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Inleiding 

Achtergrond 
Een EFS-collega stak in zijn verhandeling van begin 2013 van wal met “Momenteel is er veel 
te doen over pensioenen.”1 Zo’n vier jaar later zou ik prima met die zelfde zin kunnen 
openen. Door lage rentes, vergrijzing, immigratie en stijgende kosten blijven onze 
pensioenen onderwerp van gesprek. Ik blijf in deze verhandeling bij mijn leest en beperk me 
tot de btw-positie van Nederlandse pensioenfondsen – om daarmee niet te zeggen dat dit 
onderwerp een minder heet hangijzer is dan enig ander. 
 
Over de btw-positie van pensioenfondsen is inmiddels veel jurisprudentie verschenen van 
zowel Nederlandse rechtbanken als van het Hof van Justitie EU (hierna ook Hof). Ook 
bestaat er de nodige correspondentie van het ministerie van Financiën en politieke partijen. 
Daarnaast hebben advieskantoren ongetwijfeld flinke rekeningen verstuurd. Of 
pensioenfondsen kunnen kwalificeren als gemeenschappelijke beleggingsfondsen is 
inmiddels wel duidelijker geworden, toch hangt iedere situatie af van de feiten. 
 
De politiek heeft niet stil gezeten en mede daardoor is in de loop van de tijd de btw-druk op 
pensioenfondsen substantieel toegenomen. Zo zijn bijvoorbeeld 
pensioenadministratiediensten expliciet uitgezonderd voor de btw-koepelvrijstelling. Tevens 
worden voor de btw gunstige afspraken met de Belastingdienst stelselmatig ingetrokken. De 
regering nam ook steevast het standpunt in dat pensioenfondsen niet kunnen kwalificeren 
als gemeenschappelijke beleggingsfondsen. In beide gevallen stelt de overheid niet anders 
te kunnen omdat de overheid gebonden is aan EU-regelgeving. In de pensioenmarkt wordt 
inmiddels gezocht naar manieren om de btw-druk te verlichten.  
 
In de volksvertegenwoordiging blijven de btw-lasten voor pensioenfondsen niet 
onopgemerkt. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen waarin het de regering vraagt 
om een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid om een gelijke behandeling tussen 
defined beneft en defined contribution pensioenfondsen.2 De regering heeft aangegeven dat 
deze gelijke behandeling tot een jaarlijkse budgettaire derving van €285 miljoen met zich 
mee brengt.3 
 
Voorgaande heeft geleid, en zal leiden, tot geschillen. Tijdens het schrijven van deze 
verhandeling zijn twee belangrijke arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de 
toepassing van de btw-vrijstelling van het beheer van gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen op pensioenfondsen verschenen.4 De arresten bieden meer inzicht in de 
gedachten van rechters bij de btw-kwalificatie van pensioenfondsen als gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen. Of deze een sluitend antwoord op de btw-status voor Europese 
pensioenfondsen bieden is onduidelijk. Zo zal ook deze verhandeling geen ‘antwoord’ 
bieden, wel wil ik een positieve bijdrage te leveren aan de rechtsontwikkeling. 

                                                
1 Verhandeling van mr. K.S. Bakir, Pensioenfonds = gemeenschappelijk beleggingsfonds?, jaar 
2012/2013. 
2 Motie van de Eerste Kamer van 22 december 2015, Kamerstukken I 2015/16, 34 117, H, Motie-
Oomen. 
3 Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 mei 2016 aan de Tweede Kamer met kenmerk 
AFP/2016/313 M. 
4 Arrest van de Hoge Raad van 25 november 2016, zaak 11/04540 en van 9 december 2016 in zaak 
15/00148. 

http://www.europesefiscalestudies.nl/upload/EFS%20Verhandeling%20-%20Kariem%20Saleh%20Bakir.pdf
https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_oomen_ruijten_cda_c_s_over/document/f=/vk04gajvznte.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/27/fiscale-moties-en-toezeggingen-tweede-kamer
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2684
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2786
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2786


 

3 
 

Doel 
Het doel van deze verhandeling is een onderzoek naar de houdbaarheid van de btw-
behandeling van Nederlandse pensioenfondsen binnen de EU, waarbij ik de nadruk leg op 
de vraag of pensioenfondsen kunnen kwalificeren als gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen. 

Methode en materiaal 
Om het doel van deze verhandeling te vervullen gebruik ik een wettelijke dogmatische 
methode. Daarbij maak ik een analyse van zowel Nederlandse als Europese jurisprudentie, 
vastgestelde richtlijnen (en de Nederlandse implementatie daarvan) en verordeningen van 
de Europese Raad en de in de praktijk ontwikkelde doctrine. 

Scope 
Ik onderzoek in deze verhandeling de btw-positie van Nederlandse pensioenfondsen in het 
licht van Europese btw-regelgeving. 
 
Ik leg mij in deze verhandeling toe op de btw-positie van pensioenfondsen als subjecten 
binnen de btw-regelgeving. De nadruk ligt op analyse van de kwalificatie van een 
pensioenfonds als gemeenschappelijk beleggingsfonds. Bij de behandeling van de vrijstelling 
voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen laat ik om deze reden ook het begrip ‘beheer’ 
buiten beschouwing. Eveneens zal ik niet in gaan op de kwestie van btw-aftrek bij 
pensioenfondsen. 

Opzet 
Deze verhandeling start met een omschrijving van de btw-positie van pensioenfondsen in 
Nederland en de ontwikkeling daarvan, waarbij de invloed van de EU-regelgeving duidelijk 
wordt. Daarna volgt een analyse van de mogelijke kwalificatie van pensioenfondsen als 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Bij dit onderwerp krijgen het ‘nieuwe’ vereiste van 
bijzonder overheidstoezicht en het beleggingsrisico dat deelnemers moeten dragen 
bijzondere aandacht. Het laatste hoofdstuk bevat de conclusie van deze verhandeling. 
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De btw-positie van pensioenfondsen 
Een pensioenfonds is in de Europese pensioenfondsenrichtlijn5 gedefinieerd als “een op 
basis van kapitalisatie gefinancierde instelling, ongeacht de rechtsvorm, die onafhankelijk 
van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel het verstrekken 
van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen op basis van een als volgt gesloten 
overeenkomst of contract: (i) individueel of collectief tussen de werkgever(s) en de 
werknemer(s) of hun respectieve vertegenwoordigers, of (ii) met zelfstandigen, 
overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst, en 
die hiermee rechtstreeks verband houdende werkzaamheden verricht.” 
 
