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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

§ 1.1 Algemeen 
 

De levering van onroerende zaken neemt een bijzondere plaats in binnen het 
systeem van de btw. Uitgangspunt is dat lidstaten ingevolge art. 135 lid 1 
letters j en k Btw-richtlijn vrijstelling verlenen voor de levering van gebouwen 
en onbebouwde terreinen. Een uitzondering geldt voor de levering van een 
‘nieuw gebouw’ alsmede voor de levering van een zogenoemd ‘bouwterrein’ 
als bedoeld in art. 12 lid 1 Btw-richtlijn. De Wet OB 1968 maakt dit onder-
scheid in art. 11 lid 1 onderdeel a onder 1°.1 De achterliggende gedachte van 
een dergelijke systematiek houdt onder meer verband met het bijzondere 
karakter van een onroerende zaak, dat een lange en soms (zoals bij grond 
het geval is) vrijwel onbeperkte levensduur kent, niet alleen een gebruiks-, 
maar ook een beleggingsobject vormt en tijdens zijn levensduur vaak meer-
malen afwisselend door particulieren en/of ondernemers wordt verhandeld. 
Zonder een specifieke regeling zou er bijvoorbeeld als gevolg van meerdere 
verhandelingen via een ondernemer cumulatie van btw kunnen ontstaan.2  
 
Actualiteit 
Na een periode van relatieve rust hebben recente ontwikkelingen in de juris-
prudentie de vraag wanneer sprake is van de levering van een ‘bouwterrein’ 
weer volop in de schijnwerpers gezet. Dat deze ontwikkelingen de gemoede-
ren bezig houden, blijkt uit de vele publicaties die op dit terrein (ook tijdens 
het schrijven van deze verhandeling) zijn verschenen.3 Naast de vraag onder 
welke omstandigheden (unierechtelijk en/of nationaalrechtelijk) sprake is van 
een ‘bouwterrein’ (wanneer moet een onbebouwd terrein als bouwterrein 
worden aangemerkt?) komt de vraag op of en zo ja, in hoeverre, ook andere 
omstandigheden een rol kunnen spelen bij de beoordeling of er een bouwter-
rein wordt geleverd (wanneer is er sprake van een levering van bouwterrein?). 
In het bijzonder kan worden gedacht aan sloopwerkzaamheden die een on-
bebouwd terrein tot gevolg hebben. Welke invloed hebben dergelijke omstan-
digheden op de invulling van het begrip ‘bouwterrein’ en/of het leveringsbe-
grip? En hoe verhoudt het nationale recht zich tot het unierecht? Deze ver-
handeling beoogt bedoelde ontwikkelingen in kaart te brengen, deze in per-
spectief te plaatsen alsmede deze te analyseren. 
 
 
 

                                            
1
 In Nederland verliest een gebouw de status van ‘nieuw’, zodra de eerste ingebruikneming van het 

gebouw meer dan twee jaar geleden plaatvond. 
2
 Kamerstukken II 1967/68, 9324, p. 23. Hierbij moet worden opgemerkt dat (ook) bij de levering van 
een ‘oud’ gebouw cumulatie van btw kan ontstaan. Omdat in commerciële verhoudingen de aftrek van 
btw vanwege de zogenoemde herzieningstermijn gedurende negen jaar volgend op het boekjaar van 
eerste ingebruikneming wordt gevolgd, is mede met het oog op voorkoming van cumulatie bepaald dat 
onder specifieke omstandigheden de levering door middel van een optie belast kan worden met btw (art. 
11 lid 1 onderdeel a onder 2° Wet OB 1968; zie ook Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nr. 3, p 21; vgl. 
art. 137 lid 1 letters b en c Btw-richtlijn). 
3
 Een greep: Nusmeier en Zijlstra 2011, Van der Paardt 2011, Toet 2011, Vervloed 2011, Visser 2011 

en Van Zadelhoff 2011.  
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§ 1.2 Probleemstelling 
 

Dit brengt mij tot de volgende probleemstelling:  
 

‘Onder welke omstandigheden is er sprake van de levering van een 
bouwterrein, zowel unierechtelijk als nationaalrechtelijk, en hoe ver-
houdt het unierecht zich in dit kader tot het nationale recht?’ 

 

§ 1.3 Belang kwalificatie bouwterrein 
 

Daar waar de Wet OB 1968 de levering van onroerende zaken door onder-
nemers in de btw-heffing betrekt, is de verkrijging van een in Nederland gele-
gen onroerende zaak krachtens de WBR onderworpen aan overdrachtsbelas-
ting.4 Het is echter de WBR die vaak een stapje terug doet indien de levering 
van rechtswege is onderworpen aan btw, zoals bij bouwterreinen het geval is. 
Ik doel hierbij op de zogenoemde 'samenloopvrijstelling', die is opgenomen in 
art. 15 lid 1 aanhef en onderdeel a WBR. Deze bepaling luidt:  
 

‘(...) is van de belasting vrijgesteld de verkrijging krachtens een leve-
ring als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de 
Wet op de omzetbelasting 1968 (...), tenzij het goed als bedrijfsmiddel 
is gebruikt en de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel 15 
van de Wet op de omzetbelasting 1968 geheel of gedeeltelijk in aftrek 
kan brengen;’ 

 
Het betreft hier dus een – zoals A-G Van Hilten treffend weet de duiden5 – 
mooi voorbeeld van belastingverstrengeling: om een geschil over de heffing 
van overdrachtsbelasting te kunnen beslechten, dient de omzetbelasting 
uitgelegd te worden. 
 
Juist vanwege deze samenloop doen ondernemers er verstandig aan om na 
te denken over de wijze waarop zij een perceel onbebouwde grond willen 
verwerven: wel of niet als bouwterrein? De levering in de btw-sfeer (de grond 
moet kwalificeren als bouwterrein) is doorgaans voordelig als er recht op 
aftrek van btw bestaat. Hiermee wordt 6% overdrachtsbelasting bespaard, nu 
ter zake van de verkrijging een beroep kan worden gedaan op de samenloop-
vrijstelling. Ondernemers die in rekening gebrachte btw doorgaans niet in 
aftrek kunnen brengen, doen er ogenschijnlijk verstandig aan om de grond 
vrijgesteld van btw aan te kopen (de grond moet niet kwalificeren als bouwter-
rein). Deze ondernemers zullen weliswaar wel 6% overdrachtsbelasting ver-
schuldigd zijn, maar besparen hiermee 19% niet-aftrekbare btw. Zij dienen 
echter wel rekening te houden met de zogenoemde integratieheffing.6 Deze 

                                            
4
 Art. 2 WBR.  

5
 Conclusie van A-G Van Hilten bij HR 10 juni 2011, nr. 41 510bis (Don Bosco), pt. 4.1. 

6
 Art. 3 lid 3 onderdeel b juncto art. 3 lid 9 Wet OB 1968. Deze bepaling merkt – kort gezegd – het door 

een btw-vrijgestelde ondernemer beschikken over een nieuw bedrijfspand aan als een (fictieve) btw-
belaste handeling. De btw wordt dan geheven over de totale voortbrengingskosten van het bedrijfspand, 
waaronder ook de waarde van de grond. Volledigheidshalve merk ik op dat de Hoge Raad onlangs 
prejudiciële vragen heeft gesteld aan het HvJ EU over de houdbaarheid van deze nationale regeling in 
het licht van de Btw-richtlijn (HR 13 mei 2011, nr. 09/03108).  
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komt op wanneer de niet-aftrekgerechtigde ondernemer op eigen grond een 
nieuw bedrijfspand sticht of laat stichten. In dat geval heeft hij wel recht op 
aftrek van btw op aan de bouw toerekenbare kosten. Hij doet er in dat geval 
dus goed aan om de grond in de btw-sfeer aan te kopen (de grond moet dus 
wel kwalificeren als bouwterrein). Zodoende wordt 6% overdrachtsbelasting 
bespaard.  
 

§ 1.4 (Verantwoording) opzet 
 

Deze verhandeling bestaat uit een vijftal hoofdstukken (met inbegrip van dit 
inleidende hoofdstuk). Hoofdstuk 2 staat geheel in het teken van de levering 
van een bouwterrein in het unierecht. In dat hoofdstuk zal ik aandacht beste-
den aan de Btw-richtlijn en aan de door het HvJ EU gewezen jurisprudentie. 
In hoofdstuk 3 wordt de lezer aan de hand van de Wet OB 1968 en nationale 
rechtspraak geleid door het nationale recht. Het unierecht en het nationale 
recht komen samen in hoofdstuk 4, waar deze met elkaar worden vergeleken. 
Tot slot wordt deze verhandeling met een algehele conclusie in hoofdstuk 5 
afgerond.  
 
Een verhandeling als deze had zich ook geleend voor een andere benade-
ring, namelijk een chronologische, die wellicht zelfs meer recht had gedaan 
aan de problematiek. Echter, vanwege op de samensmelting van de Europe-
se en nationale jurisprudentie (de twee uitvoerig te bespreken zaken van het 
HvJ EU zijn geïnitieerd door de Nederlandse Hoge Raad), is hier, tot behoud 
van overzichtelijkheid, niet voor gekozen. 
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Hoofdstuk 2 De levering van een bouwterrein in het 
unierecht 
 

§ 2.1 Algemeen 

 

In dit hoofdstuk staat de levering van een bouwterrein in het unierecht cen-
traal. Allereerst zal aandacht worden besteed aan de tekst van de Btw-richtlijn 
(§ 2.2). Vervolgens passeren een tweetal belangwekkende arresten van het 
HvJ EU op dit terrein de revue: HvJ EU Gemeente Emmen7 en HvJ EU Don 
Bosco8. Zoals hiervoor in de inleiding al is aangestipt, zijn beide zaken gewe-
zen op verzoek van de Hoge Raad. Omdat het enigszins vreemd zou zijn om 
de einduitspraken van de Hoge Raad elders in deze verhandeling te bespre-
ken, worden deze, alsook de verwijzingsuitspraken, eveneens uitvoerig in dit 
hoofdstuk besproken (§ 2.3 en 2.4). Afgesloten wordt met een conclusie (§ 
2.5).  
 

§ 2.2 Richtlijntekst 
 
De levering van een bouwterrein door een ondernemer is krachtens de Btw-
richtlijn van rechtswege belast met btw. Zij wordt expliciet uitgezonderd van 
de vrijstelling voor de levering van onbebouwde grond als bedoeld in art. 135 
lid 1 letter k Btw-richtlijn. Op grond van deze bepaling verlenen lidstaten vrij-
stelling voor de ‘levering van onbebouwde onroerende goederen, met uitzon-
dering van de in artikel 12, lid, 1, punt b), bedoelde levering van bouwterrein.’9 
Bij raadpleging van art. 12 lid 1 Btw-richtlijn valt op dat deze bepaling ziet op 
de mogelijkheid om bepaalde personen aan te merken als ondernemer. Zo 
kunnen lidstaten als ondernemer aanmerken eenieder die incidenteel een 
economische activiteit verricht. In het bijzonder kan worden gedacht aan de-
gene die een bouwterrein levert (letter b). Een nadere aanwijzing volgt in lid 3:  
 

‘Voor de toepassing van lid, onder b) [en daarmee ook voor art. 135 lid 
1 letter k; BH], wordt als ‘bouwterrein’ beschouwd, de door de lidstaten 
als zodanig omschreven al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen.’10  

 
Gelet op de bewoordingen van deze (kern)bepaling, lijkt het erop dat de lid-
staten alle vrijheid hebben om het begrip ‘bouwterrein’ nader in te vullen. 
Niets is minder waar. 

                                            
7
 HvJ EU 28 maart 1996, zaak C-468/93 (Gemeente Emmen). 

8
 HvJ EU 19 november 2009, zaak C-461/08 (Don Bosco). 

9
 In de Zesde richtlijn, de voorganger van de Btw-richtlijn, waarbij moet worden opgemerkt dat met de 

intrekking en vervanging van de Zesde richtlijn door de Btw-richtlijn volgens punten 1 en 3 van de 
considerans van de Btw-richtlijn in principe geen materiële wijzigingen werden beoogd, was deze 
(uitzondering op de) vrijstelling neergelegd in art. 13b eerste lid aanhef en onderdeel h Zesde Richtlijn: 
‘Onverminderd andere communautaire bepalingen verlenen de Lid-Staten vrijstelling voor de onder-
staande handelingen, onder de voorwaarden die zij vaststellen om een juiste en eenvoudige toepassing 
van de betreffende vrijstellingen te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen: (…) 
levering van andere onbebouwde onroerende goederen dan bouwterreinen als bedoeld in artikel 4, lid 3, 
sub b).’ 
10

 Ook in de Zesde richtlijn werden als bouwterrein beschouwd ‘de door de Lid-Staten als zodanig 
omschreven al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen’ (art. 4 lid 3 onder b). 
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§ 2.3 HvJ EU Gemeente Emmen 
 

Feiten en geschil 
In HvJ EU Gemeente Emmen leverde de gemeente Emmen acht onbebouw-
de, voor woningbouw bestemde, kavels. Op het moment van levering waren 
de kavels aan het water-, gas- en elektriciteitsnet aangesloten en waren er 
televisie- en telefoonkabels aangelegd. Daarnaast was het verkaveld terrein 
voorzien van straten en rioleringen. Anders dan de Belastingdienst was de 
gemeente Emmen van mening dat er met bedoelde voorzieningen geen ‘ver-
vaardigd goed’11 was ontstaan ex art. 11 lid 1 onderdeel a Wet OB 1968. De 
zaak kwam in 1993 voor bij Hof Leeuwarden.12 
 
Prejudiciële vragen 
Bij gebreke aan een duidelijke definitie van het begrip ‘bouwterrein’ in de Wet 
OB 1968 (oud) en gerezen twijfel over de reikwijdte van het begrip ‘bouwter-
rein’ in de Zesde richtlijn, besloot Hof Leeuwarden om aan het HvJ EU preju-
diciële vragen te stellen. Het hof wilde weten of met betrekking tot een onbe-
bouwd terrein specifieke, op het bouwrijp maken gerichte, werken moesten 
worden verricht om van een ‘bouwterrein’ in de zin van de Zesde richtlijn te 
kunnen spreken. De Hoge Raad had eerder namelijk geoordeeld dat de leve-
ring van een onbebouwd, maar voor bebouwing bestemd, terrein, slechts dan 
van rechtswege belast was met btw, wanneer dat terrein bouwrijp was ge-
maakt.13 Onder ‘bouwrijp maken’ moest volgens de Hoge Raad worden ver-
staan het bewerken van de grond zelf voor bebouwing en/of het treffen van 
voorzieningen in de omgeving van de grond die uitsluitend aan die grond 
dienstbaar waren.14 Deze uitleg was beperkter dan de uitleg die eerder door 
de Staatssecretaris van Financiën werd gehanteerd.15  
 
Standpunten partijen bij HvJ EU 
Bij het HvJ EU stelde de gemeente Emmen zich op het standpunt dat slechts 
van de btw-vrijstelling moesten worden uitgezonderd terreinen die bestemd 
waren om als ondergrond te dienen voor bebouwing en waarbij de grond zelf 
ingrijpende bewerkingen had ondergaan. De Belastingdienst stelde zich op 
het standpunt dat het begrip ‘vervaardigd goed’ in de Nederlandse wetgeving 
een autonome betekenis had en niet kon worden uitgelegd met inachtneming 
van het begrip ‘bouwrijp gemaakt terrein’. In tegenstelling tot de Belasting-
dienst stond gemeente Emmen dus een communautaire definitie van het 
begrip ‘bouwterrein’ voor. 
 
