil echter niet zeggen dat de nationale autoriteiten bij toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht geen sanctie mogen opleggen. Zoals het HvJ in bovenstaande overweging aangeeft, moet daarvoor een ondubbelzinnige rechtsgrondslag
bestaan. Die kan niet worden gevonden in het Unierecht, maar dat laat onverlet dat
lidstaten wel op basis van hun nationale recht een sanctie mogen opleggen bij geconstateerd misbruik. Uit vaste rechtspraak van het HvJ blijkt dat het Unierecht de lidstaten niet verhindert een boete of geldelijke sanctie op te leggen die evenredig is met de
ernst van de gepleegde inbreuk.253 Die rechtspraak gaat steeds over de weigering van de
aftrek van voorbelasting als reactie op het niet nakomen van bepaalde verplichtingen
van de belastingplichtige. Het oordeel van het HvJ in die zaken laat zich eigenlijk het
best samenvatten als: voorkomen moet worden dat de terug te betalen belasting een
sanctie wordt op laakbaar gedrag.
249 HvJ 6 februari 2018 C-359/16 (Altun e.a.) ECLI:EU:C:2018:63 punt 49 en HvJ 26 februari 2019 C-115/16,
C-118/16, C-119/16 en C-299/16 N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134 punt 96-97.
250 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 93.
251 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 92. De maatregelen die lidstaten treffen mogen geen afbreuk doen aan de neutraliteit van de btw.
252 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 95.
253 HvJ 9 juli 2015 C-183/14 (Salomie en Oltean) ECLI:EU:C:2015:454 punt 63, HvJ 7 maart 2018 C-159/17
(Dobre) ECLI:EU:C:2018:161 punt 34 en HvJ 12 september 2018 C-69/17 (Siemens Gamesa Renewable
Energy România) ECLI:EU:C:2018:703 punt 37.
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De Btw-richtlijn sluit het opleggen van een boete of geldelijke sanctie dus niet uit. Het
boete- en sanctierecht is een uitsluitende aangelegenheid van de lidstaten zelf. De ondubbelzinnige rechtsgrondslag voor een boete of geldelijke sanctie bij misbruik moet
dus ook uitsluitend gezocht worden in het nationale recht.254 Hoewel het geen betrekking heeft op de btw maar op douanerecht, kan uit het arrest Pometon worden afgeleid
dat het in geval van misbruik van het Unierecht mogelijk is om op basis van het nationale recht een sanctie op te leggen. Het HvJ oordeelt namelijk:
“ Evenzo dient de importeur die zich op onregelmatige wijze onder de regeling actieve
veredeling heeft geplaatst en er het voordeel van heeft genoten door kunstmatig de
voor de toepassing van deze regeling vereiste voorwaarden te creëren, de rechten over
de betrokken producten te betalen, onverminderd, in voorkomend geval, de door de
nationale wetgeving voorziene bestuurlijke, civiele of strafrechtelijke sancties.” (mijn
onderstreping)255
Aangezien het boete- en sanctierecht nationaal recht is, is de mogelijkheid van het
opleggen van een boete of geldelijke sanctie mede afhankelijk van beginselen die aan
dat boete- en sanctierecht ten grondslag liggen. In Nederland is de leer van het pleitbare standpunt een belangrijke toetssteen. In de Nederlandse literatuur is er consensus
over dat de belastingplichtige die wordt geconfronteerd met de toepassing van het
rechtsinstrument misbruik van recht, de belastingwet heeft willen volgen en dat de leer
van het pleitbare standpunt daarom in de weg staat aan het opleggen van een boete.256
9.7

Conclusies

De btw-ontwijkingsstructuren in de arresten van het HvJ over misbruik hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat de transacties worden geleid via een tussengeschoven
subject. Dit zijn de situaties waarvan in hoofdstuk 8 is gebleken dat de economische
realiteit geen geschikt rechtsinstrument is om de btw-ontwijking te bestrijden. Het
rechtsinstrument misbruik van recht fungeert dus als vangnet om deze structuren toch
te kunnen bestrijden. Binnen het rechtsinstrument misbruik van recht zijn twee niveaus te onderscheiden, namelijk het vaststellingsniveau van de misbruiktest en het
toepassingsniveau van de herdefiniëring.
Op het niveau van de vaststelling van misbruik moet worden voldaan aan de misbruiktest zoals het HvJ die in het arrest Halifax heeft geformuleerd. Deze test is tweeledig en
bestaat cumulatief uit twee elementen: een objectief element (is het belastingvoordeel
in strijd met het doel van de betrokken bepaling van de Btw-richtlijn?) en een subjec-

254 Aldus ook: Soltysik 2008 p. 167 en Commissie Misbruik van recht 2016, p. 20.
255 HvJ 4 juni 2009 C-158/08 (Pometon) ECLI:EU:C:2009:349 punt 29.
256 O.a. Soltysik 2008, p. 167, Commissie Misbruik van recht 2016, p. 16 en Kors 2017, p. 223-226.
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tief element (is het wezenlijke doel van de transacties de verkrijging van een btw-voordeel?).
De elementen van de misbruiktest hangen met elkaar samen. Het bewijs van de vervulling van het subjectieve element draagt bij aan het bewijs dat aan het objectieve element is voldaan. Verder kan het in hoofdstuk 4 beschreven model van het syllogisme
in de rechtsvinding worden doorgetrokken naar de misbruiktest. Daaruit volgt dat de
vaststelling van misbruik plaatsvindt in drie stappen. Eerst wordt vastgesteld welke
fiscale rechtsnorm in het geding is en wat het doel van die rechtsnorm is (major). Dan
wordt vastgesteld welke transacties er worden verricht en welk doel de belastingplichtige daarmee heeft (minor). Ten slotte worden de transacties en hun doel geconfronteerd met de fiscale rechtsnorm en haar doel om vast te stellen of de transacties leiden
tot de toekenning van een belastingvoordeel in strijd met het doel van de betrokken
richtlijnbepaling (de koppeling).
Bij de vaststelling van de fiscale rechtsnorm (major) wordt het doel van de betrokken
bepaling uiteindelijk mede bepaald door het neutraliteitsbeginsel als btw-uitdrukking
van het gelijkheidsbeginsel.
De minor in het syllogisme wordt gevormd door de betrokken transacties en het daarmee beoogde doel. Dit is het subjectieve element van de misbruiktest.
De beoordeling of voldaan is aan het subjectieve element is een objectieve beoordeling
aan de hand van verifieerbare feiten en omstandigheden. Aan de hand daarvan moet
worden vastgesteld of voor de betrokken transacties, afgezien van het btw-voordeel,
andere wezenlijke economisch rationele doelen bestaan. In het kader van het subjectieve element van de misbruiktest moet het begrip economische realiteit dus worden opgevat als economische rationaliteit.
De functie van het subjectieve element van de misbruiktest is de bescherming van de
gerechtvaardigde verwachtingen van de belastingplichtigen met betrekking tot de toepassing van de Btw-richtlijn en de nationale wet ter uitvoering van die richtlijn. Het
subjectieve element is dus van wezenlijk belang om het rechtszekerheidsbeginsel tot
gelding te brengen.
Bij het objectieve element van de misbruiktest worden de major en de minor aan elkaar
gekoppeld. Die koppeling maakt duidelijk wat de economische realiteit - in de zin van
de btw-realiteit - van de transacties is en of het door die transacties verkregen btw-voordeel in strijd is met het doel van de betrokken bepaling van de Btw-richtlijn. Dat laatste
is het geval wanneer de toekenning van het btw-voordeel het neutraliteitsbeginsel
schendt. In situaties waarin een belastingplichtige gebruik maakt van onvolkomenheden in de wetgeving waardoor niet-heffing optreedt, is in het algemeen geen sprake
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van een belastingvoordeel dat in strijd is met het doel van de betrokken richtlijnbepaling. Slechts in uitzonderingsgevallen is dat wel het geval.
Op het niveau van de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht vindt de
herdefiniëring plaats van de transacties die het misbruik vormen. Het neutraliteitsbeginsel wordt op dit niveau gewaarborgd doordat de herdefiniëring de situatie moet
herstellen die er zou zijn geweest zonder het misbruik. De herdefiniëring moet de verstoorde neutraliteit – opgevat als gelijke btw behandeling van economisch gelijke gevallen – herstellen. Het rechtszekerheidsbeginsel wordt gewaarborgd doordat de herdefiniëring niet verder mag gaan dan voor dat doel noodzakelijk is.
In intracommunautaire verhoudingen kan de herdefiniëring leiden tot dubbele heffing. Voor dit probleem is vooralsnog geen adequate oplossing voorhanden maar deze
is wel gewenst.
De verhouding tussen de elementen van de misbruiktest en de herdefiniëring enerzijds
en het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel anderzijds kan zichtbaar
worden gemaakt in de schematische voorstelling van de relatie misbruik van recht –
neutraliteitsbeginsel – rechtszekerheidsbeginsel, zoals die aan het eind van hoofdstuk
7 is weergegeven:

misbruik van recht

neutraliteitsbeginsel
objectief element
economische realiteit
herdefiniëring transacties

rechtzekerheidsbeginsel
subjectief element
economische rationaliteit
beperking herdefiniëring

De reikwijdte van het rechtsinstrument misbruik van recht wordt enerzijds begrensd
door het rechtsinstrument economische realiteit, namelijk daar waar de vaststelling
van de objectieve aard en inhoud van de transactie tussen partijen ophoudt. Voor een
verdergaande ingreep om belastingontwijking tegen te gaan, is het rechtsinstrument
misbruik van recht het geschikte instrument. De belastingdienst heeft namelijk de bewijslast voor het bestaan van misbruik en de rechter moet aan de hand van de elementen van de misbruiktest motiveren waarom het btw-voordeel niet wordt toegekend.
Daarbij moet de belastingplichtige de gelegenheid krijgen tegenbewijs te leveren. Deze
bewijslast en motiveringsplicht borgen dat de ingreep beperkt blijft tot die gevallen
waarin de belastingplichtige kan verwachten dat het belastingvoordeel niet wordt toe-
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gekend, omdat hij met zijn (complex van) transacties buiten de grenzen treedt van de
vrijheid zijn belastingschuld te beperken. Het rechtsinstrument misbruik van recht
vormt in die gevallen voor de fiscus een waarborg voor het neutraliteitsbeginsel en
voor de belastingplichtige een waarborg voor het rechtszekerheidsbeginsel.
Anderzijds wordt de reikwijdte van het rechtsinstrument misbruik van recht begrensd
door het domein waar enkel de wetgever nog kan ingrijpen. In de Unierechtelijke btw
betreft dit situaties van onvolkomen harmonisatie van nationale btw-wetgevingen.
Voor de vaststelling van misbruik is een complexbenadering de meest aangewezen methode. Daarbij kunnen ook toekomstige handelingen in de beschouwing worden betrokken. Omwille van het rechtszekerheidsbeginsel moet dan wel de eis worden gesteld
dat redelijkerwijs voorzienbaar is dat die handelingen zullen plaatsvinden.
Het Unierecht staat er niet aan in de weg een boete op te leggen in het geval van misbruik. Het boete- en sanctierecht is echter uitsluitend een zaak van de lidstaten. De
rechtsgrond voor de boete moet dus in dat nationale recht worden gevonden. Nationale beginselen van het boete- en sanctierecht kunnen het opleggen van een boete verhinderen. In Nederland is dit het geval door het leerstuk van het pleitbare standpunt.
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10.1

Inleiding

In deel 2 van het onderzoek is de plaats van misbruik van recht in het palet van
rechtsinstrumenten tegen ongewenste btw-besparing nader onderzocht en is ook nader onderzocht welke functies misbruik van recht vervult in relatie tot het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Dit onderzoek heeft een Unierechtelijk
kader opgeleverd voor de keuze welk rechtsinstrument moet worden gebruikt: economische realiteit of misbruik van recht. Verder is in deel 2 nader onderzocht hoe de
misbruiktest moet worden uitgevoerd en hoe de transacties die het misbruik vormen
moeten worden geherdefinieerd.
Dit hoofdstuk vormt deel 3 van het onderzoek, waarin de schijnwerper op het Nederlandse recht wordt gezet. In deel 3 wordt onderzocht of de Nederlandse rechtspraak
over btw-ontwijkingsstructuren in overeenstemming is met het toetsingskader dat in
deel 2, vooral in de hoofdstukken 8 en 9, is vastgesteld.
Onderwerp van het onderzoek is de rechtspraak van de Hoge Raad. Aangezien de vaststelling van misbruik een gemengd oordeel is, zal ook regelmatig teruggegrepen worden op uitspraken van Gerechtshoven.1 Lagere rechtspraak zal alleen aan de orde
komen, wanneer zij bijzondere gezichtspunten bevat.
In paragraaf 10.2 zal eerst een onderscheid worden gemaakt in twee archetypen van
btw-ontwijkingsstructuren. Dit onderscheid dient als aanknopingspunt voor de verdere analyse van de rechtspraak. Van elk archetype wordt in de verdere analyse één structuur behandeld. Deze structuren worden in paragraaf 10.2 kort beschreven. Gekozen
is voor de structuren met betrekking tot ziekenhuisapparatuur (de zogenoemde ziekenhuisstructuren) en de structuren met betrekking tot schoolgebouwen (de zogenoemde scholenstructuren). Van deze structuren is de jurisprudentie op dit moment
namelijk het meest uitgekristalliseerd. Jurisprudentie over andere btw-ontwijkingsstructuren zal slechts behandeld worden, wanneer zij iets nieuws toevoegt ten opzichte
1

Een gemengd oordeel is een oordeel dat zowel een juridisch als een feitelijk element bevat. Zie Lubbers 2002,
p. 72. De vaststelling of voldaan is aan de elementen van de misbruiktest is naar mijn mening een gemengd
oordeel. Het feitelijke aspect betreft de transacties en het wezenlijke doel ervan. Het juridische aspect betreft
de vaststelling van het doel van de betrokken richtlijn- en wetsbepaling.
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van jurisprudentie over de ziekenhuis- en scholenstructuren en daarom noodzakelijk
is voor een goede analyse van het behandelde deelonderwerp van het onderzoek.
In paragraaf 10.3 wordt per archetype de vraag behandeld welk rechtsinstrument de
rechter gekozen heeft om de structuur tegen te gaan en hoe die keuze past in het Europese toetsingskader van hoofdstuk 8 en 9. Bij de analyse zal ook het aspect van de bewijslast en de stelplicht van de inspecteur en de motiveringsplicht van de rechter worden betrokken. De analyse moet leiden tot een uitspraak over de vraag welk
rechtsinstrument voor welk archetype het meest geschikt is.
In paragraaf 10.4 wordt nader ingegaan op de toepassing van de misbruiktest in de
Nederlandse rechtspraak. Aangezien ten aanzien van de elementen van de misbruiktest inhoudelijk geen verschillen te onderkennen zijn tussen de Nederlandse rechtspraak en de jurisprudentie van het HvJ, wordt de analyse beperkt tot de vraag of en
hoe in de Nederlandse rechtspraak de samenhang van de beide elementen tot uiting
komt. Daarbij wordt eveneens het aspect van bewijslast, stelplicht en motiveringsplicht
betrokken. Verder wordt onderzocht of er een verschil bestaat tussen de Nederlandse
rechtspraak en de rechtspraak van het HvJ met betrekking tot het moment waarop het
misbruik wordt vastgesteld.
In paragraaf 10.5 wordt onderzocht hoe de Nederlandse rechtspraak over de herdefiniëring bij misbruik past in het Europese toetsingskader van hoofdstuk 8 en 9.
In paragraaf 10.6 zal aandacht worden besteed aan de vraag of het opleggen van een
sanctie bij toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht wenselijk is.
In paragraaf 10.7 wordt aan de hand van trends in de Nederlandse rechtspraak onderzocht of een preventieve werking uitgaat van het rechtsinstrument misbruik van recht.
Paragraaf 10.8 bevat de conclusies uit het onderzoek in dit hoofdstuk.
10.2

Korte beschrijving van de structuren

10.2.1

Archetypen van btw-ontwijkingsstructuren

In de Nederlandse jurisprudentie over btw-ontwijkingsstructuren komen twee archetypen van structuren naar voren.
In het eerste archetype is het kenmerkende element van de structuur dat een goed
wordt geleverd of een dienst wordt verricht aan een niet- of beperkt aftrekgerechtigde
afnemer tegen een prijs die ver onder de kostprijs ligt. In dit type is het de berekening
van de lage prijs die het belastingvoordeel mogelijk maakt. Daarom duid ik dit archetype aan als het lageprijsmodel. Een voorbeeld van dit archetype zijn de arresten van de
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Hoge Raad uit 2018 in de zaken gemeente Barendrecht en gemeente Brielle over de levering van een schoolgebouw. 2
In het tweede archetype is het kenmerkende element van de structuur het tussenvoegen van een subject van heffing tussen de leverancier of dienstverrichter en de niet- of
beperkt aftrekgerechtigde afnemer, waardoor het belastingvoordeel mogelijk wordt.
Dit archetype noem ik daarom het tussenschuifmodel.
Wij zijn het tussenschuifmodel al in paragraaf 9.2 tegengekomen. Daar is namelijk
vastgesteld dat de btw-zaken van het HvJ over misbruik met elkaar gemeen hebben dat
een heffingssubject wordt tussengeschoven. Het tussenschuifmodel is ook terug te vinden in de Nederlandse rechtspraak over btw-ontwijkingsstructuren, zoals in het arrest
van de Hoge Raad uit 1992 over de sale-en-lease-backstructuur met een bankgebouw.3 Ook de arresten uit 2012 over de btw-ontwijkingsstructuren met ziekenhuisapparatuur zijn een voorbeeld van een tussenschuifmodel.4
Beide archetypen zullen in de volgende paragrafen in hun algemeenheid beschreven
worden, zodat het kenmerkende element van elk van beide archetypen duidelijker
wordt.
10.2.2

Lageprijsmodel: scholenstructuur

Volgens de onderwijswetgeving moeten de gemeenten zorg dragen voor de voorzieningen in de huisvesting van het onderwijs op hun grondgebied.5 Eenvoudiger gezegd: de gemeenten moeten de huisvesting van de scholen op hun grondgebied bekostigen. Daarvoor krijgen zij via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds geld van
het Rijk. De bekostiging vindt plaats op basis van een door de gemeente vast te stellen
verordening waarin normbedragen voor de bekostiging van een schoolgebouw zijn
opgenomen. Uitgangspunt van die bedragen is een sober schoolgebouw waarvoor de
onderwijsinstelling niets betaalt. Dat laatste kan anders zijn als de onderwijsinstelling
extra wensen heeft die de gemeente niet behoeft te bekostigen. Voor deze extra’s kan
dan een eigen bijdrage van de onderwijsinstelling verlangd worden.
Wanneer een school een nieuw gebouw nodig heeft, kan een gemeente kiezen uit twee
manieren van bekostiging. De eerste is dat de gemeente het normbedrag voor het
2

3
4
5

HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836 en nr. 17/02816 (gemeente Brielle) ECLI:NL:HR:2018:1837. Ook eerder heeft de Hoge Raad zich al over dit model moeten buigen, o.a.
in HR 17 februari 2012 nr. 09/04280 (gemeente Gemert-Bakel) ECLI:NL:HR:2012:BR4486, HR 27 april 2012
nr. 10/02878 (Nijkerk I) ECLI:NL:HR:2012:BR4542 en HR 27 februari 2015 nr. 13/03689 (gemeente Wageningen) ECLI:NL:HR:2015:470.
HR 16 september 1992 nr. 27 162 ECLI:NL:HR:1992:ZC5077.
HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:BK1057 en 09/03203 ECLI:NL:HR:2012:BQ4228.
Artikel 91 Wet op het primair onderwijs, artikel 76b Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 89 Wet op de
expertisecentra.
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schoolgebouw beschikbaar stelt aan de onderwijsinstelling, die daarmee het schoolgebouw laat bouwen. De gemeente en de onderwijsinstelling kunnen ook overeenkomen
dat de gemeente het schoolgebouw laat bouwen. In dat geval moet de gemeente het
gebouw – in beginsel dus om niet – in eigendom overdragen of op een andere manier
ter beschikking stellen aan de onderwijsinstelling.6 Bij de eerste manier heeft de onderwijsinstelling geen recht op aftrek van de btw ter zake van de bouw, omdat het
niet-economische handelingen dan wel vrijgestelde prestaties verricht.7 Bij de tweede manier heeft de gemeente geen recht op aftrek, omdat zij niet optreedt als ondernemer in de zin van de Wet OB.
De structuur bestaat erin dat de gemeente optreedt als bouwheer voor het schoolgebouw. Na oplevering van het schoolgebouw draagt zij het gebouw in eigendom over
aan de onderwijsinstelling voor een prijs die aanzienlijk lager is dan de bouwkosten. In
de gevallen waarin de onderwijsinstelling moet bijdragen voor de extra’s boven de bekostigingsnormen, wordt de koopprijs op het bedrag van die bijdrage gesteld.8 In
gevallen waarin de onderwijsinstelling niets behoeft te betalen, moet een vergoeding
worden geconstrueerd om de structuur te laten slagen.9 Deze vergoeding bedraagt
doorgaans zo’n 15% van de bouwkosten.10 De eigendomsoverdracht van het gebouw
aan de onderwijsinstelling kwalificeert als een belaste levering voor de btw. De gemeente voldoet dus btw over de lage vergoeding en brengt de btw op de bouwkosten
volledig in aftrek.

6
7

8
9

10
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Artikel 103 Wet op het primair onderwijs, artikel 76n Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 101 Wet op
de expertisecentra. Voor een uitgebreide en heldere beschrijving van de bekostigingsstructuur voor de huisvesting van het onderwijs verwijs ik naar Van der Wulp 2018, p. 3-4 en Merkx & De Wit 2019, p. 379-381.
Hof ’s-Hertogenbosch 18 maart 2010 nr. 08/00558 ECLI:NL:GHSHE:2010:BM5919 heeft geoordeeld dat de
rijksbijdragen die een ROC ontvangt niet de vergoeding vormen voor een door het ROC verrichte prestatie.
Het ROC handelt in zoverre dus niet als ondernemer in de zin van de Wet OB. De Hoge Raad is in HR 15 juni
2012 nr. 10/01746 ECLI:NL:HR:2012:BU1929 niet aan toetsing van dit oordeel toegekomen. De Staatssecretaris van Financiën leidt in zijn besluit van 30 juli 2014 nr. BLKB/2014/125M Stcrt. 2014, 22389, paragraaf 3, uit dit arrest af dat rijkssubsidies en les- en cursusgelden voor wettelijk geregeld onderwijs geen vergoeding voor een prestatie zijn. Het is de vraag of het oordeel van Hof ’s-Hertogenbosch en de gevolgtrekking
van de Staatssercretaris juist zijn in het licht van HvJ 27 maart 2014 C-151/13 (Le Rayon d’Or)
ECLI:EU:C:2014:185 punt 37, waarin de betaling van een zorgforfait door een zorgverzekeraar wordt aangemerkt als de tegenprestatie voor de verzorging van de bewoners van een zorginstelling. Deze vraag valt echter
buiten het bestek van mijn onderzoek.
Dat was het geval in o.a. HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836
en nr. 17/02816 (gemeente Brielle) ECLI:NL:HR:2018:1837.
Bijl 2017, p. 24. Dit doet zich voor in o.a. HR 14 oktober 2016 nr. 15/00664 (gemeente Hardinxveld-Giessendam) ECLI:NL:HR:2016:2337 en in Hof Den Haag 5 maart 2019 nr. BK-17/00951 ECLI:NL:GHDHA:
2019:1752. In die zaak oordeelt het Hof in r.o. 6.4 dat de koopprijs is bepaald door de factor belastingbesparing. De HR oordeelt in HR 10 september 2021 nr. 19/01869 ECLI:NL:HR:2021:1230 r.o. 3.3 dat een beoogde
belastingbesparing geen andere factor is die afdoet aan het rechtstreekse verband tussen de levering en de
vergoeding.
Bijl 2017, p. 24.
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10.2

Tussenschuifmodel: ziekenhuisstructuur

Aan de rechtspraak11 en de literatuur12 kan de volgende, algemene beschrijving van
de ziekenhuisstructuur ontleend worden.
Een ziekenhuis wil medische apparatuur aanschaffen. Aangezien het ziekenhuis vrijgestelde prestaties verricht13, kan het bij een rechtstreekse aanschaf de btw niet in aftrek
brengen. De oplossing hiervoor is het oprichten van een zogeheten Special Purpose
Vehicle (SPV) dat zich uitsluitend bezig houdt met de aankoop van de apparatuur en
de verhuur ervan aan het ziekenhuis.
De SPV koopt de apparatuur aan, waarbij het ziekenhuis de aankoop financiert door
middel van een lening of een storting van (commanditair) kapitaal.14 De verhuur van
de apparatuur is een belaste dienst, dus de SPV kan de btw op de aanschaf van de apparatuur volledig in aftrek brengen. De huurprijs, waarover btw wordt berekend aan
het ziekenhuis, bedraagt ongeveer 10% van de aanschafprijs.
Na afloop van het vierde jaar na het jaar van aanschaf wordt een einde gemaakt aan de
belaste verhuur van de apparatuur. Dat kan geschieden door de aankoop van de aandelen in de SPV, gevolgd door de vorming van een fiscale eenheid tussen het ziekenhuis
en de SPV.15 Het kan echter ook door na afloop van die termijn de apparatuur te kopen van de SPV tegen een vooraf vastgestelde prijs.16 Aangezien op dat tijdstip de
herzieningstermijn voor de aftrek17 is verstreken, staat de aftrek bij de SPV definitief
vast. Het gevolg van de structuur is dan ook dat het ziekenhuis ongeveer 50 tot 60% van
de aanschaf-btw bespaart.
Een variant van dit tussenschuifmodel zijn de zogeheten schoonmaakstructuren. In
een dergelijke structuur richten een niet- of beperkt aftrekgerechtigde ondernemer –
bijvoorbeeld een ziekenhuis – samen met een schoonmaakbedrijf een BV op die
schoonmaakwerkzaamheden gaat verrichten voor het ziekenhuis. De meerderheid van
de aandelen in de BV is in handen van het ziekenhuis en de minderheid in handen van
het schoonmaakbedrijf. Het ziekenhuis benoemt ook de directeur van de BV. Verder
komt het schoonmaakpersoneel in dienst van de BV. Het schoonmaakbedrijf verricht
tegen vergoeding het management met betrekking tot de schoonmaakdiensten. Het
ziekenhuis en de schoonmaak-BV vormen een fiscale eenheid. Daardoor wordt de btw

11
12
13
14
15
16
17

O.a. Conclusie A-G Wattel 11 december 2002 nrs. 37641 t/m 37648 ECLI:NL:PHR:2007:BB9006 punt 1.4-1.8.
O.a. Lamers 2008 p. 3 en Van de Wakker 2012, p. 790-791.
Artikel 11, lid 1, onderdeel c, respectievelijk onderdeel g, 1°, Wet OB.
Zie HR 10 februari 2012 nr. 09/03203 ECLI:NL:HR:2012:BQ4228.
Dit was in HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057 het geval.
In HR 10 februari 2012 nr. 09/03203 ECLI:NL:HR:2012:BQ4228 bedroeg die koopprijs 10% van de aanschafprijs.
Artikel 13, lid 1, onderdeel b en lid 2 en artikel 13a Uitvoeringsbeschikking OB.
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op de personeelskosten bespaard en drukt er alleen btw op de door het schoonmaakbedrijf verrichte managementdienst.18
10.2.4

Andere archetypen?

