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Inleiding 
 
Werkend als btw-specialist in Rotterdam in de internationale praktijk is het 
vanzelfsprekend, dat de btw-perikelen rondom de activiteiten in de 
Rotterdamse haven aan bod komen. Een groot deel van de activiteiten in de 
haven heeft betrekking op zeeschepen. Deze verhandeling komt voort uit mijn 
interesse op dit vlak, zeeschepen spelen namelijk een speciale rol in de Btw-
richtlijn. Zo zijn op grond van artikel 148 in de Btw-richtlijn, de levering van 
zeeschepen, de bevoorrading van zeeschepen en bepaalde diensten voor de 
rechtstreekse behoeften van zeeschepen vrijgesteld met recht op aftrek van 
voorbelasting. Deze bepalingen zijn ook opgenomen in Tabel II, behorende bij 
de Wet op de omzetbelasting. Daarnaast is er een bepaling in de 
Nederlandse Wet op de omzetbelasting (“Wet OB”) die een invoer als 
belastbaar feit definieert, wanneer vervoermiddelen worden bevoorraad met 
goederen welke niet in het vrije verkeer zijn. Uit de ratio van de Btw-richtlijn 
en de arresten van het Hof van Justitie van de EU is op te maken, dat de 
vrijstelling van artikel 148 Btw-richtlijn in het leven geroepen is, vanwege het 
feit dat de prestaties die onder deze vrijstelling kunnen vallen 
gelijkgeschakeld worden met uitvoerhandelingen, waar op grond van artikel 
146 van de Btw-richtlijn een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting 
voor bestaat. 
 
In deze verhandeling maak ik een vergelijking tussen belangrijke aspecten 
van de vrijstelling van artikel 148 van de Btw-richtlijn en de implementatie 
daarvan in de Nederlandse btw-wetgeving. Ik doe dit aan de hand van de 
volgende probleemstelling: 
 
Zeeschepen en btw: in hoeverre zijn er verschillen tussen de Btw-richtlijn en 
de Wet OB met betrekking tot de levering van bevoorradingsgoederen aan 
zeeschepen en hoe verhouden eventuele verschillen zich tot doel en 
strekking van de Btw-richtlijn? 
 
Zo zal ik de vrijstelling behandelen voor het bevoorraden van zeeschepen en 
de uitleg die het HvJ EU heeft gegeven in de arresten Velker en Elmeka in 
Hoofdstuk 1. In Hoofdstuk 2 vergelijk ik de redenering van het HvJ EU in 
Velker en Elmeka met een ander arrest van het HvJ EU, te weten A Oy. In 
Hoofdstuk 3 maak in een analyse van het verschil in mogelijke betekenis 
tussen schepen voor de vaart op volle zee, zoals vermeld staat in de Btw-
richtlijn en uitgaande zeeschepen, zoals vermeld staat in Tabel II, a4 van de 
Wet OB. In Hoofdstuk 4 bespreek ik de bepaling van artikel 18, lid 1d van de 
Wet OB, op grond waarvan de bevoorrading van vervoermiddelen in 
Nederland met goederen die niet in het vrije verkeer zijn, een invoer is voor 
btw-doeleinden. Ik maak een analyse of deze bepaling ook is opgenomen in 
de Btw-richtlijn en of deze strookt met de bedoeling van de Btw-richtlijn. Ik 
maak daarbij een kleine uitstap op hoofdlijnen naar enige douane-aspecten 
hierbij. In Hoofdstuk 5 besluit ik met mijn bevindingen en beantwoord ik de 
probleemstelling.   
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Hoofdstuk 1 Vrijstelling voor de levering van 
bevoorradingsgoederen aan zeeschepen 

 
In de Btw-richtlijn1 wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijstellingen 
zonder recht op aftrek van voorbelasting en vrijstellingen met recht op aftrek 
van voorbelasting. In de systematiek van de Wet OB wordt er gesproken van 
een nultarief ingeval van een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting. 
In mijn verhandeling bedoel ik met een vrijstelling, de vrijstelling met recht op 
aftrek van voorbelasting. 

 
§ 1.1 De vrijstelling voor de levering van bevoorradingsgoederen 
aan zeeschepen 
 
In de Btw-richtlijn is een vrijstelling opgenomen voor de levering van 
bevoorradingsgoederen aan zeeschepen. Deze vrijstelling is opgenomen in 
artikel 148 van de Btw-richtlijn. Deze vrijstelling heeft een verplicht karakter, 
waarmee ik bedoel dat hij geen keuze geeft aan lidstaten om de vrijstelling al 
dan niet in te voeren. Deze vrijstelling is gecodificeerd in de Nederlandse 
wetgeving in artikel 9, lid 2 onder b van de Wet OB juncto Tabel II, post a4 
behorende bij de Wet OB.  
 
Artikel 148 Btw-richtlijn vermeld onder a: De lidstaten verlenen vrijstelling voor 
de volgende handelingen: de levering van goederen, bestemd voor de 
bevoorrading van schepen voor de vaart op volle zee waarmee 
passagiersvervoer tegen betaling plaatsvindt of die worden gebruikt voor de 
uitoefening van een industriële-, handels- of visserijactiviteit alsmede van 
reddingsboten en schepen voor de hulpverlening op zee of schepen voor de 
kustvisserij, behalve, wat de laatstgenoemde schepen betreft, de 
scheepsvoorraden. 
 
Tabel II, post a4 vermeld: goederen welke zijn bestemd voor de bevoorrading 
van uitgaande: 

- Zeeschepen, waarmee enigerlei economische activiteit wordt verricht, 
met uitzondering van schepen voor de kustvisserij 

- …etc. 
 
Volgens de letterlijke tekst van de bepalingen moet het dus gaan om de 
levering van goederen die zijn bestemd voor de bevoorrading2 van schepen. 
Op het mogelijke verschil in de bepalingen tussen “schepen voor de vaart op 
volle zee” van de Btw-richtlijn en de eis die de Wet OB stelt dat de schepen 
uitgaand moeten zijn kom ik nog later terug in deze verhandeling in hoofdstuk 

                                            
1
 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij 
Richtlijn 2010/88/EG van 8 december 2010 (Publicatieblad 2010, L326). 
2
 De goederen die worden aangemerkt als bevooraadingsgoederen kunnen zijn: proviand, 

brandstoffen, oliën voor voortstuwing of smering, goederen voor de verkoop aan passagiers 
alsmede boordbenodigdheden. 
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3. In het vervolg van deze paragraaf zal ik verder gaan met de terminologie 
van de Btw-richtlijn. 
 
Hoe het “bestemd voor bevoorrading” dient te worden uitgelegd en met name 
of goederen bestemd kunnen zijn voor de bevoorrading van schepen voor de 
vaart op volle zee, als deze worden geleverd in een handelsfase voorafgaand 
aan de uiteindelijke levering, heeft het Hof van Justitie voor het eerst in een 
arrest in 1990 bepaald.    
 

§ 1.2 Het arrest Velker 
 
In het arrest Velker3 komt bovengenoemde problematiek aan de orde. De 
casus draait om de levering van twee partijen bunkerolie die verkocht waren 
door Velker in Nederland aan Forsythe International BV. De partijen werden in 
opdracht van Forsythe in door laatstgenoemde gehuurde opslagtanks 
opgeslagen.  De partijen werden vervolgens in gedeelten aan boord gebracht 
van uitgaande schepen. De Nederlandse Belastingdienst was van mening dat 
Velker het nultarief niet kon toepassen op de levering aan Forsythe en legde 
twee naheffingsaanslagen omzetbelasting op. Na een afgewezen bezwaar 
besliste het Gerechtshof Den Haag in het voordeel van Velker. Na cassatie 
door de staatssecretaris, merkt de Hoge Raad der Nederlanden op, dat de 
woorden “bestemd voor de bevoorrading” in de Nederlandse Wet OB dezelfde 
betekenis moet worden toegekend als aan de daarmee overeenstemmende 
woorden in de Zesde Richtlijn4. De Hoge Raad stelt twee prejudiciële vragen 
(verwijzing naar Zesde Richtlijn, nu artikel 148 Btw-richtlijn): 
 
“1) Dient het bepaalde in artikel 15, aanhef en onder 4, van de zesde richtlijn 
aldus te worden verstaan dat als leveringen van goederen bestemd voor de 
bevoorrading van de in die bepaling omschreven schepen, slechts kunnen 
worden aangemerkt de leveringen die met de bevoorrading samenvallen? 
2) Indien genoemde bepaling van de zesde richtlijn niet een zo beperkte 
betekenis heeft als onder 1 omschreven, dienen dan als leveringen in de zin 
van die bepaling mede te worden aangemerkt: alleen de leveringen aan de 
ondernemer die de goederen op een later tijdstip als scheepsvoorraad zal 
bezigen, dan wel tevens de leveringen in een voorafgaande handelsfase, dat 
wil zeggen aan een ondernemer die de goederen niet zelf als 
scheepsvoorraad bezigt, doch deze levert aan een andere ondernemer die 
daaraan wel bedoelde aanwending geeft?”  
 