 

                                            
11

 De Wet OB 1968 kende toen nog geen specifieke bepaling voor bouwterrein. Art. 11 lid 1 onderdeel a 

onder 1° stelde vrij van btw: ‘de levering van onroerende goederen, met uitzondering van de levering 
van een vervaardigd goed welke plaatsvindt vóór, of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van eerste inge-
bruikneming van dat goed.’ Voor de totstandkoming van de huidige wettekst wordt verwezen naar 
onderdeel 3.2 van deze verhandeling.  
12

 Hof Leeuwarden 11 april 1997, nr. 92/1040.  
13

 HR 12 maart 1980, BNB 1980/128.  
14

 Zie ook HR 21 november 1990, BNB 1991/19 (Sint-Oedenrode).  
15

 Resolutie nr. 280/19 756 van de Staatssecretaris van Financiën van 16 juni 1981, V-N 1981, p. 1343, 

pt. 32. 
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Bouwterrein is geen uniebegrip 
Hoewel het uitgangspunt is dat de vrijstellingen van art. 13 Zesde richtlijn 
autonome uniebegrippen zijn,16 kiest het HvJ EU in zijn arrest partij voor de 
Belastingdienst. Het HvJ EU oordeelt dat het aan de lidstaten staat om te 
omschrijven welke terreinen als bouwterreinen moeten worden aangemerkt. 
Volgens het HvJ EU volgt dit uit de bewoordingen van de vrijstellingsbepaling. 
Bijgevolg kan onderhavige vrijstelling niet worden bestempeld als een auto-
noom uniebegrip. Ter onderbouwing verwijst het HvJ EU naar het feit dat 
zowel het aanvankelijke als gewijzigde voorstel van de Europese Commissie 
voor een Zesde richtlijn een gemeenschappelijke definitie van bouwterrein 
bevatte,17 maar dat de Europese Raad geen van deze voorstellen heeft geac-
cepteerd en de definitie uiteindelijk heeft overgelaten aan de lidstaten.18 
  
‘Al dan niet’ bouwrijp gemaakt 
De vrijheid van lidstaten om het begrip ‘bouwterrein’ in te vullen is bepaald 
niet onbeperkt. Volgens het HvJ EU heeft de richtlijngever lidstaten bepaalde 
grenzen willen voorschrijven. Het HvJ EU overweegt dat: 
 

‘Uit het gebruik van de woorden ‘al dan niet’ blijkt dat (…) de bewerkin-
gen die de terreinen eventueel hebben ondergaan, niet van belang zijn. 
De uitdrukking doelt dus op terreinen die, al dan niet bouwrijp gemaakt, 
door Lid-Staten worden omschreven als voor bebouwing bestemde ter-
reinen.’ 

 
Met andere woorden: niet alleen reeds bouwrijp gemaakte terreinen, maar 
ook niet bouwrijp gemaakte onbebouwde terreinen dienen, onder door de 
lidstaten te stellen voorwaarden, als bouwterrein te worden aangemerkt. 
Daarnaast wordt door het HvJ EU uitdrukkelijk opgemerkt dat de lidstaten bij 
het omschrijven van het begrip ‘bouwterrein’ het doel van de vrijstelling die-
nen te eerbiedigen: enkel de leveringen van onbebouwde terreinen, die niet 
als ondergrond voor een opstal bestemd zijn, dienen van btw te worden vrij-
gesteld.19 Aldus lijkt het HvJ EU een enge uitleg van de vrijstellingsbepaling 
voor te staan, daar waar het lijkt te pleiten voor een ruime uitleg van het be-
grip ‘bouwterrein’, als uitzondering op die vrijstelling.20  
 
Het dictum schept in dit kader wellicht nog enige verwarring. Hierin verklaart 
HvJ EU voor recht: 
 

‘Bijgevolg is het niet aan het Hof om te preciseren in welke mate een 
onbebouwd terrein bouwrijp moet zijn gemaakt om als bouwterrein in 
de zin van de richtlijn te worden aangemerkt.’ 

                                            
16

 Zie onder meer HvJ EU 11 augustus 1995, zaak C-453/93 (Bulthuis-Griffioen). 
17

 Zie art. 14 onderdeel B letter m van het oorspronkelijke door de Europese Commissie bij de Europese 
Raad ingediende – en in Pb EG 5 oktober 1973, nr. C 80 gepubliceerd – voorstel voor een Zesde 
richtlijn. In dit verband wordt tevens verwezen naar de toelichting van de Europese Commissie van de 
Europese Gemeenschappen op dit voorstel in haar document COM/1973/950/FINAL.  
18

 R.o. 21 en r.o. 25; vgl. HvJ EU 18 januari 1984, zaak 327/82 (Ekro). 
19

 R.o. 25.   
20

 Zie in dit verband bijvoorbeeld ook het later gewezen arrest HvJ EU 14 juni 2007, zaak C-445/05 
(Haderer). 
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Hieruit zou – a contrario – kunnen worden opgemaakt dat dit dus aan de 
lidstaten is. Toch denk ik niet dat dit is wat het HvJ EU bedoeld heeft. De 
overweging dient mijns inziens in het licht van de aan het HvJ EU gestelde 
prejudiciële vragen te worden bezien. Het HvJ EU heeft immers ondubbelzin-
nig gesteld dat bewerkingen die terreinen hebben ondergaan, zoals het bouw-
rijp maken, niet relevant zijn.  
 

§ 2.4 HvJ EU Don Bosco 
 
Feiten en geschil 
Stichting Leusderend (hierna: de verkoper) verkocht in 1998 aan Don Bosco 
Onroerend Goed BV (hierna: Don Bosco) een perceel grond waarop zich 
twee oudere panden bevonden (hierna: de onroerende zaak). De bedoeling 
van Don Bosco was om deze twee panden volledig te laten slopen met als 
doel om op de vrijgekomen grond nieuwbouw te plegen. In dat kader werd 
met de verkoper afgesproken dat deze (i) de sloopvergunning zou aanvragen, 
(ii) de sloopovereenkomst met een aannemer zou aangaan en (iii) de kosten 
voor het slopen aan zich in rekening zou laten brengen. Don Bosco zou uit-
eindelijk deze kosten dragen vanwege een verhoging van de koopsom, met 
uitzondering van de kosten voor asbestverwijdering, welke voor rekening van 
verkoper zouden blijven. Eind augustus 1999 is aan de verkoper een sloop-
vergunning verleend, waarop eind september 1999 met de daadwerkelijke 
sloop werd aangevangen. Eenmaal bezig werd op diezelfde dag de onroe-
rende zaak aan Don Bosco geleverd. Op dat moment was een deel van de 
bestrating tussen de twee panden verwijderd en was de zijgevel van één 
gebouw door een hydraulische kraan ingedrukt. Na de levering werden de 
panden verder gesloopt en zijn er in opdracht en voor rekening van Don Bos-
co nieuwe (kantoor)panden gebouwd. De Belastingdienst legde Don Bosco 
ter zake van de verkrijging van de onroerende zaak een naheffingsaanslag 
overdrachtsbelasting op. Don Bosco heeft hiertegen geageerd en zich op het 
standpunt gesteld dat de levering van de onroerende zaak in feite de levering 
van een bouwterrein betrof in de zin van art. 11 lid 4 Wet OB 1968 en deze 
daarom van rechtswege belast was en mitsdien een beroep kon worden ge-
daan op de samenloopvrijstelling ex art. 15 lid 1 onderdeel a WBR. Na bot te 
hebben gevangen bij het Hof Amsterdam belandde de zaak bij de Hoge 
Raad.21 
 
Prejudiciële vragen 
De Hoge Raad twijfelt over het antwoord op de vraag hoe de toenmalige 
relevante bepalingen in de Zesde richtlijn (zie § 2.2.) moeten worden uitge-
legd. Heeft de verkoper in casu aan Don Bosco (i) een – met het oog op 
nieuwbouw – gedeeltelijk gesloopt gebouw geleverd, welke levering plaats-
vond vóór de eerste ingebruikneming van het nieuw te realiseren gebouw c.q. 
(onbebouwd) terrein22 of is er geleverd (ii) een oud gebouw dat reeds meer 
dan twee jaren geleden voor het eerst in gebruik genomen is? Hoewel uit het 
voorstel van de Europese Commissie voor de Zesde richtlijn en de toelichting 

                                            
21

 HR 3 oktober 2008, BNB 2009/25. 
22

 Zie in dit verband r.o. 3.4.6. 
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daarop23 kan worden afgeleid dat de Europese Commissie voor ogen stond 
om – met het oog op de neutraliteit – nieuwbouw vanaf de voorgenomen 
sloop tot aan de eerste ingebruikneming in de heffing te betrekken, is aller-
minst duidelijk of deze gedachte ook ten grondslag ligt aan de bepalingen 
zoals die uiteindelijk – na ingrijpende wijziging van het voorstel – zijn komen 
vast te liggen in de Zesde richtlijn. Het is dit dat de Hoge Raad doet besluiten 
om het HvJ EU prejudiciële vragen te stellen over deze kwestie.24  
 
Oordeel HvJ EU 
Onder verwijzing naar HvJ EU Gemeente Emmen brengt het HvJ EU aller-
eerst in herinnering dat wat betreft de uitlegging van de in de Zesde richtlijn 
opgenomen vrijstellingen geen aanknopingspunten kunnen worden gevonden 
in het de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie. Volgens 
het HvJ EU moet worden nagegaan wat op het moment van levering het be-
slissende criterium was. Was dit het daadwerkelijk bestaan van het oude 
gebouw? Of kunnen of moeten andere omstandigheden25 in aanmerkingen 
worden genomen? Vaststaat immers dat de verkoper de onroerende zaak 
heeft geleverd en daarnaast diensten met betrekking tot de sloop van de 
bestaande bebouwing heeft verricht.  
 
Eén samengestelde prestatie? 
Voordat aan beantwoording van deze vraag wordt toegkomen, moet volgens 
het HvJ EU worden beoordeeld of de door de verkoper aan Don Bosco ver-
richte prestaties, bestaande in de levering van de onroerende zaak en dien-
sten met betrekking tot de sloop, moeten worden aangemerkt als twee zelf-
standige handelingen, die afzonderlijk moeten worden beoordeeld, of als één 
samengestelde handeling, die uit verschillende elementen bestaat.26 
 
In r.o. 39 en 40 oordeelt het HvJ EU (cursiveringen van mijn hand):  
 

‘Met betrekking tot een situatie als in die in het hoofdgeding, moet wor-
den vastgesteld dat de door de verkoper verrichte handelingen, die in 
het kader van de btw worden onderzocht, nauw met elkaar zijn ver-
bonden. De sloopwerkzaamheden en de levering van de grond op zich 
hebben elkaar zelfs overlapt. Deze handelingen hadden als econo-

                                            
23

 Pb EG 5 oktober 1973, nr. C 80, in het bijzonder art. 14 onderdeel B letters l en m, en 
COM/1973/950/FINAL. 'Nieuwbouw' viel volgens de Europese Commissie tot het tijdstip van de eerste 
ingebruikneming onder de werkingssfeer van de btw (art. 4 lid 3 onder b) en buiten de vrijstelling van 
art. 14 onderdeel B letter l. Hetzelfde gold voor bouwterreinen, die in art. 4 lid 3 onder c van het voorstel 
werden gedefinieerd en in art. 14 onderdeel B letter m werden uitgezonderd van de vrijstelling voor de 
levering van een onbebouwd terrein. In het voorstel werden tevens tot bouwterreinen gerekend terrei-
nen met gebouwen in aanbouw of met gebouwen die voor sloop bestemd zijn. 
24

 Opvallend is dat de Hoge Raad in zijn vraagstelling niet (meer) toekomt aan de mogelijkheid dat 
eventueel bouwterrein wordt geleverd, nu in de prejudiciële vragen slechts verwezen wordt naar nieuw-
bouw ex art. 4 lid 3 letter a Zesde richtlijn (thans: art. 12 lid 1 letter a Btw-richtlijn) en niet naar bouwter-
rein ex art. 4 lid 3 letter b Zesde richtlijn (thans: art. 12 lid 1 letter b Btw-richtlijn). Zie in dit verband ook 
Nusmeier en Zijlstra 2011, p. 1508. 
25

 Bijvoorbeeld in wiens opdracht de sloop heeft plaatsgevonden, wie daarvan de kosten heeft gedragen 
en wie de nieuwbouwplannen heeft ontwikkeld.  
26

 Vgl. HvJ EU 27 oktober 2005, zaak C-41/04 (Levob verzekeringen), HvJ EU 29 maart 2007, zaak C-
111/05 (Aktiebolaget NN), HvJ EU 21 februari 2008, zaak C425/06 (Part Service) en HvJ EU 11 juni 
2009, zaak C-572/07 (RLRE Tellmer Property).  
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misch doel de levering van een terrein dat gereed was om te worden 
bebouwd. In dit verband zou het kunstmatig zijn om te oordelen dat 
Don Bosco van dezelfde persoon eerst de oude gebouwen en het erbij 
behorende terrein heeft verworven, dat, als zodanig, echter in het ge-
heel niet bruikbaar was voor zijn eigen economische activiteit, en pas 
daarna de diensten met betrekking tot de sloop van de gebouwen, door 
welke diensten dat terrein pas bruikbaar voor hem kon worden ge-
maakt (…). Bijgevolg dienen de levering van een terrein waarop nog 
een oud gebouw staat dat moet worden gesloopt om op de plaats er-
van een nieuw bouwwerk op te richten, welke sloop reeds is aange-
vangen v  r die levering, en de sloop van dit gebouw, in de door de 
verwijzende rechter beschreven omstandigheden, vanuit het oogpunt 
van de btw, als   n handeling te worden beschouwd, die, als geheel, 
niet de levering van het bestaande gebouw, maar de levering van een 
onbebouwd terrein tot voorwerp heeft (…), ongeacht hoever de sloop 
van het oude gebouw op het moment van de daadwerkelijke levering 
van het terrein is gevorderd.’ 