De vraag is of naast de twee beschreven archetypen nog andere archetypen van
btw-ontwijkingsstructuren te onderscheiden zijn. Zo komen in de Nederlandse rechtspraak ook gevallen voor van een combinatie van het lageprijsmodel en het tussenschuifmodel. Verder wordt in het arrest van het HvJ in de zaak Part Service19 een
structuur behandeld die de Engelsen supply splitting noemen. In die zaak wordt een
lease van auto’s gesplitst over twee subjecten, waarbij A een belaste verhuurdienst verricht en B een vrijgestelde financierings- en verzekeringsdienst. Supply splitting is wel
aan te treffen in de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk20, maar vooralsnog niet
in de Nederlandse rechtspraak. Aangezien deze structuur op enig moment ook in Nederland in beeld kan komen, vind ik het de moeite waard haar toch kort te bespreken.
10.2.4.1 Combinatie lageprijsmodel en tussenschuifmodel
Een combinatie van het lageprijsmodel en het tussenschuifmodel is te vinden in de
scholenstructuur van de gemeente Aalten. In deze zaak ging het om een in opdracht
van de gemeente gebouwd schoolgebouw waarvoor de onderwijsinstelling geen eigen
bijdrage behoefde te betalen en dat dus in beginsel om niet aan de onderwijsinstelling
moest worden overgedragen. In dat geval komt de btw op de bouwkosten niet voor
aftrek in aanmerking bij de gemeente. Om aftrek van die btw mogelijk te maken is in
deze zaak de volgende structuur opgezet.
De gemeente verkoopt het gebouw aan een speciaal voor de structuur opgerichte beheerstichting voor ongeveer 10% van de bouwkosten. De levering van het gebouw is
belast met btw waardoor de gemeente de volledige btw op de bouwkosten kan aftrekken. De stichting verhuurt het gebouw aan de onderwijsinstelling en brengt daarvoor
als vooruitbetaling een bedrag van vijf keer de jaarlijkse huurprijs in rekening. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de koopprijs die de stichting aan de gemeente moet betalen.
De gemeente verstrekt de onderwijsinstelling een huisvestingssubsidie voor exact hetzelfde bedrag.21
Duidelijk is dat de gemeente bij een rechtstreekse levering van het schoolgebouw aan
de onderwijsinstelling het belastingvoordeel van de aftrek niet had kunnen genieten.
Dit belastingvoordeel wordt alleen mogelijk door de beheerstichting tussen de gemeente en de onderwijsinstelling te plaatsen. Daardoor wordt het mogelijk het kas18
19
20
21
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Deze beschrijving is gebaseerd op de schoonmaakstructuur die is beschreven in Conclusie A-G Ettema van
17 juni 2020 nr. 19/03185 ECLI:NL:PHR:2020:614.
HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108.
Upper Tribunal 22 december 2010 The Lower Mill Estate ltd. v HMRC [2010] UKUT B25 (TCC).
Zie voor deze feiten Hof Amsterdam 10 oktober 2017 nrs. 17/00019 en 17/00020 ECLI:NL:GHAMS:2017:4619.
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rondje met de lage verkoopprijs, de vooruitbetaling van de huur en de huisvestingssubsidie op te zetten.
Hetzelfde doet zich voor in het arrest van de Hoge Raad over de jachtenstructuur.22
Deze structuur is opgezet ten behoeve van binnen de Europese Unie woonachtige particulieren die een kostbaar plezierjacht binnen de Unie willen gebruiken voor privédoeleinden. Deze structuur bestaat uit een keten van transacties met tussengeschoven
subjecten. Eerst wordt het jacht door een binnen de Unie gevestigde jachtenbouwer
fysiek buiten de Unie gebracht en geleverd aan een buiten de Unie gevestigde vennootschap die speciaal voor de aankoop van het jacht is opgericht (een zogenoemde Yacht
Owning Company of YOC). De aandelen in de YOC zijn onmiddellijk of middellijk in
eigendom van de particulier. De YOC verhuurt het jacht voor een zeer lage prijs aan
een andere vennootschap buiten de Unie, die het op haar beurt verhuurt aan een Nederlandse jachtmakelaar. De makelaar voert kort na de levering en de uitvoer het jacht
in Nederland in op zijn eigen naam. Hij vermeldt de btw ter zake van de invoer als
verschuldigd in zijn aangifte en trekt deze in dezelfde aangifte af, waardoor per saldo
geen betaling van btw plaatsvindt. De makelaar verhuurt het jacht vervolgens aan de
particulier voor een vergoeding die op jaarbasis ongeveer 1% van de waarde van het
jacht bedraagt. Deze verhuur is belast met btw. Door deze keten van transacties is de
btw-druk op het consumptieve verbruik van het jacht dus gereduceerd tot de btw over
de lage huurprijs.
Indien de particulier het jacht rechtstreeks had aangekocht bij de werf had het
btw-voordeel van de aftrek zich niet kunnen voordoen. Er zou dan blijvend btw op de
aanschaf van het jacht hebben gedrukt.23 Ook in deze jachtenstructuur wordt het
btw-voordeel dus eerst en vooral mogelijk door het tussenschuiven van een subject.
Dat betekent niet dat de lage prijs irrelevant is. Die bewerkstelligt namelijk dat na het
tussenschuiven van het subject het btw-voordeel daadwerkelijk verkregen wordt.
In de beschreven gevallen waarin het lageprijsmodel en het tussenschuifmodel gecombineerd worden, ligt het zwaartepunt dus bij het tussenschuiven van het subject. Daarom moeten die gevallen naar mijn mening behandeld worden als het archetype van het
tussenschuifmodel.
10.2.4.2 Supply splitting
Zoals hierboven al is aangegeven kenmerkt supply splitting zich door het splitsen van
een prestatie over twee subjecten, waardoor op een deel van de gesplitste prestatie een
gunstige btw-regeling, zoals een vrijstelling of een verlaagd tarief, toegepast kan wor-

22
23

HR 18 december 2020 nr. 18/05512 ECLI:NL:HR:2020:2095.
HR 18 december 2020 nr. 18/05512 ECLI:NL:HR:2020:2095 r.o. 3.2.4.
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den. Als voorbeeld voor een supply-splittingstructuur kan de Britse zaak van The
Lower Mill Estate dienen.24
In deze zaak worden koop-/aannemingsovereenkomsten met betrekking tot vakantiewoningen gesplitst in twee afzonderlijke overeenkomsten. Eén overeenkomst betreft
de verkoop en levering van een bouwterrein door The Lower Mill Estate (LME) aan
een particuliere koper.25 Deze levering is belast met btw tegen het algemene tarief. De
andere overeenkomst betreft de bouw van de vakantiewoning door een aan LME verbonden vennootschap in opdracht van de kopers van de grond. Op deze prestatie is in
het Verenigd Koninkrijk een nultarief van toepassing.26
Wanneer de levering van de grond en de bouw van de vakantiewoning door één subject zouden zijn verricht, zou sprake zijn van één prestatie die belast is tegen het algemene tarief. Splitsing zou in dat geval geen effect sorteren vanwege het oordeel van het
HvJ in onder andere het arrest CPP , dat een dienstverrichting waarbij economisch
gesproken één dienst wordt verricht, niet kunstmatig mag worden gesplitst.27 Het belastingvoordeel kan hier dus alleen worden behaald door de introductie van een ander
subject dat een deel van de prestatie jegens de afnemer gaat verrichten. Daarmee is
supply splitting een verschijningsvorm van het tussenschuifmodel.
10.2.5

Belang van het onderscheid in archetypen

Het onderscheid tussen deze twee archetypen is van belang voor de keuze van het in te
zetten rechtsinstrument. In hoofdstuk 9 is namelijk vastgesteld dat het instrument van
de economische realiteit alleen kan worden ingezet om de objectieve aard en inhoud
van de transactie voor de btw vast te stellen. Wanneer het belastingvoordeel moet worden geweigerd door een subject van de transactie te negeren of te vervangen door een
24
25
26

27
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Upper Tribunal 22 december 2010 The Lower Mill Estate ltd. v HMRC [2010] UKUT B25 (TCC).
Preciezer geformuleerd gaat het om de vestiging van een 999-jarige leasehold, maar zoals uit HvJ 15 december
2005 C-63/04 (Centralan Property) ECLI:EU:C:2005:773 punt 67 blijkt, kan ook de vestiging van een dergelijke leasehold als een levering in de zin van de Btw-richtlijn worden aangemerkt.
Een dergelijke gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst zou zich in Nederland ook kunnen voordoen. In
HR 22 maart 2013 nr. 12/02180 ECLI:NL:HR:2013:BY5307 r.o. 3.5.1 is weliswaar beslist dat de levering van
de grond en de bouw van een appartement als één levering moeten worden aangemerkt. Aanleiding voor dit
oordeel is HvJ 19 november 2009 C-461/08 (Don Bosco) ECLI:EU:C:2009:722. Het is echter nog wel mogelijk
dat één ondernemer de grond (al dan niet met oudbouw erop) levert met vrijstelling van btw en belast met
overdrachtsbelasting en een andere ondernemer de nieuwe onroerende zaak oplevert. Dit levert een besparing op ter grootte van het verschil tussen de btw en de overdrachtsbelasting over (grofweg) de waarde van de
grond. Deze twee prestaties worden door de Belastingdienst evenwel als één levering aangemerkt, wanneer de
verkoper en de aannemer als één ondernemer moeten worden gezien of als één van hen feitelijk als verkoper
voor het geheel optreedt. Zie het gedeeltelijk openbaar gemaakte advies van 9 december 2015 van de kennisgroep Omzetbelasting Algemeen van de Belastingdienst, V-N 2019/44.14. Getoetst aan het kader van hoofdstuk 8 en 9 is dit naar mijn mening slechts mogelijk wanneer voldaan wordt aan de beide elementen van de
misbruiktest. Zie ook Upper Tribunal 22 december 2010 The Lower Mill Estate ltd. v HMRC [2010] UKUT
B25 (TCC) punt 43, die dit slechts mogelijk acht bij schijnhandelingen (“sham”) en misbruik (“abuse”).
HvJ 25 februari 1999 C-349/96 (CPP) ECLI:EU:C:1999:93 punt 29. Zie ook, in een geval van supply splitting,
HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 53.
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ander subject, is omwille van het rechtszekerheidsbeginsel inzet van het rechtsinstrument misbruik van recht noodzakelijk. Het verschil tussen de beide archetypen kan
dus tot gevolg hebben dat ook het in te zetten rechtsinstrument per archetype verschilt.
Deze vraag komt in de volgende paragraaf aan de orde. Daarbij is ervoor gekozen van
elk archetype en van de combinatie van archetypen één structuur nader te beschouwen. Voor het lageprijsmodel is dat de structuur met de levering van schoolgebouwen,
ook wel scholenstructuur genoemd. Voor het tussenschuifmodel is dat de structuur met
ziekenhuisapparatuur, de zogenoemde ziekenhuisstructuur.
10.3

Keuze van het rechtsinstrument

10.3.1

Kader

Met betrekking tot de keuze van het rechtsinstrument tegen btw-ontwijkende structuren volgt uit de voorgaande hoofdstukken het volgende kader.
In paragraaf 4.4 is vastgesteld dat schijnhandelingen inhouden dat partijen naar buiten
toe een overeenkomst presenteren die feitelijk niet tussen hen bestaat (absolute simulatie) of een andere overeenkomst presenteren dan feitelijk tussen hen bestaat (relatieve simulatie). Alle bij de overeenkomst betrokken partijen moeten zich van de simulatie bewust zijn. Bij schijnhandelingen bevinden wij ons dus op het vlak van het civiele
recht. Een slechts naar de schijn gesloten overeenkomst geldt civielrechtelijk namelijk
niet. Het fiscale recht knoopt aan bij de werkelijke feiten en niet bij de naar buiten toe
gewekte, civielrechtelijke schijn. Dat betekent dat bij absolute simulatie aan de overeenkomst fiscaal geen enkele waarde wordt toegekend en bij relatieve simulatie voor de
belastingheffing wordt aangesloten bij de werkelijk bestaande rechtsverhouding. Het
rechtsinstrument van de schijnhandelingen kan niet worden toegepast om andere fiscale gevolgen te verbinden aan overeenkomsten die partijen daadwerkelijk hebben gewild, ook al is het achterliggende motief van die overeenkomsten dat zij tot een belastingvoordeel leiden.28
In hoofdstuk 8 is het rechtsinstrument van de economische realiteit behandeld. De conclusie in dat hoofdstuk is dat de economische realiteit dient om de objectieve aard en
inhoud van een transactie te bepalen. Het gaat daarbij om de vaststelling van de btw-realiteit van de transactie.29 Het contract tussen partijen geldt daarbij als uitgangspunt,
maar daarvan kan worden afgeweken indien de juiste werking van het btw-systeem dat
28

29

Van Kesteren 1994, p. 87 maakt een onderscheid tussen de oorzaak van een rechtshandeling en het motief
ervoor. De oorzaak betreft het beogen van een rechtsgevolg, bijvoorbeeld het ontvangen van huur. Het motief
kan zijn: belastingverijdeling. De wil is volgens Van Kesteren 1994, p. 138 de op het rechtsgevolg gerichte wil.
In de context van de schijnhandelingen is dat naar mijn mening dus de op het civielrechtelijke rechtsgevolg
gerichte wil. In dit verband gebruik ik de term “overeenkomsten”, omdat het in btw-ontwijkende structuren
steeds gaat om een tweezijdige (of meerzijdige) rechtshandeling of, in btw-termen, een transactie. Ook Asser/
Sieburgh 6-III 2018/154 spreekt in het kader van schijnhandelingen over overeenkomsten.
Aldus ook: Van Doesum & Nellen 2020, p. 218 en Merkx en Teeuwsen 2020, p. 1477-1478.
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noodzakelijk maakt. De economische realiteit kan dus dienen als instrument om het
neutraliteitsbeginsel te waarborgen.
Een verder gaande rechterlijke ingreep, bijvoorbeeld het vervangen van één of beide
subjecten van de transactie door een ander, maakt een dermate grote inbreuk op het
rechtszekerheidsbeginsel, dat zij gerechtvaardigd moet worden met een robuustere
motivering dan het rechtsinstrument van de economische realiteit biedt. Uit hoofdstuk
9 blijkt dat het rechtsinstrument misbruik van recht die motivering biedt, omdat voor
de toepassing van dat rechtsinstrument het bewijs moet worden geleverd dat voldaan
wordt aan de twee elementen van de misbruiktest. De transacties moeten er, in weerwil
van de formele toepassing van de betrokken richtlijn- en wetsbepalingen, toe leiden
dat in strijd met de bedoeling van die bepalingen een belastingvoordeel wordt toegekend. Ook moet blijken dat dit belastingvoordeel het wezenlijke doel van de transacties
is.30 Het feit dat de transacties voldoen aan de misbruiktest houdt in dat de belastingplichtige het niet toekennen van het btw-voordeel had kunnen en moeten voorzien.
10.3.2

Schijnhandelingen

In de jurisprudentie over btw-ontwijkingsstructuren is een beroep op schijnhandelingen vrijwel nooit gehonoreerd. Slechts in één zaak over een ziekenhuisstructuur heeft
Hof Amsterdam subsidiair geoordeeld dat het leasecontract tussen de SPV en het ziekenhuis relatieve simulatie oplevert en dat in werkelijkheid sprake is van een levering.
Het Hof baseert dit oordeel op de ongebruikelijke wijze van contracteren en spreekt in
dit verband over “de gepretendeerde aard van de prestatie”.31 Primair heeft het Hof
overigens geoordeeld dat de SPV op basis van de feiten en omstandigheden niet de
afnemer van de apparatuur is.32 De uitspraak van het Hof bevat aldus elementen van
misbruik van recht, een economische-realiteitsbenadering en schijnhandelingen en is
daardoor verre van duidelijk.

30

31

32
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HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74-75. Verder aldus ook: HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 42, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald
Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 29-30, HvJ 21 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:810 punt 49, HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 52, HvJ
17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 36 en HvJ 22 november 2017
C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 52 en 70.
Hof Amsterdam 23 juli 2001 nr. P00/00213 r.o. 5.4.2, 5.5.1-5.5.3, 5.6 en 5.10, te kennen uit HR 15 juni 2007
nr. 37 646, ECLI:NL:HR:2007:BA7189, BNB 2007/250. Deze uitspraak maakt deel uit van een serie van 8
uitspraken van Hof Amsterdam van dezelfde datum. Blijkens de conclusie van A-G Wattel van 11 december
2002 nrs. 37641 t/m 37648 ECLI:NL:PHR:2007:BB9006 zijn die uitspraken nagenoeg gelijkluidend.
Hof Amsterdam 23 juli 2001 nr. P00/00213 r.o. 5.3, te kennen uit HR 15 juni 2007 nr. 37646 BNB 2007/250.
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De Hoge Raad oordeelt dat het primaire oordeel van het Hof geen blijk geeft van een
onjuiste rechtsopvatting en overigens feitelijk is.33 Daarmee blijft in het midden welk
rechtsinstrument in deze zaak nu uiteindelijk toegepast is.34
Met betrekking tot het rechtsinstrument schijnhandelingen merkt A-G Wattel in zijn
conclusie over deze zaak (en nog 7 andere, vrijwel gelijke ziekenhuiszaken) overigens
op, dat partijen waarschijnlijk juist wel hebben gewild wat zij op papier hebben gezet,
omdat zij belasting wilden besparen met behulp van de door hen gewenste civielrechtelijke figuren. Dan kunnen de door hen gesloten overeenkomsten geen schijnhandelingen zijn.35 In zijn noot in BNB 2007/250 merkt Van Zadelhoff hetzelfde op.
In een latere zaak over de scholenstructuur van gemeente Hardinxveld-Giessendam
oordeelt Hof Amsterdam overeenkomstig de opmerking van de A-G in de ziekenhuiszaken dat geen sprake is van schijnhandelingen. In die zaak heeft de gemeente een
koopovereenkomst gesloten met het schoolbestuur voor de levering van een schoolgebouw. Daarbij zijn partijen overeengekomen dat de koopschuld wordt omgezet in een
aflossingsvrije, rentedragende leenschuld en dat de gemeente de rente over deze schuld
jaarlijks kwijtscheldt. Het Hof oordeelt dat deze rechtshandelingen geen schijnhandelingen zijn. Volgens het Hof is aannemelijk dat partijen de gevolgen van deze rechtshandelingen volledig hebben beoogd, mede omdat zij dragend zijn voor de door de gemeente in aftrek gebrachte btw.36
Met betrekking tot het rechtsinstrument schijnhandelingen in scholenstructuren
merkt Verburg op dat de onderwijswetgeving de gemeenten noopt tot eigendomsoverdracht van het schoolgebouw. Partijen bij de scholenstructuren beogen volgens hem
dus juist een eigendomsoverdracht van het gebouw. Daarom vindt hij toepassing van
het rechtsinstrument schijnhandelingen in deze structuren moeilijk denkbaar.37
Ik ben het met de hierboven aangehaalde schrijvers eens dat er in de beschreven zaken
geen sprake is van schijnhandelingen. Ik ben echter van mening dat het motief van
belastingbesparing daarvoor niet van belang is. Zoals Van Kesteren betoogt, moet er
33
34
35
36

37

HR 15 juni 2007 nr. 37646 ECLI:NL:HR:2007:BA7189, BNB 2007/250, r.o. 3. Dit oordeel staat naar mijn
mening op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel. Ik kom hierop nog terug in paragraaf 10.3.3
over het rechtsinstrument economische realiteit
Het instrument schijnhandelingen valt af, want dat was onderdeel van een overweging ten overvloede van het
Hof. Blijven over de rechtsinstrumenten economische realiteit en misbruik van recht.
Conclusie A-G Wattel 11 december 2002 nrs. 37641 t/m 37648 ECLI:NL:PHR:2007:BB9006 punt 5.11.
Hof Amsterdam 18 december 2014 nrs. 14/00347 en 14/00348 (gemeente Hardinxveld-Giessendam) ECLI:NL:
GHAMS:2014:6001 r.o. 6.3. Het Hof neemt in deze overweging overigens terecht als uitgangspunt dat de inspecteur de bewijslast heeft. Het Hof oordeelt dat niet gebleken is dat de rechtshandelingen niet stroken met
de werkelijke bedoeling van partijen. Zie eerder al Hof Leeuwarden 1 juni 2007 nr. BK 07/06 ECLI:NL:
GHLEE:2007:BA6540 r.o. 4.4., waarin het Hof een beroep op schijnhandelingen afwijst, omdat niet gebleken
is dat de wil van partijen niet is gericht op overdracht van de economische eigendom van een multifunctionele accommodatie waarin een school is gevestigd.
Verburg 2015, par. 3.1.
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een onderscheid gemaakt worden tussen de oorzaak van een rechtshandeling en het
motief voor een rechtshandeling. De oorzaak van de rechtshandeling is de bedoeling
van de actor om een bepaald (civielrechtelijk) rechtsgevolg tot stand te brengen. Het
motief van de handeling is de psychologische reden waarom de actor de rechtshandeling verricht.38 In een scholenstructuur zal, zoals Verburg terecht opmerkt, de wil van
partijen zijn gericht op de eigendomsoverdracht van het schoolgebouw. Het motief kan
zeker belastingbesparing zijn, maar civielrechtelijk – en dus ook voor het rechtsinstrument schijnhandelingen – is dat motief irrelevant.39 Naar mijn mening kan dat motief
hooguit als een aanwijzing dienen dat de wil van partijen is gericht op het rechtsgevolg
van de door hen gesloten overeenkomst.
In dit verband moet er nog op gewezen worden dat volgens Langereis fiscale rechters
zich beter verre kunnen houden van het rechtsinstrument schijnhandelingen. De reden hiervoor is dat toepassing van het rechtsinstrument schijnhandelingen tot gevolg
heeft dat de betrokken rechtshandelingen niet alleen fiscaalrechtelijk maar ook civielrechtelijk niet (of niet in deze vorm) bestaan, waardoor de civielrechtelijke gevolgen
van deze beslissing door de fiscale rechter eenvoudigweg niet overzienbaar zijn.40
Op grond van het bovenstaande kan de conclusie dan ook zijn dat het rechtsinstrument schijnhandelingen in het algemeen ongeschikt is om btw-ontwijkingsstructuren
tegen te gaan.41
10.3.3

Economische realiteit

10.3.3.1 Lageprijsmodel: scholenstructuren
Uit paragraaf 10.2.2 blijkt dat het kenmerk van een scholenstructuur is dat een gemeente
een nieuw schoolgebouw levert voor een prijs die aanzienlijk lager is dan de bouwkosten.
Die prijs wordt bepaald door extra, niet door de gemeente te bekostigen voorzieningen of
is speciaal geconstrueerd ten behoeve van de structuur. Deze kenmerkende elementen
doen zich voor in één transactie, namelijk die tussen de gemeente en het schoolbestuur.42
Er zijn in de loop van de jaren verschillende argumenten tegen de scholenstructuur
aan de Hoge Raad voorgelegd waarvan gezegd kan worden dat zij gebaseerd zijn op een
38
39
40
41
42
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Van Kesteren 1994, p. 76-77. Zie overigens artikel 3:33 BW, waaruit blijkt dat het gaat om de door een verklaring geopenbaarde wil. Aldus ook: Asser/Sieburgh 2018/8 en 2018/119.
Aldus ook: Van Kesteren 1994, p. 77 en Nieuwenhuizen 2010, p. 168.
Langereis 1988, p. 22.
Eigenlijk is de combinatie belastingontwijking en schijnhandelingen op zichzelf al contradictoir. Zoals in
hoofdstuk 4 is vastgesteld, behoren schijnhandelingen tot de besparingsvorm van belastingontduiking.
In sommige gevallen vindt echter levering plaats aan een beheerstichting, zoals in HR 29 juni 2012 nr. 10/00786
(gemeente Albrandswaard) ECLI:NL:HR:2012:BR4525 of wordt toch een stichting tussengeschoven, zoals in
HR 30 maart 2012 nr. 09/03079 (gemeente Middelharnis) ECLI:NL:HR:2012:BR4476 en HR 6 juli 2018 nr.
17/05461 (gemeente Aalten III) ECLI:NL:HR:2018:1087. Het tussenschuiven van een stichting heeft gevolgen
voor de keuze van het rechtsinstrument, zoals in paragraaf 10.3.2.3 over misbruik van recht zal blijken.