Het HvJ EU verwijst naar Sufa5 waarin is bepaald dat aan de werking van de 
Zesde Richtlijn de btw een zeer ruime werkingssfeer moet worden toegekend, 
die alle economische activiteiten van een fabrikant, handelaar of 

                                            
3
 HvJ EG 26 juni 1990, nr. C-185/89 (Velker International Oil Company Ltd NV) 

4
 Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van 

de wetgevingen der Lid- Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, (Publicatieblad Nr. L 145 van 
13/06/1977 blz. 0001 – 0040) 
5
 HvJ EG, 15 juni 1989, nr. C- 348/87 (Sufa)  
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dienstverrichter omvat (overweging 18 Velker). Daarop vervolgt het HvJ EU 
dat bepalingen inzake vrijstellingen strikt moeten worden uitgelegd, omdat zij 
afwijken van het algemene beginsel, dat btw wordt geheven over elke levering 
van goederen en over elke dienst die door een belastingplichtige onder 
bezwarende titel wordt verricht en dat deze strikte uitlegging met name 
toepassing dient te vinden wanneer het gaat om bepalingen, die afwijken van 
de regel dat in het binnenland verrichte handelingen aan belasting zijn 
onderworpen. Vervolgens merkt het HvJ EU op, dat de vrijstelling  van artikel 
15, lid 4 van de Zesde Richtlijn er is om leveringen die bestemd zijn voor 
uitgaande zeeschepen gelijk te stellen met uitvoerhandelingen. Het HvJ EU 
redeneert dan - dat leveringen die voorafgaand zijn -  aan een levering die 
gepaard gaat met een uitvoerhandeling niet van btw zijn vrijgesteld. Dit moet 
dan dus ook gelden voor de leveringen die voorafgaand zijn aan de levering 
die bestemd is voor het bevoorraden van schepen. In de procedure merkt de 
Duitse regering nog op dat het toepassen van de vrijstelling in een eerdere 
handelsfase recht zou doen aan de ratio van de bepaling en een 
administratieve vereenvoudiging met zich zou brengen. Het HvJ EU 
aanvaardt deze redenering niet en zegt dat als de vrijstelling wordt uitgebreid 
tot eerdere handelsfasen, de lidstaten regelingen zouden moeten treffen om 
de eindbestemming van de onder de vrijstelling geleverde goederen te 
controleren6. Aldus bepaalt het HvJ EU dat: “als levering van goederen 
bestemd voor de bevoorrading van schepen slechts kunnen worden 
aangemerkt de leveringen aan de ondernemer die de goederen als 
scheepsvoorraad zal bezigen, waarbij het aan boord brengen van de 
goederen materieel niet behoeft samen te vallen met de levering aan de 
ondernemer.” 
Het HvJ EU legt de vrijstelling dus inderdaad beperkt uit en sluit de 
toepassing van de vrijstelling uit ingeval van voorafgaande leveringen aan de 
levering die tot de feitelijke bevoorrading leidt. De vrijstelling kan wel 
toepassing vinden als de bevoorradingsgoederen tijdelijk eerst worden 
opgeslagen in het kader van de levering die tot de uiteindelijke bevoorrading 
leidt. In het volgende arrest wordt de redenatie van het HvJ EU bevestigd. 
 

§ 1.3 Het arrest Elmeka 
 
In het arrest Elmeka NE7 draait het onder andere om de vrijstelling van artikel 
148 onderdeel d van de Btw-richtlijn (artikel 15, lid 8 van de Zesde Richtlijn). 
Deze bepaling stelt diensten vrij die zijn verricht voor de rechtstreekse 
behoeften van schepen voor de vaart op volle zee en hun lading. In casu 
leverde Elmeka een transportdienst aan een andere ondernemer in de haven 
van Piraeus in Griekenland. Elmeka zorgde voor belading van 
petroleumproducten met een tanker voor rekening van verschillende 
bevrachters die in vloeibare brandstoffen handelden. Deze dienst verrichte zij 
aan een andere ondernemer dan de reder van het schip. De Griekse 

                                            
6
 Hierop kom ik later nog terug in Hoofdstuk 2 . 

7
 HvJ EG, 14 september 2006, nr. C-181/04 tot en met C-183/04 (Elmeka NE) 
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rechtsinstantie van tweede aanleg stelt het HvJ EU de volgende voor deze 
verhandeling relevante vraag: 
“Is voor de vrijstelling van de belasting krachtens het bepaalde in artikel 15, 
punt 8, van de Zesde Richtlijn het verrichten van een dienst ten behoeve van 
de reder zelf vereist, of wordt de vrijstelling ook verleend voor een dienst ten 
behoeve van een derde, met als enige voorwaarde dat hij wordt verricht voor 
de rechtstreekse behoeften van de schepen waarnaar in punt 5 van datzelfde 
artikel wordt verwezen, dat wil zeggen de schepen bedoeld in punt 4, sub a 
en b van dat artikel?” 
 
Met betrekking tot deze vraag redeneert het HvJ EU analoog aan de 
redenatie in Velker. Zij herhaalt dat de ratio van de vrijstelling als bedoeld in 
artikel 15, punt 8 van de Zesde Richtlijn is dat deze diensten gelijkgeschakeld 
worden met diensten ten behoeve van goederen die worden uitgevoerd. 
Daarnaast stelt het HvJ EU net als in Velker - waarnaar zij verwijst - dat 
vrijstellingen strikt moeten worden uitgelegd, vanwege het feit dat zij een 
uitzondering zijn op de regel dat over elke dienst tegen bezwarende titel 
omzetbelasting wordt geheven. Het HvJ EU herhaalt ook dat een uitbreiding 
van de vrijstelling voor de rechtstreekse behoeften van schepen en hun lading 
tot voorafgaande handelsfasen, complicaties met zich zal brengen voor 
lidstaten en handelaren, omdat dan de eindbestemming van de met vrijstelling 
van belasting geleverde goederen moet worden vastgesteld en dat dit mutatis 
mutandis ook geldt voor de bedoelde diensten (overweging 23 en 24 van 
Elmeka). 

 
§ 1.4 De Nederlandse bepaling in Tabel II, a4 Wet OB 
 
De Nederlandse bepaling van Tabel II, a4 behorende bij de Wet OB is 
hierboven reeds aangehaald. In de toelichting bij Tabel II, a48 is het volgende 
vermeld. De bevoorradingsgoederen zijn alleen onder het nultarief van Tabel 
II, a4 te rangschikken, indien zij bij levering bestemd zijn voor uitgaande 
schepen als bedoeld in Tabel II, a3. Zoals ook de Hoge Raad der 
Nederlanden heeft bevestigd9, kunnen als de levering van zodanige goederen 
slechts worden aangemerkt de levering aan degene die de goederen als 
scheepsvoorraad zal bezigen, waarbij overigens de goederen niet aan boord 
van het desbetreffende voertuig behoeven te worden afgeleverd.   

 
Zoals weergegeven in het bovenstaande, concludeert het HvJ EU dat de 
vrijstelling alleen geldt voor diensten die rechtstreeks ten behoeve van de 
reder worden verricht voor de rechtstreekse behoeften van zeeschepen. Dit 
wordt ook bevestigd in de Nederlandse jurisprudentie van de Hoge Raad en 
het beleid dat is geformuleerd door de staatssecretaris in het aangehaalde 
besluit over de toelichting op de tabelposten. In het volgende arrest spreekt 

                                            
8
 Besluit van 28 maart 1993, nr. VB93/575, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 31 

december 1998, nr. VB98/2970. 
9
 Hoge Raad der Nederlanden, 7 november 1990, nr. 24988 



 

 8 

het HvJ EU zich uit over een gelijksoortige vrijstelling, echter wordt de 
vrijstelling van artikel 148, punt f van de Btw-richtlijn ruimer uitgelegd. 
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Hoofdstuk 2 Vrijstelling ruimer uitgelegd in A Oy 
 