De Pensioenwet, waarmee de pensioenfondsenrichtlijn in Nederland is geïmplementeerd, 
definieert een pensioenfonds als “een stichting die niet een premiepensioeninstelling is, 
waarin ten behoeve van ten minste twee deelnemers, gewezen deelnemers of hun 
nabestaanden gelden worden of werden bijeengebracht en worden beheerd ter uitvoering 
van ten minste een basispensioenregeling.”6 
 
De activiteiten van pensioenfondsen bestaan enerzijds uit het beheren en administreren van 
pensioengelden en anderzijds uit het beheren en beleggen van het pensioenkapitaal om 
hiermee de uitkeringen te kunnen voldoen.7 Op basis van deze activiteiten worden 
pensioenfondsen in Nederland als ondernemers in de btw betrokken. 

Btw-positie van pensioenfondsen in de EU 
De btw-behandeling van pensioenfondsen in de EU loopt uiteen, ondanks het streven naar 
een geharmoniseerd systeem. Dit komt deels door de optekening van de voor 
pensioenfondsen belangrijke btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen. Artikel 135, lid 1, onderdeel g van de Btw-richtlijn8 stelt van btw vrij het 
beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, zoals omschreven door de lidstaten 
(hierna: de vrijstelling). Door de toevoeging van de laatste zinsnede hebben lidstaten een 
bepaalde mate van beoordelingsvrijheid bij de implementatie van de vrijstelling in nationaal 
recht. Bijvoorbeeld België heeft ervoor gekozen pensioenfondsen als gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen te kwalificeren. Beheer van Belgische pensioenfondsen is daarmee 
vrijgesteld. Zo anders is bijvoorbeeld de Nederlandse aanpak waarin is gekozen voor een 
materiële toets bij het kwalificeren van fondsen voor de vrijstelling. In de praktijk betekent dit 
dat beheer van Nederlandse pensioenfondsen in de regel belast is met btw.9 

Btw-positie van pensioenfondsen in Nederland 
De Nederlandse pensioenregelingen waren lange tijd in-house geregeld bij de werkgevers, 
de pensioenverplichtingen stonden op de balans van de werkgevers. Veel werkgevers zijn in 
staat om de btw te verrekenen en daarmee vormde de btw voor pensioengerelateerde 

                                                
5 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. 
6 Artikel 1 van de Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet). 
7 Zie in dit verband onder meer de arresten van het Hof van Justitie EU van 20 juni 1996 in zaak 
C-155/94, Wellcome Trust, van 11 juli 1996 in zaak C-306/94, Régie Dauphinoise, en van 21 oktober 
2004 in zaak C-08/03, BBL. 
8 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. 
9 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van Rechtbank Breda van 6 april 2006 in zaaknummer AWB 05/4159, 
en Rechtbank Breda van 30 oktober 2006 in zaaknummer 06/453, en van Gerechtshof Leeuwarden 
van 3 januari 2012 in zaaknummer BK11-00010. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:235:0010:0021:NL:PDF
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2016-05-01
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbe3639b571d164942b154a48839112bd3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKbxb0?text=&docid=99710&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=476025
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbe3639b571d164942b154a48839112bd3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKbxb0?text=&docid=99710&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=476025
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100101&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=478827
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49243&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=478940
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:nl:PDF
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBBRE:2006:AW3900
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBBRE:2006:AZ3344
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9301
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kosten lange tijd geen pijnpunt – deze werd simpelweg als voorbelasting op bedrijfskosten 
afgetrokken.  
 
Om een betere bescherming van pensioengerechtigden te realiseren, bijvoorbeeld in het 
geval van faillissement van de werkgever, zijn pensioenvermogens nu strikt juridisch 
gescheiden van de werkgeversbalans. De vermogens zijn ondergebracht in zelfstandige 
pensioenfondsen.  
 
Natuurlijk blijft er wel een nauwe band tussen werkgever en pensioenfonds bestaan, vooral 
bij ondernemingspensioenfondsen. Deze band is zelfs zo sterk dat een ondernemer recht 
heeft op btw-aftrek op kosten die hij heeft gemaakt ten behoeve van het pensioenfonds. 
Kosten voor het pensioenfonds vinden oorsprong in de economische activiteiten van de 
ondernemer en behoren daarmee tot de bedrijfskosten, aldus het Hof van Justitie EU.10 Voor 
ondernemingspensioenfondsen kan deze vorm een verlichting van de btw-lasten betekenen. 
Voor bedrijfstak- of sectorpensioenfondsen is dit door de vele aangesloten ondernemers 
minder makkelijk te bereiken.  
 
Ten tijde van de door de politiek aangestuurde ‘ontzaffing’11 in 2008 zijn pensioenfondsen 
verder verzelfstandigd. Bepaalde pensioenfondsen, voor bedrijfstakpensioenfondsen, 
hebben extra btw-lasten weten te voorkomen door het toepassen van de btw-
koepelvrijstelling op uitvoeringskosten.12 De toepassing van deze vrijstelling is op 
pensioenadministratiediensten komen te vervallen per 1 januari 2015.  
 
Door het expliciet uitzonderen van pensioenadministratiediensten van de koepelvrijstelling en 
het stelselmatig intrekken van individuele afspraken op basis waarvan werkgevers btw-vrij 
kosten konden doorbelasten aan de aan hen gelieerde ondernemingspensioenfondsen13 
stijgt de btw-druk voor pensioenfondsen verder. 

Vervallen koepelvrijstelling 
Een uitgebreide behandeling van de btw-koepelvrijstelling14 gaat mijn verhandeling te boven. 
In verband met het belang voor de btw-positie van pensioenfondsen wil ik deze echter niet 
onbesproken laten.  
 
De koepelvrijstelling geldt in het kort voor diensten van samenwerkingsverbanden van 
vrijgestelde btw-ondernemers. Pensioenuitvoerders maakten in Nederland veelvuldig gebruik 
van de koepelvrijstelling om pensioenadministratiediensten en vermogensbeheerdiensten 
btw-vrijgesteld te kunnen verlenen.  
 