Keuze van het rechtsinstrument

10.3

economische-realiteitsbenadering.43 Ik beperk het onderzoek echter tot het argument
dat de gemeente niet onder bezwarende titel heeft geleverd, omdat de andere argumenten successievelijk zijn afgewezen en van het toneel zijn verdwenen.44
Op dat punt heeft zich namelijk een interessante ontwikkeling voorgedaan in de rechtspraak van de Hoge Raad. In het arrest Albrandswaard geeft de Hoge Raad namelijk
een belangrijke aanwijzing aan de praktijk. De Hoge Raad overweegt dat geen sprake is
van een economische activiteit, indien de overeengekomen vergoeding kunstmatig is.
Daarmee bedoelt de Hoge Raad dat de gemeente, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in wezen geen of slechts een symbolische vergoeding heeft bedongen en
ontvangen.45 In latere arresten heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat de vergoeding in die zaken de werkelijke tegenwaarde vormt voor de levering van het schoolgebouw.46
Dit verandert in het arrest Hardinxveld-Giessendam II.47 In die zaak is sprake van een
koopovereenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur, waarbij de koopschuld is
omgezet in een aflossingsvrije, rentedragende leenschuld. Daarbij wordt de renteschuld jaarlijks kwijtgescholden. Ook heeft de gemeente een terugkooprecht bedongen
tegen de oorspronkelijke koopsom.
De aan dit arrest voorafgaande Hofuitspraak is een voorbeeld van verwarring tussen
schijnhandelingen en de economische realiteit. De inspecteur betoogde dat alle om43

44
45
46
47

Ik noem ter informatie het argument dat de gemeente niet de macht heeft overgedragen om als eigenaar over
het schoolgebouw te beschikken, afgewezen in: HR 17 februari 2012 nr. 09/04280 (gemeente Gemert-Bakel)
ECLI:NL:HR:2012:BR4486 r.o. 3.3.2 en HR 27 april 2012 nr. 10/02878 (gemeente Nijkerk I) ECLI:NL:
HR:2012:BR4542 r.o. 3. Hof Amsterdam 25 april 2013 nr. 11-00356 (gemeente Woerden) ECLI:NL:
GHAMS:2013:BZ9545 r.o. 5.5 uit openlijk twijfel over dit oordeel van de Hoge Raad, maar sluit zich er toch
bij aan. Verder noem ik het argument dat de gemeente geen economische activiteit heeft verricht, afgewezen
in: HR 25 april 2014 nr. 13/00959 (gemeente Aalten I) ECLI:NL:HR:2014:979 r.o. 4.4.2, HR 27 februari 2015
nr. 13/03689 (gemeente Wageningen) ECLI:NL:HR:2015:470 r.o. 3.3.3 (op grond van artikel 81 RO zonder
nadere motivering) en HR 29 mei 2015 nr. 13/02651 (gemeente Woerden I) ECLI:NL:HR:2015:1355 r.o. 4.1.4
(op grond van artikel 81 RO zonder nadere motivering). Zie ook HR 23 juni 2017 nr. 13/02651 (gemeente
Woerden II) ECLI:NL:HR:2017:1132 r.o. 3.1. Zie in deze laatste zaak ook de andersluidende conclusie van
A-G Ettema van 8 maart 2017 nr. 13/02651 ECLI:NL:PHR:2017:170 punt 5.47 en 6.16. Het arrest Woerden II
heeft op dit punt in de literatuur kritiek en vragen opgeroepen vanwege het ontbreken van een motivering
voor de beslissing geen gevolgen te verbinden aan het Borsele-arrest. Zie o.a. Swinkels in BNB 2017/195, redactie V-N in V-N 2017/32.14, Sanders 2017, p. 6 en Van der Wulp 2018, p. 3 en p. 6-7. Anders: Van Norden
in FED 2017/142 die uit het arrest afleidt dat het Borsele-arrest alleen voor bijzondere situaties geldt. Hij is
van mening dat marktoptreden geen algemeen criterium voor de belastingplicht moet worden. Aldus ook:
Van Vliet 2017, p. 182.
Het argument van de economische activiteit zou echter wel eens zijn rentree kunnen maken. Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019 nrs. 18/00771 t/m 18/00774 ECLI:NL:GHARL:2019:9867 r.o. 4.2 heeft
namelijk geoordeeld dat de gemeente niet optreedt op een markt en dus geen economische activiteit verricht.
HR 29 juni 2012 nr. 10/00786 (gemeente Albrandswaard) ECLI:NL:HR:2012:BR4525 r.o. 5.4.
HR 25 april 2014 nr. 13/00959 (gemeente Aalten I) ECLI:NL:HR:2014:979 r.o. 4.3.4., HR 27 februari 2015 nr.
13/03689 (gemeente Wageningen) ECLI:NL:HR:2015:470 r.o. 3.3.2 en HR 29 mei 2015 nr. 13/02651 (gemeente Woerden I) ECLI:NL:HR:2015:1355 r.o. 4.1.3.
HR 14 oktober 2016 nr. 15/00664 (gemeente Hardinxveld-Giessendam II) ECLI:NL:HR:2016:2337.
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standigheden in aanmerking genomen geen sprake was van een levering onder bezwarende titel. Het Hof heeft dit betoog opgevat als een beroep op schijnhandelingen en
afgewezen.48 De Hoge Raad oordeelt met toepassing van de economische realiteit dat
het samenstel van de rechtshandelingen de rechtsverhouding tussen de gemeente en
het schoolbestuur bepaalt. Deze rechtsverhouding houdt in dat de gemeente in wezen
geen vergoeding heeft bedongen voor de levering van het schoolgebouw. Daarom is
geen sprake van een levering onder bezwarende titel.49
De ontwikkeling op het punt van de bezwarende titel gaat verder in de arresten Barendrecht50 en Brielle51. In deze zaken staat vast dat het schoolbestuur slechts een
bijdrage betaalt voor de extra voorzieningen die niet door de gemeente behoeven te
worden bekostigd. De Hoge Raad neemt het arrest van het HvJ in de zaak Lajvér52 als
richtsnoer en constateert dat de vergoeding de levering slechts ten dele vergoedt en
gebaseerd is op een factor die afdoet aan het vereiste rechtstreekse verband tussen
vergoeding en levering, namelijk de bekostigingssystematiek van de onderwijswetgeving. De Hoge Raad oordeelt daarom dat geen sprake is van een levering onder bezwarende titel.53
Men zou zich kunnen afvragen of in deze arresten sprake is van een economische-realiteitsbenadering of van interpretatie van het begrip levering onder bewarende titel in
artikel 1, onderdeel a, Wet OB. Deze vraag kan beantwoord worden met behulp van de
structuur van het syllogisme. De major wordt gevormd door artikel 1, onderdeel a, Wet
OB, waarbij wij het begrip levering onder bezwarende titel, conform de rechtspraak
van het HvJ54, beschouwen als een rechtsbetrekking waarbij over en weer prestaties
worden uitgewisseld en de door de leverancier ontvangen tegenprestatie de werkelijke
tegenwaarde vormt voor de door de leverancier aan de ontvanger verrichte levering
van goederen.
De vraag die de Hoge Raad in de arresten Barendrecht en Brielle heeft beantwoord, ligt
echter op het niveau van de feiten (minor). De gemeenten hadden in die zaken de bijdrage van de onderwijsinstellingen voor de niet door de gemeente bekostigde extra
48
49
50
51
52
53

54
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Hof Amsterdam 18 december 2014 nrs. 14/00347 en 14/00348 ECLI:NL:GHAMS:2014:6001 r.o. 6.3.
HR 14 oktober 2016 nr. 15/00664 (gemeente Hardinxveld-Giessendam II) ECLI:NL:HR:2337 r.o. 3.3. De
Hoge Raad noemt het begrip economische realiteit niet, maar uit deze overweging komt wel naar voren dat
de Hoge Raad uit de feiten de btw-realiteit destilleert, die kan afwijken van de civielrechtelijke realiteit.
HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836.
HR 19 oktober 2018 nr. 17/02816 (gemeente Brielle) ECLI:NL:HR:2018:1837.
HvJ 2 juni 2016 C-263/15 (Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392.
HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836 r.o. 2.3.5 en HR 19 oktober 2018 nr. 17/02816 (gemeente Brielle) ECLI:NL:HR:2018:1837 r.o. 2.3.5. Opvallend is dat de Hoge Raad dit
oordeel “inleest” in het oordeel van het Hof, dat echter wel een bezwarende titel aanwezig acht maar geen
economische activiteit. Zie Hof Den Haag 9 mei 2017 nr. BK-16/00525 ECLI:NL:GHDHA:2017:1384 r.o. 7.4
en 7.12.
O.a. HvJ 12 mei 2016 C-520/14 (gemeente Borsele) ECLI:EU:C:2016:334 punt 24 en HvJ 2 juni 2016 C-263/15
(Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392 punt 26.
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voorzieningen contractueel aangeduid als de vergoeding voor de levering van het gebouw. De Hoge Raad wijkt van die contractuele vastlegging af en oordeelt dat dit bedrag niet kan worden aangemerkt als de vergoeding voor de levering van het gebouw.
Naar mijn mening is daarom sprake van de toepassing van het rechtsinstrument economische realiteit.
Een andere vraag is of het bedrag dat de onderwijsinstelling in deze zaken betaalt,
wellicht kan worden gezien als de vergoeding voor een andere prestatie dan de levering
van het gehele schoolgebouw, bijvoorbeeld als de vergoeding voor de verstrekking van
de extra voorzieningen. Uit de arresten Barendrecht en Brielle leid ik voorzichtig af dat
de Hoge Raad die visie niet deelt. De Hoge Raad gaat weliswaar niet op dit aspect in,
maar had dat door middel van ambtshalve cassatie wel kunnen doen.55 Dat de Hoge
Raad dat nalaat, beschouw ik ten minste als een aanwijzing.56
In dit verband moet kort worden ingegaan op het perspectief dat de Hoge Raad in de
arresten Barendrecht en Brielle lijkt te kiezen om tot zijn oordeel te komen. De Hoge
Raad lijkt het probleem te benaderen vanuit het perspectief van de handeling. Op dat
niveau is sprake van een levering of dienst onder bezwarende titel wanneer er, kort
gezegd, een rechtstreeks, oorzakelijk verband bestaat tussen de levering of dienst en de
vergoeding.57 Uit de Unierechtspraak blijkt echter dat ook op het niveau van de gehele activiteit een beoordeling van het rechtstreekse verband moet plaatsvinden.58 In de
zaken Barendrecht en Brielle gaat het dan om de activiteit van het voorzien in de huisvesting van het onderwijs, waarbij het de vraag is of de gemeente op dat niveau ook
gericht is op een vergoeding en of het rechtstreekse verband tussen de levering of
dienst (als uitvloeisel van die activiteit) en de vergoeding niet om die reden ont-

55
56
57

58

Swinkels is in zijn noot in BNB 2019/80 iets stelliger. Naar zijn mening bevestigen de arresten dat niet iedere
financiële bijdrage een vergoeding voor een levering of dienst is.
Lubbers 2002, p. 54 geeft aan dat de lijn van de Hoge Raad met betrekking tot ambtshalve cassatie diffuus is.
Voorzichtigheid is dus geboden bij het trekken van conclusies op dit punt.
Zie o.a. HvJ 12 mei 2016 C-520/14 (gemeente Borsele) ECLI:EU:C:2016:334 punt 24 en HvJ 2 juni 2016
C-263/15 (Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392 punt 26. Op dit niveau kan overigens al getwijfeld worden of wel een
afzonderlijke prestatie is te onderkennen naast de levering van het gebouw. Vaak maken de extra voorzieningen namelijk deel uit van het gebouw zelf. Zie bijvoorbeeld HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836 en Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019 nrs. 18/00771 t/m
18/00774 ECLI:NL:GHARL:2019:9867, waarin de extra voorzieningen bestaan in extra vloeroppervlakte. Ik
zie niet hoe de levering van de extra vloeroppervlakte van de levering van het gehele gebouw kan worden
losgekoppeld zonder in strijd te komen met de lijn van het HvJ sinds HvJ 25 februari 1999 C-349/96 (CPP)
ECLI:EU:C:1999:93 punt 29, waarin is aangegeven dat een prestatie die economisch gezien één levering of
dienst vormt, niet kunstmatig uit elkaar moet worden gehaald.
HvJ 12 mei 2016 C-520/14 (gemeente Borsele) ECLI:EU:C:2016:334 punt 28-34. Aldus ook: Denie 1994, p.
34, Nieuwenhuizen 1995, p. 256-257 en Tromp 2016, p. 1057. Wellicht bedoelt het HvJ in HvJ 2 juni 2016
C-263/15 (Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392 hetzelfde, maar is het in dat arrest minder helder geformuleerd dan
in het arrest gemeente Borsele. Zie voor het onderscheid tussen handeling en activiteit: Van der Wulp 2018,
p. 4-5.
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breekt.59 Als op dat niveau geconcludeerd wordt dat het rechtstreekse verband ontbreekt, ontvalt het belang aan de vraag of de eigen bijdrage van de onderwijsinstelling
de vergoeding vormt voor een afzonderlijke prestatie.60
In het verlengde van het onderscheid tussen het niveau van de handeling en dat van de
activiteit, moet de vraag worden gesteld of de Hoge Raad in de arresten Brielle en Barendrecht wel op het juiste Unierechtelijke spoor zit. Uit de Unierechtspraak blijkt namelijk dat het HvJ voor wat betreft de bezwarende titel de lat niet erg hoog legt. Voldoende is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de levering of dienst enerzijds
en de vergoeding anderzijds, waarbij de hoogte van de vergoeding niet relevant is.61
Hieruit kan worden afgeleid dat het voldoende dat de prestatie en de vergoeding over
en weer elkaars voorwaarde zijn. In de arresten Brielle en Barendrecht lijkt dat toch het
geval te zijn. Naar mijn mening was het dan ook zuiverder geweest, wanneer de Hoge
Raad in zijn oordeel had betrokken of de gemeente – alle omstandigheden in aanmerking genomen - met het voorzien in de huisvesting van de scholen wel een economische activiteit in de zin van artikel 9, lid 1, Btw-richtlijn uitoefende.62 De uitspraak
van Hof Arnhem-Leeuwarden, waarin het Hof bij een scholenconstructie oordeelt dat
de gemeente geen economische activiteit uitoefent, past mijns inziens dan ook comfortabeler in de Unierechtspraak.63
In de literatuur is verschillend gereageerd op de arresten Hardinxveld-Giessendam II,
Barendrecht en Brielle. Zo constateert Van der Wulp dat het ook mogelijk is om van de
juridische realiteit af te wijken als geen sprake is van misbruik. Hij betwijfelt echter of
59

60

61
62
63
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Aldus ook: Van der Wulp 2018, p.5. Anders: Van Dongen 2019, par. 3.2 en 3.3, die weliswaar instemt met het
oordeel van de Hoge Raad, maar mijns inziens onvoldoende duidelijk maakt of zij het onderscheid tussen de
niveaus van de handeling en de gehele activiteit ook maakt en op welk niveau het rechtstreekse verband dan
ontbreekt. Zie voor het onderscheid tussen de niveaus van de handeling en de activiteit ook: HvJ 15 april 2021
C-846/19 (EQ) ECLI:EU:C:2021:277 punt 34 en 46.
Anders: Van der Wulp 2019, p. 853-854, die het wel mogelijk acht een afzonderlijke prestatie tegen vergoeding
te onderkennen. Het is overigens de vraag wat de Hoge Raad nu precies bedoelt met het rechtstreekse verband
in de arresten Barendrecht en Brielle: het niveau van de handeling of het niveau van de gehele activiteit. Bestaat dit onderscheid wel in de visie van de Hoge Raad? Ik wijs in dit verband op Hof Arnhem-Leeuwarden
19 november 2019 nrs. 18/00771 t/m 18/00774 ECLI:NL:GHARL:2019:9867 r.o. 4.2, waarin het Hof het
rechtstreekse verband tussen de levering en de vergoeding beoordeelt op het niveau van de gehele activiteit
van het voorzien in de huisvesting van het onderwijs. De vraag rijst dan ook hoe de arresten Barendrecht en
Brielle zich nu precies verhouden tot de Unierechtspraak. Merkx & De Wit 2019, p. 383-384, betwijfelen of de
arresten Barendrecht en Brielle wel in overeenstemming zijn met de rechtspraak van het HvJ, maar signaleren
dat het HvJ op het punt van de bezwarende titel ook niet steeds duidelijk is. Ik deel hun twijfel dus, maar laat
dit aspect verder liggen omdat het buiten mijn onderzoek valt.
O.a. HvJ 3 maart 1994 C-16/93 (Tolsma) ECLI:EU:C:1994:80 punt 14, HvJ 12 mei 2016 C-520/14 (gemeente
Borsele) ECLI:EU:C:2016:334 punt 24 en HvJ 15 april 2021 C-846/19 (EQ) ECLI:EU:C:2021:277 punt 36.
Zie o.a. HvJ 26 september 1996 C-230/94 (Enkler) ECLI:EU:C:1996:352 punt 27-29, HvJ 12 mei 2016
C-520/14 (gemeente Borsele) ECLI:EU:C:2016:334 punt 29-31 en HvJ 15 april 2021 C-846/19 (EQ)
ECLI:EU:C:2021:277 punt 46-48.
Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019 nrs. 18/00771 t/m 18/00774 ECLI:NL:GHARL:2019:9867 r.o.
4.2. Het eindresultaat blijft dus gelijk, alleen de weg ernaartoe verschilt. Overigens merk ik op dat HvJ 2 juni
2016 C-263/15 (Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392 punt 49, dat door de Hoge Raad in de arresten Brielle en Barendrecht wordt aangehaald, op het punt van de bezwarende titel nog veel vragen openlaat.
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de Hoge Raad in het arrest Hardinxveld-Giessendam II wel is afgeweken van de juridische realiteit. Uit civielrechtelijke jurisprudentie leidt hij namelijk af dat de juridische
realiteit wordt gevormd door het geheel van samenhangende rechtshandelingen.64
Swinkels schrijft in zijn noot onder de arresten Barendrecht en Brielle in BNB 2019/79
en 80 dat de arresten recht doen aan de specifieke situatie van bouw en overdracht van
schoolgebouwen, maar signaleert dat zij een bredere werking hebben dan alleen voor
de scholenstructuren.
Van Norden vindt in zijn noot onder het arrest Hardinxveld-Giessendam II in FED
2017/39 het oordeel van de Hoge Raad ver gaan, omdat de Hoge Raad alle contractuele afspraken en gebeurtenissen samenpakt. Hij vindt het vooral problematisch dat gebeurtenissen na de levering worden meegenomen in de beoordeling. Naar zijn mening
past dit niet in een transactiebelasting. Daarom moet deze aanpak volgens Van Norden
vanwege de rechtszekerheid beperkt blijven tot bijzondere situaties.
In het toetsingskader in paragraaf 10.3.1 is aangegeven dat de economische realiteit
dient om in het kader van de btw-heffing de objectieve aard en inhoud van een transactie te duiden. Het gaat dus om het vaststellen van de btw-realiteit.65 Deze realiteit
kan afwijken van de civielrechtelijke realiteit. Volgens Van Doesum en Nellen is dat
niet alleen een waarborg voor de neutraliteit van de btw, maar ook een uitdrukking van
de aard van de btw als een belasting die gebaseerd is op objectieve factoren. In die zin
dient de economische realiteit de rechtszekerheid en eenvoud van de heffing.66 Vanuit
deze optiek bezien, meen ik dat Van Norden terecht stelt dat volstrekt onzekere toekomstige gebeurtenissen niet behoren te worden meegenomen in de vaststelling van
de objectieve aard van de transactie. Hij maakt echter een voorbehoud voor de situatie
waarin de jaarlijkse kwijtschelding van de rente al vooraf was overeengekomen. Deze
opvatting deel ik. In deze procedure staat overigens feitelijk vast dat de gemeente en het
schoolbestuur die kwijtschelding van tevoren zijn overeengekomen.67 Die overeenkomst is dan een relevante factor voor de beoordeling of de gemeente voor de levering
van de school wel een vergoeding bedingt en ontvangt. De vooraf overeengekomen
kwijtschelding van de rente moet naar mijn mening dan ook worden meegenomen in
de vaststelling van de objectieve aard en inhoud van de transactie.
In de arresten Hardinxveld-Giessendam II, Barendrecht en Brielle doet de Hoge Raad
naar mijn mening precies het bovenstaande: het bepalen van de objectieve aard en inhoud van de transactie om de btw-realiteit vast te stellen. Daarmee laat de Hoge Raad
het neutraliteitsbeginsel tot zijn recht komen. Aangezien zowel de gemeente als het
64
65
66
67

Van der Wulp 2019, p. 853. Aldus ook: Poelstra 2018, p. 10. Hij wijst in dit verband op de conclusie van A-G
Ettema van 29 december 2015 nr. 15/00664 ECLI:NL:PHR:2015:2556 punt 7.18-7.19, waarin geconcludeerd
wordt dat een afwijking van de juridische realiteit alleen bij misbruik van recht mogelijk is.
Aldus ook: Van Doesum & Nellen 2020, p. 218 en Merkx en Teeuwsen 2020, p. 1477-1478.
Van Doesum & Nellen 2020, p. 221.
HR 14 oktober 2016 nr. 15/00664 (gemeente Hardinxveld-Giessendam) ECLI:NL:HR:2016:2337 r.o. 3.3.
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schoolbestuur bij de totstandkoming van de afspraken over de vergoeding zijn betrokken, moet het beide partijen bovendien duidelijk zijn waarvoor betaald wordt en waarvoor niet. Daarom levert de benadering van de Hoge Raad in mijn optiek geen noemenswaardige problemen op met het rechtszekerheidsbeginsel. Daarmee voldoen de
arresten aan het toetsingskader van paragraaf 10.3.1.
Tot slot ga ik in dit verband nog in op een vraag die rijst naar aanleiding van het arrest
Hardinxveld-Giessendam. In dat arrest oordeelt de Hoge Raad dat de gemeente in wezen geen vergoeding heeft bedongen en ontvangen. Hoe zou er nu moeten worden
geoordeeld in een situatie waarin wel een vergoeding is bedongen maar die vergoeding
ongebruikelijk laag is. Kan dan met toepassing van de economische realiteit de vergoeding worden vastgesteld op een hoger bedrag dat overeenkomt met een meer gebruikelijke vergoeding? Ik heb daar bezwaar tegen om twee redenen die met elkaar verband houden. Ten eerste kent de btw een subjectieve maatstaf van heffing, namelijk de
tegenprestatie die de leverancier of dienstverrichter daadwerkelijk ontvangt.68 Artikel
80 Btw-richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om van die subjectieve maatstaf af
te wijken door de normale waarde als maatstaf van heffing te hanteren.69 Die mogelijkheid is echter beperkt tot leveringen en diensten tussen gelieerde partijen en mag
alleen dienen om belastingfraude en belastingontwijking te voorkomen. Daarom zou
het in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel als de rechter de mogelijkheid zou
hebben met toepassing van de economische realiteit de vergoeding vast te stellen op
een ander bedrag dan de tegenprestatie.
10.3.3.2 Tussenschuifmodel: ziekenhuisstructuren
In paragraaf 10.2.3 is aangegeven dat één van de kenmerken van een ziekenhuisstructuur is dat er bij de aankoop van de goederen een subject (de SPV) tussen het ziekenhuis en de leverancier wordt geschoven. In een arrest uit 2000 wordt dan ook een poging gedaan om de SPV ertussenuit te halen. In die zaak is de SPV een CV, waarvan het
ziekenhuis de commanditaire vennoot is. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het
Hof dat de CV een zelfstandige rechtspersoon is die niet te vereenzelvigen is met het
ziekenhuis.70
Opvallend is dan ook dat de Hoge Raad in BNB 2007/250 wel toestaat dat de SPV uit
de keten wordt weggedacht.71 Het Hof had in deze zaak geoordeeld dat de SPV geen
afnemer is van de geleverde zaken, omdat het ziekenhuis de onderhandelingen met de
leverancier voerde en omdat de factuur op naam van de SPV naar het ziekenhuis moest

68
69
70
71
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O.a. HvJ 9 juni 2011 C-285/10 (Campsa Estaciones de Servicio) ECLI:EU:C:2011:381 punt 28.
Een lidstaat die de normale waarde wil invoeren moet het Btw-Comité daarvan in kennis stellen. Zie artikel
80, lid 3, Btw-richtlijn.
HR 25 juli 2000 nr. 35 888 ECLI:NL:HR:2000:AA6599.
HR 15 juni 2007 nr. 37 646 ECLI:NL:HR:2007:BA7189 BNB 2007/250. In gelijke zin: HR 5 juni 2009 nr. 43
988 ECLI:NL:HR:2009:BI6154.
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worden gestuurd. Volgens de Hoge Raad is het Hof niet uitgegaan van een onjuiste
rechtopvatting en is het oordeel feitelijk en niet onbegrijpelijk.
Op zich past het in de economische-realiteitslijn van het HvJ om nauwkeurig vast te
stellen tussen welke partijen de btw-relevante transactie wordt verricht, zoals het HvJ
bijvoorbeeld doet in het arrest Auto Lease Holland.72 Naar mijn idee blijven in BNB
2007/250 echter wel relevante feiten onderbelicht. Zo blijft onduidelijk of er een contract bestaat tussen de leverancier en de SPV.73 Verder wordt het leasecontract tussen
de SPV en het ziekenhuis genegeerd. Dat is bijzonder, want dat contract wijst er toch
op dat de SPV de macht heeft om als een eigenaar over de apparatuur te beschikken en
het ziekenhuis een gebruiksrecht heeft. Daarmee verschilt de zaak op essentiële punten
met die van het arrest Auto Lease Holland. Ik meen dan ook dat het oordeel van het Hof
en de Hoge Raad in deze zaak vanuit een oogpunt van rechtszekerheid te ver gaat. Hier
had het rechtsinstrument misbruik van recht ingezet moeten worden om de transacties
met de SPV te kunnen negeren.74
Een redenering om via het leveringsbegrip in de btw de SPV uit de keten te elimineren
strandde wel bij de Hoge Raad. In deze zaak had het Hof geoordeeld dat de SPV bij de
aankoop van de apparatuur voor rekening en risico van het ziekenhuis had gehandeld.
Daaruit had het Hof geconcludeerd dat de apparatuur niet aan de SPV was geleverd.
De Hoge Raad vernietigde dit oordeel en verwees de zaak voor een onderzoek naar de
vraag of de macht om als een eigenaar te beschikken over de apparatuur was overgedragen aan het ziekenhuis.75
Ook een poging om de lease door de SPV aan het ziekenhuis te kwalificeren als een
levering, strandde bij de Hoge Raad. A-G Wattel was van mening dat op basis van een
fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten kon worden geconcludeerd dat de SPV de