 
De cursiveringen in deze tekst geven een tegenstrijdigheid aan die ook terug-
komt in r.o. 32 en 34. Daar waar het HvJ EU in r.o. 32 nog spreekt over door 
de verkoper verrichte ‘diensten met betrekking tot de sloop’, spreekt het HvJ 
EU in r.o. 34 van ‘de sloop van deze gebouwen’. Moet hieruit worden afgeleid 
dat het HvJ EU ervan uitgaat dat de verkoper degene was die een sloopdienst 
aan Don Bosco verrichte? Het lijkt erop dat het arrest inderdaad zo moet 
worden lezen. Het dictum luidt immers (cursivering van mijn hand): 
 

‘Artikel 13, B, sub g, van de Zesde richtlijn (…) moet aldus worden uit-
gelegd dat de levering van een terrein waarop nog een oud gebouw 
staat dat moet worden gesloopt teneinde op die plaats een nieuw 
bouwwerk op te richten, welke sloop, waarvoor de verkoper instaat, 
reeds een aanvang heeft genomen vóór deze levering, niet onder de in 
het eerstgenoemde artikel neergelegde vrijstelling van de belasting 
over de toegevoegde waarde valt. Dergelijke handelingen van levering 
en sloop vormen, vanuit het oogpunt van de belasting over de toege-
voegde waarde, één handeling, die, als geheel, niet de levering van het 
bestaande gebouw en het erbij behorend terrein, maar de levering van 
een onbebouwd terrein tot voorwerp heeft, ongeacht hoever de sloop 
van het oude gebouw op het moment van de daadwerkelijke levering 
van het terrein is gevorderd.’ 

 
Hoewel zichtbaar dat het HvJ EU met bedoelde vraag worstelde, heb ik hier-
mee – in het onderhavige geval – toch moeite. Dit omdat de enige (bijkomen-
de) prestaties, zo dit voor de btw al prestaties zijn, die de verkoper aan Don 
Bosco verrichtte, bestonden in (i) het aanvragen van een sloopvergunning, (ii) 
het aangaan van een sloopovereenkomst met de aannemer en (iii) het zich in 
rekening laten brengen van de kosten voor de sloop (zie ook hierboven). 
Hiermee is toch niet gezegd dat de verkoper ook een sloopdienst aan Don 
Bosco verrichtte? Sterker: de gepresenteerde feiten geven daarvoor alles 
behalve aanleiding. Uit de feiten blijkt namelijk dat de feitelijke sloopwerk-
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zaamheden door een aannemer in opdracht en voor rekening van de verko-
per zijn verricht. In dat verband zij tevens verwezen naar r.o. 2.9 van de hof-
uitspraak,27 waaruit kan worden afgeleid dat de sloop (inderdaad) voor reke-
ning van de verkoper heeft plaatsgevonden. Hiermee is uitgesloten dat de 
verkoper als commissionair ex art. 6 lid 4 Zesde richtlijn (zie ook het huidige 
art. 4 lid 4 Wet OB 1968) optrad. Daarvoor zou namelijk zijn vereist dat de 
sloop op order en voor rekening van Don Bosco zou plaatsvinden. Dat Don 
Bosco uiteindelijk de kosten van de sloop heeft gedragen vanwege een ver-
hoging van de koopsom verandert de zaak mijns inziens niet.28 De sloop 
vormt slechts een element van de vergoeding voor de levering van de onroe-
rende zaak. Aldus zou de verkoper slechts een onroerende zaak hebben 
geleverd. 
 
Bouwterrein? 
Het HvJ EU sluit zijn arrest af met een verwijzingsopdracht aan de Hoge 
Raad: het is aan hem ‘om na te gaan of het betrokken terrein is aan te mer-
ken als ‘bouwterrein’ (…).’29 Zoals uit het Gemeente Emmen-arrest blijkt, is 
het immers aan de lidstaten om aan dit begrip invulling te geven. 
 
Oordeel Hoge Raad30 
De Hoge Raad volgt het HvJ EU en casseert de uitspraak van Hof Amster-
dam. De Hoge Raad overweegt: 
 

‘Deze verklaring voor recht is van belang aangezien bij de toepassing 
van de in artikel 15, lid 1, letter a, van de Wet BRV neergelegde vrij-
stelling voor het bepalen van het voorwerp van de verkrijging moet 
worden uitgegaan van hetgeen voor de heffing van omzetbelasting ge-
acht wordt te zijn geleverd in de zin van de Wet OB. Aangezien de 
overeenkomst tussen de verkoper en belanghebbende, waarbij de ver-
koper voor de sloop van het oude gebouw instond, niet de levering van 
het bestaande gebouw en het erbij behorend terrein, maar de levering 
van een onbebouwd terrein tot voorwerp had, geven 's Hofs (…) weer-
gegeven oordelen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In dit geval is 
niet van belang hoever de sloop van het oude gebouw ten tijde van de 
verkrijging van het terrein was gevorderd, maar is beslissend de staat 
waarin en de omstandigheden waaronder het terrein uiteindelijk door 
de verkoper aan belanghebbende is opgeleverd.’ 

 

                                            
27

 Hof Amsterdam 18 oktober 2004, nr. P03/01746. 
28

 A-G Van Hilten gaat in haar conclusie bij HR 10 juni 2011, nr. 41 510bis (Don Bosco) wel uit van een 

‘aan-en-door’. Zij stelt in voetnoot 4 van haar conclusie: ‘Wat de sloop betreft lijkt het erop dat het HvJ 
hier in wezen een dienst ziet in de zin van artikel 6, lid 4, Zesde richtlijn (vgl. het huidige artikel 4, lid 4, 
van de Wet). De sloopprestatie is met toepassing van deze bepaling verricht aan de verkoper en vervol-
gens door deze aan belanghebbende.’ 
29

 R.o. 42.  
30

 HR 10 juni 2011, nr. 41 510bis (Don Bosco). Ik merk op dat de Hoge Raad op diezelfde datum overi-
gens in dezelfde zin heeft beslist in een soortgelijke zaak (nr. 08/02606). Deze werd met het oog op het 
Don Bosco-arrest van het HvJ EU aangehouden. Aan deze andere Hoge Raaduitspraak wordt verder 
geen bijzondere aandacht besteed. 
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Kennelijk laat de Hoge Raad zich meeslepen in de veronderstelling dat de 
verkoper aan Don Bosco een sloopdienst heeft verricht en spreekt in dat licht 
zelfs van een oplevering van een terrein. De Hoge Raad verwijst het geding 
naar Hof Den Haag voor de beantwoording van de vraag of het na de sloop 
van het bestaande gebouw opgeleverde terrein door de verkoper aan Don 
Bosco op dat moment als een bouwterrein in de zin van art. 11 lid 4 Wet OB 
1968 moet worden aangemerkt.  
 
Toetsingsmoment 
Los van de vraag, zo moet worden aangenomen dat er sprake was van een 
oplevering (als bedoeld in art. 3 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968),31 aan wie 
deze heeft plaatsgevonden,32 kan sterk afgevraagd worden of het HvJ EU wel 
heeft gemeend om de toets op dat moment (de oplevering) aan te leggen.33 
Hoewel het HvJ EU beredeneert vanuit het al dan niet van toepassing zijn van 
een vrijstelling (waarbij het soort levering niet van belang is), lijkt het erop dat 
het HvJ EU doelt op het moment waarop de macht om als eigenaar over het 
terrein te beschikken is overgegaan of overgedragen (hierna: de ‘standaard-
levering’34, welk moment in casu lijkt samen te vallen met de civielrechtelijke 
verkrijging).35 Immers, volgens het HvJ EU is aan Don Bosco geleverd een 
onbebouwd terrein, ondanks dat de sloop nog niet was voltooid en derhalve 
niet was opgeleverd.36 Met A-G van Hilten ben ik van mening dat dit tot een 
wat wonderlijke situatie kan leiden, in die zin dat er in btw-technische zin iets 
anders geleverd wordt (lees: een onbebouwd terrein) dan dat er feitelijk wordt 
geleverd (lees: een bebouwd terrein, waarbij de opstal wordt gesloopt).37 De 
vraag die dan bijvoorbeeld opkomt, is hoe moet worden omgegaan met de 
situatie waarbij de sloophandelingen worden afgebroken en er uiteindelijk 
feitelijk geen onbebouwd terrein ontstaat. In dit verband zij herinnerd aan de 
overweging van het HvJ EU, overigens herhaald door de Hoge Raad, dat de 

                                            
31

 Immers, volgens het HvJ EU vormen de handelingen van levering en sloop de levering van een 
onbebouwd terrein. In dat kader kan dus worden afgevraagd of en zo ja, wat, er dan nog in een later 
stadium kan worden opgeleverd? In zijn noot bij het arrest (FED 2011/78) van de Hoge Raad stelt Van 
Doesum (voetnoot 8): ‘Het komt mij voor dat het woord ‘opgeleverd’ geen verwijzing is naar de term 
‘oplevering’ in art. 3, lid 1, onderdeel c Wet OB. Volgens mij gaat het erom hoe het terrein er feitelijk 
uitziet, wanneer de verkoper klaar is met zijn werkzaamheden, ongeacht of die werkzaamheden bij 
voltooiing in de fiscale zin zijn aan te duiden als oplevering in de zin van genoemde bepaling.’ 
32

 In lijn met mijn commentaar op het HvJ EU Don Bosco zouden de feiten veeleer aanleiding geven om 
aan te nemen dat dit (louter) de verkoper is en niet Don Bosco. Echter, omdat kennelijk moet worden 
aangenomen dat de verkoper een sloopdienst aan Don Bosco heeft verricht, ligt het mijns inziens in de 
rede te veronderstellen dat er vervolgens (inderdaad) aan Don Bosco is opgeleverd. 
33

 Overigens is de WBR in dit verband neutraal. Toepassing van de samenloopvrijstelling staat of valt 
met het antwoord op de vraag of sprake is van een levering krachtens een rechtswege belaste btw-
levering, als bedoeld in art. 11 onderdeel a onder 1° Wet OB 1968, zonder daarbij een onderscheid te 
maken in het leveringsbegrip (overgang of overdracht van de macht om als eigenaar over een zaak te 
beschikken c.q. oplevering van een onroerende zaak).  
34

 In de Wet OB 1968 vastgelegd in art. 3 lid 1 onderdeel a. 
35

 Aldus ook A-G van Hilten in pt. 4.11 van haar conclusie. Anders: Blank 2010, p. 3, Van Zadelhoff 
2011, p. 4 en Nusmeier en Zijlstra 2011, p. 1509. Zij zien de oplevering als het van belang zijnde be-
lastbare feit. Van der Paardt 2011, p. 568 nuanceert: ‘De Hoge Raad kiest er voor de levering voor de 
omzetbelasting te laten samenvallen met de juridische eigendomsverkrijging, maar voor de kwalificatie 
van de levering aan te sluiten bij de toestand van de onroerende zaak na de sloophandelingen.’  
36

 Waarmee overigens nog niet gezegd is dat dit moment samenvalt met de (naar nationaal recht 
getoetste) civielrechtelijke levering dat in de overdrachtsbelasting in principe het belastbare feit vormt 
(de verkrijging). Zie ook HvJ EU 8 februari 1990, zaak C-320/88 (SAFE). 
37

 Pt. 4.11. 
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samengestelde prestatie van de verkoper een onbebouwd terrein tot voor-
werp heeft, ‘ongeacht hoever de sloop van het oude gebouw op het moment 
van de daadwerkelijke levering van het terrein is gevorderd’, welke overwe-
ging er mijn inziens te meer voor pleit om de toets of sprake is van een bouw-
terrein ex art. 11 lid 4 Wet OB 1968 aan te leggen op het moment van de 
standaardlevering.38 Aldus lijkt het oordeel van de Hoge Raad wat weg te 
hebben van een doelredenering. Namelijk, de door de verkoper aan Don 
Bosco geleverde onroerende zaak viel op het moment van de ‘standaardleve-
ring’ c.q. civielrechtelijke levering waarschijnlijk niet onder het nationale 
‘bouwterrein’-begrip39 en zou derhalve (per definitie) worden uitgesloten van 
toepassing van de samenloopvrijstelling. 
 