Op 1 juli 201415 werd het voornemen bekend om per 1 januari 2015 de koepelvrijstelling voor 
‘werkzaamheden met betrekking tot de pensioenadministratie’ uit te sluiten. Hierop was door 
staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hun brief aan de 

                                                
10 Arrest van het Hof van Justitie EU van 18 juli 2013 in zaak C-26/12, PPG. 
11 Een ‘zaf’ is een Zelf Administrerend Fonds. Bij ‘ontzaffen’ wordt de uitvoering ondergebracht in een 
aparte rechtspersoon die los staat het pensioenfonds. 
12 Artikel 11, sub 1, letter u van de Wet op de omzetbelasting 1968. 
13 Aan deze individuele afspraken wordt ook wel gerefereerd als de ‘Siemensbrief’. 
14 Artikel 132, lid 1, onderdeel f Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en artikel 11, 
lid 1, onderdeel u van de Wet op de omzetbelasting 1968. 
15 Staatscourant 3 juli 2014, jaargang 2014 nr. 18872. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5ebc9fef0746c45238c81b123f823372a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbNv0?text=&docid=139742&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=384208
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2016-05-01#HoofdstukII_Afdeling3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:nl:PDF
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-18872.html
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Tweede Kamer reeds op 18 december 201316 aangedrongen. De maatregel levert 
Nederlandse schatkist naar schatting per jaar zo’n €110 miljoen op. 
 
Voorwaarde voor toepassing van de koepelvrijstelling is dat toepassing hiervan niet mag 
leiden tot ernstige concurrentieverstoring. Dit vereiste moet voorkomen dat bepaalde 
diensten door leden van de groep niet worden uitbesteed aan onafhankelijke 
marktdeelnemers. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU17 blijkt dat moet worden 
onderzocht of de btw-vrijstelling de beslissende oorzaak is van het uitsluiten van 
onafhankelijke marktdeelnemers bij het afnemen van een dienst. Zo niet, dan bestaat 
volgens het Hof van Justitie EU geen reden om de btw-vrijstelling te weigeren omdat de 
vrijstelling de marktvoorwaarden in werkelijkheid niet wijzigt. De Europese Commissie stelt 
daarbij zelfs dat een koepel die geen diensten aanbiedt aan derden, maar alleen interne 
prestaties verricht, per definitie niet concurrentieverstorend is. Het is volgens de Europese 
Commissie namelijk een volstrekt logisch gevolg van toepassing van de koepelvrijstelling op 
bepaalde diensten dat de leden van de koepel niet langer ‘in de markt zijn’ voor deze 
diensten. De koepelvrijstelling werkt in dat opzicht dan per definitie niet 
concurrentieverstorend. 
 
Nederland heeft ervoor gekozen een aantal diensten specifiek uit te zonderen van 
toepassing van de koepelvrijstelling, omdat verondersteld is dat toepassing van de 
koepelvrijstelling in deze gevallen concurrentieverstorend zou werken. Volgens de regering 
bleek in de praktijk is dat de btw-koepelvrijstelling voor pensioenuitvoerders verstorend 
werkt. Bepaalde (commerciële) aanbieders van pensioenadministratiediensten konden niet 
delen in de btw-koepelvrijstelling, omdat zij geen deel kunnen uitmaken van een 
samenwerkingsverband. Dit was het geval omdat de Belastingdienst toepassing van de 
koepelvrijstelling de laatste jaren bijzonder strikt benaderde en toepassing bij nieuwe 
aanvragen daarom nagenoeg onmogelijk werd. De kosten van derde aanbieders van 
pensioenadministratiediensten waren daarom voor pensioenfondsen substantieel hoger dan 
die van aanbieders die binnen een koepel opereerden. Hierdoor zou concurrentieverstoring 
zijn ontstaan.  
 
Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat bepaalde dienstverlening 
concurrentieverstorend kan werken zonder dat sprake is van daadwerkelijke concurrentie.18 
Het ging in deze specifieke zaak echter over parkeerdiensten op een eiland en de vraag 
betrof niet de koepelvrijstelling maar zag op een andere bepaling waarin ook het vereisten 
van concurrentie een rol speelt. 
 
De Nederlandse praktijk, waarin diensten stelselmatig worden uitgesloten van de toepassing 
van de koepelvrijstelling, strookt naar mijn idee niet met de gedachte van het Hof van Justitie 
EU en ik vraag mij af of de Nederlandse implementatie van de koepelvrijstelling in lijn is met 
de btw-richtlijn. Uit de gedachte van het Hof van Justitie EU volgt immers dat steeds moet 
worden onderzocht of de btw-vrijstelling de beslissende oorzaak is van het uitsluiten van 
onafhankelijke marktdeelnemers bij het afnemen van een dienst. Dat is niet wat er in de 
Nederlandse praktijk gebeurt, concurrentieverstoring wordt verondersteld aanwezig te zijn. Ik 
zou de Nederlandse implementatie van de koepelvrijstelling graag eens onderwerp zien zijn 
van een zaak bij het Hof van Justitie EU. 
 

                                                
16 Brief van de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en werkgelegenheid van 18 
december 2013, Kamerstukken II 2013, 32 043, nr. 188. 
17 Arrest van het Hof van Justitie EU van 20 november 2003 in zaak C-8/01, Taksatorringen. 
18 Arrest van het Hof van Justitie EU van 16 september 2008 in zaak C-228/07, Isle of Wight. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32043-188.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48421&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=482996
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68184&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=489705
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Ten tijde van het schrijven van deze verhandeling liggen er meerdere prejudiciële vragen 
omtrent toepassing van de koepelvrijstelling voor aan het Hof van Justitie EU. In het 
bijzonder zijn naar mijn mening de vragen in de zaak Aviva van belang.19 Het Hof wordt met 
deze vragen gevraagd of (i) een nationale praktijk waarin geen voorwaarden worden 
voorgeschreven voor de vervulling van concurrentieverstoring in lijn is met EU recht en (ii) 
welke criteria mogelijk moeten worden gebruikt om te beoordelen of sprake is van 
concurrentieverstoring. 

Resumerend 
Door de hierboven geschetste geschiedenis en problematiek heb ik het belang van btw voor 
pensioenfondsen proberen te schetsen. Doordat pensioenfondsen zelfstandige ondernemers 
met vooral btw-vrijgestelde prestaties zijn, de uitgaande diensten worden als 
verzekeringsdiensten gezien, vormt bijna alle btw een kostenpost. Vermogensbeheer en 
pensioenadministratiediensten worden door pensioenfondsen vaak van derde partijen 
ingekocht, waardoor er extra btw-druk ontstaat. 
 