72
73

74

75

HvJ 6 februari 2003 C-185/01 (Auto Lease Holland) ECLI:EU:C:2003:73.
In zijn conclusie van 11 december 2002 nrs. 37641 t/m 37648 ECLI:NL:PHR:2007:BB9006 punt 2.6 wijst A-G
Wattel daar wel op, maar dat betreft wel een andere zaak uit de serie van 8. Van Zadelhoff wijst daar in zijn
noot in BNB 2007/250 ook op. Uit de feiten van de zaak leid ik af dat het ziekenhuis het contact met de leverancier legt, de apparatuur uitzoekt en met de leverancier onderhandelt, en dat de SPV pas op het laatste
wordt tussengeschoven als koper. Dat sluit echter op zichzelf niet uit dat er een transactie plaatsvindt tussen
de leverancier en de SPV, op grond waarvan de eerste de apparatuur levert aan de SPV en de SPV daarvoor
betaalt.
Saillant detail is dat de Hoge Raad de beslissing in de 8 ziekenhuiszaken heeft aangehouden in afwachting van
het arrest van het HvJ in de zaak Halifax. Ik deel daarom de verwondering van Van Zadelhoff in zijn noot in
BNB 2007/250 over het feit dat de Hoge Raad niets met dat arrest doet. Een verklaring zou kunnen zijn dat in
de procedure geen fraus legis of misbruik van recht gesteld is. Uit de weergave van de Hofuitspraak kan ik in
ieder geval niet afleiden dat dit standpunt is ingenomen.
HR 23 november 2007 nr. 38 126 ECLI:NL:HR:2007:BB8428 r.o. 3.3.3. Ter zitting van het verwijzingshof zijn
partijen tot overeenstemming gekomen dat sprake is van misbruik van recht. Zie Hof Arnhem 3 maart 2009
nr. 07-00548 ECLI:NL:GHARN:2009:BH5704. In gelijke zin heeft de Hoge Raad geoordeeld in HR 23 november 2007 nr. 40 142 ECLI:NL:HR:2007:BB8432 r.o. 3.3.3. Hof Arnhem 16 februari 2010 nr. 07-00552 ECLI:NL:
GHARN:2010:BL6454 heeft, nadat partijen het eens geworden waren over de levering aan de SPV, geoordeeld
dat sprake is van misbruik van recht.
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apparatuur niet had geleaset maar had geleverd aan het ziekenhuis.76 De Hoge Raad
volgde de A-G hierin echter niet. In deze zaak stond namelijk niet vast dat het ziekenhuis de macht had verkregen om als een eigenaar over de apparatuur te beschikken.77
In haar noot in FED 2008/14 merkt Hummel op dat het leveringsbegrip in de btw al economisch van aard is. Wanneer niet voldaan wordt aan het zogeheten SAFE-criterium78,
kan de handeling niet met fiscaalrechtelijke kwalificatie alsnog worden geherkwalificeerd
als een levering. Dan resteert slechts het rechtsinstrument misbruik van recht.
Ik ben het gedeeltelijk met Hummel eens, omdat ik meen dat haar analyse nog niet
helemaal tot de kern van het probleem gaat. Het gemeenschappelijke element van de
aan de Hoge Raad voorgelegde argumenten is, dat in economische zin een aankoop
door het ziekenhuis wordt onderkend. Om de btw-heffing omwille van het neutraliteitsbeginsel op die economische werkelijkheid af te stemmen, moeten de transacties
met de SPV genegeerd kunnen worden. Hierboven is al betoogd dat het vanuit het
perspectief van het rechtszekerheidsbeginsel onwenselijk is dat te doen met een enkele
verwijzing naar de economische realiteit. Een dergelijke inbreuk op de rechtszekerheid
moet gerechtvaardigd worden met het rechtsinstrument misbruik van recht. Naar mijn
mening sluit de Hoge Raad dan ook terecht de weg van het omvormen van de lease
naar een levering af. Het arrest BNB 2007/250, waarin een rechtstreekse levering tussen de leverancier van de apparatuur en het ziekenhuis werd aangenomen, zie ik dan
ook als een vreemde eend in de bijt die het gevolg lijkt te zijn van een onvoldoende
scherpe keuze van het toe te passen rechtsinstrument.
10.3.3.3 Tussenschuifmodel: schoonmaakstructuren
In de schoonmaakstructuren wordt het btw-voordeel gerealiseerd door het tussenschuiven van een BV die de schoonmaakdiensten verricht en waarmee het ziekenhuis
een fiscale eenheid vormt.79 Een fiscale eenheid kan alleen worden gevormd door
subjecten die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar
76
77

78
79
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Conclusie A-G Wattel 11 december 2002 nrs. 37641 t/m 37648 ECLI:NL:PHR:2007:BB9006 punt 5.6 en 8.11.
HR 30 november 2007 nr. 37 641 ECLI:NL:HR:2007:BB9006 r.o. 3.3.2. Het ziekenhuis had weliswaar de feitelijke beschikkingsmacht en het economische belang met betrekking tot de apparatuur verkregen, maar dat is
onvoldoende om een levering in de zin van de btw aan te nemen. In gelijke zin de arresten van dezelfde datum
nr. 37 642 ECLI:NL:HR:2007:BB9008 r.o. 3.3.2, nr. 37 643 ECLI:NL:HR:2007:BB9017 r.o. 3.3.2, nr. 37 644
ECLI:NL:HR:2007:BB9018 r.o. 3.3.2, nr. 37 647 ECLI:NL:HR:2007:BB9019 en nr. 37 648 ECLI:NL:HR:2007:
BB9024. In gelijke zin ook: Hof Amsterdam 17 november 2008 nr. 07-1012 ECLI:NL:GHAMS:2008:BG5059.
De redactie van V-N ziet in haar noot bij V-N 2007/57.21 nog mogelijkheden om een levering door de SPV
aan het ziekenhuis aan te nemen. Zij verwijst naar Van Norden 2007, p. 275, waar hij ingaat op het economische en het juridische aspect van de btw-levering. Ik betwijfel of dat zonder meer mogelijk is. Op basis van het
beoordelingskader van Van Norden lijkt mij dat alleen mogelijk als feitelijk vast staat dat het ziekenhuis te
allen tijde kan bewerkstelligen dat de SPV meewerkt aan het vervreemden of bezwaren van de apparatuur.
HvJ 8 februari 1990 C-320/88 ECLI:EU:C:1990:61 punt 7: elke overdracht van een lichamelijke zaak door een
partij die de andere partij in staat stelt daadwerkelijk daarover te beschikken als ware zij de eigenaar van die
zaak.
Voor de leesbaarheid houd ik het hier bij een ziekenhuis, maar deze structuur kan worden toegepast door
iedere niet- of beperkt aftrekgerechtigde ondernemer.
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verweven zijn dat zij een eenheid vormen.80 De Europese Commissie beschouwt de
fiscale eenheid als een btw-fictie waarbij de economische realiteit voorrang krijgt op de
rechtsvorm. Deze fictie is volgens de Commissie gebaseerd op de werkelijke financiële,
economische en organisatorische verwevenheid van bedrijven.81In 1989 heeft de
Hoge Raad deze drie verwevenheden nader ingevuld. De Hoge Raad heeft onder andere geoordeeld dat voor organisatorische verwevenheid vereist is dat de vennootschappen onder een gezamenlijke, althans als een eenheid functionerende, leiding staan, of
dat de leiding van de ene vennootschap feitelijk ondergeschikt is aan de leiding van de
andere vennootschap.82
Gezien het bovenstaande is het niet vreemd dat de rechter bij de beoordeling van een
schoonmaakstructuur beoordeelt of de schoonmaak-BV en het ziekenhuis wel werkelijk organisatorisch met elkaar verweven zijn. Zo neemt Hof ‘s-Hertogenbosch voor de
organisatorische verwevenheid geen genoegen met het enkele feit dat de directeur van
de BV ook werknemer van het ziekenhuis was. Het Hof beoordeelt het geheel van overeenkomsten die het ziekenhuis, het schoonmaakbedrijf en de BV met elkaar gesloten
hebben en oordeelde dat de directeur zich niet alleen kon richten naar de belangen van
het ziekenhuis en dat het ziekenhuis niet via de directeur zijn wil kon doordrukken. Al
met al zijn het ziekenhuis en de BV dus niet zodanig organisatorisch met elkaar verweven dat zij een eenheid vormen.83
Naar mijn mening past deze uitspraak in het beoordelingskader van hoofdstuk 8 en 9.
Voor het bestrijden van de structuur is het niet noodzakelijk dat de transacties met de
BV voor de btw genegeerd worden en de BV als het ware uit de keten wordt geëlimineerd. Het volstaat om vast te stellen dat de BV en het ziekenhuis niet werkelijk organisatorisch zo verweven zijn dat het ziekenhuis in feite de dienst uitmaakt in de BV.84

80
81
82

83
84

Zie artikel 11 Btw-richtlijn en artikel 7, lid 4, Wet OB. Volgens artikel 7, lid 4, Wet OB moeten die subjecten
ook nog ondernemer zijn in de zin van artikel 7, lid 1 of 2, Wet OB. Artikel 11 Btw-richtlijn stelt die laatste eis
niet. Zie o.a. HvJ 9 april 2013 C-85/11 (Commissie/Ierland) ECLI:EU:C:2013:217 punt 41 en 46.
Mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 2009, COM(2009) 325 definitief,
p. 5.
HR 22 februari 1989 nr. 25 068 ECLI:NL:HR:1989:ZC3993 r.o. 4.5. Voor de financiële verwevenheid is vereist
dat ten minste de meerderheid van de aandelen in alle vennootschappen, inclusief de zeggenschap, middellijk
of onmiddellijk in dezelfde handen is. Voor economische verwevenheid is vereist dat de activiteiten van de
vennootschappen hoofdzakelijk strekken tot de verwezenlijking van eenzelfde economisch doel of dat de
activiteiten van de ene vennootschap hoofdzakelijk ten behoeve van de andere vennootschap worden uitgeoefend. In HR 11 oktober 2013 nr. 11/05105 ECLI:NL:HR:2013:837 is geoordeeld dat er ook sprake is van
economische verwevenheid als tussen de onderdelen niet-verwaarloosbare economische betrekkingen bestaan.
Hof ’s-Hertogenbosch 24 mei 2019 nr. 17/00806 ECLI:NL:GHSHE:2019:1974 r.o. 4.11.
Dit is in wezen dezelfde benadering als die van het HvJ in HvJ 21 februari 2006 C-419/02 ECLI:EU:C:2006:122,
waarin het HvJ een ingewikkelde structuur met vooruitbetalingen tegenging door te oordelen dat geen sprake
was van vooruitbetalingen in de zin van artikel 65 Btw-richtlijn.
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10.3.3.4 Bewijslast, stelplicht en motiveringsplicht economische realiteit
In paragraaf 10.3.3.1 is geconstateerd dat de Hoge Raad in de arresten over de scholenstructuren van de gemeenten Barendrecht en Brielle het rechtsinstrument economische realiteit heeft toegepast. Opvallend is echter dat de Hoge Raad deze term nergens
in die arresten noemt.85 Dit in tegenstelling tot het HvJ, dat in zijn arresten vaak expliciet verwijst naar de economische realiteit.86 In hoofdstuk 8 is echter al gebleken
dat het HvJ ook regelmatig de economische realiteit toepast zonder expliciet naar dit
begrip te verwijzen.87 Dat roept de vraag op of de rechter de toepassing van het
rechtsinstrument economische realiteit niet expliciet moet motiveren. Om deze vraag
te beantwoorden ga ik eerst in grote lijnen in op de verdeling van de bewijslast in de
fiscale beroepsprocedure en de daarmee verband houdende stelplicht ten aanzien van
de feiten.
De rechter is in beginsel vrij in de verdeling van de bewijslast over de partijen, maar
moet daarbij de redelijkheid als richtsnoer nemen. Dat betekent dat ieder der partijen
het bewijs moet leveren dat redelijkerwijs van hem gevergd mag worden. In het algemeen moet de inspecteur de belastingverhogende omstandigheden bewijzen en de
belanghebbende de belastingverminderende omstandigheden. Bovendien geldt dat
degene die stelt, ook moet bewijzen.88 Verder geldt dat vragen van rechtskundige aard
geen bewijsvoering behoeven.89 Ten slotte geldt dat de partij die de bewijslast heeft de
feiten moet stellen die noodzakelijk zijn om het bewijs te leveren.90
In een procedure over een scholenstructuur zoals in de zaken Barendrecht en Brielle
werkt dit als volgt uit. De gemeente is van mening dat zij recht heeft op aftrek van de
btw ter zake van de bouw van het schoolgebouw. Daarvan heeft zij de bewijslast. Zij zal
85

86

87

88

89
90
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Merkx & Teeuwsen 2021, p. 345 signaleren een terughoudendheid bij de Hoge Raad om de economische realiteit toe te passen buiten fraude en misbruik. Een mogelijke verklaring zien zij in de omstandigheid dat de
Hoge Raad geen feitenrechter is. Dat zou naar mijn mening op zich verklaren waarom de Hoge Raad de
economische realiteit niet expliciet toepast. Dat neemt echter niet weg dat de Hoge Raad zich in de arresten
Barendrecht en Brielle wel uitlaat over de duiding van de feiten door het Hof en er de gevolgtrekking aan
verbindt dat de gemeente het schoolgebouw niet onder bezwarende titel heeft geleverd. Feitelijk is dat een
toepassing van de economische realiteit.
O.a. HvJ 20 februari 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997 punt 23, HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en
C-55/09 (Loyalty Management en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 punt 39 en HvJ 17 december 2020
C-801/19 (Franck) ECLI:EU:C:2020:1049 punt 44. Voor een uitgebreid overzicht van arresten waarin het HvJ
de economische realiteit toepast: Merkx & Teeuwsen 2020, p. 1473-1474.
Aldus ook: Merkx & Teeuwsen 2020, p. 1480-1481. Bijv. HvJ 6 februari 2003 C-185/01 (Auto Lease Holland)
ECLI:EU:C:2003:73, HvJ 3 september 2015 C-526/13 (Fast Bunkering Klaipėda) ECLI:EU:C:2015:536 en HvJ
27 maart 2019 C-201/18 (Mydibel) ECLI:EU:C:2019:254. Daarmee is overigens niet gezegd dat de toepassing
van het rechtsinstrument economische realiteit in die zaken in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel
steeds terecht is.
O.a. Feteris 2007, p. 305-307 en Langereis, De Roos & Lambregts 2015, p. 211-212. Op deze verdeling van de
bewijslast bestaan enkele uitzonderingen, o.a. de zogenoemde omkering van de bewijslast van artikel 27e
AWR in het geval dat de belastingplichtige niet heeft voldaan aan bepaalde verplichtingen. Op die uitzonderingen ga ik hier verder niet in, omdat zij voor de verdere analyse niet van belang zijn.
Langereis, De Roos & Lambregts 2015, p. 214.
Langereis, De Roos & Lambregts 2015, p. 209.
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daaraan voldoen door te stellen dat zij een koopovereenkomst met betrekking tot een
nieuw schoolgebouw heeft gesloten met de onderwijsinstelling en daarvan de nodige
stukken over te leggen.
De bal ligt daarmee bij de inspecteur. Aangezien de contracten in beginsel de economische realiteit weerspiegelen91, ligt het op de weg van de inspecteur om te stellen en te
bewijzen dat de koopprijs die de gemeente in de koopovereenkomst heeft vermeld, de
levering niet geheel vergoedt en gebaseerd is op factoren die afdoen aan het rechtstreekse verband tussen de levering en de vergoeding.92 Dat betekent dat hij moet
stellen en bewijzen op welke factoren de koopprijs dan gebaseerd is.
De rechter moet vervolgens zijn uitspraak motiveren.93 Dat betekent dat de rechter de
feiten moet vermelden waarop zijn beslissing steunt en verder, meer in het algemeen,
zijn beslissing rechtvaardigt om haar verifieerbaar en aanvaardbaar te maken.94
In hoofdstuk 8 is vastgesteld dat het rechtsinstrument economische realiteit uitsluitend
kan dienen om in het licht van de btw-rechtsnorm uit de feiten de objectieve aard en
inhoud van de transactie (de btw-realiteit) naar voren te halen. Het is daarom voor de
rechter voldoende om de toepasselijke btw-rechtsnorm aan te geven en de feiten te
vermelden waarop hij zijn oordeel baseert.95 Daarbij is een expliciete verwijzing naar
de economische realiteit niet noodzakelijk, aangezien de economische realiteit zonder
meer een fundamenteel criterium is voor de toepassing van het btw-systeem.96
Het bovenstaande roept de vraag op of de rechter de economische realiteit ook ambtshalve kan of zelfs moet toepassen als partijen er niet naar verwijzen. In dit verband
acht ik het relevant dat de rechter volgens vaste rechtspraak van het HvJ de verplichting
heeft om het Unierecht ten volle toe te passen.97 Aangezien de economische realiteit
een fundamenteel criterium is voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel
lijkt de rechter zelfs gehouden om uit de door partijen gestelde feiten de economische
realiteit te destilleren om de volle werking van het Unierecht te waarborgen.

91
92
93
94
95
96
97

HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 43.
HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836 en HR 19 oktober 2018 nr.
17/02816 (gemeente Brielle) ECLI:NL:HR:2018:1837 r.o. 2.3.5.
Artikel 121 Gw, artikel 8:67, lid 2, en artikel 8:77, lid 1, onderdeel b AWB.
Langereis, De Roos & Lambregts 2015, p. 271.
De Hoge Raad volgt dit motiveringsschema ook daadwerkelijk in HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836 en HR 19 oktober 2018 nr. 17/02816 (gemeente Brielle) ECLI:NL:
HR:2018:1837 r.o. 2.3.2-2.3.5.
O.a. HvJ 7 oktober 2010 C-53/09 en C-55/09 (Loyalty Management en Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590
punt 39, HvJ 20 juni 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409 punt 42 en HvJ 17 december 2020
C-801/19 (Franck) ECLI:EU:C:2020:1049 punt 44.
O.a. HvJ 10 april 1984 C-14/83 (Von Colson en Kamann) ECLI:EU:C:1984:153 punt 26, HvJ 13 november
1990 C-106/89 (Marleasing) ECLI:EU:C:1990:395 punt 8 en HvJ 26 april 2012 C-621/10 en C-129/11 (Balkan
Sea and Properties en Provadinvest) ECLI:EU:C:2012:248 punt 54.
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De rechter is volgens artikel 8:69, lid 2, AWB verplicht ambtshalve de rechtsgronden
aan te vullen. Maar daarmee is in dit verband nog niet alles gezegd, omdat de vaststelling van de economische realiteit zich niet op het niveau van de rechtsnorm maar op
dat van de feiten afspeelt. De rechter heeft volgens artikel 8:69, lid 3, AWB, de bevoegdheid de feiten ambtshalve aan te vullen, als partijen maar de gelegenheid hebben zich
over die feiten uit te laten.98 De rechter is echter niet verplicht de feiten ambtshalve
aan te vullen.99 De vraag is of deze discretionaire bevoegdheid van de rechter spanning oplevert met de bovengenoemde verplichting van de rechter om de volle werking
van het Unierecht te waarborgen. Ik kom meer in detail op dit punt terug in paragraaf
10.3.4.5 bij het onderwerp misbruik van recht.
10.3.4

Misbruik van recht

10.3.4.1 Een kleine geschiedenis
De toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht is tot nu toe een tamelijk
uitzonderlijke aangelegenheid in de Nederlandse rechtspraak over de btw. Zo heeft de
Tariefcommissie in 1968 een keer de nationale verschijningsvorm van het rechtsinstrument, namelijk fraus legis, toegepast op een ABC-transactie van goederen via België.
Daarbij verkocht A in Nederland goederen aan zijn firmant B in België, die ze doorverkocht aan C in Nederland. De goederen werden op dezelfde dag uitgevoerd naar België
en weer ingevoerd in Nederland. Bij uitvoer werd 9% omzetbelasting teruggegeven en
bij invoer 5% omzetbelasting geheven.100
Daarna is het lange tijd stil gebleven rond het rechtsinstrument misbruik van recht in
de btw. Pas in 1993 komt het rechtsinstrument weer aan de orde in een arrest over een
sale-en-leasebackstructuur van een bankgebouw. De bank had zijn nieuwe bankgebouw verkocht aan een dochtervennootschap die het met optie voor btw-heffing verhuurde aan de bank.101 De Hoge oordeelt dat de wet voorziet in het keuzerecht voor
btw-heffing en dat gebruikmaking van dit recht, bijzondere omstandigheden daargelaten, niet in strijd is met doel en strekking van de wet.102 In 1998 heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat een erfpacht van een kerkgebouw gevolgd door het terughuren ervan
evenmin fraus legis oplevert.103 In de literatuur werd in die tijd dan ook de opvatting

98 Kamerstukken II 1992/93, 24495, nr. 3, p. 141-142.
99 Kamerstukken II 1992/93, 24495, nr. 6, p. 55.
100 TC 24 juni 1968 nr. 10168 O BNB 1968/244. Deze zaak gaat over de voorloper van de btw, namelijk de omzetbelasting van de Wet OB 1954. Vandaar het gebruik van de term omzetbelasting in plaats van btw.
101 Verhuur van onroerende zaken is op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel b, Wet OB vrijgesteld. Artikel 11,
lid 1, onderdeel b, 5°, Wet OB voorziet in de mogelijkheid te opteren voor belaste verhuur. Sinds 31 maart
1995 18.00 uur is aan de optie de voorwaarde verbonden dat de huurder de onroerende zaak gebruikt voor
doeleinden waarvoor een (nagenoeg) volledig recht op aftrek bestaat.
102 HR 16 september 1992 nr. 27 162 BNB 1993/223 r.o. 3.4.
103 HR 31 augustus 1998 nr. 33 483 ECLI:NL:HR:1998:AA2359 r.o. 3.3.2.
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verdedigd dat voor toepassing van fraus legis in de btw geen plaats is vanwege het objectieve karakter van de heffing.104
In 2002 betoogde A-G Wattel echter, in een conclusie over een achttal ziekenhuisstructuren, dat het verbod van misbruik van recht een maatregel van primair Unierecht is
en dat er dus geen enkele reden is om aan te nemen dat het rechtsinstrument misbruik
van recht niet kan worden toegepast in de btw.105 Desondanks heeft het nog tot 2012
geduurd voordat de Hoge Raad het rechtsinstrument misbruik van recht van toepassing achtte in de ziekenhuisstructuren.106 Daarna volgde toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht in een drietal arresten over scholenstructuren.107
Uit deze korte geschiedenis blijkt dat de Hoge Raad nogal voorzichtig is met de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht.108 De vraag is of de Hoge Raad inderdaad (te?) voorzichtig is of alleen nauwkeurig in de keuze van het rechtsinstrument.
Hierop wordt in de volgende paragrafen ingegaan.
10.3.4.2 Lageprijsmodel: scholenstructuren
Met betrekking tot de scholenstructuren heeft de Hoge Raad in het arrest Albrandswaard geoordeeld dat de levering van een schoolgebouw tegen een prijs die aanzienlijk
lager is dan de bouwkosten geen misbruik van recht oplevert. Redengevend voor de
Hoge Raad is dat de lage prijs veroorzaakt wordt door de bekostingsstructuur van
schoolgebouwen, waaruit volgt dat de gemeente ten minste de kosten van het schoolgebouw draagt volgens de normen van de onderwijswetgeving maar verder vrij is daarboven ook een bedrag aan het schoolbestuur in rekening te brengen. Verder is redengevend voor de Hoge Raad dat de gemeente volgens de onderwijswetgeving gehouden
is de eigendom van het gebouw over te dragen aan het schoolbestuur, tenzij de gemeente en het schoolbestuur anders overeenkomen.109
Van der Paardt is het in zijn noot onder het arrest in FED 2013/11 eens met dit oordeel.
Hij wijst erop dat de gemeente op grond van de onderwijswetgeving de keuze heeft het
gebouw al dan niet over te dragen aan het schoolbestuur. De overdracht zelf is dus geen
ongebruikelijke constructie. De prijs is dat evenmin, omdat die gebaseerd is op de bekostigingsregels van de onderwijswetgeving. Van der Paardt merkt op dat ontkennen
104 O.a. Kortenaar 1990, p. 67 en Van Dongen 1999, p. 352-353.
105 Conclusie A-G Wattel 11 december 2002 nrs. 37641 t/m 37648 ECLI:NL:PHR:2007:BB9006 punt 5.3.
106 HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057 en HR 10 februari 2012 nr. 09/03203 ECLI:NL:
HR:2012:BQ4228. Dit zijn niet de zaken waarin A-G Wattel in 2002 heeft geconcludeerd.
107 O.a. HR 30 maart 2012 nr. 09/03079 (gemeente Middelharnis) ECLI:NL:HR:2012:BR34476, HR 29 mei 2015
nr. 14/01134 (gemeente Nijkerk II) ECLI:NL:HR:2015:1353 en HR 6 juli 2018 nr. 17/05461 (gemeente Aalten
III) ECLI:NL:HR:2018:1087. In het laatste arrest wijst de Hoge Raad het cassatieberoep van de gemeente tegen Hof Amsterdam 10 oktober 2017 nrs. 17/00019 en 17/00020 ECLI:NL:GHAMS:2017:4619 zonder nadere
motivering af met toepassing van artikel 81 RO.
108 Aldus ook: Swinkels in BNB 2019/80.
109 HR 29 juni 2012 nr. 10/00786 (gemeente Albrandswaard) ECLI:NL:HR:2012:BR4525 r.o. 5.3.
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van het ondernemerschap van de gemeente niet mogelijk is. Aanpassen van de prijs is
evenmin mogelijk vanwege het ontbreken van een normale prijs in de btw. Nu misbruik van recht ook geen soelaas biedt, is wetswijziging volgens hem de enige optie.
Swinkels merkt in zijn noot in BNB 2013/35 op dat de Hoge Raad uitgaat van een verkeerde aanname over de mogelijkheid die de onderwijswetgeving biedt een vergoeding
voor het gebouw overeen te komen. Ook uit de beschrijvingen die Van der Wulp en
Merkx en De Wit geven van de bekostiging van schoolgebouwen valt dit op te maken.110
De vraag is of in de scholenstructuren de lage prijs op zichzelf beschouwd misbruik
van recht kan opleveren. Uit het arrest Weald Leasing blijkt immers dat ook een abnormaal lage prijs misbruik kan vormen en bij de herdefiniëring kan leiden tot het buiten
toepassing laten van de betrokken contractvoorwaarden.
Naar mijn mening zou dit een te extensieve toepassing van het arrest Weald Leasing
inhouden. In dat arrest gaat het namelijk om een structuur waarmee de Britse wetsbepaling over de normale waarde in gelieerde verhoudingen wordt ontweken. Nederland
kent echter geen normale waarde voor de levering van schoolgebouwen. Ook is het de
vraag of de gemeente en het schoolbestuur wel verbonden zijn. Bovendien is een lage
vergoeding bij de levering van scholen op zichzelf inderdaad niet ongebruikelijk, omdat de onderwijswetgeving bepaalt welk bedrag een gemeente voor eigen rekening
neemt en welk bedrag zij kan doorberekenen aan het schoolbestuur.
Belangrijker is naar mijn mening echter dat in het arrest Weald Leasing het belastingvoordeel enkel mogelijk is door het tussenschuiven van een niet-gelieerde vennootschap. De btw-ontwijkingsstructuur in het arrest Weald Leasing is dus een combinatie
van een lageprijsmodel en een tussenschuifmodel, die moet worden behandeld als het
archetype van het tussenschuifmodel. Het arrest Albrandswaard is echter een voorbeeld van een lageprijsmodel.111 De vraag is of het rechtsinstrument misbruik van
recht voor een dergelijk model het meest geschikte instrument is.
Voor het antwoord op die vraag moet worden vastgesteld wat kunstmatigheid van de
vergoeding bij scholenstructuren dan wel inhoudt. Uit het arrest Albrandswaard wordt
duidelijk dat daarvan in ieder geval sprake is als de gemeente in wezen geen of slechts
een symbolische vergoeding bedingt. Maar als dat nu eens niet het geval is? Naar mijn
mening komt de beoordeling van de kunstmatigheid van de vergoeding dan neer op de
110 Van der Wulp 2018, p. 3-4 en Merkx & De Wit 2019, p. 379-381. Zij maken een onderscheid tussen het primair onderwijs, waarvoor een verbod geldt voor onderwijsinstellingen om te investeren in nieuwbouw en
uitbreiding van gebouwen, en het voortgzet onderwijs, waarvoor een dergelijk verbod niet geldt.
111 Uit HR 29 juni 2012 nr. 10/00786 (gemeente Albrandswaard) ECLI:NL:HR:2012:BR4525 r.o. 3.3.-3.4 blijkt
weliswaar dat de gemeente het schoolgebouw heeft geleverd aan een beheersstichting en niet aan de in het
gebouw gehuisveste onderwijsinstellingen, maar voor het btw-voordeel is de beheersstichting niet nodig.
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beantwoording van de vraag waar het schoolbestuur nu precies voor betaalt, zoals de
Hoge Raad in de arresten Barendrecht en Brielle heeft gedaan.112 Daar is vastgesteld dat
de schoolbesturen in wezen hebben betaald voor de extra voorzieningen die niet voor
rekening van de gemeente komen, waardoor het rechtstreekse verband tussen de vergoeding en de levering ontbreekt. In alle hiervoor beschreven modaliteiten van kunstmatigheid van de vergoeding wordt in feite de objectieve aard en inhoud van de transactie tussen de gemeente en het schoolbestuur vastgesteld. Kortom: toepassing van het
rechtsinstrument economische realiteit. Leidt dat niet tot het tegengaan van de scholenstructuur, dan is wetswijziging de enige optie.
10.3.4.3 Tussenschuifmodel: ziekenhuisstructuren
In 2012 heeft de Hoge Raad geoordeeld over een ziekenhuisstructuur die exact voldeed
aan de kenmerken die in paragraaf 10.2.3 beschreven zijn. Het betrof hier een BV die
tussen de leverancier van de apparatuur en het ziekenhuis werd geschoven en die de
apparatuur aankocht en vervolgens verhuurde aan het ziekenhuis. De aankoop door de
BV was volledig gefinancierd door het ziekenhuis in de vorm van een renteloze lening.
Na het verstrijken van de herzieningstermijn werd de belaste verhuur van de apparatuur beëindigd doordat het ziekenhuis de aandelen in de BV kocht en een fiscale eenheid ging vormen met de BV.
Nu staat het een belastingplichtige weliswaar vrij om te kiezen tussen koop en huur van
zijn bedrijfsmiddelen113, maar de Hoge Raad oordeelde dat in deze zaak sprake was
van een kunstmatige en van elk reëel belang ontblote weg.114 De Hoge Raad erkent dus
dat de aankoop door de BV en de leasetransactie tussen de BV en het ziekenhuis in
beginsel tot aftrek van btw leiden. De Hoge Raad oordeelt echter dat die transacties in
dit geval kunstmatig zijn. Daaruit kan worden afgeleid dat het samenstel van transacties in de ogen van de Hoge Raad economisch op één lijn te stellen is met een rechtstreekse aankoop van de apparatuur door het ziekenhuis zelf. Om de btw-heffing aan
te laten knopen bij die achter de kunstmatige transacties liggende economische realiteit, moet de BV uit de keten van transacties worden geëlimineerd. Deze eliminatie
gaat echter verder dan het vaststellen van de objectieve aard en inhoud van de transactie, waardoor het rechtsinstrument economische realiteit vanuit een oogpunt van
rechtszekerheid ontoereikend is. Volgens het Europese toetsingskader in paragraaf
10.3.1 kan dat alleen gerechtvaardigd worden met het rechtsinstrument misbruik van
recht, waarvoor de Hoge Raad in deze zaak dan ook terecht kiest.