§ 2.1 Het arrest A Oy 
 
In het arrest A Oy10 van het HvJ EU draait het om een andere vrijstelling 
namelijk de vrijstelling van artikel 148, onderdeel f van de Btw-richtlijn (artikel 
15, lid 6 van de Zesde Richtlijn). Dit artikel voorziet in een vrijstelling voor de 
levering van luchtvaartuigen welke worden gebezigd door 
luchtvaartmaatschappijen die zich hoofdzakelijk op het internationale vervoer 
toeleggen. A Oy heeft twee straalvliegtuigen gekocht van een Franse 
ondernemer. Deze heeft de straalvliegtuigen intracommunautair geleverd aan 
A Oy met toepassing van de vrijstelling van artikel 138 Btw-richtlijn. A Oy 
heeft terzake geen verwerving aangegeven in Finland als bedoeld in artikel 2 
van de Btw-richtlijn. A Oy heeft de twee straalvliegtuigen ingeschreven in het 
luchtvaartregister in Finland als eigenaar en heeft B Oy als gebruiker laten 
registreren. B Oy is overeengekomen met A Oy om te zorgen voor het 
bedrijfsklaar houden van de straalvliegtuigen alsook om het commerciële 
gebruik ervan te bevorderen. B Oy heeft de straalvliegtuigen aan derden 
aangeboden tegen bezwarende titel. Het interessante deel van het arrest in 
het kader van deze verhandeling ziet op de toetsing van het HvJ EU of de 
vrijstelling van artikel 15, lid 6 Zesde Richtlijn ook geldt voor A Oy (in dat 
geval zou de verwerving vrijgesteld zijn). De Finse belastingdienst heeft aan A 
Oy een naheffingsaanslag opgelegd voor de verwerving die niet is 
aangegeven en waarvoor – naar de mening van de Finse fiscus – geen recht 
op aftrek bestaat, dan wel een vrijstelling geldt. 
De Finse hoogste bestuursrechter vraagt het HvJ EU de volgende prejudicïele 
vraag in dit verband: “Dient artikel 15, punt 6, van de Zesde Richtlijn aldus te 
worden uitgelegd dat de daarin neergelegde vrijstelling alleen geldt voor de 
rechtstreekse levering van een luchtvaartuig aan een luchtvaartmaatschappij 
die zich hoofdzakelijk toelegt op het betaalde internationale vervoer, of geldt 
de vrijstelling ook voor de levering van een luchtvaartuig aan een ondernemer 
die zelf geen betaald internationaal luchtvervoer verricht, maar het 
luchtvaartuig ter beschikking stelt aan een ondernemer die in deze sector 
actief is?”. 
Hoewel de gelijking van dit arrest met Velker en Elmeka in mijn ogen evident 
is, neemt het HvJ EU een aantal vermeldenswaardige stappen.  
Op de eerste plaats stelt het HvJ EU dat rekening moet worden gehouden 
met het feit dat indien de koper van de twee straalvliegtuigen btw dient te 
betalen over de verwerving - terwijl de vliegtuigen gebruikt zullen worden in 
het internationale verkeer – de maatschappij die de vliegtuigen gebruikt meer 
moet betalen voor het gebruik van de twee straalvliegtuigen. Dat geldt zelfs – 
in de ogen van het HvJ EU – als de btw in aftrek kan worden gebracht of kan 
worden teruggevraagd, vanwege het feit dat de financieringskosten van het 
als btw-betaling gedane kasvoorschot ondertussen door de koper worden 
gedragen. In dat geval drukt het feit dat de vrijstelling geen toepassing kan 
vinden op de vliegtuigmaatschappij welke de vliegtuigen in het internationaal 

                                            
10

 HvJ EU, 19 juli 2012, C – 33/11 (A Oy). 
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verkeer zal bezigen (overweging 46). Het HvJ EU vervolgt met de analyse – 
gelijk aan die in Velker en Elmeka – dat vrijstellingen de uitzondering zijn op 
het feit dat over leveringen en diensten btw moet worden geheven en deze 
dientengevolge beperkt moeten worden uitgelegd. Daarnaast gaat het HvJ 
EU in op de fiscale neutraliteit. Dit beginsel houdt in dat handelingen die met 
elkaar concurreren vanuit het oogpunt van de btw gelijk moeten worden 
behandeld. Dit impliceert dus het vergelijken van handelingen en hun btw-
behandeling ten opzichte van elkaar. Het HvJ EU is van mening dat de 
vrijstelling van artikel 15, punt 6 van de Zesde Richtlijn van toepassing is als 
de vliegtuigen uiteindelijk zullen worden gebruikt door een 
vliegtuigmaatschappij  die deze zal bezigen in het internationaal verkeer. Het 
HvJ EU vindt het in het arrest A Oy fiscaal neutraal als de vrijstelling zowel 
geldt voor directe levering van een vliegtuig aan een vliegtuigmaatschappij als 
wanneer dit gebeurt via een ondernemer die een vliegtuig ter beschikking 
stelt. Het HvJ EU continueert dat een dergelijke uitleg in tegenspraak kan 
lijken met de uitlegging die zij heeft gegeven aan de vrijstellingen van artikel 
15, punten 4 en 8 van de Zesde Richtlijn in de arresten Velker respectievelijk 
Elmeka. Het HvJ EU merkt echter op dat de daar “gevonden oplossingen” niet 
naar analogie kunnen worden toegepast voor de uitlegging van punt 6 van 
genoemd artikel. De overwegingen in Velker en Elmeka met betrekking tot het 
ontstaan van controleproblemen voor handelaren en lidstaten als de daar 
bedoelde vrijstellingen worden toegepast in eerdere handelsfase, spelen in 
het geval van A Oy geen rol volgens het HvJ EU. Overweging 56: “Dat in een 
dergelijk geval als voorwaarde voor vrijstelling wordt gesteld dat die 
bestemming bekend is en naar behoren is aangetoond vanaf het tijdstip 
waarop de verwerving van het luchtvaartuig plaatsvindt, en dat vervolgens 
wordt gecontroleerd of dit luchtvaartuig daadwerkelijk door een dergelijke 
maatschappij wordt gebruikt, lijkt, gelet op de betrokken soort goederen en 
met name op de voor de exploitatie ervan benodigde registraties en 
vergunningen, voor de staten en de betrokken ondernemers immers geen 
complicaties mee te brengen die niet te rijmen zijn met een juiste en 
eenvoudige toepassing van de in de Zesde Richtlijn neergelegde 
vrijstellingen”. 
 

§ 2.2 Destillaat van de drie besproken arresten 
 
Wat kunnen wij nou opmaken uit bovenstaande arresten? Het volgt uit de 
arresten Velker, Elmeka en A Oy dat het HvJ EU de vrijstelling van artikel 15, 
punten 4 en 8 van de Zesde Richtlijn beperkter uitlegt dan de vrijstelling van 
artikel 15, punt 6 van genoemde richtlijn. Een rechtvaardiging lijkt daarvoor 
door het HvJ EU gegeven vanwege het feit dat in A Oy de vliegtuigen zijn 
gebruikt door een maatschappij in het internationaal verkeer en het feit dat 
naar de aard van de branche en de benodigde vergunningen om een vliegtuig 
te kunnen exploiteren, het voor lidstaten mogelijk is om de vrijstelling op een 
eenvoudige en juiste wijze toe te passen en een controle daarop mogelijk te 
maken. 
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Mij komt deze redenatie een beetje als een doelredenatie voor. In de casus 
van Elmeka is het ook mogelijk om op een eenvoudige en juiste wijze vast te 
stellen, dat de vrijstelling juist wordt toegepast. Immers voor de bevoorrading 
van stookolie aan boord van schepen, zullen er douane vergunningen11 nodig 
zijn en mogelijk andere milieuvergunningen. Bovendien is Elmeka’s enige 
activiteit het aan boord brengen van petroleumproducten voor rekening van 
enige handelaren. Het is heel goed mogelijk om te onderbouwen dat de 
diensten van Elmeka worden verricht voor de rechtstreekse behoeften van het 
schip. In de casus van Velker is het wellicht mogelijk dat wordt geleverd aan 
een andere handelaar of particulier die het niet voor de bevoorrading van een 
schip zal gebruiken. Echter voor bijvoorbeeld de accijnswetgeving, zijn er 
allerhande controles op het aan boord brengen van de stookolie om de 
vrijstelling voor accijns te kunnen toepassen12, die een eenvoudige controle 
van de vrijstelling mogelijk maakt. Het ontzeggen van de vrijstelling in alle 
gevallen waarin niet rechtstreeks aan de reder wordt geleverd (artikel 148, 
onderdeel a Btw-richtlijn) is dan ook een engere uitleg dan het HvJ EU geeft 
aan de vrijstelling van artikel 148, onderdeel f Btw-richtlijn. In mijn ogen geeft 
het HvJ EU daar weliswaar een rechtvaardigingsgrond voor (eenvoudige en 
juiste toepassing van de vrijstelling), maar dezelfde redenatie is ook 
toepasbaar op Velker en Elmeka.  
 
Alhoewel het HvJ EU stellig is in haar arresten Velker en Elmeka, acht ik een 
nieuwe procedure over de uitleg van de vrijstellingen van artikel 148 niet 
geheel kansloos – indien de vrijstelling geweigerd wordt in een eerdere 
handelsfase – als kan worden vastgesteld op een juiste en eenvoudige wijze, 
dat materieel aan de vrijstelling is voldaan bijvoorbeeld aan de hand van de 
verklaring van de kapitein voor de vrijstelling van accijns.  
 
Naar analogie van het A Oy arrest, zou – indien het HvJ EU consequent is - in 
ieder geval de levering van een zeeschip moeten zijn vrijgesteld, ook indien 
deze geleverd wordt aan een andere ondernemer dan de reder, als het 
zeeschip daadwerkelijk door een andere ondernemer gebruikt gaat worden in 
de zin van artikel 148, punt a van de Btw-richtlijn. 
 