Een mogelijke manier om deze kosten te drukken is door middel van de vrijstelling. Een 
vraag die de gemoederen dan ook al lange tijd bezig houdt is of pensioenfondsen kunnen 
kwalificeren als gemeenschappelijke beleggingsfondsen. De visie van de Nederlandse 
overheid is in ieder geval altijd geweest dat pensioenfondsen20 niet als gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen kwalificeren. 

Pensioenregelingen 
Van belang in dit onderzoek, zoals zal blijken, is de invulling van de gevoerde 
pensioenregeling. In Nederland zijn pensioenfondsen te onderkennen met verschillende 
regelingen, de belangrijkste drie zijn hierin de (zuivere) defined benefit, de collectieve 
defined contribution en defined contribution regelingen. Deze drie regelingen zijn op basis 
van accountantsregels ontwikkeld. Tussen en binnen deze drie regelingen bestaan 
verschillen. Zoals inherent aan de btw zal iedere regeling naar feiten en omstandigheden 
moeten worden beoordeeld bij toepassing van de vrijstelling, omdat de vrijstellingen in de 
btw autonome begrippen van gemeenschapsrecht zijn. 
 
Zonder volledig of uitputtend te willen zijn geef ik hierna een korte omschrijving van de drie 
regelingen.  
 

• De klassieke of zuivere defined benefitregeling betekent in het kort zoveel dat de 
uitkering in principe bepaald is. Binnen deze regeling wordt er met alle middelen naar 
gestreefd om een bepaalde uitkering te realiseren. Deze uitkering is bijvoorbeeld 
gebaseerd op de dienstjaren van een werknemer en het gemiddeld verdiende loon 
(middelloonregeling) of laatstverdiende loon (eindloonregeling).  

• Bij defined contribution is in principe enkel de inleg gedefinieerd en is de uitkering niet 
vastgelegd, alhoewel er wel naar een bepaalde uitkering wordt gestreefd.  

• De collectieve defined contribution regeling is een tussenvorm die de laatste jaren 
aan populariteit wint. Deze populariteitsslag wordt vooral door werkgevers ingegeven, 
het premiepercentage is namelijk vastgesteld en de werkgever heeft geen 
verplichting tot het bijstorten bij bijvoorbeeld onderdekking. De kosten van de regeling 
worden op deze manier mogelijk goedkoper en beter te voorspellen. De uitkering 
binnen deze regeling wordt berekend op een soortgelijke manier als binnen een 
defined benefit regeling.  

                                                
19 Prejudiciële vragen van 17 november 2016 in zaak C-605/15. 
20 Ik doel hier op pensioenfondsen met regelingen andere dan zuivere defined contribution 
pensioenregelingen. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174844&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=627706
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Pensioenvormen 
Naast verschillende pensioenregelingen bestaat er nog een belangrijk verschil tussen 
ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. 
Ondernemingspensioenfondsen voeren de pensioenregeling(en) uit van één ondernemer of 
van meerdere met elkaar verbonden ondernemers. Bedrijfstakpensioenfondsen voeren de 
pensioenregelingen uit van ondernemers in een bepaalde sector en bedienen daarmee 
bijvoorbeeld vaak veel zzp’ers in een bepaalde bedrijfstak. 
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Pensioenfondsen als gemeenschappelijke beleggingsfondsen 
In dit hoofdstuk onderzoek ik de kwalificatie van pensioenfondsen als gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen. Om de vrijstelling te kunnen toepassen op pensioenfondsen is een 
algemeen begrip van de vrijstelling vereist. Ik analyseer daarom eerst de vrijstelling op 
zichzelf in de context van de btw. Daarna pas ik de vrijstelling toe op pensioenfondsen. 

Beschouwing van de vrijstelling 
De vrijstelling voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen is opgetekend in artikel 135, lid 
1, onderdeel g van de Btw-richtlijn 2006/112/EC:  
 
“de lidstaten verlenen vrijstelling voor (...) het beheer van gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen, zoals omschreven door de lidstaten.” 
 
De vrijstelling stelt het ‘beheer’ van ‘gemeenschappelijke beleggingsfondsen’ vrij. Van deze 
twee begrippen worden geen definities gegeven. De vrijstelling is tevens zonder 
wetsgeschiedenis aangenomen. Op basis van interpretatie en analyse van jurisprudentie van 
het Hof van Justitie EU kan de werkingssfeer van de bepaling wel worden afgebakend. 
 
Uit de bewoording van de vrijstelling volgt dat de status van het beheerde object van belang 
is, enkel het beheer van objecten die kwalificeren als gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen is vrijgesteld. In tegenstelling tot de meeste btw-vrijstellingen gaat het bij 
deze vrijstelling niet om één specifieke transactie. Ook blijkt uit de bewoording dat ervoor is 
gekozen om het begrip gemeenschappelijke beleggingsfondsen niet nader in te vullen en dit 
zelfs uitdrukkelijk aan de lidstaten over te laten. 
 
Richtlijnen roepen verplichtingen op voor diegenen aan wie deze zijn geadresseerd, aan 
lidstaten met andere woorden.21 Particulieren kunnen zich tegenover een lidstaat beroepen 
op bepalingen van een richtlijn wanneer deze bepalingen onvoorwaardelijk en voldoende 
nauwkeurig zijn.22 Deze regel wordt ook wel rechtstreekse werking genoemd. Omgekeerde 
rechtstreekse werking, waarbij een lidstaat een bepaling van een richtlijn inroept tegenover 
een particulier zonder dat deze lidstaat zijn verplichting tot het omzetten van een 
richtlijnbepaling in nationaal recht is nagekomen is niet mogelijk.23 Daarnaast hebben 
rechters de verplichting nationale bepalingen zoveel mogelijk conform de richtlijn te 
interpreteren.24 

Nederlandse implementatie van de vrijstelling 
Aan Nederland dus de verplichting de richtlijnbepaling op een juiste manier om te zetten in 
de Nederlandse wet. Nederland heeft deze vrijstelling omgezet in artikel 11, lid 1, onderdeel 
i, ten derde van de Wet op de omzetbelasting 1968. Dit artikel stelt van btw vrij “het beheer 
van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter collectieve belegging 
bijeengebrachte vermogens.” 
 