Ondanks dat de door Hoge Raad gekozen formuleringen weinig ruimte bieden 
voor een andere interpretatie dan dat de toets of sprake is van een bouwter-
rein moet worden aangelegd op het moment van oplevering, vraagt Van Doe-
sum zich af of het arrest van de Hoge Raad wel zo moet worden gelezen. Hij 
verwijst in dat kader naar het arrest van de Hoge Raad van 7 maart 2003, 
waaruit volgt dat feiten en omstandigheden die hebben plaatsgevonden na de 
levering juist geen rol (mogen) spelen bij de fiscale duiding van die levering.40 
Volgens Van Doesum zou het oordeel van de Hoge Raad in de Don Bosco-
zaak dan ook moeten worden bezien in het licht van het arrest van het HvJ 
EU, waarin het economisch doel c.q. het voorwerp van de handelingen, ofte-
wel het voorwerp van de overeenkomst, van doorslaggevende betekenis 
wordt geacht. Volgens Van Doesum zou derhalve beslissend moeten zijn dat 
wat partijen hebben afgesproken over de staat waarin het terrein uiteindelijk 
wordt opgeleverd, in plaats van de feitelijke status van de onroerende zaak op 
dat moment. Hoewel het niet eenvoudig zal zijn om de bedoeling van partijen 
ten aanzien van de in art. 11 lid 4 Wet OB 1968 genoemde criteria te achter-
halen, vind ik de gedachte van Van Doesum wel sympathiek. Gelet op het 
bovenstaande zal het niet verbazen dat ook mijn voorkeur uitgaat naar een 
benaderingswijze, waarbij de toets of sprake is van een ‘bouwterrein’ moet 
worden aangelegd op het moment van de standaardlevering. De Hoge Raad 
had de zaak in dat geval naar mijn mening niet per se hoeven verwijzen, 
tenzij er over de uitlegging van de overeenkomst tussen de verkoper en Don 
Bosco onduidelijkheid zou bestaan. Zo had de Hoge Raad, al dan niet met 
inachtneming van de bedoeling van partijen, kunnen oordelen dat de samen-
loopvrijstelling ter zake van verkrijging van de onroerende zaak (lees: het 
onbebouwde terrein) wel of niet van toepassing was, omdat het op de onroe-
rende zaak op het moment van de standaardlevering wel of niet kwalificeerde 
als bouwterrein in de zin van art. 11 lid 4 Wet OB 1968. Een alternatieve be-
nadering zou zijn het van toepassing achten van de samenloopvrijstelling, niet 
omdat ontegenzeggelijk aan de criteria van art. 11 lid 4 Wet OB 1968 zou zijn 
voldaan, maar omdat de onroerende zaak simpelweg was bestemd om als 

                                            
38

 A-G Van Hilten spreekt in haar conclusie over zinledigheid van bedoelde zinsnede, indien moet 
worden aangenomen dat het moment van oplevering het beslissend toetsmoment is.  
39

 Zo gaven de feiten geen aanleiding te veronderstellen dat er reeds een bouwvergunning (nu: omge-
vingsvergunning) was afgegeven dan wel andere handelingen waren verricht als bedoeld in art. 11 lid 4 
Wet OB 1969. Hierover meer in hoofdstuk 3 van deze verhandeling.  
40

 HR 7 maart 2003, BNB 2003/193. 
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ondergrond van een opstal te dienen en daarom van de btw-vrijstelling zou 
moeten worden uitgesloten.41 In dat geval had de Hoge Raad art. 11 lid 4 Wet 
OB 1968 richtlijn conform moeten uitleggen. Kennelijk was dit voor de Hoge 
Raad net een stap te ver. Het woord is nu in ieder geval aan Hof Den Haag.  
 

§ 2.5 Conclusie 
 

Uit het voorgaande blijkt dat volgens het unierecht een onbebouwd terrein, 
dat als ondergrond voor een opstal bestemd is, van de btw-vrijstelling moet 
worden uitgezonderd en derhalve belast moet worden met btw. Hieruit lijkt te 
volgen dat, zodra de bestemming vaststaat (wel of niet bestemd voor bebou-
wing), lidstaten geen vrijheid meer hebben om voor de levering van een on-
bebouwd terrein een ander btw-regime te volgen dan blijkens deze bedoeling 
van de richtlijngever.  
 
Een bijzondere situatie doet zich voor bij de levering van een bebouwde on-
roerende zaak, waarbij de opstallen ten tijde van de levering worden gesloopt 
met het oog op bebouwing. In dat geval moet worden beoordeeld of de leve-
ring van de onroerende zaak, tezamen met de door de verkoper verrichte 
handelingen ten aanzien van de sloop, vanuit btw-optiek één samengestelde 
prestatie vormen. Is dat het geval, dan bestaat deze prestatie in de levering 
van een onbebouwd terrein als de sloop plaatsvindt met het oog op bebou-
wing. Vooralsnog is niet geheel duidelijk op welk moment moet worden ge-
toetst of dit onbebouwd terrein ook een bouwterrein is. Het komt mij voor dat 
ter zake de standaardlevering het beslissend moment is en niet gekeken moet 
worden naar de feitelijke status van het terrein op het moment van oplevering.  
 

                                            
41

 HvJ EU 28 maart 1996, zaak C-468/93 (Gemeente Emmen). 
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Hoofdstuk 3 De levering van een bouwterrein in het 
nationale recht 

 
§ 3.1 Algemeen 
 

Daar waar het vorige hoofdstuk in het teken stond van het unierecht, staat dit 
hoofdstuk in het teken van het nationale recht. Onder verwijzing naar de 
wetsgeschiedenis en de in de loop der jaren verschenen nationale jurispru-
dentie wordt in navolgende paragrafen de huidige wettekst, in het bijzonder 
art. 11 lid 4 Wet OB 1968, ontleed (§ 3.2-3.8). Ook hier wordt het geheel af-
gesloten met een conclusie (§ 3.9).  
 

§ 3.2 Wettekst 
 

Ook in de Wet OB 1968 wordt de levering van een bouwterrein van rechtswe-
ge belast. Zij wordt namelijk expliciet uitgesloten van de vrijstelling van art. 11 
lid 1 onderdeel a Wet OB 1968. Volgens deze bepaling is van btw vrijgesteld: 

 
‘de levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn 
onderworpen, met uitzondering van:  
1°. de levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw en 
het erbij behorend terrein, vóór, op of uiterlijk twee jaren na het tijdstip 
van eerste ingebruikneming, alsmede de levering van een bouwterrein 
(…)’.  
 

Voor de toepassing van deze bepaling wordt ingevolge art. 11 lid 4 Wet OB 
1968 

 
‘als bouwterrein beschouwd onbebouwde grond: 

 
a. waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden; 
b. ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen die uit-

sluitend dienstbaar zijn aan de grond; 
c. in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of 
d. ter zake waarvan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is verleend; 

 
met het oog op de bebouwing van de grond.’ 

 
Totstandkomingsgeschiedenis 
Art. 11 lid 4 Wet OB 1968 bestaat, na later nog wat kleine tekstuele aanpas-
singen te hebben ondergaan, sinds 11 juli 1997.42 Daarvoor werd geen zelf-
standige betekenis toegekend aan het begrip ‘bouwterrein’ en werd krachtens 

                                            
42

 Wet van 19 juni 1997 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (levering van bouwkavels), 
Stb. 1997, 276. Zie in dit verband ook de Wet van 19 juni 1997, houdende wijziging van de wet van 19 
juni 1997, Stb. 276, tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (levering van bouwkavels) 
(levering van bouwkavels en van gebouwen), Stb. 1997, 277.  
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art. 11 lid 1 onderdeel a Wet OB 1968 van de btw-vrijstelling uitgezonderd ‘de 
levering van een vervaardigd goed die plaatsvindt vóór, op of uiterlijk twee 
jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming van dat goed.’ Dit betekende 
dat voor 11 juli 1997 er dus uitdrukkelijk sprake moest zijn van een vervaardi-
gingshandeling wilde een onbebouwd terrein van de vrijstelling worden uitge-
zonderd. 
 
Aanleiding voor de wetswijziging in 1997 was het zogeheten St.-Oedenrode-
arrest.43 In dit arrest ging het om de reikwijdte van het begrip ‘vervaardigd’. In 
de onderliggende zaak betrof het de gemeente St.-Oedenrode die een per-
ceel grond, dat eerder een agrarische bestemming had, leverde aan een 
particulier ten behoeve van de woningbouw. Voorafgaande aan de verkoop 
en de levering had de gemeente in het kader van het bestemmingsplan in de 
omgeving van het perceel verschillende infrastructurele voorzieningen aange-
legd. Het perceel zelf had echter vóór de levering geen bewerking ondergaan. 
De Hoge Raad oordeelde dat er geen sprake was van een vervaardigings-
handeling en dat de levering van het perceel dus vrijgesteld was van btw. Dit 
omdat naar het oordeel Hoge Raad slechts van een vervaardigd goed kon 
worden gesproken indien het bouwrijp gemaakte grond betrof. Onder bouwrijp 
maken moest volgens de Hoge Raad worden verstaan het bewerken van de 
grond zelf en het treffen van voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan 
deze grond.44 Het in de omgeving van het perceel aanbrengen van algemene 
voorzieningen, zoals gemeenschapsvoorzieningen, was volgens de Hoge 
Raad geen vervaardigingshandeling. Het moest gaan om een feitelijke be-
werking aan de grond. Met de uitspraak van de Hoge Raad ontstond een 
engere uitleg van het begrip ‘vervaardigen’ dan door de wetgever bij aanpas-
sing van de Wet OB 1968 aan de Zesde richtlijn werd beoogd.45 Volgens de 
wetgever was het daarom wenselijk om de bedoelde ruime uitleg van begrip 
‘vervaardigen’ te herstellen.  
 
Op 7 december 1994 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak, die noopte 
tot aanvulling van het aanvankeIijke wetsvoorstel.46 In dit zogenoemde 
Bloembollenarrest, waarin het ging om de levering van omgespoten land-
bouwgrond ten behoeve van de bloembollenteelt, oordeelde de Hoge Raad 
dat sprake was van een vervaardigd goed, ook al kon de grond niet worden 
aangemerkt als een bouwterrein, nu het geen bouwrijpe grond betrof. De 
Hoge Raad overwoog in dit verband dat de Wet OB 1968 op dit punt ruimer 
was dan de Zesde richtlijn, maar dat dit niet ten nadele van de belastingplich-
tige mocht komen. Het was daarom dat de wetgever besloot om een specifiek 
voor bouwterreinen bedoeld heffingsregime te introduceren, daar waar het 
aanvankelijk voorstel louter sprak over ‘vervaardigen’. De huidige wettekst is 
hiervan het resultaat.  
 
Door de wetswijziging wordt thans een ‘St-Oedenrodesituatie’ van de btw-
vrijstelling uitgesloten en is de levering van vervaardigde onbebouwde grond, 

                                            
43

 HR 21 november 1990, BNB 1991/19; Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3. 
44

 HR 12 maart 1980, BNB 1980/128.  
45

 Kamerstukken II 1977/78, 14 887, nrs. 1-3, p. 20/21.  
46

 HR 7 december 1994, BNB 1995/87c; Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3. 
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andere dan bouwterreinen, zoals bijvoorbeeld landbouwgrond die met het oog 
op de bloembollenteelt is omgespoten, in beginsel van btw vrijgesteld. Met het 
huidige art. 11 lid 4 Wet OB 1968 wordt volgens de wetgever overigens te-
vens recht gedaan aan het toen intussen gewezen HvJ EU Gemeente Em-
men-arrest.  
 

§ 3.3 Onbebouwde grond 
 

Om van een bouwterrein te kunnen spreken, moet er volgens art. 11 lid 4 Wet 
OB 1968, en zo wij ook weten van HvJ EU Gemeente Emmen en HvJ EU 
Don Bosco, in de eerste plaats sprake zijn van onbebouwde grond. Hoewel 
het in veel gevallen duidelijk zal zijn of een perceel wel of niet onbebouwd is, 
hoeft dit niet altijd het geval te zijn. In dit verband is van belang te weten wat 
onder bebouwing moet worden verstaan. Allereerst zijn dit gebouwen. Onder 
een gebouw moet ingevolge art. 11 lid 3 onderdeel a Wet OB 1968 (alsook 
art. 12 lid 2 Btw-richtlijn) worden verstaan ‘ieder bouwwerk dat vast met de 
grond is verbonden’. Hierbij moet worden opgemerkt dat een ‘bouwwerk’ een 
ruimere betekenis kent dan doorgaans in het maatschappelijk verkeer onder 
een ‘gebouw’ wordt verstaan. Uit de hiervoor aangehaalde parlementaire 
geschiedenis47 blijkt bijvoorbeeld dat naast ‘echte’ gebouwen, zoals huizen, 
kantoren, schuren en dergelijke, ook bruggen, tunnels, viaducten,48 straten, 
wegen, pleinen, sluizen, atletiekbanen en kunstgrasvelden onder het begrip 
‘gebouw’ vallen. Daarnaast kan worden volgehouden dat onder bebouwing 
tevens moet worden verstaan constructies die zich bevinden op of in de 
grond, die niet als gebouw kwalificeren. Hierbij kan worden gedacht aan ar-
cheologische resten, rioleringsstelsels, kabelnetwerken en gas- en waterlei-
dingen.49  
 
Functiegedachte 
Of dergelijke constructies ertoe leiden dat een onroerende zaak niet als on-
bebouwd kan worden aangemerkt is niet geheel duidelijk. In de literatuur 
wordt hierover verschillend gedacht.50 Ik sluit mij graag aan bij diegenen die 
zich op het standpunt stellen dat dergelijke constructies geen obstakel mogen 
zijn om grond als onbebouwd terrein te kwalificeren: grond is in mijn optiek 
ofwel onbebouwd ofwel met een gebouw bebouwd. Ter onderbouwing kan 
worden verwezen naar iets wat in dit kader naar mijn mening tevens bijzonde-