In het algemeen kan een zekere evolutie worden opgemaakt uit de arresten 
van het HvJ EU, namelijk dat de materiële aspecten belangrijker moeten 
worden geacht dan de formele aspecten. Zie bijvoorbeeld in dit verband het 
arrest van HvJ EU, 27 september 2012, C-587/10 (VSTR), waarin het nultarief 
voor een intracommunautaire levering niet geweigerd kan worden op grond 
van het feit dat de afnemer het btw-identificatienummer heeft gegeven van 
zijn afnemer, terwijl materieel wel is geleverd aan een ondernemer in een 
andere lidstaat  
 
Er zitten 22 jaren tussen het verschijnen van Velker en A Oy, dus het zou 
interessant zijn om te zien, of het HvJ EU nu anders zou beslissen in een 

                                            
11

 Zie ook Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3 
12

 Artikel 66 van de Wet op de Accijns voorziet in een vrijstelling voor de uitslag tot verbruik 
van minerale oliën voor de aandrijving van schepen. 
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zaak waarin materieel wel aan de vereisten is voldaan (uiteindelijk). De 
escape heeft het HvJ EU ingebouwd,  namelijk een eenvoudige en een juiste 
toepassing van de vrijstelling en de controle mogelijkheden daarop door de 
lidstaten moet mogelijk zijn. Een rekbaar begrip in mijn ogen. Het HvJ EU 
heeft dus ruimte om overstag te gaan. 

 
§ 2.3 De vrijstelling van artikel 148, punt a in Duitsland en België  
 
Interessant is het om te bekijken of de vrijstelling van artikel 148, punt a gelijk 
wordt uitgelegd in onze buurlanden. 
 
In Duitsland is de vrijstelling uitgelegd in Onderdeel 8.1 §1 van de Duitse 
administratieve richtlijnen voor btw. Daarin staat dat de vrijstelling alleen kan 
worden toegepast in de schakel waarin wordt geleverd aan degene die de 
goederen als scheepsvoorraad gaat bezigen (reder of reddingmaatschappij 
en wordt verwezen naar het arrest Elmeka: 
 
“8.1. Umsätze für die Seeschifffahrt 

(1) Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 2, § 8 Abs. 1 UStG ist davon 
abhängig, dass die Umsätze unmittelbar an Betreiber eines 
Seeschiffes oder an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
bewirkt werden.  

(2) Sie kann sich nicht auf Umsätze auf den vorhergehenden Stufen 
erstrecken (vgl. EuGH-Urteil vom 14. 9. 2006, C-181/04 bis C-183/04, 
HFR S. 1171).” 

 
Ook in België is opgenomen dat de vrijstelling alleen in de schakel kan 
worden toegepast waarbij geleverd wordt aan de eigenaar of gebruiker van 
het zeeschip. 
 
In België is de vrijstelling als volgt uitgewerkt in de wetgeving: 

“Aanschrijving nr. 24 dd. 29.08.1978 

Hoofdstuk IV. Artikel 42, § 1, 4°, van het Wetboek: 
bevoorrading van schepen                         
 
44. In geval van opeenvolgende verkopen van goederen bestemd voor de 
bevoorrading tussen verscheidene personen, is de vrijstelling slechts van 
toepassing vanaf die levering, waarbij de leverancier of de persoon die 
handelt op order van de leverancier, de goederen aan boord brengt van de 
bedoelde vaartuigen.  
Voorbeeld.  
A verkoopt brandstof aan B.  
B verkoopt die brandstof door aan C.  
C verkoopt ze aan D, eigenaar of gebruiker van een zeeschip bedoeld in 
artikel 42, § 1, 1°, a, van het Wetboek, en brengt de brandstof aan boord.  
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De verkoop door C aan D is vrijgesteld; de verkopen door A aan B en door B 
aan C zijn aan de belasting onderworpen”. 
 
Terzijde merk ik op dat in de Belgische wetgeving dus de eis is opgenomen 
dat de goederen aan boord worden gebracht. De vraag is of de vrijstelling ook 
toegepast kan worden, indien de goederen niet rechtstreeks aan boord 
worden gebracht. In het Velker arrest beslist het HvJ EU dat de vrijstelling ook 
geldt voor de levering van bevoorradingsgoederen die worden opgeslagen en 
vervolgens aan boord worden gebracht van het zeeschip. 

 
Overigens is de Belgische wetgeving naar aanleiding van het HvJ EU’s Velker 
arrest gewijzigd en was het voor deze wijziging wel mogelijk om de vrijstelling 
toe te passen in een eerdere schakel dan de levering aan degene die de 
goederen als scheepsvoorraad gaat bezigen.  
 
Uit de Belgische praktijk blijkt niet of de aangepaste btw-wetgeving actief 
gehandhaafd wordt door de Belgische belastingdienst. Dit kan ook gezegd 
worden over de praktijk in Nederland en de Belastingdienst. Hoe de vrijstelling 
in Duitsland werkt in de praktijk is mij niet bekend geworden.  
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Hoofdstuk 3 Schepen voor de vaart op volle zee vs. 
uitgaande zeeschepen 

 
§ 3.1 De bepalingen in de Btw-richtlijn en de Wet OB 
 
Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 1 is er een verschil tussen de terminologie 
die gebruikt wordt in de Btw-richtlijn en de Wet OB met betrekking tot 
zeeschepen. De Btw-richtlijn vermeldt in artikel 148, onderdeel a dat de 
vrijstelling voor de levering van goederen, bestemd voor de bevoorrading van 
schepen voor de vaart op volle zee is vrijgesteld op voorwaarde dat er een 
economische activiteit mee wordt verricht. De Wet OB vermeldt in Tabel II, 
post a4 behorende bij de Wet OB, dat het nultarief van toepassing is voor de 
levering van goederen die zijn bestemd voor de bevoorrading van uitgaande 
zeeschepen. 
 
Daarnaast stelt artikel 148, onderdeel d van de Btw-richtlijn de levering van en 
diensten voor de rechtstreekse behoeften - van de in punt a bedoelde 
schepen – vrij. Deze vrijstelling is vertaald in de Wet OB met het nultarief van 
Tabel II, post b1, waar staat dat er een nultarief van toepassing is ten aanzien 
van goederen als bedoeld onder de posten a3 en a4 (voor zo ver van belang 
voor deze verhandeling). 
 

§ 3.2 De uitleg van de Hoge Raad inzake uitgaande zeeschepen 
 
De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 1 april 1992 arrest gewezen over de 
interpretatie van het begrip uitgaande zeeschepen en de verhouding ten 
opzichte van de – destijds – Zesde Richtlijn13. In casu ging het om een 
exploitant van veerdiensten tussen het vaste land en de waddeneilanden met 
schepen die kwalificeerde als zeeschip14, maar niet buiten de territoriale 
wateren van Nederland opereerden of grensoverschrijdend opereerden. De 
ondernemer wenste het nultarief voor de inkopen van minerale oliën en 
overige boordbenodigdheden toe te passen. Dit werd geweigerd door de 
inspecteur van de Belastingdienst. In hoger beroep kreeg de 
belastingplichtige gelijk van Hof Leeuwarden, maar de staatssecretaris ging 
tegen deze uitspraak in cassatie. Volgens de Hoge Raad “kan er 
redelijkerwijze geen twijfel over bestaan dat de uitdrukking ,,volle zee'', bij 
ontstentenis van te dezen toepasselijke regels van gemeenschapsrecht, naar 
haar volkenrechtelijke betekenis moet worden opgevat”.  
Zij vervolgt:  “In artikel 1 van het Verdrag inzake de volle zee van 29 april 
1958, Trb. 1959, 124, is bepaald dat onder de uitdrukking ,,volle zee'' wordt 
verstaan alle delen van de zee die niet behoren tot de territoriale zee of de 
binnenwateren. Mede gelet op het bepaalde in artikel 10 van het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, Trb. 
1984, 55, brengt dit mee dat de Waddenzee in volkenrechtelijke zin niet 

                                            
13

 Hoge Raad der Nederlanden, 1 april 1992, nr. 27.611, BNB 1992/200 
14

 Zie paragraaf 3.3 voor de definitie van een zeeschip in de toelichting bij Tabel II, a3 
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behoort tot de volle zee, doch moet worden aangemerkt als deel van de 
Nederlandse binnenwateren. Gelet voorts op de tekst van de Richtlijn in 
andere talen van de Gemeenschap dan de Nederlandse, kan er 
redelijkerwijze geen twijfel over bestaan dat onder ,,schepen voor de vaart op 
volle zee'' in genoemde Richtlijnbepaling niet kunnen worden begrepen 
schepen die weliswaar geschikt zijn voor de vaart op volle zee, doch daartoe 
in feite niet worden gebezigd”. Het bepaalde in vorengenoemde post van 
Tabel II is daarmee in overeenstemming, nu deze post betrekking heeft op 
,,uitgaande zeeschepen'' en derhalve niet van toepassing is op schepen die - 
ook al zijn zij aan te merken als ,,zeeschepen'' in de zin van de tabelbepaling 
- de Nederlandse binnenwateren niet verlaten”.  
De Hoge Raad is dus van mening dat dezelfde betekenis moet worden 
toegedicht aan de begrippen voor de vaart op volle zee en uitgaande 
zeeschepen en dat de zeeschepen daadwerkelijk gebruikt moeten worden op 
volle zee, dus buiten de territoriale wateren of binnenwateren.  
 