De Nederlandse wetgever lijkt op het eerste gezicht niet veel te hebben gedaan om 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen te omschrijven. Vergelijk bijvoorbeeld de wetgeving 
in het Verenigd Koninkrijk waarin fondsen worden gedefinieerd die kwalificeren als 

                                                
21 Arrest van het Hof van Justitie EU van 26 februari 1986 in zaak 152/84, Marshall. 
22 Arrest van het Hof van Justitie EU van 19 januari 1982 in zaak C-8/81, Becker. 
23 Arrest van het Hof van Justitie EU van 8 oktober 1987 in zaak 80/86, Kolpinghuis. 
24 Arrest van het Hof van Justitie EU van 13 november 1990 in zaak C-106/89, Marleasing. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=93234&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=47276
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91168&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=522261
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94612&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=47313
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96619&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=754832
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gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Nederland heeft gekozen voor materiële toetsing bij 
het toepassen van de vrijstelling. Aan de feiten en omstandigheden moet worden getoetst of 
sprake is van een collectief bijeengebracht vermogen. In de praktijk sluit Nederland aan bij 
de jurisprudentie met betrekking tot toepassing van de vrijstelling op verschillende subjecten. 

Nederlands beleid 
In 2007 heeft het ministerie van Financiën te kennen gegeven van mening te zijn dat de 
vrijstelling van toepassing is wanneer twee of meer pensioenfondsen vermogen 
onderbrengen in een afzonderlijk fonds dat kwalificeert als beleggingsinstelling in de zin van 
de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft)25 of daarmee vergelijkbaar is in de zin dat 
daadwerkelijk collectief wordt belegd in onderliggende waarden en ook gezamenlijk risico 
wordt gelopen collectief is.26 Een beleggingsinstelling was in 2007 in de Wft gedefinieerd als 
beleggingsmaatschappij of beleggingsinstelling. Het ene begrip verwees destijds naar het 
andere en de definitie kan worden samengevat als een fonds of rechtspersoon die gelden ter 
actieve belegging verkrijgt om de opbrengsten van de beleggingen te delen. Inmiddels is de 
wet geüpdatet en wordt volstaan met een verwijzing naar artikel 4, eerste lid, onderdeel a, 
van AIFM-richtlijn.27 
 
Ik refereer aan het beleid van de Nederlandse Staat als de twee-of-meer gedachte. Daarbij is 
vermeld dat de Nederlandse regering “bijzonder veel waarde hecht aan btw-harmonisatie en 
concurrentieneutraliteit”. De Staatssecretaris heeft deze visie in 2014 naar aanleiding van het 
ATP-arrest28 nogmaals bevestigd.29 

Beoordelingsvrijheid lidstaten 
Door de toevoeging van de zinsnede ‘zoals omschreven door de lidstaten’ hebben lidstaten 
beoordelingsvrijheid bij de implementatie van de vrijstelling in nationaal recht. Deze 
beoordelingsvrijheid van lidstaten is niet onbegrensd. In het algemeen geldt dat zolang de 
lidstaten de grenzen van hun beoordelingsbevoegdheid eerbiedigen, particulieren niet op 
basis van een nationale bepaling btw-vrijstelling op EU-gronden kunnen afdwingen.30 Een 
van de belangrijkste grenzen hierbij is de fiscale neutraliteit als specifieke uitwerking van het 
gelijkheidsbeginsel. Dit betekent in de praktijk dat moet worden onderzocht of specifieke 
nationale bepalingen gelden, ongeacht of deze van wettelijke of bestuursrechtelijke aard zijn 
en tot welk rechtsgebied deze behoren, dat personen met dezelfde werkzaamheden onder 
dezelfde vrijstelling vallen. 
 
De beoordelingsvrijheid bij de vrijstelling voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen is 
specifiek beperkt doordat met de richtlijn voor instellingen voor collectieve beleggingen in 
effecten (hierna: icbe) op EU-niveau een aanvang is gemaakt met de harmonisering van 
regelgeving voor het toezicht op beleggingsfondsen.31 De coördinatie op EU-niveau is boven 

                                                
25 Wet van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het 
toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht). 
26 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 18 oktober 2007 met kenmerk DGB 2007-4884.  
27 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders 
van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG 
en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010. 
28 Arrest van het Hof van Justitie EU van 13 maart 2014, zaak C-464/12, ATP. 
29 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 september 2014 met kenmerk DGB/2014/5116 
U. 
30 Arrest van het Hof van Justitie EU van 10 september 2002 in zaak C-141/00, Kügler. 
31 Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen. betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe’s), zoals gewijzigd bij richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 januari 2002. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020368/2016-11-11
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2009/12/09/antwoorden-op-kamervragen-over-pensioenfondsen-en-btw
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:NL:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149126&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600790
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/19/analyse-atp-arrest
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/19/analyse-atp-arrest
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47636&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527565
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985L0611&from=NL
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de bevoegdheid van lidstaten komen te staan om het begrip gemeenschappelijk 
beleggingsfonds te omschrijven. Een lidstaat mag niet vrijelijk beleggingsfondsen selecteren 
die onder de vrijstelling vallen en die welke niet onder de vrijstelling vallen.32 Het begrip wordt 
dus door zowel het EU-recht als het nationale recht bepaald.33 

Doel van de vrijstelling 
De vrijstelling beoogt te garanderen dat het gemeenschappelijke btw-stelsel fiscaal neutraal 
is met betrekking tot de keuze tussen rechtstreeks beleggen in effecten en beleggen via 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen.34 Advocaat-generaal Kokott omschrijft het doel van 
de vrijstelling treffend door middel van een praktische invalshoek: “Wanneer deze vrijstelling 
niet zou bestaan, zouden bezitters van deelnemingsrechten in beleggingsfondsen zwaarder 
worden belast dan beleggers die hun geld rechtstreeks in aandelen of andere 
waardepapieren beleggen en geen beroep doen op de diensten van een fondsbeheerder.”35 
 
Het doel van deze vrijstelling vindt zijn oorsprong in de aan het gemeenschappelijke btw-
stelsel inherente beginsel van fiscale neutraliteit. Het gehele stelsel is zelfs op dit beginsel 
gebaseerd.  