112 HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836 en HR 19 oktober 2018 nr.
17/02816 (gemeente Brielle) ECLI:NL:HR:2018:1837 r.o. 2.3.5.
113 HvJ 22 december 2010 C-103//09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 34.
114 HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057 r.o. 3.3.1. In gelijke zin: HR 10 februari 2012 nr.
09/03203 ECLI:NL:HR:2012:BQ4228 r.o. 3.3.1 met betrekking tot het tussenschuiven van een CV, na de herzieningstermijn gevolgd door aankoop van de apparatuur door het ziekenhuis bij de CV. In die zaak financierde het ziekenhuis de aankoop door de CV middels storting van de koopsom als commanditair kapitaal.
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10.3.4.4 Combinatie lageprijsmodel en tussenschuifmodel
Afgezien van de ziekenhuisstructuren zijn er op dit moment in de Nederlandse rechtspraak geen zuivere tussenschuifmodellen te vinden. Wel zijn enkele gevallen van de
combinatie van een lageprijsmodel en een tussenschuifmodel aan te treffen.
Eén daarvan is de in paragraaf 10.2.4 al beschreven scholenstructuur van de gemeente
Aalten. Uit de daar weergegeven feiten blijkt dat het belastingvoordeel, de aftrek van
btw ter zake van de bouw van de schoolgebouwen, alleen mogelijk is door het tussenschuiven van een speciaal voor de structuur opgerichte stichting. Daardoor kan een
kasrondje worden opgezet, waarin de koopprijs die de stichting aan de gemeente moet
betalen voor de aankoop van de schoolgebouwen, uiteindelijk van de gemeente zelf
afkomstig is. Door dit samenstel van transacties wordt een situatie bereikt die in economische zin op één lijn te stellen is met die waarin de gemeente de gebouwen om niet
levert. Om de btw-heffing aan te laten knopen bij die economische realiteit is het noodzakelijk de stichting te elimineren uit het samenstel van transacties. Conform het Europese toetsingskader uit paragraaf 10.3.1 wordt daarvoor in deze zaak terecht het
rechtsinstrument misbruik van recht ingezet.115
Deze conclusie geldt ook voor het in paragraaf 10.2.4 beschreven jachtenarrest, waarin
het tussenschuiven van een Nederlandse jachtmakelaar het mogelijk maakte dat de btw
bij invoer van kostbare jachten in aftrek gebracht kon worden en particuliere eindverbruikers binnen de Unie hun jachten voor privédoeleinden konden gebruiken zonder
noemenswaardige btw-druk.
10.3.4.5 Bewijslast, stelplicht en motiveringsplicht misbruik van recht
Aan de bewijslast bij het rechtsinstrument misbruik van recht heeft het HvJ in het arrest N Luxembourg 1 e.a. een aantal overwegingen gewijd. Volgens het HvJ moeten de
belastingautoriteiten aantonen dat voldaan is aan de elementen van de misbruiktest en
moeten zij daarvoor alle relevante gegevens in aanmerking nemen.116
De toedeling van de bewijslast in het Nederlandse fiscale procesrecht komt overeen
met bovenstaande bewijslastverdeling van het HvJ. Zoals in paragraaf 10.3.3.3 al is
aangegeven, wordt de bewijslast naar redelijkheid verdeeld, waarbij de belastingplichtige de belastingverminderende omstandigheden moet bewijzen en de inspecteur de
belastingverhogende. Aangezien misbruik een belastingverhogende omstandigheid is,
115 Hof Amsterdam 10 oktober 2017 nrs. 17/00019 en 17/00020 ECLI:NL:GHAMS:2017:4619 r.o. 5.14. Het cassatieberoep van belanghebbende is in HR 6 juli 2018 nr. 17/05461 ECLI:NL:HR:2018:1087 op grond van artikel 81 RO verworpen zonder nadere motivering. De hier getrokken conclusie over de keuze voor het
rechtsinstrument misbruik van recht geldt naar mijn mening ook voor de arresten HR 30 maart 2012 nr.
09/03079 (gemeente Middelharnis) ECLI:NL:HR:2012:BR4476 (sale-en-lease-back met een tussengeschoven
stichting) en HR 29 mei 2015 nr. 14/01134 (gemeente Nijkerk II) ECLI:NL:HR:2015:1353 (kort voor oplevering van het schoolgebouw tussenschuiven van de gemeente als opdrachtgever).
116 HvJ 26 februari 2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134
punt 142.
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ligt de bewijslast daarvoor bij de inspecteur. De vaststelling dat het Nederlandse fiscale
procesrecht op dit punt in overeenstemming is met het oordeel van het HvJ over de
bewijslastverdeling is van belang, omdat de toepassing van de nationale bewijsregels de
doeltreffendheid van het Unierecht niet mag aantasten.117
De bewijslast en de stelplicht zullen dan ten aanzien van het rechtsinstrument misbruik van recht vrijwel langs dezelfde lijnen verlopen als is beschreven in paragraaf
10.3.3.3 ten aanzien van het rechtsinstrument economische realiteit. In het geval van
een ziekenhuisstructuur bijvoorbeeld zal de belanghebbende (de SPV) erop wijzen dat
zij een koopovereenkomst heeft met de leverancier en een leaseovereenkomst met het
ziekenhuis en op basis van deze transacties recht heeft op aftrek van de btw bij de aanschaf van de apparatuur. De inspecteur zal op zijn beurt dan moeten stellen dat de
transacties voldoen aan de elementen van de misbruiktest en op basis van welke feiten
hij dit standpunt inneemt.
De rechter zal vervolgens de weigering van de aftrek moeten motiveren door expliciet
aan te geven dat sprake is van misbruik en welke feiten hem tot het oordeel brengen dat
de transacties aan de elementen van de misbruiktest voldoen. In dit opzicht zijn de
bewijslast van de inspecteur en de motiveringsplicht van de rechter dus zwaarder dan
bij het rechtsinstrument economische realiteit.
De vraag is of de rechter het rechtsinstrument misbruik van recht ambtshalve kan toepassen als partijen er niet naar verwijzen. Daar kan op twee manieren naar gekeken
worden.
Uit de Unierechtspraak blijkt dat het HvJ de bewijslast voor misbruik bij de inspecteur
legt. 118 De feiten die tot het oordeel leiden dat sprake is van misbruik van recht moeten
dus in de behandeling van de zaak expliciet op tafel komen. Daarmee is echter nog niet
alles gezegd. Het HvJ spoort de nationale rechter namelijk regelmatig aan te onderzoeken of er al dan niet sprake is van misbruik van recht.119 Het HvJ lijkt dus in het kader
van de vaststelling van misbruik van recht een actieve rol van de rechter te verlangen.
Nu is de rechter op grond van artikel 8:69, lid 2, AWB verplicht de rechtsgronden aan
te vullen, maar dat is slechts een deel van het totale plaatje. Bedacht moet namelijk
worden dat, zoals in hoofdstuk 9 is vastgesteld, het subjectieve element zich bevindt op
het niveau van de feiten. Als de inspecteur niet stelt dat het wezenlijke doel van de
transacties het verkrijgen van een btw-voordeel is, lijkt de rechter dus met lege handen
te staan. Artikel 8:69, lid 3, AWB geeft de rechter echter de bevoegdheid de feiten
117 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 76.
118 HvJ 26 februari 2019 C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 (N Luxembourg 1 e.a.) ECLI:EU:C:2019:134
punt 142.
119 O.a. HvJ 12 juli 2012 C-326/11 (J.J. Komen en Zonen Heerhugowaard) ECLI:EU:C:2012:461 punt 35 en HvJ
2 juni 2016 C-263/16 (Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392 punt 50.
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ambtshalve aan te vullen. Volgens de wetsgeschiedenis moet de rechter partijen wel de
mogelijkheid geven zich over die feiten uit te laten.120 Hij mag zich dus actief opstellen
en partijen ondervragen om zo de feiten aan te vullen.121 Hij is dat echter niet verplicht.122
Deze discretionaire bevoegdheid van de rechter lijkt op het eerste gezicht niet te passen
bij de actieve rol die het HvJ van de rechter lijkt te verlangen. Het is dus onzeker of
artikel 8:69, lid 3, AWB spanning oplevert met het Unierecht. Voor de beantwoording
van die vraag lijken mij ook andere aspecten van belang. Ik wijs op artikel 8:69, lid 1,
AWB dat de grenzen van de rechtsstrijd bepaalt. Verder lijkt mij relevant of en in hoeverre het rechtszekerheidsbeginsel verhindert dat de rechter op eigen initiatief gaat
onderzoeken of sprake is van misbruik van recht als de inspecteur dit punt niet inbrengt. Gezien de probleemstelling van mijn onderzoek houd ik het bij de constatering
dat hier nog een punt voor nader onderzoek ligt.
10.3.5

Conclusies keuze van het rechtsinstrument

In de voorafgaande paragrafen is getoetst of de keuze van het rechtsinstrument in de
Nederlandse rechtspraak over btw-ontwijkingsstructuren in overeenstemming is met
het Europese toetsingskader uit hoofdstuk 8 en 9. Gebleken is dat op basis van de Nederlandse rechtspraak twee archetypen van btw-ontwijkingsstructuren kunnen worden onderscheiden: het lageprijsmodel en het tussenschuifmodel.
Allereerst is gebleken dat het rechtsinstrument schijnhandelingen in het algemeen ongeschikt is om btw-ontwijkingsstructuren tegen te gaan.
Verder is gebleken dat het er bij lageprijsstructuren om gaat in het licht van de
btw-rechtsnorm de objectieve aard en inhoud van de transactie vast te stellen. Voor
deze structuren is het rechtsinstrument economische realiteit dus het meest geschikte
instrument. Bij tussenschuifstructuren kan de btw-heffing in het algemeen alleen maar
worden afgestemd op de achter de individuele transacties liggende economische realiteit door de transacties met het tussengeschoven subject voor de btw-heffing te elimineren. Deze eliminatie gaat echter verder dan het vaststellen van de objectieve aard en
inhoud van de transacties. Daarom is het rechtsinstrument economische realiteit vanuit een oogpunt van rechtszekerheid ontoereikend. Voor deze structuren is het
rechtsinstrument misbruik van recht het enige geschikte instrument. Hetzelfde geldt
voor combinaties van het lageprijsmodel en het tussenschuifmodel.

120 Kamerstukken II 1992/93, 22495, nr. 3, p. 141-142.
121 Aldus ook: Langereis, De Roos & Lambregts 2015, p. 272.
122 Zie de tekst van art. 8:69, lid 3, AWB en Kamerstukken II 1992/93, 24495, nr. 6, p. 55.
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Een uitzondering hierop zijn de schoonmaakstructuren van ziekenhuizen en andere
niet- of beperkt aftrekgerechtigde ondernemers. Hoewel ook dit tussenschuifstructuren zijn, behoeven de transacties met de tussengeschoven BV niet te worden geëlimineerd om het ongewenste btw-voordeel (niet-heffing over de personeelskosten in de
schoonmaakprijs) tegen te gaan. Het volstaat om vast te stellen dat de BV en het ziekenhuis niet organisatorisch verweven zijn en dus geen fiscale eenheid vormen.
Hiermee is ook de vraag uit paragraaf 10.3.4.1 beantwoord of de Hoge Raad te voorzichtig is met de toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht. Uit de geanalyseerde rechtspraak blijkt dat de Hoge Raad bij het lageprijsmodel het rechtsinstrument economische realiteit toepast en bij het tussenschuifmodel het rechtsinstrument
misbruik van recht. Op basis van het Europese kader uit hoofdstuk 8 en 9 is dit een
juiste keuze van de toe te passen rechtsinstrumenten.
De vaststelling dat misbruik van recht het geschikte instrument is om ongewenste
btw-besparing met tussenschuifstructuren tegen te gaan, roept nog wel een vraag op.
In de praktijk komen namelijk situaties voor waarin partijen zelf een subject bij een
transactie of een samenstel van transacties vervangen door een ander subject. Te denken valt aan situaties van contractoverneming en andere vormen van indeplaatsstelling
waarbij een niet-aftrekgerechtigde afnemer wordt vervangen door een aftrekgerechtigde afnemer.123 De vraag is of in die situaties de toepassing van de economische realiteit
of misbruik van recht ook aan de orde kan komen. De beantwoording van die vraag
vergt een analyse van de verschillende vormen waarin de rechtsgevolgen van een
transactie naar een ander subject kunnen worden verplaatst. Gezien de afbakening van
mijn onderzoek laat ik het bij het signaleren van deze vraag en de constatering dat dit
een punt voor nader onderzoek is. Wel kan ik in dit verband nog wijzen op het arrest
Nijkerk II over een scholenstructuur. In die zaak ging het aannemingscontract over van
het schoolbestuur op de gemeente op een moment dat het schoolgebouw al voor 80 %
gereed was en waarbij creditfacturen en nieuwe facturen waren uitgereikt voor de
reeds vervallen bouwtermijnen zonder dat daadwerkelijk over en weer geld was (terug)
betaald. De Hoge Raad oordeelde dat sprake was van misbruik van recht.124
Bij deze vaststellingen verdient het opmerking dat de rechter bij beide rechtsinstrumenten in beginsel afhankelijk is van de mate waarin de inspecteur aan zijn stelplicht
en bewijslast voldoet. De rechter kan op basis van artikel 8:69, lid 3, AWB de feiten wel
ambtshalve aanvullen, maar hij is dat niet verplicht. Onzeker is of die ruime rechterlijke discretionaire bevoegdheid spanning oplevert met het Unierecht. Dat is een punt
voor nader onderzoek.

123 Zie: van Kesteren 2014, par. 4.
124 HR 29 mei 2015 nr. 14/01134 (gemeente Nijkerk II) ECLI:NL:HR:2015:1353 r.o. 3.2.2.
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Met het bovenstaande is in deze paragraaf de vraag beantwoord welk rechtsinstrument
de rechter in welke situatie zou moeten kiezen. In de volgende paragraaf wordt nader
ingegaan op de toepassing van de misbruiktest.
10.4
10.4.1

De misbruiktest
Kader

Sinds het arrest Halifax bestaat de misbruiktest uit twee elementen die in een vaste
volgorde worden geformuleerd. Op de eerste plaats moet blijken dat de transacties, in
weerwil van de formele toepassing van de betrokken richtlijn- en wetsbepalingen, ertoe leiden dat in strijd met de bedoeling van die bepalingen een belastingvoordeel
wordt toegekend. Dat is het objectieve element. Op de tweede plaats moet blijken dat
dit belastingvoordeel het wezenlijke doel van de transacties is. Dat is het subjectieve
element.125
In hoofdstuk 9 is geconcludeerd dat de elementen van de misbruiktest met elkaar samenhangen. De vervulling van het subjectieve element draagt bij aan het bewijs van de
vervulling van het objectieve element. In hoofdstuk 9 is de misbruiktest geplaatst in het
schema van het syllogisme. Daarin is de betrokken bepaling van de Btw-richtlijn en de
bedoeling ervan de major. De minor wordt gevormd door het subjectieve element van
de misbruiktest: de betrokken handelingen en het daarmee beoogde doel. Het objectieve element vormt de uitdrukking van de koppeling van de major en de minor. De samenhang tussen de elementen van de misbruiktest wordt beter zichtbaar als men de
vaste volgorde van de beide elementen omdraait, waardoor zij beter aansluiten bij de
major-minorstructuur.
Het feit dat het wezenlijke doel van de transacties het behalen van een belastingvoordeel is, is overigens geen voldoende bewijs dat het voordeel in strijd is met de bedoeling van de betrokken bepaling. Daarvoor is dan nog afzonderlijke toetsing aan het
objectieve element van de misbruiktest noodzakelijk.
Verder is in hoofdstuk 9 gebleken dat het subjectieve element de functie heeft het
rechtszekerheidsbeginsel te borgen. Het begrip economische realiteit moet daarom in
dit verband opgevat worden als de economische rationaliteit van de betrokken transacties. Het objectieve element waarborgt het neutraliteitsbeginsel. In dat verband moet

125 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74-75. Verder aldus ook: HvJ 21 februari 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108 punt 42, HvJ 22 december 2010 C-103/09 (Weald
Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 punt 29-30, HvJ 21 december 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:810 punt 49, HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 52, HvJ
17 december 2015 C-419/14 (WebMindLicenses) ECLI:EU:C:2015:832 punt 36 en HvJ 22 november 2017
C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 punt 52 en 70.
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het begrip economische realiteit gezien worden als de (achterliggende) btw-realiteit die
met de structuur is bewerkstelligd.126
Ten slotte is in hoofdstuk 9 vastgesteld dat voor de vaststelling van misbruik een complexbenadering de meest aangewezen methode is. Daarbij kunnen ook toekomstige
handelingen in de beschouwing worden betrokken. Omwille van het rechtszekerheidsbeginsel moet dan wel de eis worden gesteld dat redelijkerwijs voorzienbaar is dat die
handelingen zullen plaatsvinden.
In de volgende paragrafen zal de Nederlandse rechtspraak getoetst worden aan dit kader. De aandacht gaat daarbij uit naar de rechtspraak van de gerechtshoven, omdat de
vaststelling of sprake is van misbruik vooral een zaak is van de feitenrechter. Aangezien
er ten aanzien van de inhoud van de beide elementen van de misbruiktest geen verschillen zijn te constateren tussen de Nederlandse rechtspraak en wat inhoudelijk met
betrekking tot beide elementen in hoofdstuk 9 is vastgesteld op basis van de Unierechtspraak en de literatuur, zal de beschouwing beperkt blijven tot twee onderwerpen: de
samenhang van de elementen in de misbruiktest en het moment van misbruik.
10.4.2

Samenhang van de elementen van de misbruiktest

De vaste volgorde die het HvJ hanteert voor de elementen van de misbruiktest is ook
terug te vinden in de Nederlandse rechtspraak. In alle onderzochte uitspraken
wordt eerst het objectieve element behandeld en daarna het subjectieve element.
Daarbij valt te constateren dat feitelijke aspecten van de transacties, die veeleer deel
uitmaken van het feitelijke (minor-)niveau van het subjectieve element, doorklinken in de beoordeling van het objectieve element. Een voorbeeld hiervan is een
uitspraak van Hof Amsterdam over een ziekenhuisstructuur. Het Hof overweegt in
het kader van het objectieve element dat bij de keuze voor koop of lease financieringselementen een rol kunnen spelen, maar dat het voordeel in dit geval veel verder gaat. Dat komt door de beperkte huurperiode van 5 jaar gevolgd door de, van
meet af aan vaststaande, vorming van een fiscale eenheid. Dezelfde feitelijke aspecten komen terug in de beoordeling van het wezenlijke doel van de transacties.127
Hoewel de volgorde dus anders is dan ik in hoofdstuk 9 heb bepleit, leidt dat in deze
uitspraak niet tot problemen.