§ 3.3 De uitleg van het HvJ EU inzake zeeschepen voor de vaart 
op volle zee 
 
In eerder genoemd arrest Elmeka heeft het HvJ EU zich uitgesproken over 
hoe de bepaling van artikel 15, punt 4 van de Zesde Richtlijn moet worden 
uitgelegd15 (artikel 148, onderdeel a van de Btw-richtlijn). 
 
Ik citeer het HvJ EU (vet gedrukt VH): 
 
“Zelfs indien bepaalde taalversies van artikel 15, punt 4, sub a, van de Zesde 
richtlijn zich lenen tot uiteenlopende uitleggingen, pleiten de opzet en het doel 
ervan nochtans voor de toepassing van het bestemmingscriterium „voor de 
vaart op volle zee” op alle in de genoemde bepaling vermelde schepen. Uit 
het kopje van ditzelfde artikel „Vrijstelling bij uitvoer uit de Gemeenschap en 
voor met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde handelingen, alsmede 
voor internationaal vervoer”, blijkt dat de bepalingen hiervan de bevoorrading 
en onder bepaalde voorwaarden de levering van goederen aan zeeschepen 
van de btw beogen vrij te stellen. De toepassing van het 
bestemmingscriterium „voor de vaart op volle zee” maakt het immers niet 
mogelijk dat schepen bestemd voor de vaart op zee die een industriële, 
commerciële of visserijactiviteit uitoefenen, voor zover deze handelingen 
plaatsvinden op volle zee, in aanmerking te komen voor een vrijstelling. 
Indien deze bepaling aldus zou moeten worden begrepen dat ze niet alleen 
de schepen voor de vaart op volle zee bedoelt, zou punt 4, sub b, van 
datzelfde artikel, dat ook voorziet in een dergelijke vrijstelling voor de schepen 
voor de kustvisserij, overbodig zijn”. 
 
Ik neem ook de Engelse tekst van overweging 14 op in mijn verhandeling , 
omdat de Nederlandse tekst moeilijk te begrijpen is naar mijn mening16. De 
Engelse tekst is beter te lezen (vet gedrukt VH). 

                                            
15

 Zie arrest Elmeka reeds aangehaald, overweging 14. 
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“In this regard, even if certain language versions of Article 15(4)(a) of the 
Sixth Directive lend themselves to different interpretations, the scheme and 
purpose of the article suggest that the criterion of ‘use on the high seas’ 
applies to all the vessels mentioned in the said provision. It is clear from the 
title of that article, ‘Exemption of exports from the Community and like 
transactions and international transport’, that it is intended to exempt 
provisioning, and, under certain conditions, supplies of goods for sea-going 
vessels from VAT. Applying the criterion of ‘use on the high seas’ does not 
enable exemption to be given for sea-going vessels used for the purpose of 
commercial, industrial or fishing activities unless those activities take place 
on the high seas. If this provision were not to be understood as referring only 
to vessels used on the high seas, then Article 15(4)(b), which provides for 
such an exemption for vessels used for inshore fishing, would be 
superfluous”. 
 
Het HvJ EU geeft aan dat indien de tekst van de verschillende taalversies van 
de vrijstelling van artikel 15, punt 4 verschilt, een systematische interpretatie 
nodig is om de vrijstelling goed uit te leggen.  Verder geeft het HvJ EU aan 
dat de vrijstelling alleen van toepassing is indien de schepen gebruikt worden 
voor de vaart op volle zee. Zij baseert haar oordeel op het feit dat als haar 
uitleg niet klopt, de vrijstelling voor de kustvisserij overbodig zou zijn. Hiermee 
geeft het HvJ EU – naar mijn mening – overigens toe, dat de bepaling beter 
omschreven had kunnen worden en ruimte biedt voor interpretatie. De 
redenatie van het HvJ EU in haar arrest Elmeka, past in het arrest dat veel 
eerder door de Hoge Raad is gewezen. 
 
Er kan in mijn ogen geen misverstand meer bestaan over het feit dat de 
vrijstelling van artikel 148, onderdeel a van de Btw-richtlijn alleen van 
toepassing is op schepen die kwalificeren als zeeschepen en ook 
daadwerkelijk geëxploiteerd worden buiten de territoriale wateren en de 
binnenwateren op grond van de twee bovenstaande arresten.  
 
Dit betekent in de praktijk ook, dat boorplatforms die in principe kwalificeren 
als een zeeschip, maar worden geëxploiteerd binnen de territoriale wateren 
niet met toepassing van het nultarief van Tabel II, a4 geleverd kunnen 
worden. 
 

§ 3.4 Het voorschrift bij Tabel II 
 
In het voorschrift bij Tabel II van de Wet OB17 wordt bij de toelichting op post 
a3 een definitie van een zeeschip gegeven. Het gaat daarbij om: “De onder 
de posten 89.01, 89.02 en 89.04 tot en met 89.06 van de gecombineerde 
nomenclatuur te rangschikken zeeschepen zijn schepen, ontworpen en 
gebouwd voor de vaart in volle zee, waarvan de grootste buitenwerks 

                                                                                                                             
16

 Zie ook het commentaar van Sanders in NTFR 2006/1362 
17

 Besluit van 28 maart 1993, nr. VB93/575, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 31 
december 1998, nr. VB98/2970 
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gemeten lengte van de romp 12 m of meer is. Als schepen ontworpen en 
gebouwd voor de vaart in volle zee worden beschouwd de schepen die 
zodanig zijn gebouwd en uitgerust dat zij bij moeilijke weersomstandigheden 
(ongeveer windkracht 7 volgens de schaal van Beaufort) op zee kunnen 
verblijven. Dergelijke schepen hebben gewoonlijk een dek en een opbouw, 
die ook bij zwaar weer waterdicht zijn. Onder grootste buitenwerks gemeten 
lengte van de romp dient te worden verstaan de lengte 'over alles', te weten 
de rechte lijn tussen de uiterste punten van de voor- en achtersteven, 
uitstekende delen (roer, boegspriet) niet meegerekend. 
Als zeeschepen worden eveneens aangemerkt de vaartuigen en 
luchtkussenvaartuigen die aan de genoemde voorwaarden voldoen, ook 
indien zij voornamelijk worden gebruikt in kustwateren, op rivieren, meren, 
enz.” 
 
Het besluit bevestigd de uitspraak van de Hoge Raad, dat voor toepassing 
van het nultarief voor bevoorrading van zeeschepen, sprake moet zijn van 
uitgaande zeeschepen. Toch doet zich hier een interessant verschil voor en 
dat betreft een ruimere uitleg van het begrip uitgaand. In het besluit wordt 
uitgaand uitgelegd als “”schepen die zich in het internationale verkeer 
begeven”. Daaronder wordt ook beschouwd het verkeer tussen lidstaten. Dit 
is vermeldenswaardig, aangezien verkeer tussen lidstaten, bijvoorbeeld 
tussen de havens van Vlissingen en Antwerpen niet noodzakelijkerwijs op 
volle zee hoeft plaats te vinden. In dit opzicht is het Besluit dus ruimer dan de 
uitleg die het HvJ EU geeft in Elmeka. Het is overigens de vraag of dit valt te 
rijmen met de tekst bij de vrijstelling van artikel 15 van de Zesde Richtlijn: 
“Vrijstelling bij uitvoer en voor met uitvoer gelijkgestelde handelingen 
handelingen, alsmede voor internationaal vervoer” of bij artikel 148 van de 
Btw-richtlijn: “Vrijstellingen met betrekking tot internationaal vervoer”18. 
 

§ 3.5 De diensten ten aanzien van zeeschepen 
 
Volgens artikel 148, onderdelen c en d van de Btw-richtlijn geldt er een 
vrijstelling voor bepaalde diensten als de verbouwing, de reparatie, het 
onderhoud etc. van schepen voor de vaart op volle zee19. Voor zover de 
diensten een iets verder verwijderd verband hebben met het zeeschip - de 
restcategorie van onderdeel d (overige diensten) - geldt de eis dat de 
diensten moeten worden verricht voor de rechtstreekse behoeften van de 
bedoelde schepen. Volgens Tabel II, b1 is er een nultarief van toepassing 
voor de diensten die worden verricht ten aanzien van goederen als onder 
andere bedoeld in Tabel II, post 3 en 4.  