Fiscale neutraliteit 
Fiscale neutraliteit binnen de btw moet worden gezien als een specifieke uitdrukking van het 
algemene rechtsbeginsel van gelijkheid. Ondernemers die dezelfde handelingen verrichten 
moeten gelijk worden behandeld.36 Dit beginsel is belangrijk voor het verwezenlijken van een 
level playing field binnen de EU interne markt. 
 
Het beginsel leidt logischerwijs tot vergelijkingen van gevallen. Deze vergelijkingsslag heeft 
dan ook tot een overvloed aan jurisprudentie geleid. Enerzijds hoeft van identieke 
handelingen geen sprake te zijn om tot een vergelijking te komen. Anderzijds kunnen 
activiteiten die tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn en dus tot op zekere hoogte met elkaar 
concurreren voor de toepassing van de btw verschillend worden behandeld, als het verschil 
in behandeling uitdrukkelijk is voorgeschreven.37 Advocaat-generaal Sharpston merkt op dat 
“als alle activiteiten die deels met elkaar concurreren voor de btw op dezelfde manier 
behandeld zouden moeten worden, zouden uiteindelijk alle verschillen tussen btw-regimes 
geheel verdwijnen, aangezien vrijwel elke activiteit tot op zekere hoogte met een andere 
overlapt. Dat zou (vermoedelijk) leiden tot de intrekking van alle vrijstellingen, aangezien het 
stelsel van de btw er juist toe dient om handelingen te belasten.”38 
 
Toepassing van fiscale neutraliteit bij een vrijstelling is betwistbaar en zal op grond van feiten 
en omstandigheden van geval dat geval moeten worden beoordeeld. Daarbij komt nog dat 
een belangrijk aspect bij de fiscale neutraliteit is dat het geen beginsel van primair recht is 
dat kan worden gebruikt om de geldigheid van een vrijstelling te toetsen. Het is een 
uitleggingsbeginsel dat samen met het beginsel van strikte interpretatie van vrijstellingen 
moet worden toegepast.39 

                                                
32 Arrest van het Hof van Justitie EU van 7 maart 2013 in zaak C-424/11, Wheels. 
33 Arrest van het Hof van Justitie EU van 9 december 2015 in zaak C-595/13, Fiscale Eenheid X, 
paragraaf 45 en 46. 
34 Arrest van het Hof van Justitie EU van 4 mei 2006 in zaak C-169/04, Abbey National, paragraaf 62. 
35 Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 8 september 2005 in zaak C-169/04, Abbey National. 
36 Arrest van het Hof van Justitie EU van 10 september 2002 in zaak C-141/00, Kügler. 
37 Arrest van het Hof van Justitie EU van 29 oktober 2009 in zaak C-174/08, NCC Construction 
Danmark. 
38 Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 8 mei 2012 in zaak C-44/11, Deutsche Bank. 
39 Arrest van het Hof van Justitie EU van 19 juli 2012 in zaak C-44/11, Deutsche Bank. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d520a6ab8ee43c4c2e8233b76a4a79f177.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchyQe0?text=&docid=134607&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=335455
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172827&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2379998
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56610&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=407569
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=59712&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=523698
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d54b3114b71ae14ab09f3cb51d8ebd7c8b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKb3v0?text=&docid=47636&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=326875
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73370&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1414046
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1413279#Footnote34
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6a87a5baee3264402b7c9eeb1f6e16f62.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pah8Se0?text=&docid=125212&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1411783
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Strikte interpretatie vrijstelling 
De strikte interpretatie van de bewoording van vrijstellingen volgt uit het doel van de 
omzetbelasting. De belasting beoogt een algemene belasting te zijn op consumptie. 
Algemeen in deze zin betekent dat in principe zoveel mogelijk transacties aan de btw moeten 
worden onderworpen en het aantal vrijstellingen dus moet worden beperkt.40 Vrijstellingen 
worden door het Hof van Justitie ook steevast afwijkingen genoemd.41  
 
Op basis van voorstaande meen ik dat strikte uitlegging van vrijstellingen in dit licht betekent 
dat het aantal uitzonderingen op de algemene belasting moet worden beperkt omdat beoogd 
wordt zoveel mogelijk diensten in de btw te betrekken. Dit betekent niet dat de werkingssfeer 
van specifieke vrijstellingen moet worden beperkt door een enge interpretatie. Zo redeneert 
het Hof van Justitie dat een strikte uitlegging van de bewoording van vrijstellingen niet zo 
moet worden toegepast dat deze vrijstellingen geen effect meer hebben.42 

Toepassing door het Hof van Justitie 
Zoals reeds gesteld bestaat er in de richtlijn geen definitie van gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen. Wel heeft het Hof van Justitie zich in een aantal arresten uitgelaten over 
toepassing van de vrijstelling in concrete situaties. 
 
De vrijstelling heeft betrekking op gemeenschappelijke beleggingsfondsen ongeacht de 
rechtsvorm ervan.43 Of deze instellingen zijn geregeld bij overeenkomst of als trust of door 
middel van statuten is niet relevant. Het Hof redeneert dat noch uit de context noch uit de 
bewoordingen blijkt dat de wetgever de bedoeling heeft gehad de vrijstelling te beperken tot 
bepaalde soorten instellingen. In het Abbey National-arrest heeft het Hof open fondsen als 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen gekwalificeerd. Het Hof verwijst daarbij naar de 
icbe-richtlijn. 
 
Sinds het aannemen van de icbe-richtlijn in 1985 bestaat er een communautair begrip voor 
icbe’s. De icbe-richtlijn heeft tot doel nationale wettelijke regelingen voor instellingen voor 
collectieve belegging te coördineren – zo blijkt uit de considerans bij de richtlijn. Icbe’s in 
deze richtlijn zijn gedefinieerd als instellingen (i) waarvan het uitsluitende doel is de 
collectieve belegging in effecten van uit het publiek aangetrokken kapitaal, met toepassing 
van het beginsel van risicospreiding en (ii) waarvan de rechten van deelneming op verzoek 
van de houders ten laste van de activa van deze instellingen direct of indirect worden 
ingekocht of terugbetaald. Met het aannemen van de AIFM-richtlijn in 2011 is een verdere 
slag gemaakt in het op EU-niveau harmoniseren van nationale toezichtregels voor 
beleggers.  
 