126 Van Doesum & Nellen 2020, p. 224-225 wijzen op deze tweeledige functie van het begrip economische realiteit in het kader van misbruik van recht.
127 Hof Amsterdam 17 november 2008 nr. 07-01012 ECLI:NL:GHAMS:2008:BG5059 r.o. 2.5.10 en 2.5.12. In
gelijke zin: Hof Amsterdam 23 juli 2009 nr. 08-00817 ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ3782 r.o. 6.3.3 en 6.3.5 en –
iets minder expliciet – Hof ’s-Hertogenbosch 10 juli 2009 nr. 08/00371 ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ5835 en Hof
Arnhem 16 februari 2010 nr. 07-00552 ECLI:NL:GHARN:2010:BL6454 r.o. 4.8-4.9 en 4.11. In haar noot onder het arrest HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057 BNB 2012/127 hanteert Hummel
dezelfde volgorde als het HvJ, maar zij slaagt er evenmin in bij de bespreking van het bewijs beide elementen
van de misbruiktest strikt te scheiden.
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Het gaat echter ook wel eens fout. Dat blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over een btw-structuur met een kunstgrasveld. Dit veld werd aangelegd
door een speciaal daartoe opgerichte stichting en gefinancierd met een lening van
de hoofdgebruiker, een voetbalvereniging, en met een subsidie van de gemeente. De
stichting gaf de voetbalvereniging en nog een aantal andere gebruikers tegen vergoeding gelegenheid tot sportbeoefening op het veld. Aangezien dit een belaste
dienst is, verkreeg de stichting recht op aftrek van de btw op de kosten van aanleg
van het veld.128
Het Hof beoordeelt de vraag of de aftrek in strijd is met het doel van artikel 15 Wet OB
tamelijk geïsoleerd en oordeelt dat dit niet het geval is, omdat de stichting vanwege de
terbeschikkingstelling van het veld aan anderen dan de voetbalclub al recht op aftrek
heeft.129 De vraag is of het Hof tot hetzelfde oordeel was gekomen, wanneer het eerst
de vraag had beantwoord of het tussenschuiven van de stichting, afgezien van het
btw-voordeel, wel een economisch rationeel doel diende.130
Hoe het ook kan, blijkt uit de uitspraak van Hof Amsterdam in de scholenstructuur
van de gemeente Aalten. Het Hof formuleert achtereenvolgens eerst het doel van artikel
168 Btw-richtlijn en artikel 15 Wet OB, gaat dan in op de keuzevrijheid van belastingplichtigen, somt vervolgens alle omstandigheden op die het Hof gekunsteld acht, waarna uiteindelijk de conclusie dat de aftrek in dit geval in strijd is met het doel van de
genoemde bepalingen er als het ware uitrolt.131 In deze uitspraak komen de drie stappen bij de vaststelling van misbruik uit paragraaf 9.4.1 naar voren.
De uitspraak van Hof Amsterdam toont naar mijn mening de rol van de bewijslast en de
stelplicht aan. Zoals eerder beschreven, heeft de inspecteur de bewijslast dat aan de elementen van de misbruiktest is voldaan. Daarbij is de btw-rechtsnorm, in dit geval artikel 168
Btw-richtlijn en artikel 15 Wet OB, het startpunt (de major in het syllogisme). Een belastingplichtige heeft recht op aftrek van btw op ingekochte goederen en diensten, indien en voor
128 De dienst van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening is bovendien op grond van Tabel I, onderdeel b,
post 3, Wet OB belast tegen het verlaagde tarief.
129 Hof Arnhem-Leeuwarden 26 augustus 2014 nr. 13/03105 ECLI:NL:GHARL:2014:6755 r.o. 4.9. Daarmee gaat
het Hof eraan voorbij dat de terbeschikkingstelling van het veld door de vereniging aan derden waarschijnlijk
niet tot aftrek zou leiden of hooguit tot een partiële aftrek en dat door de structuur een volledig recht op aftrek
is ontstaan.
130 Het is niet zeker dat de uitkomst anders zou zijn geweest, aangezien er zeer wel economisch rationele doelen
voor de transacties kunnen zijn geweest. Het Hof oordeelde in ieder geval in r.o. 4.9 dat dit het geval was.
Wanneer dat niet zo zou zijn, zou het oordeel van het Hof niet gebaseerd kunnen worden op het bestaan van
aftrekrecht vanwege terbeschikkingstelling aan derden. Het is namelijk niet zeker dat dit recht ook na herdefiniëring zou bestaan. Mijns inziens zou dat afhankelijk zijn van de vraag of de vereniging daarmee de omzetgrens voor fondswervende diensten (artikel 11, lid 1, onderdeel v, Wet OB) zou overschrijden. Overigens zou
het uitgangspunt van elke redenering in deze casus moeten zijn dat het tot de vrijheid van de vereniging behoort haar kunstgrasveld zelf te laten aanleggen of van een stichting ter beschikking gesteld te krijgen. Zie HR
1 december 2017 nr. 15/05302 ECLI:NL:HR:2017:3037 r.o. 2.5.3 -2.5.4.
131 Hof Amsterdam 10 oktober 2017 nrs. 17/00019 en 17/00020 (gemeente Aalten) ECLI:NL:GHAMS:2017:4619
r.o. 5.5, 5.6, 5-8-5.13 en 5.14.
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zover hij die goederen en diensten gebruikt voor belaste handelingen. In beginsel is daar
sprake van, want de gemeente levert tegen vergoeding een nieuw schoolgebouw, btw-belast,
aan de tussengeschoven stichting, die het pand op haar beurt ter beschikking stelt aan de
school. Het ligt nu op de weg van de inspecteur om te bewijzen dat het wezenlijke doel van
de transacties met de stichting is om het btw-voordeel van de aftrek te verkrijgen (de minor
in het syllogisme) en waarom dat voordeel in strijd is met de bedoeling van artikel 168
Btw-richtlijn en artikel 15 Wet OB (de koppeling van major en minor). De synthese van de
elementen van de misbruiktest met de regels van de bewijslast en de stelplicht pleit dus voor
een omkering van de traditionele volgorde van de elementen van de misbruiktest.
10.4.3

Moment van misbruik

De vraag of bij de vaststelling van misbruik toekomstige handelingen in de beoordeling
mogen worden betrokken, doet zich alleen voor bij de ziekenhuisstructuren. Een belangrijk kenmerk van deze structuren is namelijk dat door tussenschuiven van een
speciaal daartoe opgericht subject (een Special Purpose Vehicle of SPV) in jaar 1 een
recht op aftrek op de aankoop van apparatuur wordt bewerkstelligd, gedurende jaar 1
tot en met 4 belaste verhuur van die apparatuur plaatsvindt, die in jaar 5 eindigt door
vorming van een fiscale eenheid of anderszins.
Dit gegeven leidde A-G Van Hilten tot de conclusie dat er ten tijde van de aankoop in
jaar 1 en de verhuur in jaar 1 tot en met 4 geen sprake was van belastingvoordeel en dus
evenmin van misbruik.132 Het belastingvoordeel, en dus het misbruik, doet zich volgens de A-G pas voor op het tijdstip waarop de fiscale eenheid wordt gevormd.133
De Hoge Raad heeft de A-G echter niet gevolgd en heeft geoordeeld dat al sprake was
van misbruik op het tijdstip waarop de SPV de aftrek heeft geclaimd. Redengevend
voor dit oordeel is dat de vorming van de fiscale eenheid van begin af aan vaststond.134
Hummel vindt het terecht dat de Hoge Raad de toekomstige vorming van de fiscale
eenheid in de beoordeling heeft betrokken. Zij wijst erop dat bij de vaststelling van
misbruik het gehele feitencomplex in de beschouwing moet worden betrokken. Daaronder vallen volgens Hummel ook voorzienbare toekomstige handelingen.135 Sanders
wijst erop dat het behalen van een belastingvoordeel per definitie in de toekomst geschiedt. Naar zijn mening kunnen toekomstige handelingen die ontegenzeglijk onder-

132 Conclusie A-G Van Hilten 1 oktober 2009 nr. 08/05317 ECLI:NL:PHR:2017:BK1057 punt 6.3.7- 6.3.9.
133 Conclusie A-G Van Hilten 1 oktober 2009 nr. 08/05317 ECLI:NL:PHR:2017:BK1057 punt 6.3.15-6.3.16.
134 HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2017:BK1057 r.o. 3.5.2. In gelijke zin met betrekking tot de
uitoefening van een koopoptie: HR 10 februari 2012 nr. 09/03203 ECLI:NL:HR:2012:BQ4228 r.o. 3.5.2.
135 Hummel in de noot onder HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2017:BK1057 in BNB 2012/127.
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deel zijn van en een rechtstreeks causaal verband hebben met een structuur niet buiten
beschouwing blijven.136
In het eerder beschreven arrest over de btw-structuur met kostbare plezierjachten
heeft de Hoge Raad expliciet de complexbenadering toegepast. De Hoge Raad heeft
namelijk geoordeeld dat voor de vaststelling of sprake is van misbruik, de gehele keten
van (rechts)handelingen in de beschouwing kan worden betrokken.137 Naar mijn mening is dat een juiste benadering.
Uit de Unierechtspraak volgt namelijk dat voor de beoordeling of sprake is van misbruik alle omstandigheden van het geval in de beoordeling moeten worden betrokken.
Ik wijs in dit verband op het arrest Tanoarch.138 Daarbij moet volgens het HvJ ook rekening gehouden worden met toekomstige omstandigheden. Zo blijkt uit het arrest
SICES e.a., een douanezaak, dat bij de beoordeling of bij invoer sprake is van misbruik
van recht ook de handelstransacties voor en na de invoer in aanmerking moeten worden genomen.139 Het HvJ kijkt dus naar de gehele keten van transacties. Naar mijn
mening is het dus juist noodzakelijk ook toekomstige handelingen die deel uitmaken
van de btw-ontwijkingsstructuur in aanmerking te nemen, mits redelijkerwijs voorzienbaar is dat die handelingen zullen plaatsvinden. Wanneer een toekomstige handeling van meet af aan vaststaat, is er dus niets op tegen deze ook in de beschouwing te
betrekken.140
10.5

De herdefiniëring

10.5.1

Kader

In hoofdstuk 9 is vastgesteld dat de herdefiniëring ertoe dient de neutraliteit, die door
de structuur verstoord is, te herstellen. De rechtszekerheid wordt gediend doordat de
herdefiniëring niet verder mag gaan dan voor dat doel noodzakelijk is.
136 Sanders 2012 p. 4-5. Van de Wakker 2012, p. 792 vraagt zich in dit verband af wat de beslissing zou zijn wanneer alleen een financieringsvoordeel zou zijn behaald, bijvoorbeeld wanneer na een huurperiode van 100
jaar de totale verschuldigde belasting gelijk zou zijn aan de in aftrek gebrachte belasting bij aanschaf. Naar
mijn mening gaat deze vraag niet over in aanmerking nemen van toekomstige handelingen. Mijns inziens is
haar (extreme) voorbeeld een combinatie van een tussenschuifmodel en een lageprijsmodel (vanwege de 100
jaar huur). Ik ben het met haar eens dat het voor de toetsing aan de misbruiktest, en dus voor de beoordeling
of sprake is van een reële huur of een verkapte aankoop, relevant is of de huurperiode op een reële wijze samenhangt met de technische en economische levensduur van de verhuurde zaak.
137 HR 18 december 2020 nr. 18/05512 ECLI:NL:HR:2020:2095 r.o. 3.4.2-3.4.3.
138 HvJ 27 oktober 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707 punt 53.
139 HvJ 13 maart 2014 C-155/13 (SICES e.a.) ECLI:EU:C:2014:145 punt 34.
140 Er zal dan overigens wel een oplossing moeten worden gezocht voor die gevallen, waarin men die handeling
abusievelijk niet verricht, bijvoorbeeld omdat men in een ziekenhuisstructuur niet of te laat de aandelen in de
SPV verwerft en een fiscale eenheid vormt. Naar mijn mening kan die oplossing liggen in het consequent
doorredeneren van de misbruikgedachte. Indien bij de SPV de aftrek wordt geweigerd op basis van misbruik,
moet ook de btw over de daarna vervallen huurtermijnen worden teruggegeven. Zie HvJ 21 februari 2006
C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 96.
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10.5

Herdefiniëring bij ziekenhuisstructuren en scholenstructuren

In paragraaf 10.3.4.3 is ten aanzien van de ziekenhuisstructuren vastgesteld dat uit de
overwegingen van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat deze in economische zin op
één lijn te stellen zijn met een rechtstreekse aankoop door het ziekenhuis. Bij een
rechtstreekse aankoop heeft het ziekenhuis geen recht op aftrek van btw. De ziekenhuisstructuur verstoort de neutraliteit, doordat in eerste instantie volledige aftrek
plaatsvindt en grofweg slechts 50% van de in aftrek gebrachte btw verschuldigd wordt.
De herdefiniëring moet dus bewerkstelligen dat geen enkele aftrek wordt genoten.
De Hoge Raad geeft aan dat dit moet gebeuren door, kort weergegeven, de transacties
met de SPV te negeren voor de btw-heffing.141 Dat geldt voor de aankoop door de SPV,
waardoor dus de aftrek wordt geweigerd. Dat geldt echter ook voor de verhuur door de
SPV, waardoor de daarover verschuldigde btw moet worden teruggegeven of verrekend.
Naar mijn mening voldoet deze wijze van herdefiniëren volledig aan het in hoofdstuk
9 vastgestelde kader. Zij herstelt de verstoorde neutraliteit, maar bevat geen “overkill”
in die zin dat de fiscus door de herdefiniëring meer btw zou ontvangen dan bij een
rechtstreekse aankoop door het ziekenhuis.
Op dezelfde wijze gaat Hof ’s-Gravenhage te werk in de scholenstructuur van de gemeente Middelharnis. In wezen worden de transacties met de speciaal voor de structuur opgerichte stichting voor de btw genegeerd, waardoor bij de gemeente enerzijds de bij de
bouw van de school in aftrek gebrachte btw wordt gecorrigeerd en anderzijds de ter zake
van de verkoop aan de stichting verschuldigde btw daarmee wordt verrekend.142
Van Doesum merkt in zijn noot onder het arrest Middelharnis in FED 2012/127 op dat
door de herdefiniëring de verhuur door de stichting als het ware verdwijnt. Hij pleit in
dit verband voor een minder ver gaande manier van herdefiniëren, namelijk het aanpassen van de lage verkoopprijs die de gemeente aan de stichting berekent. Daarbij is
niet te vermijden dat achteraf ook de zogeheten strafheffing overdrachtsbelasting verdwijnt.143

141 HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057 r.o. 3.3.1. In gelijke zin: HR 10 februari 2012 nr.
09/03203 ECLI:NL:HR:2012:BQ4228 r.o. 3.3.1.
142 Hof ’s-Gravenhage 26 juni 2009 nr. BK-08/00333 (gemeente Middelharnis) ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ0689
r.o. 6.12. In deze zaak heeft de inspecteur ook aangegeven de door de stichting verschuldigde overdrachtsbelasting ook mee te nemen in de verrekening. De Hoge Raad heeft zich in HR 30 maart 2012 nr. 09/03079
(gemeente Middelharnis) ECLI:NL:HR:2012:BR4476 niet behoeven uit te spreken over de herdefiniëring.
143 Zuiverder geformuleerd is geen sprake van een heffing maar van het terugnemen van een vrijstelling van
overdrachtsbelasting. Artikel 15, lid 4, Wet BRV bepaalt dat de in lid 1 van dat artikel bedoelde vrijstelling niet
van toepassing zijn in geval van een belaste levering of dienst in de zin van de Wet OB tegen een vergoeding
die inclusief omzetbelasting lager is dan de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak en de
verkrijger de omzetbelasting niet (nagenoeg) geheel in aftrek kan brengen. Aangezien de term strafheffing
ingeburgerd is, zal ik hem zelf ook gebruiken.
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Naar mijn mening is het negeren van de verhuur voor de btw geen probleem. In dit
geval was de verhuur vrijgesteld, maar als sprake zou zijn van een belaste prestatie, zou
een consequente toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht ertoe leiden
dat er in de stichting ook een herdefiniëring zou plaatsvinden, waarbij onterechte aftrek en onterechte verschuldigdheid geredresseerd zouden worden.144
De door Van Doesum voorgestelde wijze van herdefiniëren heeft mijns inziens wel een
aantal bezwaren. Ten eerste doet zij naar mijn mening onvoldoende recht aan de economische (btw-)realiteit die uit de structuur tevoorschijn komt. Deze is dat de gemeente feitelijk alle zeggenschap over en het ononderbroken gebruik van het schoolgebouw heeft behouden. Ten tweede lijkt mij de aanpassing van de prijs een verder
gaande inbreuk op de contractuele werkelijkheid dan het negeren van de transacties
met de stichting. Deze inbreuk werkt in de visie van Van Doesum kennelijk ook civielrechtelijk door, aangezien zij leidt tot het vervallen van de strafheffing overdrachtsbelasting. Dit ligt niet voor de hand, omdat het negeren van de transacties die het misbruik vormen, niet impliceert dat zij civielrechtelijk niet hebben plaatsgevonden. Ten
derde levert de aanpassing van de prijs spanning op met artikel 80 Btw-richtlijn en de
daarop gebaseerde implementatiebepalingen. In feite zou naast een wettelijke ook een
buitenwettelijke normale waarde worden ingevoerd, wat mij vanuit een oogpunt van
rechtszekerheid niet wenselijk voorkomt.
Zoals hierboven in paragraaf 10.3.5 is geconcludeerd, komt toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht bij scholenstructuren alleen aan de orde wanneer het lageprijsmodel en het tussenschuifmodel worden gecombineerd. Aangezien het schoolgebouw in een dergelijk model aan de tussengeschoven rechtspersoon wordt geleverd
tegen een vergoeding onder de kostprijs inclusief btw, wordt op basis van artikel 15, lid
4, Wet BRV de zogenoemde strafheffing overdrachtsbelasting geheven van de tussengeschoven rechtspersoon. De vraag is of deze strafheffing ook in de herdefiniëring
moet worden meegenomen.
In het arrest Halifax oordeelde het HvJ dat de fiscus bij misbruik nabetaling mag vorderen van de ten onrechte afgetrokken belasting. Het HvJ oordeelde verder:
“De belastingadministratie moet evenwel ook daarvan elke belasting aftrekken die op
een in een later stadium verrichte transactie heeft gedrukt, welke belasting de betrokken belastingplichtige artificieel was verschuldigd in het kader van de constructie om
de belastingdruk te verlagen, en in voorkomend geval dient zij het teveel betaalde terug te geven.” (mijn onderstreping)145
144 Uit HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 95 kan worden afgeleid dat bij
misbruik in elke schakel van de keten van het misbruik kan worden geherdefinieerd. Zie ook HR 10 februari
2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057 r.o. 3.7.2 en HR 10 februari 2012 nr. 09/03203 ECLI:NL:HR:
12:BQ4228 r.o. 3.5.2.
145 HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 96.
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De woorden “elke belasting” waren voor de Hoge Raad aanleiding om in het arrest
Nijkerk II te oordelen dat ook de overdrachtsbelasting in het redres moet worden meegenomen.146 Dat lijkt logisch, maar naar mijn mening is hier toch ruimte voor twijfel.
Voor de oplossing van de Hoge Raad spreekt dat de strafheffing overdrachtsbelasting een
anticonstructiemaatregel is en dat de strafheffing wordt opgeroepen door de btw-belaste
levering van het schoolgebouw onder de kostprijs. De Hoge Raad wijst daar ook op. Bovendien blijkt uit de feiten van het geding dat de gemeente de overdrachtsbelasting voor
haar rekening heeft genomen. Naar mijn mening merkt Van Doesum hierover wel terecht
op dat onduidelijk blijft of de overdrachtsbelasting ook in het redres zou zijn meegenomen,
wanneer de gemeente de overdrachtsbelasting niet voor haar rekening had genomen.147
Toch zou op basis van de tekst van het arrest Halifax ook een andere invalshoek verdedigd kunnen worden, namelijk dat het HvJ het oog alleen heeft op de btw die op latere
transacties heeft gedrukt. Zo vermeldt de Engelse taalversie van het arrest, de procestaal,
“any tax charged on an output transaction”, de Duitse: “alle Steuern auf Ausgangsumsätze”
en de Franse: “toute taxe ayant grevé une opération effectuée en aval”. De meeste twijfel
zaait echter de Spaanse taalversie die expliciet verwijst naar btw die drukt op latere transacties: “todo impuesto que haya gravado una operación con IVA repercutido”. Daarbij
moet bedacht worden dat de herdefiniëring bedoeld is om de neutraliteit te herstellen,
die door de structuur verstoord is. Dat de ten onrechte geheven btw daarop in mindering
moet worden gebracht, is vanuit de neutraliteitsgedachte logisch. In dat licht is het echter
niet meteen logisch de correctie van de ten onrechte genoten aftrek ook te verminderen
met een nationale belasting die niet geharmoniseerd is.148 Een dergelijke belasting valt
namelijk buiten de rechtsbevoegdheid van het HvJ, zodat het alleen al om die reden twijfelachtig is dat het HvJ met de hierboven geciteerde overweging bedoeld heeft wat de
Hoge Raad erin leest.149

146 HR 29 mei 2015 nr. 14/01134 (gemeente Nijkerk II) ECLI:NL:HR:2015:1353 r.o. 3.4.2.
147 Van Doesum in zijn noot onder het arrest in NTFR 2015/1746.
148 Goed beschouwd transformeert de Hoge Raad de vanwege de structuur geheven overdrachtsbelasting in btw,
waardoor de grondslag voor de afdracht aan de Europese Unie ten behoeve van de eigen middelen van de Unie
(marginaal) wordt verlaagd. Een rekenvoorbeeld: Stel dat zonder structuur 100 aan btw niet in aftrek zou komen. Stel verder dat de structuur leidt tot een aftrek van 100 en een verschuldigdheid van 10 aan btw. Stel verder
dat door de structuur 6 aan overdrachtsbelasting is geheven. Het btw-nadeel voor de schatkist bedraagt 90. Dit
is het nadeel dat zou moeten worden terugbetaald. Er wordt echter ook 6 aan overdrachtsbelasting geheven,
zodat de schatkist er per saldo 84 op achteruit gaat. De Hoge Raad houdt in zijn herdefiniëring rekening met de
btw van 10 en de overdrachtsbelasting van 6, zodat per saldo 84 aan btw wordt terugbetaald. Aangezien de
overdrachtsbelasting zelf niet wordt teruggegeven, vloeit er na het redres uiteindelijk 90 in de schatkist. Financieel maakt het voor de schatkist dus niets uit, maar voor de toepassing van het Unierecht zie ik wel een verschil.
De afdracht voor de eigen middelen van de Unie wordt nu gebaseerd op 84 in plaats van 90.
149 De bevoegdheid van het HvJ is geregeld in het VwEU. Specifiek voor de prejudiciële beslissingen bepaalt artikel 267 VwEU dat het HvJ bevoegd is een uitspraak te doen over de uitlegging van de Verdragen en de geldigheid en uitlegging van de handelingen van de instellingen, de organen of de instanties van de Unie. Zie
ook: Kapteyn/VerLoren van Themaat 2003, p. 198.
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De twijfel wordt nog groter, wanneer de belastingplichtige van die nationale belasting
niet het subject is dat de transactie in de zin van de btw heeft verricht, zoals bij de
strafheffing overdrachtsbelasting het geval is. Verder is het de vraag wat in de visie van
de Hoge Raad dan de reikwijdte is van het begrip “elke belasting”. Valt hieronder bijvoorbeeld ook de vennootschapsbelasting die in een combinatie van een lageprijsmodel en een tussenschuifmodel van de tussengeschoven rechtspersoon wordt geheven?
Gezien de grenzen aan de rechtsbevoegdheid van het HvJ acht ik het moeilijk denkbaar
dat het HvJ dit bedoeld zou hebben.
Naar mijn mening was hier dus geen sprake van een “acte clair” of “acte éclairé” en had
de Hoge Raad er beter aan gedaan hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het
HvJ.150
Toch is het redelijk de strafheffing overdrachtsbelasting terug te geven wanneer door
toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht het juiste bedrag aan btw is
geheven. Uit de wetsgeschiedenis blijkt namelijk dat de strafheffing is ingevoerd als
flankerende maatregel voor de gevallen waarin de voorgestelde anticonstructiemaatregelen in de btw ontoereikend zouden zijn.151 Aangezien de herdefiniëring tot een toereikende correctie van het onterecht genoten btw-voordeel leidt, is er geen reden om
daarnaast nog overdrachtsbelasting te heffen.152
10.6

Sanctie-oplegging bij misbruik van recht?

In paragraaf 9.6 is vastgesteld dat het Unierecht niet verhindert dat een sanctie wordt
opgelegd in gevallen waarin het rechtsinstrument misbruik van recht wordt toepgepast. De rechtsgrondslag voor een dergelijke sanctie moet echter in het nationale recht
worden gevonden. In paragraaf 9.6 is er al op gewezen dat er in de Nederlandse literatuur consensus over bestaat dat het beginsel van het pleitbare standpunt het opleggen
van een sanctie in dit soort gevallen verhindert.

150 Daarbij is het vanwege de grenzen van de rechtsbevoegdheid van het HvJ nog de vraag of het HvJ een vraag
over een nationale belasting zou beantwoorden. Ik kan mij echter voorstellen dat de Hoge Raad het HvJ nadere uitleg zou vragen van de term “elke belasting” in HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.)
ECLI:EU:C:2006:121 punt 96, aangezien de invulling van die term wel de uniforme toepassing van het
btw-stelsel raakt.
151 Kamerstukken II 1994/95, 24172, nr. 3, p. 19-20.
152 De wetsgeschiedenis biedt daarvoor ook een aanknopingspunt. In de Memorie van Toelichting is namelijk
aangegeven dat de strafheffing niet geheven wordt, wanneer partijen onbewust zijn uitgegaan van een te lage
grondslag voor de btw en men de resterende btw vrijwillig voldoet. Zie Kamerstukken II, 1994/95, 24172, nr.
3, p. 20. Zie ook Kamerstukken II, 1994/95, 24172, nr. 7, p. 16, waarin de staatssecretaris aangeeft het gerechtvaardigd te vinden om met de strafheffing overdrachtsbelasting een deel van het voordeel terug te halen in
gevallen waarin te weinig btw is betaald. Ik zou een teruggaaf overdrachtsbelasting overigens ook wel redelijk
vinden, wanneer door middel van het rechtsinstrument economische realiteit bij een zuiver lageprijsmodel
uiteindelijk het juiste bedrag aan btw wordt geheven.
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10.6

In geen van de hiervoor behandelde zaken waarin het rechtsinstrument misbruik van
recht is toegepast, is een boete opgelegd. Naar mijn mening is dat terecht.
In dit verband moet namelijk nog maar eens in herinnering worden geroepen wat ook
maar weer het startpunt was van alle beschouwingen over de (on-)toelaatbaarheid van
manieren van belastingbesparing: de vrijheid van de belastingplichtige om zijn activiteiten zo te structureren dat zijn belastingschuld beperkt blijft. In het specifieke geval
dat het rechtsinstrument misbruik van recht wordt toegepast, volgt de belastingplichtige de belastingwet (of in de btw: tevens de Btw-richtlijn) zoals de wetgever deze heeft
geformuleerd. Het predicaat misbruik wordt pas gegeven nadat de belastingplichtige
zijn transacties heeft verricht en heeft verwerkt in een btw-aangifte. Kors wijst er mijns
inziens terecht op dat de vrijheid van de belastingplichtige onder druk komt te staan,
als de belastingplichtige op dat moment het risico loopt dat hij achteraf beboet wordt,
omdat zijn opvatting van de wet of de Btw-richtlijn onjuist blijkt te zijn.153 Daaraan
kan nog worden toegevoegd dat het rechtsinstrument misbruik van recht gezien het
rechtszekerheidsbeginsel het uiterste middel is waarmee de rechter het belastingvoordeel kan weigeren dat in beginsel aan de transacties van de belastingplichtige verbonden is. Hoewel het Unierecht het opleggen van een boete bij misbruik niet verbiedt, zie
ik daarom in de Nederlandse boetepraktijk eigenlijk geen ruimte voor het opleggen
van een boete bij toepassing van het rechtsinstrument misbruik van recht.
Hierop moet echter wel een uitzondering gemaakt worden voor gevallen waarin een
rechter onherroepelijk heeft geoordeeld dat een bepaalde structuur misbruik van recht
oplevert en een belastingplichtige vervolgens een identieke structuur opzet.154 In die
situatie is duidelijk dat de structuur niet kan leiden tot toekenning van een btw-voordeel. Dan kan er ook geen sprake meer zijn van druk op de vrijheid van belastingplichtige en op het rechtszekerheidsbeginsel.
De vraag is nog wel of de Nederlandse rechtspraktijk niet te streng is met betrekking
tot de mogelijkheid een boete op te leggen bij toepassing van misbruik van recht. Zoals
in paragraaf 3.4.2 is opgemerkt, zal een belastingplichtige die een btw-ontwijkingsstructuur opzet, zich ervan bewust zijn dat hij de randen van de wet opzoekt. Zou dit
gedrag dan niet moeten worden tegengegaan door de dreiging van een boete in het
geval dat de structuur niet wordt aanvaard? Als op voorhand al duidelijk is dat het
opleggen van een boete afstuit op het beginsel van het pleitbare standpunt, is het opzetten van btw-ontwijkingsstructuren voor de belastingplichtige tamelijk risicoloos. Naar
mijn mening is dit een vraag naar wenselijk (boete-)recht. Die vraag valt buiten de
grenzen van mijn onderzoek maar kan aanleiding vormen voor nader onderzoek.