                                            
18

 Veronderstellende dat de Richtlijngever met internationaal vervoer bedoeld: vervoer waarbij 
het grondgebied van de EU wordt verlaten. Dit ligt voor de hand gezien het feit dat het met 
uitvoer gelijkgeschakelde handelingen zijn. 
19

 Artikel 156, lid 1d geeft ook de mogelijkheid aan lidstaten om de levering - van goederen 
die bestemd zijn om in de territoriale zee te worden toegelaten om integrerend deel uit te 
maken van boor- of werkeilanden, met het oog op de bouw, de reparatie, het onderhoud, de 
verbouwing of de uitrusting van die boor- of werkeilanden met het vasteland te verbinden – 
vrij te stellen. 
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Uit de bepaling van Tabel II, post b1 Wet OB blijkt naar mijn mening 
onvoldoende de eis van de Btw-richtlijn, dat de diensten moeten worden 
verricht voor de rechtstreekse behoeften van schepen voor de vaart op volle 
zee.20 Uit de tekst van Tabel II, b1 Wet OB dient te blijken dat het moet gaan 
om diensten die worden verricht voor de rechtstreekse behoeften voor 
schepen voor de vaart op volle zee. Dit kan worden bereikt door een zin aan 
Tabel II, b1 toe te voegen: Met betrekking tot de goederen van Tabel II a4 
geldt dat de diensten moeten worden verricht voor de rechtstreekse 
behoeften van de schepen als bedoeld aldaar. Met de invoering van de 
nieuwe plaats van dienst regels per 1 januari 2010, is het belang van een 
nultarief voor diensten sterk verminderd voor zo ver de afnemer is gevestigd 
in een ander EU land, dan de dienstverrichter. 
 

§ 3.6 Definitie uitgaand zeeschip en schip voor de vaart op volle 
zee bekend 
 
Uit het arrest van de Hoge Raad en Elmeka kan grotendeels worden 
vastgesteld dat de begrippen uitgaand zeeschip en schepen voor de vaart op 
volle zee elkaars lading dekken. Duidelijk is in ieder geval dat een schip dat 
gekwalificeerd kan worden als een zeeschip, maar geëxploiteerd wordt 
binnen de territoriale wateren of binnenwateren niet kan in aanmerking komt 
voor de vrijstelling van artikel 148, onderdeel a van de Btw-richtlijn. Of dit ook 
geldt voor een zeeschip dat tussen lidstaten vaart - maar binnen de 
kustwateren blijft - is niet helemaal duidelijk. De ratio van de vrijstelling van 
artikel 148 lijkt ook het internationaal transport te willen vrijstellen, ten minste 
dit blijkt uit de tekst boven het artikel. De Tabel II, posten a4 en b1 blinken niet 
uit in duidelijkheid – net als de richtlijn – en het verdient aanbeveling de 
teksten meer in lijn te brengen met de uitleg die is gegeven in de 
jurisprudentie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
20

 Zie ook hoofdstuk 1 voor de discussie die naar mijn mening mogelijk is op het punt van de 
rechtstreekse behoefte.  
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Hoofdstuk 4 De bevoorrading van vervoermiddelen 
met goederen welke niet in het vrije verkeer zijn 
 
Op grond van artikel 18, lid 1 onderdeel d, Wet OB is de bevoorrading van 
vervoermiddelen met goederen welke niet in het vrije verkeer zijn een invoer 
voor btw-doeleinden. In dit hoofdstuk zal ik nader ingaan op deze bepaling 
met name waar het de bevoorrading van zeeschepen betreft en zal ik de 
bepaling toetsen op richtlijnconformiteit. Aangezien de douane regelingen een 
wezenlijke rol spelen bij deze bepaling, zal ik deze betrekken in mijn analyse. 
 

§ 4.1 Geschiedenis en ratio van artikel 18, lid 1d Wet OB 
 
De tekst van artikel 18, lid 1d Wet OB luidt: Invoer van goederen is: “de 
bevoorrading in Nederland van vervoermiddelen met goederen welke niet in 
het vrije verkeer zijn”. De bepaling is in de Wet OB gekomen per 1 januari 
1979. Onder het begrip vrije verkeer kan een gelijke definitie worden verstaan 
als bepaald in art. 24 EG-verdrag. Art. 24 van het verdrag definieert goederen 
die zich in het vrije verkeer van een lidstaat bevinden als: 'de producten uit 
derde landen waarvoor in genoemde staat de invoerformaliteiten zijn verricht 
en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn 
voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten 
en heffingen is verleend'. Hieruit kan worden afgeleid dat met goederen die 
niet in het vrije verkeer zijn, goederen uit landen van buiten het douanegebied 
en btw-gebied zijn, waarop een douaneregime (nog) van toepassing is. 
 
Volgens Van Vliet21 moet de bepaling in samenhang worden bezien met 
Tabel II, a2, waarin is bepaald dat de bevoorrading met goederen die zich in 
het vrije verkeer begeven, niet gelijk kan worden gesteld met de uitvoer van 
die goederen. Zijn de goederen echter niet ingevoerd en vindt er een 
bevoorrading plaats van een vervoermiddel in Nederland, dan is er sprake 
van een invoer. Met de bepaling wordt beoogd om het particuliere verbruik 
van bevoorradingsgoederen te kunnen belasten. Volgens Van Hilten en Van 
Kesteren is de ratio alleszins redelijk van deze bepaling22, omdat hiermee 
wordt bereikt dat de consument die vaart op volle zee op de Noordzee en 
heeft gebunkerd in Nederland op gelijke wijze wordt belast als de consument 
die op de Friese meren vaart. Ik kan mij toch niet helemaal vinden in deze 
opmerking, aangezien de Btw-richtlijn naar mijn mening alleen verbruik van 
goederen en diensten op het grondgebied van de EU beoogd te belasten, 
waarvan geen sprake is bij verbruik buiten het grondgebied van de EU.  
 
Gezegd moet wel worden dat de Wet OB alleen voorziet op grond van artikel 
24, lid 2 Wet OB juncto artikel 23a, lid 1 en lid 2 Uitvoeringsbeschikking Wet 
OB in de mogelijkheid dat consumenten btw-vrij goederen aankopen, 
wanneer zij buiten de EU zijn gevestigd, dan wel zich binnen drie maanden 
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buiten de EU gaan vestigen. Vergelijk ook de veranderde praktijk ten aanzien 
van het tax free shoppen op Schiphol in Nederland. In het verleden kon een 
consument met een vliegticket dat een bestemming buiten de EU had, btw-vrij 
kopen. Tegenwoordig is dit niet meer mogelijk.23. 

 
§ 4.2 Werking van artikel 18, lid 1d Wet OB 
 
Het belastbare feit invoer voor btw-doeleinden is gedefinieerd in artikel 18 van 
de Wet OB. Uit artikel 18 blijkt dat geen sprake is van invoer indien goederen 
zijn onderworpen aan een douaneregime. Evenmin is invoer het beëindigen 
van een douaneregime als dit gepaard gaat met een opvolgend 
douaneregime24. Worden er echter goederen gebruikt voor de bevoorrading 
van vervoermiddelen in Nederland, terwijl deze goederen zich niet in het vrije 
verkeer bevinden, dan is er sprake van het belastbaar feit invoer in 
Nederland. Dit leidt in de praktijk alleen tot een heffing van btw bij 
particulieren die rechtstreeks de EU verlaten25, aangezien zij geen gebruik 
kunnen maken van het nultarief van Tabel II, a4, dan wel recht op aftrek 
hebben van de btw die is betaald bij de invoer op grond van artikel 15 van de 
Wet OB. In artikel 24a Uitvoeringsbesluit Wet OB is bepaald dat deze 
particulier26 aangifte moet doen van de invoer. De goederen mogen op grond 
van lid 2 van die bepaling slechts worden vrijgegeven indien de aangifte is 
gedaan27.  Indien de bevoorradingsgoederen worden geleverd aan - 
ondernemers of lichamen andere dan ondernemers in de zin van de AWR - 
dan is de heffing van btw naar hen verlegd op grond van artikel 23 van de 
Wet OB jo. artikel 17a van de Uitvoeringsbeschikking Wet OB. Voor 
ondernemers zal het nultarief van Tabel II, a4 gelden, indien er geleverd 
wordt aan een uitgaand zeeschip of aan een vliegtuig dat wordt gebruikt door 
een vliegtuigmaatschappij welke deze hoofdzakelijk in het internationale 
verkeer gebruikt. Lichamen in de zin van de AWR zijn gehouden om 
afzonderlijk aantekening te houden van het bevoorraden op grond van 
artikelen 17a jo. 31 van de Uitvoeringsbeschikking Wet OB.  
 