Icbe’s kwalificeren per definitie als gemeenschappelijke beleggingsfondsen.44 Gezien de 
definitie van icbe’s lijkt mij dit een logische gevolgtrekking. De Zesde Richtlijn45 is echter lang 
voor de icbe-richtlijn aangenomen. Daarbij komt dat beide richtlijnen een ander 
toepassingsgebied hebben. Het verwijzen naar andere richtlijnen doet het Hof vaker om in 

                                                
40 Tweede richtlijn inzake omzetbelasting van 11 april 1967, nr. 67/228/EEG, overweging 5 van de 
preambule. 
41 Zie in deze zin het arrest van het Hof van Justitie EU van 28 oktober 2010 in zaak C-175/09, Axa 
UK plc. 
42 Arrest van het Hof van Justitie EU van 20 november 2003 in zaak C-8/01, Taksatorringen. 
43 Arrest van het Hof van Justitie EU van 4 mei 2006 in zaak C-169/04, Abbey National. 
44 Arrest van het Hof van Justitie EU van 19 juli 2012 in zaak C-44/11, Deutsche Bank. 
45 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.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83554&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52733
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48421&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1413062
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56610&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=407569
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6a87a5baee3264402b7c9eeb1f6e16f62.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pah8Se0?text=&docid=125212&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1411783
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:NL:HTML
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bepaalde gevallen invulling aan communautaire begrippen te geven.46 Dit betekent mijns 
inziens niet dat een andere niet op btw-ziende communautaire richtlijn exclusief bepalend 
wordt voor de invulling van een communautair btw-begrip.  
 
Uit Claverhouse blijkt dan ook dat de vrijstelling niet beperkt kan worden uitgelegd door enkel 
een verwijzing naar de icbe-richtlijn.47 Op basis van fiscale neutraliteit, door een vergelijking 
te maken tussen de kenmerken van gesloten en open fondsen, kwam het Hof in dat arrest 
tot de conclusie dat de vrijstelling van toepassing moest zijn omdat er geen relevante 
verschillen bestonden tussen de fondsen. Soortgelijke diensten, die dus met elkaar 
concurreren, kunnen voor de btw niet verschillend worden behandeld aldus het Hof.  
 
De icbe-richtlijn was ten tijde van het Claverhouse-arrest niet van toepassing op gesloten 
fondsen. Ook fondsen die geen icbe zijn maar dezelfde kenmerken vertonen als deze 
instellingen en dus dezelfde handelingen verrichten, of op zijn minst zodanig vergelijkbaar 
zijn met deze instellingen dat zij ermee concurreren, moeten als gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen worden aangemerkt. Ik refereer aan dit laatste vereiste als de 
‘concurrentietoets’. De gesloten fondsen in kwestie waren vormen van gemeenschappelijke 
beleggingsinstrumenten met risicospreiding. Dit stelt particuliere beleggers in staat te 
beleggen in grote beleggingsportefeuilles en daarmee hun individuele risico op de 
aandelenmarkt te verminderen, aldus het Hof in Claverhouse. 
 
In 2014 preciseert het Hof de toepassingscriteria van de vrijstelling met de volgende 
samenvattende woorden: “Het essentiële criterium waaraan moet zijn voldaan opdat sprake 
is van een gemeenschappelijk beleggingsfonds, is dat de activa van verschillende 
begunstigden worden samengevoegd, waardoor het risico van deze begunstigden kan 
worden gespreid over een aantal effecten.”48 
 
Uit het arrest van het Hof van Justitie EU in Fiscale Eenheid X volgt dat voor de kwalificatie 
als gemeenschappelijk beleggingsfonds tevens van belang is dat een fonds onderworpen is 
aan ‘bijzonder overheidstoezicht’.49 Het Hof redeneert dat enkel aan bijzonder 
overheidstoezicht onderworpen fondsen aan dezelfde concurrentievoorwaarden 
onderworpen zijn en dezelfde kring van beleggers aanspreken als icbe’s. Voor het slagen 
voor de concurrentietoets is daarmee vereist dat naar nationaal recht een belegging is 
voorzien in bijzonder overheidstoezicht.  

Bijzonder overheidstoezicht 
Icbe’s staan onder bijzonder overheidstoezicht, de icbe-richtlijn is in Nederland 
geïmplementeerd door middel van de verzamelwet Wet op het financieel toezicht. Dit 
toezicht dient tot bescherming van beleggers. 
 
Voor de Nederlandse toepassing van de vrijstelling zijn argumenten te vinden voor een 
nieuw vereiste op basis van Fiscale Eenheid X. Binnen de toepassing van de vrijstelling op 
EU-niveau is van een nieuw vereiste naar mijn mening geen sprake. Het criterium bijzonder 
overheidstoezicht is een verduidelijking van de door het Hof consistent toegepaste 
concurrentietoets. Het komt vaker voor dat het Hof van Justitie EU bepaalde zaken niet 
eerder expliciet heeft genoemd omdat deze verondersteld zijn aanwezig te zijn of impliciet 
moeten worden gelezen in de redeneringen van het Hof. 
 

                                                
46 Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie EU van 25 februari 1999 in zaak C-349/96, CPP, 
rechtsoverweging 18. 
47 Arrest van het Hof van Justitie EU van 28 juni 2007 in zaak C-363/05, Claverhouse. 
48 Arrest van het Hof van Justitie EU van 13 maart 2014, zaak C-464/12, ATP. 
49 Arrest van het Hof van Justitie EU van 9 december 2015 in zaak C-595/13, Fiscale Eenheid X. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44443&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1520637
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=61690&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1414316
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149126&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600790
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172827&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337087
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Het Fiscale Eenheid X-arrest bevat van deze impliciete redenering een mooi voorbeeld. Het 
Hof gebruikt drie interpretatiemethodes om zijn punt te maken – op basis van noch een 
contextuele, noch een letterlijke, noch een teleologische lezing van de vrijstelling blijkt dat 
deze enkel zou zien op beleggingen in effecten.50 Al sinds de Oudheid is het gebruik van een 
tricolon of drieslag een krachtig overtuigingsmiddel. Het Hof voegt hier in rechtsoverweging 
59 nog aan toe dat het voorwerp van vastgoedbeleggingen als onderwerp simpelweg nog 
nooit aan het Hof is voorgelegd, en daarom heeft het Hof zich hierover niet eerder uitgelaten. 
Toepassing van de vrijstelling op andere dan beleggingen in effecten is bijna evident te 
noemen, zo volgt uit de woordkeuze van het Hof. 
 