                                            
47

 Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3. 
48

 Indien zich in de grond bevindende bebouwing de functie van gebouw heeft (zoals bij een onder-
grondse parkeergarage) zonder dat het maaiveld is bebouwd, wordt in de literatuur ook wel betoogd om 
voor de btw-kwalificatie een splitsing aan te brengen, waarbij het ondergronds gedeelte als gebouw 
moet worden aangemerkt en het gedeelte als onbebouwde grond. Zie in deze zin pt. 2.3 van het arti-
kelsgewijs commentaar op artikel 11 lid 4 Wet OB 1968 van de NDFR en Koks en Van Den Elsen 2001, 
p. 7. In zijn besluit nr. CPP2008/137M van 14 juli 2009 gaat ook de Staatssecretaris van Financiën in 
het kader van over- en onderbebouwing van grond en/of gebouwen in op deze problematiek (par. 3.2.2). 
Of er een splitsing moet worden aangebracht is volgens de staatssecretaris afhankelijk van het ant-
woord op de vraag of de over- of onderbebouwing zelfstandig is ten opzichte van het over-
/onderbouwde. De staatssecretaris noemt als voorbeeld de trein- of metroverbinding op pilaren over 
landbouwgrond en een bruggebouw over een snelweg. 
49

 Besluit nr. CPP2008/137M van de Staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009; zie uitgebreid 
Sanders 2005, p. 5. 
50

 Zie bijvoorbeeld Sanders 2005, p. 5, Smits-Schols 2008, p. 318 en Van der Wulp 2008, p. 6-7.  
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re aandacht verdient, zijnde de sloop van een gebouw. In de memorie van 
toelichting op het wetsvoorstel ter introductie van het begrip ‘bouwterrein’ in 
de Wet OB 196851 wordt namelijk opgemerkt dat een onderscheid moet wor-
den gemaakt tussen het geheel slopen van een gebouw of een gedeelte van 
een gebouw enerzijds en het gedeeltelijk slopen ervan anderzijds.’ Deze 
zinsnede is wat ongelukkig geformuleerd, maar kennelijk wordt in de eerste 
situatie gedoeld op het geheel slopen (van een gedeelte) van een gebouw, 
terwijl in de tweede situatie wordt gedoeld op het gedeeltelijke slopen (van 
een gedeelte) van een gebouw. Zo merkt de Staatssecretaris van Financiën 
op dat in de laatste situatie er na de sloopwerkzaamheden nog steeds een 
gebouw (of een gedeelte van een gebouw) resteert, dat na de sloop nog de 
functie van gebouw kan vervullen.52 Is daarentegen sprake van het geheel 
slopen van een gebouw (of een gedeelte van een gebouw), dat na de sloopt 
niet langer de functie van gebouw kan vervullen, dan ontstaat door het slopen 
onbebouwde grond. Met andere woorden: als de constructie die overblijft niet 
langer de functie vervult van een gebouw, of in zijn algemeenheid: een 
bouwwerk, dan is sprake van onbebouwde grond. Op dat moment vindt een 
overgang plaats van het regime voor bebouwde gronden naar dat voor onbe-
bouwde gronden. Ik zie geen belemmering om deze ‘functiegedachte’ door te 
trekken naar situaties waarbij van sloop geen sprake is. Daarbij speelt in mijn 
optiek de wijziging in betekenis van het goed in het maatschappelijke verkeer 
een niet onbelangrijke rol in de beoordeling of sprake is van een bebouwd of 
een onbebouwd terrein.53  
 
De ‘functiegedachte’ zal echter niet altijd soelaas kunnen bieden. Hierbij kan 
worden gedacht aan de Don-Bosco-situatie, waarbij de sloop, waarvoor de 
leverancier instaat, op het moment van de standaardlevering54 nog niet is 
afgerond. Het onderscheid tussen bebouwde en onbebouwde grond zal dan 
niet eenvoudig te maken zijn. Dit omdat dat wat feitelijk wordt geleverd, af-
hankelijk van de voortgang van de sloop, naar de functie en maatschappelijke 
opvattingen, nog steeds als een gebouw zou kunnen worden aangemerkt. Zo 
kan worden volgehouden dat in de zaak-Don Bosco in feitelijke zin ten minste 
één gebouw werd geleverd, terwijl het HvJ EU toch oordeelde, dat onder de 
gegeven omstandigheden voor de btw een onbebouwd terrein het onderwerp 
van levering was.55 
 
Erbij behorend terrein 
Tot slot moet worden opgemerkt dat niet alle onbebouwde gronden in aan-
merking kunnen komen om als bouwterrein te fungeren. Vereist is namelijk 
dat de onbebouwde grond zelf een eigen functie moet vervullen in het maat-
schappelijk verkeer. Anders gezegd: de grond mag niet bij een gebouw beho-
ren, nu deze tezamen een eigen btw-regime kennen. Immers, art. 11 lid 1 
onderdeel a Wet OB 1968 spreekt over ‘levering van een gebouw of een 

                                            
51

 Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3. 
52

 Aldus ook HR 7 maart 2003, BNB 2003/193.   
53

 Vgl. Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3. 
54

 Zie voor een definitie § 2.4.  
55

 Voor een uitgebreide behandeling van het HvJ EU Don Bosco-arrest verwijs ik naar onderdeel 2.4 
van deze verhandeling.  
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gedeelte van een gebouw en het erbij behorende terrein [cursivering; BH]’. 
Als erbij behorende terrein wordt op grond van art. 11 lid 3 onderdeel c Wet 
OB 1968 beschouwd ‘ieder terrein dat naar maatschappelijke opvattingen 
behoort bij dan wel dienstbaar is aan het gebouw.’ De parlementaire geschie-
denis merkt hierover op dat het erg casuïstisch is wanneer sprake is van een 
bij een gebouw behorend terrein. De Staatssecretaris van Financiën stelt dat 
het leveringscontract hiervoor meestal wel een indicatie zal vormen. Zo zal 
hetgeen tezamen wordt geleverd vaak bij elkaar horen, zoals bij voorbeeld 
een huis met de bijbehorende tuin.56 Volstaan is daarom met een algemene 
omschrijving, waarbij de invulling van het begrip ‘erbij behorend terrein’ zich 
verder in de rechtspraktijk zal (moeten) ontwikkelen. Het voert in het kader 
van deze verhandeling echter te ver om hierop uitgebreid in te gaan.57 
 

§ 3.4 Bewerkingen aan de grond 
 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat bij bewerkingen die plaatsvinden of hebben 
plaatsgevonden aan de grond, als bedoeld in art. 11 lid 1 onderdeel a Wet OB 
1968, moet worden gedacht aan fysieke handelingen, zoals het rooien van 
bomen en struiken, het dempen van sloten, egaliseren, afgraven en/of opho-
gen van gronden of het gedurende een bepaalde tijd voorbelasten van de 
bodem door middel van een zandlaag die later weer wordt verwijderd.58 Hier-
bij rijst de vraag of qua omvang een geringe bewerking reeds voldoende is of 
dat het moet gaan om een samenhangend geheel van werkzaamheden. Om-
dat het niet ondenkbaar is dat een dergelijke geringe bewerking niettemin een 
perceel geschikt voor bebouwing maakt, is door de staatssecretaris voorge-
steld om elke fysieke werkzaamheid aan de grond als bewerking aan te mer-
ken, mits uiteraard het een bewerking is met het oog op de bebouwing van de 
grond. Eén enkele bewerking – of een aanvang daarmee maken – is vol-
doende om de grond als vervaardigd te kunnen merken.59 Of hiermee gebro-
ken is met het tijdens de wetswijziging van 11 juli 1997 door de Hoge Raad 
gewezen arrest 23 april 1997,60 waarin werd overwogen dat het storten van 
11 kubieke meter zand op een terrein van 4 hectare geen bewerking of voor-
ziening vormde dat van een vervaardigd goed moest worden gesproken, is 
mij niet geheel duidelijk. Dit omdat in de memorie van toelichting bij het wets-
voorstel ook is bepaald dat onderdeel a van art. 11 lid 4 Wet OB 1968 is ge-
baseerd op het begrippenkader dat de Hoge Raad hanteerde bij de uitleg van 
het begrip bouwrijp maken.61  
 
 
 

                                            
56

 Kamerstukken II 1995/96, 24 703, nr. 3, p. 5-6; zie ook het besluit nr. CPP2008/137M van de Staats-

secretaris van Financiën van 14 juli 2009. 
57

 Volstaan wordt derhalve met een verwijzing naar Smits-Schols 2008, p. 315-317. 
58

 Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 9. 
59

 Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 9. 
60

 HR 23 april 1997, BNB 1997/262 (m.nt Van Zadelhoff). 
61

 Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3. Van Zadelhoff merkt in zijn noot bij bedoeld arrest in ieder 
geval op dat gelet op de ruime invulling van het begrip ‘bewerken’ onder de huidige wetgeving het 
storten van 11 kubieke meter zand moet kunnen leiden tot een bouwterrein. Anders: Van der Paardt, 
par. 6.2.6.  
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Slopen: een bewerking aan de grond? 
De vraag die opkomt is in hoeverre slopen van bestaande bebouwing een 
bewerking kan zijn aan de grond. Tot aan het verschijnen van het Jeugdhon-
karrest62 werd in de praktijk veelal aangenomen dat sloop van opstallen met 
het oog op bebouwing grond inderdaad zou kunnen leiden tot een bouwter-
rein. In deze zaak die leidde tot dit arrest was het de gemeente Krimpen aan 
den IJssel die een perceel grond leverde, nadat zij de daarop staande opstal-
len, die door brand onherstelbaar waren beschadigd, had gesloopt, de fun-
damenten had verwijderd en de daardoor ontstane gaten had gevuld met 
zand. Het perceel werd gekocht met het oog op verkaveling, verkoop en be-
bouwing met woningen. Partijen hield verdeeld het antwoord op de vraag of 
het volledig slopen van de aanwezige opstallen in beginsel steeds een be-
werking is aan de grond met het oog op bebouwing daarvan. Onder verwijzing 
naar de hiervoor besproken wetsgeschiedenis63 oordeelt de Hoge Raad in 
navolging van Hof Den Haag:64 

 
‘dat de levering van door sloop van de aanwezige opstallen tot stand 
gekomen onbebouwde grond ten aanzien waarvan vervolgens geen 
handelingen zijn verricht als bedoeld in artikel 11, lid 4, letters a tot en 
met d, van de Wet, niet uitgezonderd is van de vrijstelling als bedoeld 
in artikel 11, lid 1, letter a, van de Wet. Voorzover het middel voorts be-
toogt dat met betrekking tot het verwijderen van de fundering en het 
met zand vullen van gaten uitsluitend een relatie kan worden gelegd 
met de toekomstige bebouwing van de grond, faalt het eveneens. ’s 
Hofs oordeel dat het vullen van de door het verwijderen van de funde-
ring ontstane gaten in het perceel in dit verband te beschouwen is als 
(de laatste) sloophandelingen, is een oordeel van feitelijke aard, dat in 
cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst. Het is ook niet on-
begrijpelijk.’ 

 
Volgens het hof waren de sloopwerkzaamheden uitsluitend verricht met het 
oog op het slopen van de opstallen. Dat wil zeggen: op het tot stand brengen 
van onbebouwde grond. In zijn noot bij het Jeugdhonk-arrest merkt Van Za-
delhoff op dat uit de hiervoor geciteerde overwegingen naar zijn oordeel niet 
kan worden afgeleid dat het slopen van opstallen niet tot een bouwterrein kan 
leiden. Het oogmerk van een dergelijke handeling is volgens Van Zadelhoff 
namelijk bepalend voor de vraag of al dan niet een bouwterrein ontstaat.65 De 
procedure had volgens hem namelijk tot een andere uitkomst geleid, indien 
de gemeente de sloop niet (alleen) uit veiligheidsoverwegingen, maar (mede) 
met het oog op toekomstige bebouwing had verricht. Dit is min of meer ook 
hoe de praktijk met de uitspraak omsprong; de uitspraak van de Hoge Raad 
werd nog niet beschouwd als een nieuwe visie op het ontstaan van een bouw-

                                            
62

 HR 10 augustus 2001, BNB 2001/401. 
63

 Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 9 lijken toch anders te suggereren: ‘Bij sloop van een 

gebouw inclusief de fundering – waardoor onbebouwde grond ontstaat – is reeds ingevolge artikel 11, 
eerste lid, onder 1º van de wet, sprake van een vervaardigd goed, gelet op de wijziging in de betekenis 
van het goed in het maatschappelijke verkeer.’  
64

 R.o. 3.4 en 3.5. 
65

 In dezelfde zin W.A.P. Nieuwenhuizen in zijn aantekening bij dit arrest (NTFR 2001/1179).  
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terrein na sloop.66 In later verschenen literatuur en de lagere jurisprudentie 
heerste er verdeeldheid over de uitleg van het Jeugdhonk-arrest.67 Het werd 
grofweg op twee manieren uitgelegd: ofwel (i) het subjectieve oogmerk is 
beslissend (in het jeugdhonkarrest werd niet met het oog op bebouwing maar 
met het oog op de veiligheid gesloopt), ofwel (ii) de sloopwerkzaamheden 
kunnen, los van het subjectieve sloopoogmerk, nooit tot het ontstaan van een 
bouwterrein leiden, omdat sloop geen bewerking aan de grond is in de zin van 
art. 11 lid 4 onderdeel a Wet OB 1968.  
 