§ 4.3 Enige douaneregelingen die spelen bij bevoorrading 
 
De meest voorkomende douaneregeling bij bevoorrading in de praktijk is 
waarschijnlijk de douaneregeling opslag onder douaneverband28. De regeling 
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 http://www.schiphol.nl/Reizigers/Winkelen/OverWinkelenOpSchiphol/taxfeebtw.htm 
geraadpleegd op 12 januari 2012. 
24

 Ik bespreek de douaneregimes in paragraaf 4.3. 
25

 Op grond hiervan zal dit alleen kunnen door middel van een schip of vliegtuig, aangezien 
het via land niet mogelijk is om de EU te verlaten vanuit Nederland.  
26

 Hiermee bedoel ik een natuurlijk persoon, niet zijnde een ondernemer in de zin van de Wet 
OB of lichaam in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. 
27

 Verwezen wordt naar artikel 73, lid 1 van het Communautair douanewetboek, waarin is 
bepaald dat: De goederen niet kunnen worden vrijgegeven als er verbods- of beperkende 
maatregelen van toepassing zijn. 
28

 Uitgesplitst in het Communautair Douanewetboek - Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek - in 
regelingen voor tijdelijke opslag, in een entrepot of in een vrije zone/vrij entrepot. 
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houdt in dat de betaling van invoerrechten wordt opgeschort totdat de regeling 
wordt beëindigd en geen nieuwe douaneregeling van kracht wordt. Voor btw-
doeleinden is er geen belastbaar feit invoer bij opslag onder douaneverband, 
zodat ook de betaling van btw wordt uitgesteld totdat de regeling wordt 
beëindigd en geen opvolgende douaneregeling van kracht wordt. Indien er 
bevoorraadt wordt aan zeeschepen met goederen die zijn opgeslagen onder 
de douaneregeling opslag onder douaneverband, is er sprake van 
wederuitvoer. Voor de “bunkering in transito” is een vergunning nodig die 
geen wettelijke basis kent, maar in het leven is geroepen uit praktische 
overwegingen29. De wederuitvoer vereist een melding aan de douane en een 
wederuitvoeraangifte. Vanuit douane optiek is het dus vreemd om een invoer 
te zien ingeval van bevoorrading met goederen die niet in het vrije verkeer 
zijn. In ieder geval gaat - in deze - de gedachte die heerst in de praktijk, dat 
btw-regelgeving de douanestatus van goederen volgt - en pas een rol kan 
spelen bij goederen die zich in het vrije verkeer bevinden - niet op30. 

 
§ 4.4 Hoe verhoudt artikel 18, lid 1d zich tot de Btw-richtlijn? 
 
In de Btw-richtlijn worden de belastbare feiten invoer met name geregeld in 
artikelen 61, 70 en 71. Hoewel de bepalingen niet uitblinken in duidelijkheid is 
er niet in te lezen – naar mijn mening – dat de bevoorrading van 
vervoermiddelen met goederen welke niet in het vrije verkeer zijn een invoer 
is voor btw-doeleinden wanneer deze goederen de douanebestemming 
wederuitvoer krijgen. 
  
Terzijde merk ik op dat het op zich mogelijk is dat iets een invoer is voor btw-
doeleinden, terwijl dit voor douanedoeleinden niet zo is. Dit komt voor bij het 
verschil tussen het gebied waarop de Btw-richtlijn van toepassing is en het 
gebied van de douane unie31. Zie in dit opzicht ook de artikelen 274 tot en met 
277 van de Btw-richtlijn. 
 
Vanuit de systematiek van de Btw-richtlijn en de Wet OB, zou het veel 
logischer zijn om de wederuitvoer32 van bevoorradingsgoederen niet te 
belasten met btw – door het als een invoer te definiëren - ook al kan er 
particuliere consumptie plaatsvinden. Vanuit het karakter van de btw - zijnde 
een verbruiksbelasting die de consumptie van goederen en diensten beoogt 
te belasten33 op het grondgebied van de EU – zou het veel logischer zijn om 
de bevoorrading van vervoermiddelen met goederen welke niet in het vrije 
verkeer zijn niet te belasten met btw. De particulier verlaat immers het 
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 Zie handboek douane 10.60.00, hoofdstuk 4.3. 
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 Zie in dit verband ook HvJ EU, 8 november 2012, nr. C–165/11 (Profitube), waarin in 
principe is bepaald dat de levering van goederen onder een douaneregeling belastbaar is met 
btw, indien op het grondgebied van een EU land dat daarvoor geen vrijstelling kent. 
31

 Zo zijn de Canarische Eilanden onderdeel van de douane unie, maar geen onderdeel van 
het toepassingsgebied van de Btw-richtlijn. 
32

 Hiermee bedoel ik de uitvoer van goederen die niet de status hebben van goederen welke 
zich in het vrije verkeer van de EU bevinden. 
33

 Zie in dit opzicht Omzetbelasting Van Hilten, Van Kesteren, 11
e
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Kluwer, Deventer 2007.  
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grondgebied van de EU. Indien dit niet gebeurd is er sprake van het 
beëindigen van een douaneregeling dat belast is op grond van artikel 18, lid 
1c Wet OB. Zeker indien de particulier die bevoorradingsgoederen afneemt 
zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft buiten de EU, is het vreemd om hem met 
btw te belasten. Vergelijk artikel 24, lid 2 van de Wet OB, dat onder 
voorwaarden een nultarief mogelijk maakt34 voor de levering van goederen 
aan particulieren die goederen uitvoeren. De mogelijkheid van btw-heffing 
blijft nog steeds bestaan bij terugkeer naar Nederland van de niet buiten de 
EU verbruikte bevoorradingsgoederen op grond van artikel 18, lid 1 Wet OB. 
Alleen indien het verbruik plaatsvindt binnen Nederland, zou er Nederlandse 
btw op de bevoorradingsgoederen moeten drukken35. 
 
Het Nederlandse systeem zorgt ook voor een administratieve belasting van 
de transacties tussen ondernemers, aangezien zij verplicht zijn om de invoer 
aan te geven in het geval van bevoorrading met goederen welke niet in het 
vrije verkeer zijn. Dit geldt in principe ook voor buitenlandse ondernemers die 
verder geen belaste activiteiten hebben in Nederland en dus geen btw-
registratie hebben in Nederland. Zie ook de guidelines van de Europese 
Commissie, die voorschrijven om de leveringen van goederen aan schepen 
en vliegtuigen verplicht als uitvoer aan te geven om meer zicht te krijgen op 
welke bevoorradingsgoederen aan boord van schepen en vliegtuigen worden 
gebracht36. 
 
Ingeval van bevoorrading aan zeeschepen zal in de praktijk in veel gevallen 
een uitvoer worden aangegeven voor douane-doeleinden37. Dat bevoorrading 
vervolgens weer een invoer is voor btw-doeleinden is vreemd. Mocht het 
zeeschip na de bevoorrading vervolgens het grondgebied van de EU verlaten 
via Nederland, wordt er niet alsnog een uitvoer voor douane-doeleinden 
aangegeven. De btw-bepalingen en de douanebepalingen zijn op dit punt 
onverenigbaar. 
 
Al met al is het Nederlandse systeem niet in lijn met de Btw-richtlijn op het 
punt dat er een invoer wordt aangemerkt voor de bevoorrading van 
vervoermiddelen met goederen welke niet in het vrije verkeer zijn. Het doel 
van de bepaling is duidelijk, namelijk het kunnen belasten van consumptief 
verbruik van bevoorradingsgoederen in Nederland. Er zijn echter al 
bepalingen in de Wet OB – artikel 18, lid 1 – die het mogelijk maken om het 
verbruik van bevoorradingsgoederen die niet in het vrije verkeer zijn in 
Nederland, te belasten met btw. In die gevallen zal namelijk de betreffende 
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 In de praktijk wordt de btw vaak door de leverancier teruggegeven – in plaats van 
gebruikgemaakt van een nultarief – na voldoende bewijs dat de goederen zijn uitgevoerd (zie 
ook art. 20 t/m 23a Uitvoeringsbeschikking Wet OB. 
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 Zie ook artikel 146, lid 1 b van de btw-richtlijn (goederen die in het vrije verkeer zijn). 
36

 Customs Code Committee, Annex 3, import/export formalities section, guidelines on export 
and exit in the context of Regulation EC No. 648/2005 (applicable from 1 January 2011). 
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 In de praktijk vaak via een vereenvoudigde procedure op grond van een Vergunning 
domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aanvullende aangifte voor benodigdheden 
voor luchtvaartuigen en zeeschepen - artikel 76, lid 1, letter c CDW en artikel 285bis, lid 1a, 
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douaneregeling worden beëindigd. Het belasten van dit consumptief verbruik 
is ook mogelijk op basis van de Btw-richtlijn (artikel 146, lid 1b). Wellicht dat 
de Nederlandse wetgever vooruit heeft gelopen in 1979 op voornemens van 
de Europese wetgever38 om dit als een belastbaar feit invoer aan te merken in 
de Btw-richtlijn. Naar mijn mening druist een dergelijke bepaling in tegen de 
(territoriaal begrensde) verbruiksgedachte die de basis vormt voor een btw-
systeem en de Btw-richtlijn in het bijzonder. 
 