153 Kors 2017, p. 226.
154 Aldus ook: Commissie Misbruik van recht 2016, p. 16-17. De Commissie wijst er overigens terecht op dat het
beginsel van het pleitbare standpunt wel weer kan worden ingeroepen, wanneer de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat zijn casus verschilt van de reeds berechte casus.
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Effectiviteit rechtsinstrument misbruik van recht

Op dit punt in de analyse wil ik nog kort stilstaan bij de vraag of van het rechtsinstrument misbruik van recht een preventieve werking uitgaat. Ik beantwoord deze vraag
aan de hand van de jurisprudentie over btw-ontwijkingsstructuren. De preventieve
werking zou zich dan moeten vertalen in een trend in de jurisprudentie.
Om te beginnen valt op te merken dat sinds de arresten over de ziekenhuisstructuren155 zuivere tussenschuifmodellen met ziekenhuisapparatuur niet meer in de jurisprudentie zijn aan te treffen. Wel worden nu structuren van ziekenhuizen aan de rechter voorgelegd, waarin het ziekenhuis zijn schoonmaakwerkzaamheden uitbesteedt
aan een joint-venturevennootschap, waarvan het ziekenhuis de meerderheid van de
aandelen houdt en een schoonmaakbedrijf de minderheid. Het ziekenhuis vormt met
de joint-venturevennootschap een fiscale eenheid, waardoor de btw op de schoonmaakdienst wordt beperkt tot de btw over een van het schoonmaakbedrijf afgenomen
managementdienst.156 Een dergelijke structuur is een minder “grijpbare”vorm van een
tussenschuifmodel, omdat de bestrijding ervan draait om de vraag in hoeverre voldaan
wordt aan de voorwaarden van de fiscale eenheid en de invulling die de rechter aan die
voorwaarden geeft.157
Bij de scholenstructuren is de ontwikkeling in de rechtspraak begonnen met twee arresten die kort na elkaar zijn gewezen. De eerste is een zuiver lageprijsmodel van de
gemeente Gemert-Bakel.158 In die zaak is de toepassing van misbruik van recht uiteindelijk door het verwijzingshof afgewezen.159 Het tweede arrest betreft de sale-en-lease-backstructuur van de gemeente Middelharnis. Deze combinatie van een lageprijsmodel en een tussenschuifmodel is gestrand op het rechtsinstrument misbruik

155 HR 10 februari 2012 nr. 08/05317 ECLI:NL:HR:2012:BK1057 en HR 10 februari 2012 nr. 09/03203 ECLI:NL:
HR:2012:BQ4228.
156 Bijvoorbeeld de zaak in Conclusie A-G Ettema 17 juni 2020 nr. 19/03185 ECLI:NL:PHR:2020:614. De structuur wordt overigens ook toegepast door onderwijsinstellingen. Zie HR 5 juli 2019 nr. 17/03702 ECLI:NL:
HR:2019:1112 en HR 5 juli 2019 nr. 18/01450 ECLI:NL:HR:2019:1118.
157 Artikel 7, lid 4, Wet OB bepaalt dat er sprake is van een fiscale eenheid, wanneer natuurlijke personen en lichamen in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn. Voor een invulling
van deze verwevenheid zie HR 22 februari 1989 nr.25068 ECLI:NL:HR:1989:ZC3993 r.o. 4.5. In de zaken in
Conclusie A-G Ettema 17 juni 2020 nr. 19/03185 ECLI:NL:PHR:2020:614, HR 5 juli 2019 nr. 17/03702
ECLI:NL:HR:2019:1112 en HR 5 juli 2019 nr. 18/01450 ECLI:NL:HR:2019:1118 is het rechtsinstrument misbruik van recht door de inspecteur niet toegepast. Naar mijn mening is dat juist, aangezien de vaststelling dat
sprake is van misbruik in dit soort structuren samenvalt met de vraag of aan de voorwaarden van de fiscale
eenheid wordt voldaan. Die beoordeling komt neer op normale wetstoepassing op de feiten of hooguit een
toepassing van de economische realiteit.
158 HR 17 februari 2012 nr. 09/04280 (gemeente Gemert-Bakel) ECLI:NL:HR:2012:BR4486.
159 Hof Arnhem 11 december 2012 nr. 12-00103 ECLI:NL:GHARN:2012:BY8173 r.o. 4.9. Het Hof is tot dit oordeel gekomen op grond van het intussen gewezen arrest HR 16 november 2012 nr. 10/04042 (gemeente Albrandswaard) ECLI:NL:HR:2012:BY3261.
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van recht.160 Vervolgens komen in de jurisprudentie, op een enkele uitzondering na161,
slechts lageprijsmodellen met schoolgebouwen voor, waarvan eerder is vastgesteld dat
het rechtsinstrument misbruik van recht daarvoor niet het meest geschikt is om de
structuur tegen te gaan.162 Aangezien de btw een subjectieve maatstaf van heffing
kent163, zijn lageprijsmodellen lastiger te bestrijden dan tussenschuifmodellen.164
Uit deze ontwikkelingen kan worden afgeleid dat van het rechtsinstrument misbruik
van recht in zoverre een preventieve werking uitgaat, dat vermijding van btw-druk
meer lijkt plaats te vinden via structuren die niet of minder makkelijk te bestrijden zijn
met dit rechtsinstrument.
10.8

Conclusies

Op basis van de geanalyseerde rechtspraak kunnen btw-ontwijkingsstructuren worden
onderscheiden in twee archetypen: het lageprijsmodel en het tussenschuifmodel. Ook
combinaties van beide modellen komen voor, maar vertonen de meeste overeenkomst
met het tussenschuifmodel.
Het rechtsinstrument schijnhandelingen blijkt in het algemeen ongeschikt om btw-ontwijkingsstructuren tegen te gaan. Voor lageprijsmodellen is het rechtsinstrument economische realiteit het geschikte instrument. Dit levert geen noemenswaardige problemen met het rechtszekerheidsbeginsel op. Voor tussenschuifmodellen is het
rechtsinstrument misbruik van recht vanwege de grotere inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel het enige geschikte instrument. Uit de analyse van de rechtspraak blijkt
dat de rechter over het algemeen dit onderscheid nauwkeurig maakt. Daarmee voldoet
de keuze van het rechtsinstrument aan het Europese toetsingskader uit hoofdstuk 8 en
9.
Voor de toepassing van beide instrumenten is de rechter overigens afhankelijk van de
mate waarin de inspecteur aan zijn bewijslast en zijn stelplicht voldoet, en is de rechter
gehouden zijn beslissing te motiveren en de feiten weer te geven die tot die beslissing
leiden. Voor het rechtsinstrument misbruik van recht is de bewijslast en de motiveringsplicht echter zwaarder dan voor het rechtsinstrument economische realiteit. De
160 HR 30 maart 2012 nr. 09/03079 (gemeente Middelharnis) ECLI:NL:HR:2012:BR4476 r.o. 5.1.2 – 5.2.2.
161 HR 29 mei 2015 nr. 14/01134 (gemeente Nijkerk II) ECLI:NL:HR:2015:1353 en HR 6 juli 2018 nr. 17/05461
(gemeente Aalten III) ECLI:NL:HR:2018:1087.
162 O.a. HR 27 februari 2015 nr. 13/03689 (gemeente Wageningen) ECLI:NL:HR:2015:470, HR 29 mei 2015 nr.
12/02651 (gemeente Woerden I) ECLI:NL:HR:2015:1355, HR 19 oktober 2018 nr. 17/02812 (gemeente Barendrecht) ECLI:NL:HR:2018:1836 en HR 19 oktober 2018 nr. 17/02816 (gemeente Brielle) ECLI:NL:HR:
2018:1837.
163 Dit hangt samen met het rechtskarakter van de btw, die bedoeld is de consumptieve bestedingen te belasten.
Zie o.a. HvJ 23 november 1988 C-230/87 (Naturally Yours Cosmetics) ECLI:EU:C:1988:508 punt 16, HvJ
2 juni 1994 C-33/93 (Empire Stores) ECLI:EU:C:1993:225 punt 18 en HvJ 9 juni 2011 C-285/10 (Campsa
Estaciones de Servicio) ECLI:EU:C:2011:381 punt 28. Aldus ook: o.a. Van Hilten & Van Kesteren 2020, p. 206.
164 Zie ook de kritiek van Merkx & De Wit 2019, p. 384 op de arresten Barendrecht en Brielle.
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rechter is op grond van artikel 8:69, lid 3, AWB bevoegd, maar niet verplicht, de feiten
ambtshalve aan te vullen. Onzeker is of deze bepaling vanwege ruime discretionaire
bevoegdheid van de rechter wel in overeenstemming is met het Unierecht.
In vrijwel alle geanalyseerde uitspraken en arresten worden de elementen van de misbruiktest behandeld in de vaste volgorde van het HvJ. In die uitspraken en arresten
komt echter ook de in hoofdstuk 9 al gesignaleerde samenhang tussen de beide elementen naar voren: het bewijs dat het wezenlijke doel van de transacties een belastingvoordeel is, maakt deel uit van het bewijs dat dit voordeel in strijd met het doel van de
betrokken richtlijn- en wetsbepaling is. Het omdraaien van die vaste volgorde brengt
die samenhang beter in beeld en past beter in de regels voor de bewijslast en de stelplicht. Er kan evenwel niet worden gezegd dat de vaste volgorde onjuist is. De rechter
moet zich alleen bewust zijn van de hiervoor beschreven samenhang tussen de beide
elementen van de misbruiktest.
In hoofdstuk 9 is vastgesteld dat voor de vaststelling of sprake is van misbruik, ook
toekomstige handelingen in aanmerking moeten worden genomen, mits redelijkerwijs
voorzienbaar is dat die handelingen zullen plaatsvinden (complexbenadering). De
rechtspraak van de Hoge Raad is in overeenstemming met dit toetsingskader.
Ten slotte is in hoofdstuk 9 vastgesteld dat de herdefiniëring dient voor het herstel van
de neutraliteit van de btw-heffing, die door de structuur is verstoord. In verband met
het rechtszekerheidsbeginsel mag de herdefiniëring niet verder gaan dan voor dat doel
noodzakelijk is. De uitspraken en arresten waarin het rechtsinstrument misbruik van
recht is toegepast, voldoen aan dit kader. Twijfel blijft wel bestaan of in de herdefiniëring ook nationale belastingen, zoals de overdrachtsbelasting, behoren te worden betrokken. Het HvJ zou in de gelegenheid moeten worden gesteld hierover duidelijkheid
te verschaffen.
Hoewel het Unierecht niet verhindert dat een sanctie wordt opgelegd in gevallen waarin het rechtsinstrument misbruik van recht wordt toegepast, staat het nationale beginsel van het pleitbare standpunt hieraan in de weg. Dat is alleen anders wanneer een
bepaalde structuur in een onherroepelijk rechterlijk oordeel als misbruik van recht is
aangemerkt en een belastingplichtige vervolgens een identieke structuur opzet.
Van het rechtsinstrument misbruik van recht gaat in zoverre een preventieve werking
uit, dat vermijding van btw-druk meer lijkt plaats te vinden via structuren die niet of
minder makkelijk te bestrijden zijn met dit rechtsinstrument.
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11.1

Inleiding

De probleemstelling van dit onderzoek is de vraag welke plaats misbruik van recht
heeft in het palet van rechtsinstrumenten om ongewenste btw-besparing te bestrijden
en welke functies misbruik van recht heeft in verband met het neutraliteitsbeginsel en
het rechtszekerheidsbeginsel. In dit laatste hoofdstuk worden de lijnen van het onderzoek in de vorige hoofdstukken bij elkaar genomen en wordt de probleemstelling beantwoord.
11.2

Btw-besparing en rechtsinstrumenten

De probleemstelling introduceert twee concepten die verduidelijkt en uitgewerkt moeten worden: btw-besparing en rechtsinstrumenten tegen ongewenste btw-besparing.
Het onderzoek naar de vormen van belastingbesparing heeft een belangrijk uitgangspunt voor de rest van het onderzoek opgeleverd. Dat uitgangspunt is dat de belastingplichtige in beginsel vrij is zijn activiteiten zo vorm te geven dat de omvang van zijn
belastingschuld beperkt blijft. Vanuit dit uitgangspunt kunnen in oplopende ernst van
de inbreuk op de fiscale rechtsnorm worden onderscheiden: belastingplanning, belastingontwijking en belastingontduiking. Belastingplanning is het legitieme gebruik van
de hierboven beschreven vrijheid. Belastingontduiking is regelrechte wetsovertreding.
Bij belastingontwijking houdt de belastingplichtige zich aan de bewoordingen van de
betrokken fiscale wetsbepaling maar verkrijgt hij een belastingvoordeel dat in strijd is
met de bedoeling van de wetsbepaling. Het veld van de belastingontwijking is dan ook
het relevante veld voor dit onderzoek.
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er drie rechtsinstrumenten tegen ongewenste belastingbesparing kunnen worden onderscheiden. In oplopende zwaarte van
de inbreuk op de rechtszekerheid van de belastingplichtige zijn dit: schijnhandelingen,
economische realiteit en misbruik van recht.
In de rechtspraak van het HvJ zal men tevergeefs zoeken naar een Unierechtelijk equivalent van de schijnhandelingen. Zoals in hoofdstuk 4 is vastgesteld behoren schijnhandelingen tot het nationale civiele recht en ten opzichte van de btw-rechtsnorm tot
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de feiten. Aangezien de toepassing van het nationale recht en de vaststelling van de
feiten de exclusieve bevoegdheid van de nationale rechter zijn, mag het HvJ zich daarover niet utspreken. Verder is in hoofdstuk 4 vastgesteld dat de schijnhandelingen tot
het veld van de belastingontduiking behoren. Daarom vallen de schijnhandelingen
buiten dit onderzoek.
In de jurisprudentie en de literatuur wordt nog een vierde rechtsinstrument genoemd:
fiscale kwalificatie. Dit blijkt echter een begrip te zijn dat afkomstig is uit de directe
belastingen, waarmee wordt uitgedrukt dat voor de toepassing van de fiscale rechtsnorm wordt afgeweken van de civielrechtelijke betekenis van de feiten. Voor de btw
blijkt dit rechtsinstrument niet relevant te zijn. De btw is namelijk een Unierechtelijk
stelsel dat in alle lidstaten gelijk moet worden toegepast. Voor de toepassing van dit
stelsel is afwijking van het nationale civiele recht en het aansluiten bij de economische
realiteit dus een volstrekt normale vorm van kwalificatie van de feiten. Dit is een belangrijke constatering voor de rest van het onderzoek.
11.3
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11.3.1

Afbakening ten opzichte van ethiek

Afbakening van het rechtsinstrument misbruik van recht ten opzichte van de ethiek
heeft uitgewezen dat misbruik van recht niet het middel is om ieder geval van belastingbesparing dat ethisch niet aanvaardbaar wordt geacht met heffing te treffen. Misbruik van recht behoort tot het domein van het recht. Hoewel ethiek en recht op elkaar
betrokken zijn, zijn zij niet hetzelfde. Via het rechtsinstrument misbruik van recht
klinkt een ethische notie als fair share weliswaar door in het recht, maar het rechtszekerheidsbeginsel werkt ook hier als een waarborg tegen al te extensieve rechtstoepassing. Hierbij is wel de vraag hoe vloeiend de grens tussen ethiek en recht is en of een
zeker rechterlijk activisme wenselijk is. Hier ligt naar mijn mening nog een interessant
onderzoeksveld open voor fiscale ethici en rechtsfilosofen.
11.3.2

Beginselkarakter

Uit het onderzoek naar het beginselkarakter van het verbod van misbruik van recht is
gebleken dat achter dat verbod twee beginselen schuilgaan: het gelijkheidsbeginsel
(specifiek voor de btw: het neutraliteitsbeginsel) en het rechtszekerheidsbeginsel. Deze
beginselen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Die afweging houdt in dat het neutraliteitsbeginsel voorrang heeft op het rechtszekerheidsbeginsel, indien sprake is van
misbruik, dat wil zeggen als voldaan is aan de misbruiktest die het HvJ heeft geformuleerd. Tussen het verbod van misbruik van recht, het neutraliteitsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel bestaat dus een driehoeksverhouding.
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Daardoor is het beginselkarakter van het verbod van misbruik van recht wel enigszins
hybride. Als de afweging gaat tussen het neutraliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, is het verbod van misbruik van recht zelf dan wel een algemeen beginsel van
het Unierecht? Uit het onderzoek is gebleken dat het verbod van misbruik van recht
wel de kenmerken en de functies heeft van een algemeen beginsel van het Unierecht.
Naar mijn mening moet dit zo worden opgevat dat het verbod van misbruik van recht
inherent is aan elke bepaling van het Unierecht en het nationale recht.1 Vanuit dit
perspectief is het verbod van misbruik van recht een uitleggingsbeginsel voor de Unierechtelijke en nationale btw-regelgeving dat in geval van bewezen misbruik de gelijke
btw-behandeling van economisch gelijke gevallen waarborgt.
11.3.3

Afbakening ten opzichte van de economische realiteit

De toepassing van de economische realiteit bewerkstelligt de gelijke btw-behandeling
van economisch gelijke situaties. De economische realiteit dient dus het neutraliteitsbeginsel. Het rechtszekerheidsbeginsel stelt echter een grens aan de toepassing van de
economische realiteit. De belastingwet moet namelijk wel kenbaar zijn en de toepassing ervan moet voor de belastingplichtige voorzienbaar zijn. Er zijn dus gevallen
waarin een enkele verwijzing naar de economische realiteit vanwege de rechtszekerheid niet voldoende is om een gelijke btw-behandeling van economisch gelijke gevallen te bereiken. Het rechtszekerheidsbeginsel vergt dan een zwaardere motivering voor
de inbreuk op de verwachtingen van de belastingplichtige over de toepassing van de
Btw-richtlijn op zijn transacties. Aangezien de toepassing van misbruik van recht afhankelijk is van de vervulling van de misbruiktest, kan alleen dat rechtsinstrument die
zwaardere motivering leveren. Misbruik van recht heeft dus een dubbele functie, namelijk een vangnetfunctie ten aanzien van het neutraliteitsbeginsel en een rechtsbeschermende functie met betrekking tot het rechtszekerheidsbeginsel.
Bij het onderzoek naar de economische realiteit is gebleken dat de economische realiteit twee verschijningsvormen heeft. De eerste verschijningsvorm is de economische
realiteit als norm voor de juiste toepassing van de Btw-richtlijn (de btw-realiteit).2
Wanneer het HvJ het over de economische realiteit als fundamenteel criterium voor de
toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel heeft, gaat het om deze verschijningsvorm. De tweede verschijningsvorm is de economische realiteit als norm voor normaal
handelen. Deze verschijningsvorm is aan te treffen bij misbruik van recht.
De vaststelling van de economische realiteit als btw-realiteit is een driestappenmodel.
Stap 1 houdt in dat de contracten het uitgangspunt zijn voor de vaststelling van de
economische realiteit. In die stap is de economische realiteit – de btw-realiteit - gelijk
1
2

Van Kesteren 2006, p. 367-368 noemt het de trotse eigenschap van rechtsregels dat zij zich niet willen laten
misbruiken.
Van Doesum & Nellen 2020, p. 214.
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aan de civielrechtelijke realiteit. In stap 2 wordt afgeweken van het civiele recht van de
lidstaten door de Unierechtelijke uitleg van begrippen in de Btw-richtlijn. Aan de aldus
uitgelegde richtlijnbegrippen worden begrippen in de contracten (bijvoorbeeld: verhuur of onroerend goed) getoetst. In stap 3 wordt afgeweken van de civielrechtelijke
rechtsbetrekking en in het licht van de Btw-richtlijn bepaald welke transactie tussen
welke partijen plaatsvindt en welke btw-rechtsregel daarop van toepassing is.
Aangezien de btw een transactiebelasting is, houdt de toepassing van de economische
realiteit (de btw-realiteit) in dat wordt vastgesteld wat de objectieve aard en inhoud van
de transactie is waarop de bepaling van de Btw-richtlijn (en de nationale btw-wet)
wordt toegepast. Eerder is al aangegeven dat in de Unierechtelijke btw het aansluiten
bij de economische realiteit de normale vorm van kwalificatie van de feiten is. Het nationale civiele recht is voor de toepassing van het Unierechtelijke btw-stelsel niet relevant. Bij verreweg de meeste transacties de in het dagelijks leven worden verricht, merken wij daar niets van, omdat de economische realiteit gelijk is aan de civielrechtelijke
realiteit (stap 1). Er zijn echter gevallen waarin dat niet zo is. Allereerst kan het nodig
zijn om van het civiele recht af te wijken, omdat de Btw-richtlijn een eigen Unierechtelijk begrippenkader heeft. Deze afwijking houdt nog geen afwijking van de transactie
tussen partijen in. Hooguit kan een andere btw-kwalificatie worden gegeven aan de
transactie (stap 2). Het kan echter ook noodzakelijk zijn voor de goede werking van het
Unierechtelijke btw-stelsel af te wijken van de civielrechtelijke transactie tussen partijen en zelfstandig voor de btw vast te stellen welke transactie tussen welke partijen
wordt verricht (stap 3).
De economische realiteit is in deze verschijningsvorm dus een breder fenomeen dan
alleen een rechtsinstrument tegen ongewenste btw-besparing, maar zij kan wel als zodanig werken. Het is dus niet zo dat de meest agressieve structuren steeds met het
zwaarste rechtsinstrument, namelijk misbruik van recht, moeten worden bestreden.
Een toepassing van de economische realiteit die verder gaat dan de vaststelling van de
objectieve aard en inhoud van de transactie, leidt echter tot spanning met het rechtszekerheidsbeginsel. Dat betekent dat stap 3 van de toepassing van de economische realiteit de meeste spanning met het rechtszekerheidsbeginsel oplevert. De economische
realiteit moet namelijk geen black box worden waaruit een door de rechter gewenste,
maar voor de belastingplichtige onverwachte btw-oplossing tevoorschijn komt. Vanuit
de optiek van het rechtszekerheidsbeginsel is het dus ongewenst om met toepassing
van de economische realiteit subjecten uit een keten van transacties te elimineren of
om transacties van verschillende subjecten samen te nemen. Een dergelijke toepassing
van de Btw-richtlijn op de feiten is omwille van het rechtszekerheidsbeginsel alleen
mogelijk als bewezen wordt dat sprake is van misbruik van recht.
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11.3.4

11.3

Misbruiktest, neutraliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel

Voor de vaststelling van misbruik van recht moet worden voldaan aan de misbruiktest
zoals het HvJ die in het arrest Halifax heeft geformuleerd. Deze test is tweeledig en
bestaat cumulatief uit twee elementen: een objectief element (is het belastingvoordeel
in strijd met het doel van de betrokken bepaling van de Btw-richtlijn?) en een subjectief element (is het wezenlijke doel van de transacties de verkrijging van een btw-voordeel?).3
In het onderzoek is getracht de rechtsvinding met betrekking tot misbruik van recht
weer te geven in het model van het syllogisme. De algemene conclusie uit die analyse
is dat het syllogistische model uiteindelijk te beperkt is om de complexiteit en subtiliteit van de rechtsvinding weer te geven.4
IJzerman stelt de rechtsvinding bij misbruik van recht voor als een keten van syllogismen. De door hem weergegeven keten is logisch, maar ik zie er ook een nadeel in. In
die keten zijn het subjectieve en het objectieve element van de misbruiktest namelijk
nevengeschikt, waardoor de samenhang tussen de beide elementen ten aanzien van het
bewijs naar mijn mening onvoldoende duidelijk wordt.
Ik heb de rechtsvinding bij misbruik van recht weergegeven in drie stappen. De major
van het syllogisme wordt in mijn weergave gevormd door de betrokken richtlijn- of
wetsbepaling en het daarmee beoogde doel. De betrokken transacties en het wezenlijke
doel daarvan vormen de minor. Dat betekent dat het subjectieve element van de misbruiktest zich op het niveau van de minor bevindt. In de confrontatie tussen de major
en de minor wordt dan vastgesteld of het door de betrokken transacties verkregen belastingvoordeel al dan niet in strijd is met het doel van de betrokken bepaling. Dat
betekent dat het subjectieve element moet zijn vervuld voordat aan het objectieve element wordt toegekomen. Hiermee wordt ook de samenhang tussen het subjectieve en
het objectieve element duidelijk. Het bewijs van het subjectieve element werkt namelijk mee aan dat van het objectieve element.
Deze weergave in het syllogistische model heeft echter ook een nadeel. Doordat het
objectieve element pas naar voren komt op het niveau van de conclusie in het syllogisme, kan de verleiding bestaan misbruik van recht al aanwezig te achten wanneer het
subjectieve element vervuld is. Dan zou de misbruiktest ten onrechte gereduceerd worden tot enkel het criterium dat het wezenlijke doel van de transacties de verkrijging
van een btw-voordeel is.

3
4

HvJ 21 februari 2006 C-255/02 (Halifax e.a.) ECLI:EU:C:2006:121 punt 74-75.
Dit is in overeenstemming met de inzichten in de literatuur over de beperkingen van het syllogistische model
voor de rechtsvinding. Zie Geppaart 1965, p. 8, Langereis 1988, p. 13-14, IJzerman 1998, p. 41, en Nieuwenhuizen 2010, p. 103.
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Naar mijn mening toont deze weergave het best de samenhang van de beide elementen
van de misbruiktest. Daarbij merk ik op dat het doel van de betrokken bepaling in de
major dan wel heel scherp omschreven moet zijn.5 Anders is het risico op een verkeerde conclusie groot.
Bij de toetsing van het subjectieve element gaat het om de vraag of er voor de betrokken transacties een reële economisch rationele verklaring bestaat afgezien van het
btw-voordeel. In deze context komt de economische realiteit naar voren in haar hoedanigheid van criterium voor normaal handelen. Daardoor is het subjectieve element
verbonden met het rechtszekerheidsbeginsel en drukt het de rechtsbeschermende
functie van het rechtsinstrument misbruik van recht uit.
In het door mij gebruikte syllogistische model vindt in het objectieve element de koppeling plaats tussen de minor van de transacties en hun wezenlijke doel met de major
van de betrokken richtlijnbepaling en haar doel. In die koppeling blijkt of de belastingplichtige in economische zin heeft gecreëerd met zijn transacties al dan niet overeenkomt met de situatie waarin het belastingvoordeel volgens de betrokken richtlijnbepaling niet wordt toegekend. In deze context verschijnt de economische realiteit als norm
voor de juiste toepassing van de Btw-richtlijn (de btw-realiteit). Daardoor is het objectieve element verbonden met het neutraliteitsbeginsel en drukt het de vangnetfunctie
van het rechtsinstrument misbruik van recht uit.
11.3.5

Herdefiniëring

Bij toepassing van misbruik van recht moeten de transacties zo worden geherdefinieerd dat de situatie wordt hersteld zoals zij zou zijn geweest zonder de transacties die
het misbruik vormen. Hiermee moet de door het misbruik verstoorde neutraliteit hersteld worden. Bij transacties binnen één lidstaat is het goed mogelijk een volledig neutraal resultaat te bereiken met de herdefiniëring. In grensoverschrijdende situaties kan
de herdefiniëring echter juist leiden tot dubbele heffing. Vanuit het oogpunt van het
neutraliteitsbeginsel is dit ongewenst. Het HvJ biedt als oplossing hiervoor slechts de
administratieve samenwerking tussen lidstaten, maar die oplossing lijkt ontoereikend.
Naar mijn mening is het raadzaam nader onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen voor dit probleem.