Duidelijkheid kwam met de Hoge Raad-arresten van 14 november 2008.68 
Anders dan in het Jeugdhonkarrest werden in deze zaken de sloopwerk-
zaamheden niet verricht met het oog op veiligheid, maar met het oog op de 
bebouwing van de grond. Zo werd in HR 14 november 2008, BNB 2009/31 
een perceel grond geleverd in het kader van de realisering van een bouwplan. 
Het zich op het perceel bevindende schoolgebouw werd vóór de levering door 
en voor rekening van de verkoper geheel gesloopt. Hierbij werden de funde-
ringen verwijderd, de grond gezuiverd en werd deze geëgaliseerd. Hof Den 
Bosch had geoordeeld dat in dat geval sprake was van de levering van een 
bouwterrein in de zin van art. 11 lid 4 Wet OB 1968 en dat de verkrijging er-
van was vrijgesteld van overdrachtsbelasting. In cassatie betoogde de 
Staatssecretaris van Financiën dat de sloop van de oude opstallen op het 
perceel geen bewerking kon zijn aan de grond als bedoeld in art. 11 lid 4 
onderdeel a Wet OB 1968. De Hoge Raad kon zich niet in dit betoog vinden, 
omdat het hof zijn oordeel volgens de Hoge Raad had gebaseerd op de activi-
teiten die ná de sloop aan de onbebouwde grond waren verricht, zoals de 
zuivering van de grond en de egalisatie van de grond.69 Deze activiteiten 
vonden plaats met het oog op de bebouwing van de grond. Hierbij merkt de 
Hoge Raad nog op dat bij de beoordeling van het motief van de bewerkingen 
die aan de onbebouwde grond hadden plaatsvonden, betekenis mocht wor-
den toegekend aan het motief waarmee de sloop van de opstallen had 
plaatsgevonden, zijnde nieuwbouw.  
 
Uitsluitsel kwam met het onlangs gewezen Hoge Raad-arrest van 9 septem-
ber 2011.70 Het betrof hier een Don Bosco-achtige situatie. Belanghebbende 
kocht eind 2006 van de gemeente Maasdriel een perceel grond, waarop op 
dat moment nog een gebouw stond dat voorheen als bibliotheek had gediend. 
Naast het gebouw bevond zich een openbaar, bestraat parkeerterrein. Omdat 
belanghebbende de intentie had om op het perceel nieuwbouwwoningen, 
eventueel in combinatie met kantoren en parkeerfaciliteiten, te realiseren, 

                                            
66

 Reugebrink/Van Hilten & Van Kesteren 2005, p. 248 e.v. 
67

 Voor een uitgebreide uiteenzetting verwijs ik naar de conclusie van A-G Wattel bij HR 14 november 
2008, BNB 2009/31. 
68

 HR 14 november 2008, BNB 2009/31 (overdrachtsbelastingzaak) en HR 14 november 2008, BNB 
2009/30 (btw-zaak). 
69

 Hierbij kan worden afgevraagd op welk moment de sloopwerkzaamheden (met het oog op het tot 
stand brengen van onbebouwd terrein) zijn voltooid en is aangevangen met bewerkingen aan de grond 
(met het oog op de bebouwing). Het lijkt mij dat dit sterk feitelijk van aard is en afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval. 
70

 HR 9 september 2011, V-N 2011/44.13. 
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werd met de gemeente overeengekomen dat de feitelijke levering van het 
verkochte zou geschieden in bouwrijpe staat. Hiertoe zou de gemeente zorg 
dragen voor de sloop van het gebouw, alsmede voor de verwijdering van de 
bestrating van het parkeerterrein. Net als in de Don Bosco-zaak werd ook hier 
de koopprijs verhoogd met de sloopkosten. Vervolgens heeft de gemeente 
het gebouw volledig doen slopen, waarop het perceel aan belanghebbende 
werd geleverd. Op dat moment was het parkeerterrein nog steeds in gebruik 
(dat later nog wel door de gemeente zou worden verwijderd) en was er nog 
geen bouwvergunning aan belanghebbende verleend. Na de levering werd 
het gedeelte van het perceel waarop het gebouw had gestaan in opdracht en 
voor rekening van belanghebbende geëgaliseerd. Belanghebbende stelde 
zich op het standpunt dat de gemeente aan hem een bouwterrein geleverd 
had in de zin van art. 11 lid 4 Wet OB 1968 en deed een beroep op de sa-
menloopvrijstelling overdrachtsbelasting. Onder verwijzing naar HvJ EU Don 
Bosco en de hiervoor aangehaalde nationale rechtspraak oordeelde Hof Arn-
hem dat de gemeente weliswaar een onbebouwd terrein aan belanghebbende 
had geleverd, maar dat dit onbebouwd terrein niet kon worden aangemerkt 
als een bouwterrein. Dit omdat de sloop van het gebouw en de verwijdering 
van de bestrating van het parkeerterrein niet konden worden beschouwd als 
werkzaamheden als bedoeld in art. 11 lid 4 onderdeel a Wet OB 1968.71 In 
antwoord hierop overweegt de Hoge Raad dat het vaste rechtspraak is dat 
art. 11 lid 4 onderdeel a Wet OB 1968 zo moet worden uitgelegd dat de bij 
gehele sloop van een gebouw vrijkomende grond eerst dan kan worden aan-
gemerkt als bouwterrein, indien na sloop van het gebouw bewerkingen aan de 
grond hebben plaatsgevonden met het oog op nieuwe bebouwing. De sloop 
zelf is volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad geen bewerking aan de 
grond, ook niet indien de sloop is verricht met het oog op latere nieuwbouw op 
de vrijkomende grond. Hiermee bevestigt de Hoge Raad dus dat wat hij in het 
verleden kennelijk bedoeld heeft te zeggen: ongeacht het sloopoogmerk kun-
nen sloopwerkzaamheden nooit tot het ontstaan van een bouwterrein leiden, 
juist vanwege het feit dat art. 11 lid 4 onderdeel a Wet OB 1968 niet omvat 
bewerkingen van een bebouwd terrein die een onbebouwd terrein tot resultaat 
hebben gehad.  
 
Het vermeende uitsluitsel lijkt echter als sneeuw voor de zon te verdwijnen. 
Anders dan in de Don Bosco-procedure, waar de zaak werd verwezen naar 
Hof Den Haag, vraagt de Hoge Raad zich hier openlijk af of deze opvatting in 
het licht van (nota bene) HvJ EU Don Bosco wel in overeenstemming is met 
de Btw-richtlijn. Ik proef uit de bewoordingen van het arrest dat de Hoge Raad 
niet zo zeer het antwoord op de vraag of sloopwerkzaamheden een bewer-
king kunnen zijn aan de grond ex art. 11 lid 4 onderdeel a Wet OB 1968 in 
twijfel trekt (dit staat nu wel vast), maar zich veeleer afvraagt of, nu vaststaat 
dat de sloopwerkzaamheden zijn verricht met het oog op nieuwbouwplan-
nen,72 dit criterium aan de kwalificatie van bouwterrein in de weg mag staan. 
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Met andere woorden: slopen blijft geen bewerking aan de grond, maar de 
vraag is of art. 11 lid 4 onderdeel a Wet OB 1968 in de toets of sprake is van 
een bouwterrein mag worden ‘gepasseerd’ vanwege strijdigheid met het unie-
recht. Hierover meer in hoofdstuk 4 van deze verhandeling.  
 

§ 3.5 Voorzieningen uitsluitend dienstbaar aan de grond 
 

Op basis van onderdelen b en c van art. 11 lid 4 Wet OB 1968 kan onbe-
bouwde grond ook als bouwterrein worden aangemerkt als er bepaalde fysie-
ke voorzieningen aan of in de nabijheid van de grond worden of zijn getroffen. 
De grond zelf hoeft daarbij dus geen bewerkingen te hebben ondergaan, 
omdat eerst de bedoelde voorzieningen worden aangebracht of omdat derge-
lijke bewerkingen niet nodig zijn, aangezien het gaat om grond die van nature 
geschikt is om te worden bebouwd. Net als bij onderdeel a (zie hierboven) 
geldt voor de onderdelen b en c dat het treffen van één enkele voorziening – 
of een aanvang daarmee maken – in principe voldoende is om de grond als 
vervaardigd aan te merken.73 
 
In de parlementaire geschiedenis worden als voorbeelden van voorzieningen 
die uitsluitend dienstbaar zijn aan een te leveren stuk onbebouwde grond 
genoemd de zij-aansluiting op een hoofdriool (standpijpen en/of uitleggers) of 
op een hoofdleiding ten behoeve van een centrale antenne, elektriciteit, gas 
en/of water. Ook een zij-aansluiting op een hoofdriool die is aangebracht ‘voor 
het geval dat' (lees: met het oog op een eventuele toekomstige bebouwing) 
kan worden beschouwd als een voorziening die uitsluitend dienstbaar is aan 
de grond. Overigens is niet van belang of de voorziening is aangebracht in of 
tot aan het perceel, dan wel of de voorziening zelfs het perceel nog niet heeft 
bereikt.74 
 
Tot slot merk ik in dit kader op dat, zoals ook volgt uit de tekst van art. 11 lid 4 
Wet OB 1968, de voorzieningen moeten zijn aangelegd met het oog op be-
bouwing. Hieruit volgt dat voorzieningen, die zijn getroffen ten behoeve van in 
het verleden gestichte bouwwerken die nadien zijn gesloopt, niet onder art. 11 
lid 4 onderdeel b Wet OB 1968 vallen.75 

 
§ 3.6 Voorzieningen in de omgeving van de grond 
 

Daar waar onderdelen a en b een codificatie zijn van het begrippenkader dat 
de Hoge Raad in het verleden hanteerde bij de uitleg van het begrip ‘bouwrijp 
maken’, betreft onderdeel c (het treffen van voorzieningen in de omgeving van 
de onbebouwde grond) de ‘reparatie’ van het St.-Oedenrodearrest.76 Uit dit 
arrest volgt dat bij ‘voorzieningen in de omgeving van de grond’ met name 

                                                                                                                             
kantoorontwikkeling met parkeerfaciliteit op het maaiveld of in een kelder. Aldus werd aan het in art. 11 
lid 4 Wet OB 1968 bedoelde oogmerkvereiste voldaan. 
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 Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 10. 
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 Zie onder andere Hof Den Bosch 13 december 2002, nr. 00/00268 en Hof Arnhem 8 juni 2010, nr. 
09/00361. 
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 Zie uitgebreid § 3.2 van deze verhandeling.  
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moet worden gedacht aan in het kader van een bestemmingsplan aangelegde 
infrastructurele voorzieningen. De wetsgeschiedenis verduidelijkt: het moet 
gaan om voorzieningen die niet dienstbaar zijn aan één perceel, maar aan 
meer percelen. Als voorbeelden worden genoemd algemene voorzieningen 
die nodig zijn voor de realisering van een bestemmingsplan of een bepaalde 
bouwfase (denk aan een bouwstraat of een installatie die, met het oog op de 
bebouwing, grond bemaalt) en gemeenschapsvoorzieningen (denk aan open-
baar groen, wegen, trottoirs, pleinen, bruggen en de daarbij behorende ver-
keersvoorzieningen). Wat de gemeenschapsvoorzieningen betreft moet het – 
logischerwijs – gaan om voorzieningen die ook voor anderen dan de gebrui-
kers van de te leveren onbebouwde grond nut afwerpen.77  
  
Wellicht ten overvloede merk ik op dat ook hier sprake moet zijn van een 
verband tussen de voorzieningen en het oogmerk van toekomstige bebou-
wing.78 Voorzieningen waarbij een dergelijk verband ontbreekt zijn bijvoor-
beeld een elektriciteitscentrale, een zwembad, een sporthal, een sportveld, 
een gemeenschapscentrum, een raadhuis en brandweervoorzieningen.79  
 

§ 3.7 Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit  
 

Ingevolge art. 11 lid 4 onderdeel d Wet OB 1968 wordt onbebouwde grond, 
ter zake waarvan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als be-
doeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht80 is verleend met het oog op de bebouwing van de grond,81 
aangemerkt als vervaardigd. Anders dan onderdelen a, b en c, die vervaardi-
gingshandelingen impliceren, is dit het enige formele criterium van art. 11 lid 4 
Wet OB 1968. Zodoende wordt ook aansluiting gevonden bij het begin van 
het vervaardigingsproces.  
 
Blijkens de wetgeschiedenis strekkende tot invoering van art. 11 lid 4 Wet OB 
1968 speelt de bouw-(beter: omgevings)vergunning met name een rol in de 
zogenoemde complexgewijze benadering. In die benadering is het gewenst 
dat alle tot een complex behorende percelen reeds in een vroeg stadium 
dezelfde betekenis voor de btw verkrijgen. Eén omgevingsvergunning die is 
verleend voor op één perceel liggende te bebouwen kavels voorkomt dus dat 
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kopers van sommige kavels zonder btw geleverd krijgen en kopers van ande-
re kavels met btw.  