§ 4.5 Een mogelijke oplossing naar analogie van Profitube 
 
In de zaak Profitube spol s.r.o.39 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat 
de levering van goederen die zich fysiek bevinden in een douane-entrepot (de 
goederen bevonden zich onder een andere douaneregeling dan opslag onder 
douane verband), in beginsel aanleiding geeft tot heffing van btw, omdat deze 
levering plaatsvindt op het grondgebied van de desbetreffende EU-lidstaat. 
Dit betekent dat de levering van goederen die zich niet in het vrije verkeer 
bevinden in principe belastbaar is met btw, tenzij het EU land waar de niet-
ingevoerde goederen zich bevinden op het moment van de levering een 
vrijstelling kent voor die levering. 
 
Indien de Nederlandse wetgever het privé-gebruik van 
bevoorradingsgoederen die niet in het vrije verkeer zijn en dus de levering 
daarvan aan een consument wil belasten met btw, is in mijn ogen de beste 
oplossing om het nultarief van Tabel II, a1 Wet OB niet van toepassing te 
verklaren op de levering van bevoorradingsgoederen die zich niet in het vrije 
verkeer bevinden aan niet-ondernemers. Op die manier wordt bereikt dat de 
levering van bevoorradingsgoederen aan vervoermiddelen in Nederland voor 
privé-gebruik belast is met btw, zonder dat daarvoor het belastbare feit invoer 
moet worden voorafgegaan (voor btw-doeleinden). Artikel 18, lid 1d Wet OB 
kan dan geschrapt worden, zodat de levering van bevoorradingsgoederen die 
zich niet in het vrije verkeer bevinden aan vervoermiddelen tussen 
ondernemers niet gehinderd wordt door het belastbaar feit invoer als feitelijk 
sprake is van een uitvoer voor douane-doeleinden. Tabel II a1 Wet OB zou 
als volgt kunnen luiden: “Van buiten Nederland komende goederen die niet 
zijn ingevoerd, tenzij het bevoorradingsgoederen betreft voor vervoermiddelen 
van personen die niet kwalificeren als ondernemer”. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie 

 
In mijn verhandeling bespreek ik de vrijstelling van artikel 148, punt a van de 
Btw-richtlijn, met name waar deze ziet op zeeschepen. In 1990 legt het HvJ 
EU voor het eerst uit wat wordt bedoeld met de vrijstelling van artikel 148, 
punt a. Het HvJ EU wijst dat de vrijstelling voor de levering van 
bevoorradingsgoederen aan zeeschepen alleen geldt indien er geleverd wordt 
aan degene die de goederen als scheepsvoorraad zal bezigen in het arrest 
Velker. Het HvJ EU geeft aan dat vrijstellingen beperkt moeten worden 
uitgelegd, aangezien zij afwijken van het algemene principe dat btw wordt 
geheven op de levering van goederen en diensten. Dit wordt bevestigd door 
het HvJ EU in Elmeka. De Nederlandse wetgeving wordt door de Hoge Raad 
en de staatssecreataris op gelijke wijze als door het HvJ EU uitgelegd. Mijn 
probleemstelling luidt:  
 
Zeeschepen en btw: in hoeverre zijn er verschillen tussen de Btw-richtlijn en 
de Wet OB met betrekking tot de levering van bevoorradingsgoederen aan 
zeeschepen en hoe verhouden eventuele verschillen zich tot doel en 
strekking van de Btw-richtlijn? 
 
Als ik mijn probleemstelling vergelijk met de uitleg die het HvJ EU en de Hoge 
Raad geven over de Btw-richtlijn respectievelijk de Wet OB met betrekking tot 
de levering van bevoorradingsgoederen aan een ander dan degene die de 
goederen als scheepsvoorraad gaan bezigen, blijkt dat sprake is van een 
gelijke uitleg door het HvJ EU, de Hoge Raad en de Nederlandse 
staatssecretaris over de vrijstelling van artikel 148, punt a en Tabel II, a4 op 
het punt dat “geleverd moet worden aan degene die de goederen als 
scheepsvoorraad gaat bezigen”. Het is de vraag in hoeverre zich dit verhoudt 
met doel en strekking van de Btw-richtlijn, aangezien deze de uitvoer van 
goederen en gelijkgeschakelde activiteiten wil vrijstellen en, zoals ik uiteenzet 
in mijn verhandeling vrij zeker is dat dergelijke goederen worden uitgevoerd. 
Ik mijn verhandeling ga ik nog in op hoe de wetgeving inzake de 
bovenstaande vrijstelling is in België en Duitsland. 
 
In mijn verhandeling behandel ik vervolgens het arrest A Oy van het HvJ EU. 
Uit dit arrest blijkt dat het HvJ EU de vrijstelling van artikel 148, punt f  
(vrijstelling voor de levering van luchtvaartuigen) van de Btw-richtlijn ruimer 
uitlegt dan die van punt a van genoemde bepaling. De rechtvaardiging vindt 
het HvJ EU hiervoor in het feit dat de vliegtuigen zijn gebruikt door een 
maatschappij in het internationaal verkeer en het feit dat naar de aard van de 
branche en de benodigde vergunningen om een vliegtuig te kunnen 
exploiteren, het voor lidstaten mogelijk is om de vrijstelling op een eenvoudige 
en juiste wijze toe te passen en een controle daarop mogelijk te maken. 
 
Vervolgens maak ik een analyse van de begrippen schepen voor de vaart op 
volle zee van de Btw-richtlijn en uitgaande zeeschepen, zoals verwoord in 
Tabel II, a4 bij de Wet OB. Geconcludeerd kan worden dat aan deze 
begrippen dezelfde betekenis kan worden toegedicht en dat de Btw-richtlijn 
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en de Wet OB op dit punt gelijk zijn. Het verdient aanbeveling om de 
omschrijving van Tabel II, a4 en Tabel II, b1 in lijn te brengen met artikel 148, 
punten a,c en d om misinterpretatie te voorkomen. Vanuit de gedachte van de 
Btw-richtlijn en de gelijkschakeling met uitvoeractiviteiten is het in lijn met doel 
en strekking om alleen schepen die daadwerkelijk worden geëxploiteerd op 
volle zee in aanmerking te nemen voor de genoemde vrijstellingen. 
 
Tot slot bespreek ik de bepaling van artikel 18, lid 1d van de Wet OB. Deze 
bepaling zorgt ervoor dat de bevoorrading van vervoermiddelen met goederen 
welke niet in het vrije verkeer zijn, een invoer is voor btw-doeleinden. Naar 
mijn mening is een dergelijke bepaling niet aanwezig in de Btw-richtlijn. De 
Nederlandse systematiek loopt spaak met douane-regels en is naar mijn 
mening niet nodig. Het belasten van consumptief verbruik van 
bevoorradingsgoederen door particulieren buiten Nederland en de EU is naar 
mijn mening niet in lijn met doel en strekking van de Btw-richtlijn. Deze beoogt 
het belasten van de levering van goederen en diensten op het grondgebied 
van de EU. Overig consumptief verbruik van particulieren buiten Nederland en 
de EU is ook niet belast met Nederlandse btw. Daarnaast bestaan er 
mogelijkheden in de Wet OB om eventuele niet verbruikte 
bevoorradingsgoederen bij terugkeer naar Nederland te belasten. 
 
Uit mijn verhandeling volgt dat de vrijstelling voor de levering van 
bevoorradingsgoederen aan zeeschepen in principe even beperkt wordt 
uitgelegd door het HvJ EU als de Hoge Raad der Nederlanden. Het arrest A 
Oy biedt naar mijn mening mogelijkheden voor een ruimere uitleg van de 
vrijstelling. Met betrekking tot het verschil in terminologie: schepen voor de 
vaart op volle zee van de Btw-richtlijn en uitgaande zeeschepen, constateer ik 
dat aan de begrippen van de Btw-richtlijn en de Wet OB grotendeels dezelfde 
betekenis moet worden toegedicht. De bepaling van artikel 18, lid 1d Wet OB 
komt in de Btw-richtlijn niet voor en is naar mijn mening niet te verenigen met 
doel en strekking van de Btw-richtlijn voor zover het leveringen tussen 
ondernemers betreft. De bepaling zorgt voor een administratieve 
lastenverzwaring voor ondernemers van alle bevoorradingsleveringen met 
goederen die niet in het vrije verkeer zijn. De bepaling is overbodig, 
aangezien consumptief gebruik van bevoorradingsgoederen in Nederland te 
belasten is op grond van de andere bepalingen van artikel 18, Wet OB. 
Daarnaast leert het Profitube arrest ons, dat de levering is te belasten door 
het nultarief van Tabel II, a1 Wet OB niet van toepassing te verklaren voor de 
levering van bevoorradingsgoederen aan vervoermiddelen voor privé-gebruik.  
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