5
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Een voorbeeld van een dergelijke scherpe omschrijving is te vinden in HvJ 22 december 2010 C-277/09 (RBS
Deutschland Holdings) ECLI:EU:C:2010:810 punt 38-42 en 44. Daaruit blijkt dat bij de formulering van het
doel van artikel 17, lid 2 en 3, onder a, Zesde richtlijn (nu: artikelen 168 en 169, lid 1, onder a, Btw-richtlijn)
niet kan worden volstaan met de vaststelling dat er vanwege de fiscale neutraliteit geen recht op aftrek bestaat
wanneer in een later stadium geen btw in rekening is gebracht. Het gaat in deze zaak juist om het specifieke
doel van artikel 17, lid 3, onder a (aftrek bij handelingen in een andere lidstaat), waarbij het irrelevant is of in
de andere lidstaat daadwerkelijk btw wordt voldaan.
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11.4

Plaats en functies misbruik van recht in het nationale btw-recht

Uit het onderzoek van de Nederlandse rechtspraak over btw-ontwijkingsstructuren
blijkt dat de plaats van misbruik van recht in het palet van rechtsinstrumenten in Nederland overeenkomt met de plaats die uit het Unierechtelijke deel van het onderzoek
is gebleken. Het onderzoek van de Nederlandse rechtspraak heeft uitgewezen dat er
twee archetypen van btw-ontwijkingsstructuren kunnen worden onderscheiden. Het
ene archetype is het lageprijsmodel, waarbij het btw-voordeel wordt veroorzaakt door
het creëren van een belaste levering aan een niet- of beperkt aftrekgerechtigde afnemer
tegen een prijs die ver beneden de kostprijs ligt. Het andere archetype is het tussenschuifmodel, waarbij het btw-voordeel mogelijk wordt door het tussenschuiven van
een subject tussen de leverancier of dienstverrichter en een niet- of beperkt aftrekgerechtigde afnemer.
In de Nederlandse rechtspraak worden structuren van het lageprijsmodel bestreden
door middel van de economische realiteit, bijvoorbeeld door te oordelen dat de leverancier, alle omstandigheden in aanmerking genomen, geen levering onder bezwarende titel verricht. Dit levert geen noemenswaardige problemen met het rechtszekerheidsbeginsel op, zodat kan worden geconcludeerd dat de economische realiteit voor
dit model een geschikt rechtsinstrument is.
De structuren van het tussenschuifmodel kunnen doorgaans alleen bestreden worden
door de transacties met het tussengeschoven subject te elimineren.6 Het elimineren
van een subject uit een keten van transacties levert echter aanzienlijke spanning op met
het rechtszekerheidsbeginsel. Daarom kan dat alleen plaatsvinden wanneer de transacties voldoen aan de criteria voor misbruik van recht.
11.5

Stelplicht en bewijslast

Voor de toepassing van de economische realiteit en misbruik van recht is de rechter
afhankelijk van de mate waarin de inspecteur aan zijn bewijslast en zijn stelplicht voldoet. Verder is de rechter gehouden zijn beslissing te motiveren en de feiten weer te
geven die tot die beslissing leiden. Voor misbruik van recht moet echter een zwaarder
bewijs geleverd worden, namelijk dat voldaan is aan de beide elementen van de misbruiktest. Deze zwaardere bewijslast borgt de rechtszekerheid van de belastingplichtige.
De rechter is gehouden het Unierecht ten volle toe te passen. Verder is geconstateerd
dat het HvJ de nationale rechter regelmatig aanspoort te onderzoeken of sprake is van
misbruik van recht. Dat roept de vraag op of de rechter verplicht is de economische
realiteit en misbruik van recht ambtshalve toe te passen. Artikel 8:69, lid 2, AWB verplicht de rechter tot aanvulling van de rechtsgronden, maar daarmee is niet alles ge6

Zoals in hoofdstuk 10 is gebleken, vormen de zogeheten schoonmaakstructuren hierop een uitzondering.
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zegd. Als de rechter de economische realiteit of misbruik van recht ambtshalve wil
toepassen, moet hij waarschijnlijk ook feiten aanvullen. Dat mag hij doen volgens artikel 8:69, lid 3, AWB, maar hij is het niet verplicht. Onzeker is of deze discretionaire
bevoegdheid past in het Unierecht. Bij de beantwoording van die vraag moeten aspecten als de grenzen van de rechtsstrijd (artikel 8:69, lid 1, AWB) en het rechtszekerheidsbeginsel betrokken worden. Ik constateer dat hier nog een punt voor nader onderzoek ligt.
11.6

Sanctie-oplegging bij misbruik van recht

Het Unierecht staat er niet aan in de weg een boete op te leggen in het geval van misbruik. Het boete- en sanctierecht is echter uitsluitend een zaak van de lidstaten. De
rechtsgrond voor de boete moet dus in het nationale recht worden gevonden. Nationale beginselen van het boete- en sanctierecht kunnen het opleggen van een boete verhinderen. In Nederland is dit het geval door het leerstuk van het pleitbare standpunt.
Het uitgangspunt van elke beschouwing over btw-besparing is dat de belastingplichtige vrij is zijn activiteiten zo vorm te geven dat zijn belastingschuld beperkt blijft. Vanuit
die optiek is het niet wenselijk een boete op te leggen in een geval waarin het rechtsinstrument misbruik van recht moet worden toegepast om ongewenste btw-besparing
tegen te gaan. Dat is anders wanneer een bepaalde structuur in een onherroepelijk
rechterlijk oordeel als misbruik van recht is aangemerkt en een belastingplichtige vervolgens een identieke structuur opzet.
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Preface
After the CJEU’s judgment in the Halifax case in 20061, national courts have in
numerous VAT cases sought guidance from the CJEU in respect of the application of
the instrument of abuse of law. 2 It is, therefore, safe to say that the concept of abuse
of law has acquired a firm position in the application of EU VAT law. It is, however, not
yet clear what that position is exactly in relation to other concepts that a judge can use
to challenge unacceptable VAT saving schemes.
The present study investigates the place that the legal instrument of abuse of law takes on
the palette of legal instruments to challenge unacceptable VAT saving and it investigates
the functions abuse of law has in relation to the principles of fiscal neutrality and legal
certainty. For this research I have chosen the perspective of the tax judge. The results of
the research are, however, equally applicable for other actors in the judicial process,
such as the taxpayer and his advisor or the tax authorities. The results of this research
offer practical guidance for the taks authorities in deciding which legal instrument is
most appropriate to challenge unacceptable VAT saving schemes. For the taxpayer and
his advisor it offers practical guidance with respect to the question if, and with which
instrument ,n a scheme might be challenged.
The present study consists of three parts. In the first part I investigate the forms of tax
saving and which legal instruments might be deployed against unacceptable tax saving
schemes. In this part I also investigate the relation between the legal instrument of
abuse of law and the field of ethics.
In the second part I investigate the question if and in what respect the prohibition of
abuse of law is a general principle of EU law. Further, I look into the principles of fiscal
neutrality and legal certainty in relation to the EU VAT system. Last, but certainly not
1
2

CJEU 21 February 2006 C-255/02 (Halifax and Others) ECLI:EU:C:2006:121.
CJEU 21 February 2008 C-425/06 (Part Service) ECLI:EU:C:2008:108, CJEU 22 December 2010 C-103/09
(Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804, CJEU 22 December 2010 C-277/09 (RBS Deutschland Holdings)
ECLI:EU:C:2010:810, CJEU 27 October 2011 C-504/10 (Tanoarch) ECLI:EU:C:2011:707, CJEU 20 June 2013
C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409, CJEU 17 December 2015 C-419/14 (WebMindLicenses)
ECLI:EU:C:2015:832, CJEU 22 November 2017 C-251/16 (Cussens e.a.) ECLI:EU:C:2017:881 and CJEU 18
June 2020 C-276/19 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485.
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least I compare the legal instrument of abuse of law with another concept the CJEU
frequently uses in its VAT case-law: the concept of economic reality.3 This concept
has been considered in cases in which there is no question of VAT avoidance. It has
also been considered in cases of VAT avoidance, where it may serve as an instrument
to challenge the avoidance scheme. By comparing the two concepts, I determine in
which cases it is acceptable in the light of fiscal neutrality and legal certainty to use the
concept of economic reality and in which cases abuse of law is the appropriate instrument. Furthermore, this investigation determines when the legal instrument of abuse
of law is no longer effective and the legislator has to take action. This comparison
between abuse of law and economic reality lies at the heart of my research. It produces
an EU framework for the choice of the most appropriate legal instrument and for the
assessment of national case law in that respect.
In the third part I apply this framework to Dutch case-law on VAT avoidance schemes
in order to determine whether the place and functions of the legal instrument of abuse
of law are applied correctly.
Part 1: VAT-saving, legal instruments and ethics
VAT-saving
To begin with it has to be borne in mind that in principle a taxpayer is free to structure
his business so as to limit his tax liability. This is the starting point of every discussion
about tax saving. Departing from this principle I distinguish three types of VAT saving,
which can be placed on a scale of rising seriousness in their violation of the law. At the
bottom of this scale lies VAT planning, which is the legitimate use of the freedom to
structure a business so as to limit tax liability. At the top of this scale lies VAT evasion.
This is a straightforward violation of the text of the law and can result in the imposition
of administrative sanctions or in criminal proceedings. In between lies VAT avoidance:
the taxpayer adheres to the words of the relevant provisions of the law but obtains a tax
advantage which is contrary to the purpose of these provisions. The field of VAT avoidance is the field in which the legal instrument of abuse of law operates and is therefore
the relevant field in this study.
Legal instruments
Legal instruments can be placed on a scale of rising seriousness of the infringement on
the principle of legal certainty. At the bottom of the scale lies simulation. If a taxpayer

3
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Among others: CJEU 20 February 1997 C-260/95 (DFDS) ECLI:EU:C:1997:77 para. 23, CJEU 28 June 2007 C-73/06
(Planzer Luxembourg) ECLI:EU:C:2007:397 para. 43, CJEU 7 October 2010 C-53/09 and C-55/09 (Loyalty Management and Baxi Group) ECLI:EU:C:2010:590 para. 39, CJEU 20 June 2013 C-653/11 (Newey) ECLI:EU:C:2013:409
para. 42 and CJEU 18 June 2020 C-276/18 (KrakVet Marek Batko) ECLI:EU:C:2020:485 para. 61.

simulates transactions that in reality did not take place, he cannot be surpised that the
judge ignores the simulated transactions and applies the tax law to the actual facts.
In the CJEU’s case-law on VAT the instrument of simulation cannot be found. Simulation is a concept that belongs to national civil law and in relation to the legal VAT norm
it belongs to the facts. Neither is within the competence of the CJEU. Furthermore,
simulation belongs to the field of VAT evasion. Therefore, simulation is not a part of
my research.
A step higher on the scale of infringement on the principle of legal certainty lies the
application of economic reality. This concept implies that the judge gives the contractual arrangements of the parties involved another characterization for VAT purposes
than would be the case according to civil law.
At the top of the scale lies the legal instrument of abuse of law which may result in an
even greater departure from the contractual arrangements.
Relation between abuse of law and ethics
An inquiry into ethics shows that members of a society are bound to each other by a
reciprocal relationship. From this relationship emerge two ethical duties with regard to
taxes. The first ethical duty is the duty to pay one’s fair share of taxes in order to provide
for collective goods.
The fair share duty has to be given concrete form by means of legislation, that determines which share is required from every member of society. As the legislator is not
able to describe every possible situation, a further interpretation of the fair share duty
has to be given by the courts by means of case law.
As members of a society may expect from each other that they respect just tax rules,
the reciprocal relationship between members of a society brings about the second ethical duty with regard to taxes: the duty to observe just tax law.
Study of literature about the relationship between ethics and law has brought me to the
conclusion that ethics and law are two different realms. These realms are connected with
each other but they are not the same. Ethical notions in society influence law and it is
therefore safe to say that the legal instrument of abuse of law puts ethical notions such as
fair share into operation. The social practice of law is, however, also served by legal certainty. Hence, the principle of legal certainty has a mitigating function with regard to the
influence of ethical notions in society on the legal instrument of abuse of law.
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Part 2: Abuse of law in EU law
Characterization as a legal principle
In the Cussens case the CJEU held that the prohibition of abuse of law possesses the
characteristics of a general principle of EU law.4 An inquiry into the literature about
legal principles has brought me to the conclusion that a generally shared definition of
a general principle of (EU) law is impossible to find. At best, a set of commonly accepted characteristics can be found.
One of these characteristics is the ethical aspect of general principles of law. Another
aspect is the general acceptance of the principle, which means that the principle is accepted in all areas of law. In that respect, the prohibition of abuse of law certainly has
the characteristics of a general principle of (EU) law.
The analysis of the prohibition of abuse of law by means of the German philosopher of
law Robert Alexy’s theory on legal principles shows that legal principles are optimization commandments. With regard to abuse of law this means that the principle of
equality has to be balanced against the principle of legal certainty. Abusive practices
form the legal and factual circumstances in which the principle of equality prevails
over the principle of legal certainty. In this respect, abuse of law itself is not a general
principle of (EU) law, but the principles of equality and legal certainty are.
This renders the principle of prohibition of abuse of law rather hybrid. At the very best
the conclusion can be that the prohibition of abuse of law is inherant in every provision
of EU and national law Thus, it is an explanatory principle of EU law and national law,
safeguarding that in the case of abuse the principle of equality prevails over the principle of legal certainty.
Neutrality and legal certainty in VAT
The purpose of the EU VAT system is to tax the use of goods and services by consumers
and other end-users.5 The object of EU VAT is the transaction that entails the supply
of goods or services for consideration. This means that the transaction is crucial for the
application of the EU VAT system.
The principle of neutrality is immanent in the EU VAT system. It appears in many
forms. One of these forms is the principle that similar goods and services, that are in
competition with each other, have to be treated equally for VAT purposes. In that re4
5
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CJEU 22 November 2017 C-251/16 (Cussens and Others) ECLI:EU:C:2017:881 para. 31.
With other end-users I mean subjects that are not consumers in the strict sense but cannot charge VAT on
their supplies, such as taxable persons who make exempt supplies or bodies governed by public law that do
not carry out an economic activity or whose supplies fall within the scope of article 13, para. 1, VAT-directive.

spect, the principle of neutrality is the transposition in the EU VAT system of the principle of equality.
The principle of legal certainty is also an important principle for the application of the
EU VAT system. As the CJEU held in the Halifax case the EU legislation must be certain and its application must be forseeable by those subject to it.6 It is, however, unlike the principle of neutrality a general principle of EU law and not a principle that is
only typical for VAT law.
Scope of the application of economic reality
In the CJEU’s case law the concept of economic reality has two forms. The first form is
economic reality as a standard for the selection and the characterization of facts in order to attain an application of EU VAT (VAT reality) according to its purposes. The
second form is economic reality as a standard for ‘normal behaviour’, and is used only
in the context of abuse of law.7
The VAT system is an EU system that has to be applied equally in all member states of
the EU. That is why, according to the CJEU’s settled case law, the characterization of
transactions in national civil law is irrelevant for the application of EU VAT. In other
words, the application of economic reality is the universal instrument for the selection
and characterization of the facts of a case for VAT purposes. The application of economic reality can be seen as a three-step model:
1. The contracts usually reflect the economic reality of the transaction(s). They are
therefore the starting point for the determination of the economic reality of the
transaction(s). In this step the economic reality of the transactions (VAT reality) is
completely congruent with the reality of the transactions according to national civil
law. This is the case in most of the transactions that take place in every day life.
2. Due to the fact that VAT is an EU system, the concepts in the VAT Directive, such
as supply of goods, letting or immovable property, according to the CJEU’s case law
have their own independent meaning in EU VAT law. This meaning can and will
often deviate from the meaning of corresponding concepts in national civil law. In
this step the CJEU on the one hand abstracts from national civil law systems but on
the other hand seems to search for a definition of the concepts in the VAT Directive
that is more or less common in all member states.
3. The application of EU VAT law according to its purposes may require taking the
application of economic reality a step further. It may be necessary to depart from
the legal relationship according to national civil law and to determine for VAT pur6
7

CJEU 21 February 2006 C-255/02 (Halifax and Others) ECLI:EU:C:2006:121 para. 72.
Van Doesum & Nellen 2020, p. 216. The term VAT reality is introduced in p. 218 of their article. In this study
I have adopted their distinction of the forms of appearance of economic reality and their term VAT reality.
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poses what transaction takes place and which provisions of the VAT Directive are
applicable.8
In my investigation of the CJEU’s case law and the related literature I have found that
the concept of economic reality is, indeed, a means for determining the relevant transaction(s) for VAT purposes and for determining which VAT rules apply. In this sense
it is a broader phenomenon than only an instrument to challenge cases of unacceptable
VAT saving, but it can definitely serve as such.
I have found that the application of economic reality is a suitable instrument for cases
of unacceptable VAT saving in order to do justice to the principle of neutrality. From
the point of view of legal certainty its application should, however, be limited to the
determination of the VAT reality of the individual transaction at hand. This means that
step 3 above creates the most serious tension with the principle of legal certainty. When
a judge deems it necessary to set aside certain legal relationships of the parties involved,
e.g. by eliminating a subject from a chain of supplies, this interference should be justified by the application of the legal instrument of abuse of law and thus citing evidence
to establish that the elements of the abuse test have been met. This conclusion sets the
first boundary for the application of the legal instrument of abuse of law. It makes clear
that the abuse of law has two functions. In relation to the principle of neutrality it functions as a ‘safety net’. In relation to the principle of legal certainty it functions as an instrument for legal protection.
Abuse test, neutrality and legal certainty
The abuse test that the CJEU has formulated in the Halifax case is twofold. It consists
of an objective element (is the VAT advantage contrary to the purpose of the relevant
provision in the VAT Directive?) and a subjective element (is the VAT advantage the
essential aim of the transactions involved?).
In this study I have presented the abuse test in terms of the syllogistic model. In this
presentation the major premise is the relevant provision of the VAT Directive and its
purpose. The transactions involved and their essential aim form the facts of the case.
They are the minor premise of the syllogism. The confrontation of the two premises
leads to the conclusion whether or not the VAT advantage is contrary to the purpose of
the provision of the VAT Directive. In my view the subjective element has, therefore, to
be fulfilled before we get round to the objective element. In any case, the two elements
are tightly interconnected, because the evidence for the subjective element contributes
to that of the objective element.

8
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For readability reasons I do not mention the relevant provision of the national law transposing the VAT Directive explicitly but the reader should consider it to be referred to implicitly.

This presentation of the abuse test has, however, a drawback. As the objective element
comes forward only on the level of the conclusion of the syllogism, legal practice may
be tempted to wrongly reduce the abuse test to the subjective element.
This demonstrates that the syllogism can be of assistance in understanding legal reasoning but in the end it is too limited to fully catch the complexity and delicacy of it.
The subjective element of the abuse test addresses the question of whether there is a
real economically rational reason to carry out the transactions, other than the VAT
advantage. In this context economic reality functions as a test for ‘normal’ business
conduct. This connects the subjective element to the principle of legal certainty and
expresses the function of the legal instrument of abuse of law as a means of legal protection.
The objective element adresses the question of whether or not the taxpayer has created
a situation that is economically similar to that in which the VAT advantage is not
granted. In this context the economic reality functions as a standard for the purposeful
application of the VAT Directive (VAT reality). This connects the objective element of
the abuse test with the principle of neutrality and expresses the function of the legal
instrument of abuse of law as a ‘safety net’.
The legal instrument of abuse of law is, however, not a remedy for all cases of unacceptable VAT saving schemes. It does not apply in cases in which the taxpayer makes use
of anomalies in VAT legislation, e.g. imperfect transposition of the VAT Directive, in
order to create a situation that no VAT is charged on the end use of goods or services.
In those cases, the legislator has to take action.
Redefinition in case of abuse
The transactions involved in an abusive practice have to be redefined so as to re-establish the situation that would have prevailed in the absence of the abusive transactions.9 From this it follows that the redefinition of the abusive transactions serves as a
means to restore the neutrality of VAT. On the other hand, the redefinition must go no
further than is necessary to this end.10 In this respect redefinition is also connected to
the principle of legal certainty.
Within a single member state of the EU it is perfectly possible to establish a fully neutral result by means of redefinition of the abusive transactions. In cross border situations, however, this may not be so evident. In fact, redefinition can in these situations
lead to double charging of VAT. This is a real problem in respect of the principle of
9
10

CJEU 21 February 2006 C-255/02 (Halifax and Others) ECLI:EU:C:2006:121 para. 94.
CJEU 22 December 2010 C-103/09 (Weald Leasing) ECLI:EU:C:2010:804 para. 52.
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neutrality. The CJEU offers only administrative cooperation between the member
states as a solution for this problem. This solution is inadequate and further research
should be done into possible solutions for the problem of double charging of VAT.
Part 3: Abuse of law in Dutch law
Place and functions of abuse of law in Dutch VAT law
An inquiry into the Dutch case law on VAT avoidance shemes shows that the place and
functions of the legal instrument of abuse of law in the Netherlands correspond with
those found in EU law. The present study has shown that there are two prototypes of
VAT avoidance schemes. The first prototype, which I call the low price type, the VAT
advantage is acquired by creating a VAT taxed supply to a subject with no or a limited
right to deduction. The second prototype I call the insertion type. In this type of VAT
avoidance scheme a taxable person is inserted between a supplier of goods or services
and a taxable person with no or a limited right to deduction, in order to obtain a VAT
advantage.
In Dutch case law, schemes of the low price type are challenged by application of economic reality in the sense of VAT reality, although the concept of economic reality is often
not explicitly referred to. This poses no conflict with the principle of legal certainty. My
conclusion is that economic reality is a suitable instrument for this type of schemes.
VAT avoidance schemes of the insertion type can usually only be challenged by eliminating (the transactions with) the inserted subject. This poses a considerable tension
with the principle of legal certainty and can therefore only be done by means of the
legal instrument of abuse of law. In VAT avoidance schemes of the insertion type with
school buildings and expensive hospital equipment the legal instrument of abuse of
law is applied in Dutch case law. An exception to this are VAT avoidance schemes concerning facility services to hospitals and schools. Those schemes are characterized by
the insertion of a special facility service company which together with the hospital or
school opts for VAT group taxation.
Burden of proving abuse of law
In the N Luxembourg 1 and Others case about conduit companies the CJEU has held
that on the one hand the taxpayer has to provide the evidence that an exemption is
applicable. This is also the case with VAT advantages that a taxpayer obtains, e.g. the
right to deduction or an exemption. On the other hand, according to the CJEU, the tax
authorities have to prove the existence of the elements of an abusive practice while tak-
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ing account of all the relevant circumstances of the case.11 It seems, therefore, that a
tax judge can only reach an abuse finding if the tax authorities provide him with the
relevant facts and evidence.
Tax judges, however, also have an obligation to apply EU law to its full extent. Furthermore, the CJEU frequently encourages the national courts to establish whether or not
the transactions involved form an abusive practice.12 This points at a more active role
of the tax courts in determining an abusive practice.
The question is whether the CJEU really has such an active role in mind. From a point
of view of legal certainty it might not be desirable that a court goes looking for facts to
support an abuse finding on its own initiative, because the taxpayer will have legitimate
expectations about the limits of the legal dispute. This question lies outside the limitation of the present study and is a subject for further research.
The imposition of penalties in case of abuse of law
A characteristic of avoidance schemes where abuse of law applies is that the taxpayer
closely follows the text of the legal provisions on which the scheme relies. This poses
the question of whether a penalty can be imposed as a consequence of an abuse finding. From the Halifax case it is clear that an abuse finding must not lead to a penalty,
for which a clear and unambiguous legal basis is necessary. It is also clear that the repayment of VAT following an abuse finding is not such a penalty.
Yet, the Halifax case does not explicitly preclude the imposition of a penalty. Further,
in the Pometon case the CJEU explicitly considers the possibility of administrative, civil or criminal sanctions in case of an abuse finding.13 From this, I conclude that EU
law does not preclude the imposition of a penalty, when the legal instrument of abuse
of law is applied.
The legal basis of such a penalty must be found in national law. This means that principles of national law can preclude the imposition of a penalty, as is the case in the
Netherlands with the principle of the arguable position.
Furthermore, the starting point of every analysis of VAT saving schemes is the freedom
of a taxpayer to structure his business so as to limit his VAT liability. From this point of
view I find it undesirable to impose a penalty as a consequence of the application of the

11
12
13

CJEU 26 February 2019 C-115/16, C-118/16 C-119/16 and C-299/16 (N Luxembourg 1 and Others)
ECLI:EU:C:2019:134 paras. 141-142.
E.g. CJEU 12 July 2012 C-326/11 (J.J. Komen en Zonen Heerhugowaard) ECLI:EU:C:2012:461 para. 35 and
CJEU 2 June 2016 C-263/15 (Lajvér) ECLI:EU:C:2016:392 para. 50.
CJEU 4 June 2009 C-158/08 (Pometon) ECLI:EU:C:2009:349 para. 29.
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legal instrument of abuse of law. This is different if a court has already held a scheme to
be abusive and a taxpayer stets up an identical scheme.
Answer to the research question
In this study I have investigated the place that the legal instrument of abuse of law takes
on the palette of legal instruments to challenge unacceptable VAT saving and it investigates the functions abuse of law has in relation to the principles of fiscal neutrality and
legal certainty. On the basis of my research I answer this question as follows.
From the comparison of the concept of economic reality and the legal instrument
abuse of law it follows that both serve the principle of neutrality. The application of the
concept of economic reality is limited by the principle of legal certainty. It should not
be applied to set aside certain legal relationships of the parties involved, e.g. by eliminating a subject from a chain of supplies. This should only be justified by the application of the legal instrument of abuse of law. Hence, the legal instrument of abuse of law
has two functions. It is a “safety net” with respect to the principle of neutrality and it is
a protective instrument for the taxpayer with respect to the principle of legal certainty.
The applictaion of the legal instrument of abuse of law is itself also limited by the principle of legal certainty. It cannot be applied in cases in which the taxpayer makes use of
anomalies in VAT legislation. In those cases, the legislator has to take action.
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