 

§ 3.8 Met het oog op de bebouwing van de grond 
 

Uit het voorgaande blijkt dat de levering van een onbebouwd terrein, waaraan 
vervaardigingshandelingen, als bedoeld in art. 11 lid 4 onderdelen a, b en c 
Wet OB 1968, of ten aanzien waarvan een omgevingsvergunning, als bedoeld 
in art. 11 lid 4 onderdeel d Wet OB 1968 is afgegeven, niet vanzelfsprekend 
aan heffing van btw is onderworpen. Hiervoor is vereist dat een en ander 
moet hebben plaatsgevonden ‘met het oog op de bebouwing van de grond’.82 
Achterliggende gedachte van deze zinsnede is onder meer dat wordt voorko-
men dat onbebouwde grond (i) waaraan bewerkingen hebben plaatsgevon-
den met het oog op de teelt van gewassen of (ii) die van nature geschikt is om 
te worden bebouwd en ten aanzien waarvan voorzieningen zijn getroffen,83 
zonder meer van de btw-vrijstelling wordt uitgesloten.84  
 
De bewoordingen ‘met het oog op de bebouwing van de grond’ waren nog 
kort onderwerp van discussie. Deze zinsnede zou naar de mening van de 
leden van de VDD-fractie problemen opleveren vanwege de subjectiviteit 
ervan. De situatie zou zich volgens hen namelijk kunnen voordoen dat iemand 
grond bewerkt, of meent dat de grond bewerkt is ‘met het oog op’ en de grond 
met btw levert, terwijl de kopende partij helemaal niet van plan is om de grond 
te bebouwen.85 In zijn wat ontwijkende reactie hierop vraagt de Staatssecreta-
ris van Financiën zich af ‘of het veel zal voorkomen dat een koper die hele-
maal niet van plan is grond te gaan bebouwen, bereid is daarvoor zoveel 
extra te betalen, niet alleen als gevolg van de BTW maar ook als gevolg van 
het feit dat het door de verkoper als (doorgaans duurdere) bouwgrond wordt 
verkocht.’86  
 
Na een tijd van stilte is deze discussie met het verschijnen van het arrest van 
de Hoge Raad van 9 september 2011 nieuw leven ingeblazen. In zijn noot bij 
deze uitspraak vraagt Sanders zich af welk criterium nu de doorslag moet 
geven: een objectief of een subjectief criterium?87 Zo vraagt hij: ‘Is voor ver-
schuldigdheid van btw voldoende dat wordt vastgesteld dat op het moment 
dat het belastbaar feit plaatsheeft het plan bestaat (bijvoorbeeld ‘X is voorne-
mens …’) het verworven goed te bebouwen of moet dat voornemen ook wor-
den gedragen door de feiten?’ Sanders lijkt te kiezen voor een tussenweg: bij 
betwisting van de (gestelde) bestemming dient de leverancier, als meest 
gerede partij, de bestemming te staven. Hoewel ik me afvraag of de leveran-
cier (alleen) inderdaad de meest gerede partij hiervoor is, ben ik het met hem 
eens dat het enkel stellen van het voornemen onvoldoende is, omdat de ob-
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 Bovendien, zoals ook blijkt het HvJ EU Gemeente Emmen, geldt dat een terrein bestemd moet zijn 
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jectiviteit van de heffing anders in het gedrang zou komen. De (subjectieve) 
bestemming is met andere woorden vatbaar voor (objectief) bewijs. De vraag 
is wat dan als bewijs zou kunnen dienen. Dit is naar mijn mening vormvrij. Zo 
meen ik uit bovenbedoelde reactie van de staatssecretaris te kunnen opma-
ken dat de bereidheid van een koper om extra te betalen voor onbebouwde 
grond reeds als bewijs zou kunnen dienen. Om het iets ‘dichter bij huis te 
zoeken’ kan daarnaast worden gedacht aan de criteria van art. 11 lid 4 Wet 
OB 1968 zelf, die in mijn optiek onder omstandigheden ook als (aanvullend) 
bewijs doorgaan. Zoals in het kader van de omgevingsvergunning reeds op-
gemerkt suggereert het aanvragen hiervan een intentie tot bebouwing. Het-
zelfde geldt voor de bewerkingen aan de grond of het treffen van voorzienin-
gen ten aanzien of in de nabijheid van de grond. Voorts zou in bepaalde situa-
ties zelfs kunnen worden gedacht aan het slopen van reeds bestaande be-
bouwing, waarbij, ook in zijn algemeenheid, ter (verdere) staving van het 
oogmerk kan worden gezocht in dat wat tussen partijen (schriftelijk) is over-
eengekomen.  

 

§ 3.9 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij de nationale invulling van het begrip bouwter-
rein. Net als onder het unierecht dient er allereerst sprake te zijn van een 
onbebouwd terrein. Dit is niet altijd even eenvoudig te bepalen, bijvoorbeeld 
indien zich bepaalde constructies op of in de grond bevinden. In mijn optiek is 
pas dan sprake van een onbebouwd terrein als dergelijke constructies niet 
(meer) de functie van een bouwwerk (kunnen) vervullen. Bijzondere proble-
matiek doet zich voor in Don Bosco-achtige situaties. In die gevallen moet 
worden onderzocht wat het onderwerp van levering is (bebouwd of onbe-
bouwd terrein). Daarnaast mag een terrein niet tot een gebouw behoren wil 
het als onbebouwd kunnen doorgaan. Vervolgens is aandacht besteed aan de 
nationale vervaardigingscriteria. In het bijzonder is stilgestaan bij de vraag of 
slopen een bewerking aan de grond kan zijn. Geconcludeerd is dat slopen, 
ongeacht het oogmerk, geen vervaardigingshandeling kan zijn. Tot slot kent 
ook de wet het vereiste dat onbebouwde grond bestemd moet zijn om te wor-
den bebouwd wil het kunnen kwalificeren als bouwterrein. Zo dienen de ver-
vaardigingshandelingen of de afgifte van een omgevingsvergunning te heb-
ben plaatsgevonden met het oog op bebouwing. Dit is een subjectief criterium 
dat naar objectieve maatstaven moet worden getoetst. 
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Hoofdstuk 4 De verhouding tussen het unierecht en 
het nationale recht 

 
§ 4.1 Algemeen 
 

Na aandacht te hebben besteed aan de unie- en nationaalrechtelijke invulling 
van de levering van een bouwterrein, wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij de 
verhouding tussen het unierecht en het nationale recht. Hierbij kan het on-
langs door de Hoge Raad gewezen arrest van 9 september jl., waarin de 
Hoge Raad heeft beslist om ter zake naar de mening van het HvJ EU te vra-
gen, niet onbesproken blijven. Aan de orde komt onder meer de vraag of de 
Wet OB 1968 al dan niet in strijd is met de Btw-richtlijn (§ 4.2) en, mocht dit 
het geval zijn, hoe deze strijdigheid kan worden opgelost (§ 4.3). Ten slotte 
volgt een conclusie (§ 4.4).  

 
§ 4.2 Strijdigheid of richtlijnconforme uitleg? 
 

In § 3.4 van deze verhandeling heb ik in het kader van de vraag of slopen een 
bewerking kan zijn aan de grond in de zin van art. 11 lid 4 onderdeel a Wet 
OB 1968 reeds kort stilgestaan bij het op 9 september 2011 door de Hoge 
Raad gewezen arrest.88 Hierbij heb ik aangegeven dat in dit arrest de vraag is 
opgekomen of en zo ja, in hoeverre, de heersende rechterlijke opvatting in 
overeenstemming is met de Btw-richtlijn, nu in casu vast kwam te staan dat 
de door de verkoper verrichte sloopwerkzaamheden hadden plaatsgevonden 
met het oog op nieuwbouwplannen. Omdat het de uitlegging van EU-recht 
betreft, besloot de Hoge Raad (mijns inziens terecht) om de volgende vraag 
aan het HvJ EU voor te leggen: 
 

‘Moet artikel 135, lid 1, letter k, van de BTW-richtlijn 2006 in samen-
hang gelezen met artikel 12, leden 1 en 3, van die richtlijn, zo worden 
uitgelegd dat in elk geval niet van btw mag zijn vrijgesteld de levering 
van een onbebouwd terrein dat is ontstaan door sloop van daarop 
staande bebouwing, welke sloop is verricht met het oog op nieuw-
bouw? 

 
Zoals reeds aangegeven vertoont deze zaak vele overeenkomsten met de 
Don Bosco zaak: zo is ook hier de samenloopvrijstelling ex art. 15 lid 1 on-
derdeel a WBR onderwerp van geschil, moet worden aangenomen dat de 
gemeente aan belanghebbende onbebouwde grond heeft geleverd89 en rijst 
de (ham)vraag of deze grond op het moment van (op)levering kwalificeerde 
als een bouwterrein in de zin van art. 11 lid 4 Wet OB 1968. Reden voor deze 
vergelijking is dat bij mij de vraag opkomt waarom de Hoge Raad nu pas en 
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niet reeds drie maanden eerder in de Don Bosco-zaak de hierboven aange-
haalde vraag aan het HvJ EU heeft gesteld, nu ook deze zaak zich daarvoor 
in mijn optiek prima zou hebben geleend. De overwegingen van de Hoge 
Raad worden mij jammer genoeg niet geheel duidelijk. Wellicht dat de reden 
hiervoor is geweest dat de feiten ten aanzien van de status van de grond in 
de Don Bosco-zaak nog niet helemaal waren uitgekristalliseerd (de Hoge 
Raad heeft die zaak immers verwezen naar Hof Den Haag ter beantwoording 
van de vraag of zogenoemde nasloopse handelingen ex artikel 11 lid 4 on-
derdeel a, b of c hebben plaatsgevonden), terwijl dit in onderliggende zaak 
wel duidelijk was. Althans, vaststaat dat pas ná de levering de grond in op-
dracht en voor rekening van belanghebbende is geëgaliseerd.90 Of is de re-
den geweest dat de Hoge Raad in onderhavige zaak, anders dan in de Don 
Bosco-zaak, ondanks de verwijzing naar HvJ EU Don Bosco, helemaal geen 
samengestelde prestatie ziet? Hier valt, gelet op de vraagstelling van de Hoge 
Raad, wel wat voor te zeggen. Gesproken wordt namelijk van de levering van 
een onbebouwd terrein dat is ontstaan door sloop van de bestaande bebou-
wing. Niet gevraagd wordt naar de btw-gevolgen van de levering van een 
onbebouwd terrein waarbij de opstallen worden gesloopt. De vraag die dan 
opkomt is dus in hoeverre de uitkomst in de onderhavige zaak tevens die van 
Don Bosco zal raken. Wat als het HvJ EU zou oordelen dat de levering van 
onbebouwde grond, die is ontstaan na sloop van bestaande bebouwing, wel-
ke sloop is verricht met het oog op nieuwbouw, inderdaad niet van de btw-
vrijstelling mag worden uitgesloten? Zou dit in de Don Bosco-zaak dan ook tot 
gevolg moeten hebben dat de standaardlevering (of oplevering) verplicht btw-
belast zou moeten zijn? Omdat voornoemde prejudiciële vraag in wezen ziet 
of de in artikel 11 lid 4 Wet OB genoemde criteria wel of niet in overeenstem-
ming zijn met de Btw-richtlijn, zou deze vraag naar mijn mening positief moe-
ten worden beantwoord. Bovendien zou hiermee de problematiek rondom de 
vraag op welk moment moet zijn voldaan aan de criteria van art. 11 lid 4 Wet 
OB 1968 om te kunnen spreken van een bouwterrein (wat is het toetsings-
moment?)91 grotendeels worden weggenomen. 
 
Het is een open deur intrappen om te zeggen dat er een glazen bol bestaat 
voor uitspraken van het HvJ EU, maar het antwoord op de prejudiciële vraag 
lijkt toch enigszins voor de hand te liggen. Onder verwijzing naar HvJ EU 
Gemeente Emmen, waaruit blijkt dat (i) enkel de levering van onbebouwde 
terreinen, die niet als ondergrond voor een opstal bestemd zijn, moeten wor-
den vrijgesteld van btw, en (ii) de bewerkingen die deze terreinen al dan niet 
hebben ondergaan hierbij niet van belang zijn, komt het mij voor dat de leve-
ring van de onbebouwde grond in casu moet worden uitgezonderd van de 
vrijstelling ex art. 135 lid 1 letter k Btw-richtlijn.  
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Ook Van Hilten lijkt deze mening te zijn toegedaan. In pt. 4.20 van haar con-
clusie bij HR 10 juni 2011, nr. 41 510bis (Don Bosco), waaraan, zoals gezegd, 
een soortgelijk feitencomplex ten grondslag lag, stelt zij stellig:  
 

‘In aanmerking nemend dat in casu vaststaat dat de onroerende zaak 
(na de sloop) bestemd was om te worden bebouwd met nieuwe pan-
den, hetgeen kennelijk ook daadwerkelijk gebeurd is (…), en gezien de 
hiervóór aangehaalde overwegingen uit de arresten Don Bosco en 
Gemeente Emmen, meen ik dat in casu buiten elke redelijke twijfel is 
dat aan belanghebbende een bouwterrein in de zin van artikel 4, lid 3, 
onder b, van de Zesde richtlijn is geleverd [cursivering; BH]. Dat bete-
kent dat de levering dus niet onder het bereik van de vrijstelling van ar-
tikel 13B, onder h, van die richtlijn valt.’ 

 
Stel dat de voorliggende prejudiciële vraag inderdaad op een dergelijke wijze 
door het HvJ EU wordt beantwoord. De vraag die zich dan aandoet is of 
daarmee (automatisch) is komen vast te staan dat de Wet OB 1968 in strijd is 
met de Btw-richtlijn. Gelet op de overwegingen van de Hoge Raad lijkt het 
erop dat hij dit inderdaad voorstaat. Het stellen van de vraag zou in casu 
bovendien anders weinig nut dienen, nu reeds door de Hoge Raad is vastge-
steld dat de sloopwerkzaamheden niet tot gevolg hebben gehad dat een 
bouwterrein is ontstaan, omdat slopen eenmaal geen bewerking aan de grond 
is.  
 
A-G Van Hilten pleit, althans in de Don Bosco-zaak, echter voor een richtlijn-
conforme uitleg van art. 11 lid 4 Wet OB 1968.92 Ter onderbouwing verwijst zij 
onder meer naar Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 5. p. 4, waarin door de 
Staatssecretaris van Financiën is gesteld:  
 

‘Het is mijn overtuiging dat (…) wordt aangesloten bij de doelstelling 
van de btw-heffing op onroerende zaken als is voorzien in de Zesde 
richtlijn.’ 

 
Van Hilten neemt voorts in aanmerking dat het vaste rechtspraak van het HvJ 
EU is om een nationale wet zoveel als mogelijk richtlijnconform uit te leggen, 
ervan uitgaande dat de betreffende lidstaat de bedoeling heeft gehad ten volle 
uitvoering te geven aan de uit de betrokken richtlijn voortvloeiende verplich-
tingen (zie hierboven).93 De jurisprudentie van de Hoge Raad, zoals uiteenge-
zet in § 3.4 van deze verhandeling, de in deze paragraaf besproken zaak 
hieronder begrepen, doet hieraan volgens A-G van Hilten niets af. Bovendien 
heeft de Hoge Raad al eerder in het zogenoemde Dijkarrest voor een richtlijn-
conforme uitleg gepredikt:94 
 

‘De Nederlandse regeling, zoals neergelegd in artikel 11, lid 1, letter a, 
onder ten eerste, juncto artikel 11, lid 4, van de Wet, geeft, naar niet 

                                            
92

 Conclusie van A-G Van Hilten bij HR 10 juni 2011, nr. 41 510bis (Don Bosco), pt. 4.26-4.33.  
93

 Vgl. HvJ EU 16 december 1993, zaak C-334/92 (Wagner Miret).  
94

 HR 24 december 2004 BNB 2005/124 (Dijkarrest).  
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voor redelijke twijfel vatbaar is, een voldoende waarborg ter verzeke-
ring van de doelstelling van artikel 13, B, letter h, van de Zesde richt-
lijn.’ 

 
Hoewel richtlijnconforme uitleg mij doorgaans nauw aan het hart ligt en daar-
voor in gevallen van sloop met het oog op bebouwing gelet op het voorgaan-
de ook wat voor de zeggen valt, ben ik toch geneigd om aan te nemen dat het 
huidige art. 11 lid 4 Wet OB 1968, al dan niet ten dele, in strijd is met de Btw-
richtlijn. Ik ga terug naar HvJ EU Gemeente Emmen, waarin het HvJ EU met 
zoveel woorden heeft bepaald dat bewerkingen die terreinen hebben onder-
gaan niet relevant zijn voor de kwalificatie van onbebouwde grond als bouw-
terrein. Hieruit vloeit mijns inziens voort dat de mate van bouwrijpheid even-
min een rol speelt.95 Toch is dit wat onder de huidige wettekst gebeurt: zoals 
ook al in § 3.2 van deze verhandeling is aangegeven, zijn onderdelen a en b 
van art. 11 lid 4 Wet OB 1968 namelijk een weerspiegeling van het begrip-
penkader dat de Hoge Raad vroeger hanteerde bij de uitleg van het begrip 
bouwrijp maken.96 Hoe het antwoord van het HvJ EU op de hiervoor geciteer-
de prejudiciële vraag ook moge luiden, alleen al daarom staat art. 11 lid 4 Wet 
OB naar mijn mening op uiterst gespannen voet met de Btw-richtlijn. Over of 
deze strijdigheid ook zou gelden ten aanzien van onderdelen c en d ben ik 
minder stellig, zij het dat de wetgever ter reparatie van HR 21 november 
1990, BNB 1991/19 (St.-Oedenrode) het ‘vervaardigingsbegrip’ met onderdeel 
c heeft willen herstellen en, hoewel met enige moeite, gesteld zou kunnen 
worden dat het daarmee ook een handeling betreft strekkende tot het bouw-
rijp maken van het desbetreffend perceel. Een formeel criterium, zoals het 
beschikken over een bouwvergunning, lijkt mijns inziens daarentegen wel de 
toets aan de Btw-richtlijn te kunnen doorstaan. 
 
Gevolgen strijdigheid 
Strijdigheid van de Wet OB 1968 met de Btw-richtlijn zou in onderliggend 
geval tot gevolg (moeten) hebben dat belanghebbende naar eigen believen, 
door een beroep te doen op de Btw-richtlijn, de levering belast zou kunnen 
doen zijn met btw.97 De belangrijkste vraag is hiermee echter nog niet beant-
woord. Het venijn zit namelijk in de staart. Immers, indien moet worden aan-
genomen dat art. 11 lid 4 Wet OB 1968 (deels) in strijd is met de Btw-richtlijn 
en (in casu) niet richtlijnconform kan worden uitgelegd, moet worden gecon-
cludeerd dat de levering, ondanks voornoemde keuzemogelijkheid voor btw-
heffing, niet onder art. 11 lid 1 onderdeel a Wet OB 1968 zal vallen. Dit heeft 
tot gevolg dat de samenloopvrijstelling in het gedrang komt, omdat art. 15 lid 
1 onderdeel a WBR – onder voorwaarden – slechts vrijstelt de verkrijging 
krachtens een levering als bedoeld in art. 11 lid 1 onderdeel a onder 1° Wet 
OB 1968. Hoewel dit in mijn optiek niet de bedoeling kan zijn, lijkt heffing van 
overdrachtsbelasting een onoverkomelijk gevolg. 
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 Zie uitgebreid onderdeel 2.3 van deze verhandeling.  
96

 Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 2; zie ook HvJ EU 28 maart 1996, zaak C-468/93 (Ge-
meente Emmen), r.o. 13. 
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 Vgl. HvJ EU 19 januari 1982, zaak 8/81 (Marshall).  
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§ 4.3 Alternatieven 
 

Indien moet worden aangenomen dat de Wet OB 1968 (deels) in strijd is met 
de Btw-richtlijn, rijst de vraag hoe deze tegenstrijdigheid door de wetgever 
kan worden weggenomen. In dit verband zou de wetsgeschiedenis als inspi-
ratiebron kunnen dienen. Verschillende alternatieven hebben in het verleden 
de revue gepasseerd. Zo zou bijvoorbeeld in de wet vastgelegd kunnen wor-
den dat, zonder nadere concretisering, van de btw-vrijstelling wordt uitgeslo-
ten de levering van ‘onbebouwde maar tot bebouwing bestemde grond’. 
Hiermee wordt naar mijn mening zonder twijfel recht gedaan aan de jurispru-
dentie van het HvJ EU. Bezwaar hiertegen kan echter zijn dat een dergelijke 
bepaling te vaag is en geen gewenste duidelijkheid en zekerheid schept. In 
het verleden werd bijvoorbeeld door de Staatssecretaris van Financiën aan-
gegeven dat ‘tot bebouwing bestemd' te zeer de mogelijkheid zou bieden om 
de levering van grond zodanig in te kleden dat deze, afhankelijk van wat men 
wil, al dan niet met heffing van btw zou kunnen plaatsvinden. Nadere concre-
tisering en objectivering werd derhalve noodzakelijk geacht.98 Ervan uitgaan-
de dat formele criteria niet in strijd zouden zijn met het Europese recht (zie 
hierboven), kan deze concretisering en objectivering bijvoorbeeld worden 
gevonden door aansluiting te zoeken bij een omgevingsvergunning voor een 
bouwactiviteit of een bestemmingsplan. In het verleden werd als belangrijk 
bezwaar aangevoerd dat het in de praktijk voorkomt dat (bouwrijpe) grond 
wordt geleverd vooruitlopend op definitieve formele besluitvorming, met als 
gevolg dat een dergelijke levering zal zijn vrijgesteld van btw.99 Dit bezwaar 
zou echter minder groot als de belastbaarheid aansluit bij een administratieve 
fase die dichter ligt bij de fase waarin een aanvang wordt gemaakt met het 
geschikt maken van de grond voor bebouwing. Bij sloop met het oog op be-
bouwing kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een omgevingsvergunning 
voor slopen.  
 
Rechtsvergelijking 
Daar waar onze buurlanden, België en Duitsland, bij gebreke aan een natio-
naal bouwterreinbegrip, alle leveringen van een niet bij een gebouw behorend 
terrein vrijstellen van btw,100 zou wat dat betreft Frankrijk als voorbeeld geno-
men kunnen worden. Het antwoord op de vraag of naar Frans recht sprake is 
van een bouwterrein is sinds 9 maart 2010 volledig afhankelijk van de kwalifi-
catie die het Frans ruimtelijk ordeningsrecht aan onbebouwde grond toekent, 
terwijl het voorheen de intentie was die telde. Dit criterium is onder Frans 
recht tot in detail uitgewerkt.101 Zo zal onder huidig Frans recht de levering 
van een perceel onbebouwde grond, dat zich bevindt in een stedelijk gebied, 
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 Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 4.  
99

 Kamerstukken II 1993/94, 23 638, nr. 3, p. 5.  
100

 Voor België verwijs ik naar art. 1 § 9 en art. 44 § 3 onder 1º BTW-wetboek. Voor Duitsland verwijs ik 
naar § 4 Abs. 9 Satz a Umsatzsteuergesetz. Met het niet btw-belasten van bouwterreinen handelen 
België en Duitsland mijns inziens mogelijk in strijd met de Btw-richtlijn, vanwege het toch – min of meer 
– dwingende karakter van de richtlijntekst. De reden voor het niet belasten van bouwterreinen (of 
Baugrundstücke) is overigens dat in beide landen ter zake van de overdracht van onroerende zaken 
registratierechten verschuldigd is en cumulatie met btw niet wenselijk wordt geacht. Opteren voor een 
btw-belaste levering is niet mogelijk. 
101

 Ik verwijs naar article 257, I-2-1º du Code général des impôts (CGI).  
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veelal (als bouwterrein) van rechtswege belast zijn met btw. In andere gebie-
den, zoals agrarische of natuurgebieden, zal de levering van onbebouwde 
grond, afhankelijk van de bestemming die administratief aan deze grond is of 
wordt toegekend, wel of niet met btw belast kunnen zijn.  
 

§ 4.4 Conclusie 
 

Alleen al gelet op de onlangs door de Hoge Raad aan het HvJ EU gestelde 
prejudiciële vraag moet mijns inziens worden geconcludeerd dat de Wet OB 
1968 wat betreft de levering van een bouwterrein op gespannen voet staat 
met de Btw-richtlijn. Zoals blijkt uit het voorgaande zijn er voldoende argu-
menten voorhanden om tot (partiële) strijdigheid van art. 11 lid 1 onderdeel a 
en art. 11 lid 4 Wet OB 1968 te concluderen. Een richtlijnconforme uitleg is 
wenselijk, maar lijkt het onderspit te delven. Indien moet worden geconclu-
deerd dat de Wet OB 1968 (inderdaad) strijdig is met de Btw-richtlijn – het is 
wachten op de uitspraak van het HvJ EU – dan bestaat het risico dat art. 15 
lid 1 onderdeel a WBR in bepaalde situaties een dode letter blijkt. Hiervan zal 
sprake zijn als de levering van een onbebouwd terrein op basis van de Wet 
OB 1968 is vrijgesteld van btw, terwijl deze met een beroep op de Btw-richtlijn 
met btw in de btw-heffing zou kunnen worden betrokken. Teneinde de samen-
loopvrijstelling deelachtig te worden zal er immers een bouwterrein ex artikel 
11 lid 4 Wet OB 1968 moeten worden geleverd. Indien het in de praktijk bij 
een bepaalde transactie dus te doen is om deze samenloopvrijstelling, dan 
doet men er dus verstandig aan om ervoor te zorgen dat (ook na sloop) aan 
de voorwaarden van art. 11 lid 4 van de Wet OB 1968 wordt voldaan. Inspira-
tie om eventuele (partiële) strijdigheid op te heffen, kan worden gevonden in 
de wetsgeschiedenis en in de btw-wetgeving van andere landen, zoals die 
van Frankrijk.   
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Hoofdstuk 5 Conclusie 
 
Deze verhandeling stond in het teken van de recente ontwikkelingen op het 
gebied van bouwterreinen en btw. Dat het roerige tijden zijn, blijkt wel uit het 
aantal belangrijke zaken die thans aanhangig zijn. Ik heb getracht een over-
zicht te geven van de huidige stand van zaken en daar waar nodig het een en 
ander voorzien van een kritische noot. Resumerend kan, tevens in antwoord 
op de probleemstelling die ik in hoofdstuk 1 heb opgeworpen, het volgende 
worden geconcludeerd. 
 
Hoewel het aan de lidstaten is om te omschrijven welke terreinen als bouwter-
reinen moeten worden aangemerkt, is deze vrijheid niet geheel onbegrensd. 
Zij dienen namelijk het doel van de vrijstelling voor de levering van onbe-
bouwde terrein te eerbiedigen, in die zin dat enkel de levering van onbebouw-
de terreinen die niet voor bebouwing bestemd zijn, moeten worden vrijgesteld 
van btw. Hoewel de Nederlandse wetgever heeft beoogd om de richtlijngever 
volledig tegemoet te komen, lijkt het erop dat de Wet OB 1968 in bepaalde 
situaties (denk hierbij aan de levering van onbebouwde grond die is ontstaan 
door sloop van vroegere bebouwing) een te beperkte uitleg toekent aan het 
begrip ‘bouwterrein’ en de Wet OB 1968 derhalve (ten dele) strijdig moet 
worden geacht met de Btw-richtlijn. Een dergelijke tegenstrijdigheid brengt in 
mijn optiek mee dat belanghebbenden tussen wal en schip kunnen geraken, 
omdat een beroep op de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting ex art. 15 
lid 1 onderdeel a WBR hen mogelijkerwijs niet (langer) kan baten. 
 
Bijzondere plaats in het systeem is gereserveerd voor de – wat ik heb ge-
noemd – Don Bosco-achtige situaties. In dergelijke situaties gaat de levering 
van een onroerende zaak vergezeld van andere prestaties, waarbij moet 
worden beoordeeld of deze vanuit btw-optiek één samengestelde handeling 
vormen. Hierbij speelt het economisch doel van de handelingen een belang-
rijke rol. Indien moet worden geconcludeerd dat er sprake is van één prestatie 
en deze voorts de levering van een onbebouwd terrein tot voorwerp heeft, rijst 
de vraag op welk moment moet worden getoetst of er wel of geen bouwterrein 
is geleverd. Het komt mij voor dat dit het moment is waarop de ‘standaardle-
vering’ ex art. 3 lid 1 onderdeel a Wet OB 1968 plaatsvindt. Afhankelijk van 
het antwoord op de vraag of de Wet OB 1968 in strijd moet worden geacht 
met de Btw-richtlijn, zal deze toets mijns inziens al dan niet eenvoudig kunnen 
worden doorstaan. 
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