In Nederland kan worden gesproken van een nieuw vereiste in verband met het beleid van 
de Nederlandse overheid waarin de ‘twee-of-meer-is-een-collectief’-gedachte heerst(e). 
Gerechtshof 's-Hertogenbosch redeneerde op basis van deze gedachte dat sprake was van 
een gemeenschappelijk beleggingsfonds omdat vermogens door verschillende beleggers 
was bijeengebracht.51 De Hoge Raad maakt na prejudiciële vragen op basis van Fiscale 
Eenheid X korte metten met de redenering van het Gerechtshof – voor toepassing van de 
vrijstelling moet ook worden getoetst op bijzonder overheidstoezicht.52 
 
De Hoge Raad gaat niet inhoudelijk in op de mate van overheidstoezicht. Wel blijkt uit het 
arrest dat het louter voldoen aan een omschrijving in een toezichtwet onvoldoende is voor 
het slagen van de concurrentietoets. Door het voldoen aan een definitie in een wet kan niet 
worden gesteld dat een fonds onderworpen is aan dezelfde concurrentievoorwaarden als 
icbe’s en dat dezelfde kring van beleggers worden aangesproken. 
 
Door het toepassen van de toets voor bijzonder nationaal overheidstoezicht wordt een 
materieel vereiste toegevoegd aan toepassing van de vrijstelling. Door het toepassen van 
deze toets wordt de vrijstelling verder beperkt. Ik vraag me af of het toevoegen van dit 
vereiste valt te vereenzelvigen met het ruime doel van de vrijstelling. De vraag rijst 
bijvoorbeeld wanneer sprake is van bijzonder overheidstoezicht van fondsen die niet in de 
EU zijn gevestigd. Ik neig naar een conclusie van een te enge toepassing van de vrijstelling 
door het Hof van Justitie EU. 

Specifieke jurisprudentie met betrekking tot toepassing van de vrijstelling op 
pensioenfondsen 
In een aantal zaken is door nationale rechters de vraag aan het Hof van Justitie EU 
voorgelegd of pensioenfondsen kunnen kwalificeren als gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen. Ik analyseer hierna jurisprudentie die specifiek ziet op de toepassing van 
de vrijstelling op pensioenfondsen. 
 
In de zaak Wheels53 (2013) oordeelde het Hof dat het pensioenfonds in kwestie niet als 
gemeenschappelijk beleggingsfonds kon worden gekwalificeerd. Het Hof werd gevraagd of 
een pensioenfonds waarvan de uitkeringen niet afhankelijk zijn van de activa van het 
pensioenfonds kwalificeert als een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De uitkeringen 
werden vastgesteld aan de hand van het loon van de aangesloten werknemer en diens 
aantal dienstjaren bij die werkgever. De werkgever droeg de pensioenpremies af en had 
tevens een verplichting tot het aanvullen van de activa als deze ontoereikend waren om de 

                                                
50 Arrest van het Hof van Justitie EU van 9 december 2015 in zaak C-595/13, Fiscale Eenheid X, 
rechtsoverweging 57 laatste volzin. 
51 Uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 2 september 2011, zaaknummer 09-00314. 
52 Arrest van de Hoge Raad van 25 november 2016, zaaknummer 11/04540. 
53 Arrest van het Hof van Justitie EU van 7 maart 2013 in zaak C-424/11, Wheels. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172827&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337087
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2011:BU6069
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2684
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d520a6ab8ee43c4c2e8233b76a4a79f177.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchyQe0?text=&docid=134607&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=335455
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verplichte uitkeringen te doen. De verwijzingsrechter verzocht het Hof uitdrukkelijk de 
omschreven kenmerken van het fonds in acht te nemen bij de beoordeling. 
 
Zoals reeds gesteld is het definiëren van gemeenschappelijke beleggingsfondsen aan de 
lidstaten overgelaten. Deze beoordelingsvrijheid is echter beperkt door EU-
harmonisatieregels, in het bijzonder de icbe-richtlijn. Pensioenfondsen vallen niet onder de 
icbe-richtlijn, dus rest de vergelijkings- en concurrentietoets op basis van fiscale neutraliteit. 
Het Hof begint in Wheels direct met het onderzoeken of het pensioenfonds zodanig 
vergelijkbaar is met fondsen die gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn, met andere 
woorden icbe’s, dat het daarmee in concurrentie treedt.  
 
Ik kan het Hof volgen in zijn redenering dat een fonds waarvan de uitkeringen geenszins 
afhankelijk zijn van de activa van het fonds en het rendement niet concurreert met een icbe, 
omdat de deelnemers geen beleggingsrisico dragen. 
 
In de zaak ATP54 (2014) kwam het Hof tot de conclusie dat het Deense pensioenfonds in 
kwestie wel als gemeenschappelijk beleggingsfonds kwalificeerde. Belangrijkste verschil met 
Wheels is dat in de voorgelegde vraag aan het Hof wordt gesteld dat de opbrengst van de 
deelnemer afhangt van het rendement van de beleggingen. Door het toepassen van de door 
het Hof geformuleerde concurrentietoets kan het Hof mijns inziens op basis van de 
voorgelegde feiten vervolgens niet anders dan concluderen dat sprake is van een met icbe’s 
vergelijkbaar beleggingsrisico voor de deelnemers. Het pensioenfonds slaagt daarmee voor 
de concurrentietoets. 
 
Het Hof preciseert de concurrentietoets verder door te stellen dat om te slagen het 
pensioenfonds moet worden gefinancierd door de ontvangers van de uitgekeerde 
pensioenen en dat moet worden belegd volgens het beginsel van risicospreiding. Aan deze 
laatste twee voorwaarden werd ook in Wheels voldaan. Het feit dat de bijdragen door de 
werkgever worden betaald is namelijk niet van belang, mijns inziens logisch omdat de 
betaling door de werkgever ten behoeve van de pensioenspaarders worden gedaan.  
 
Het Hof stelt vervolgens nog dat het feit dat de bijdragen in het pensioenfonds collectief 
worden afgesproken tussen werkgevers en vakbonden niet van belang is. Deze redenering 
kan naar mijn mening worden doorgetrokken naar bij wet geregelde verplichte 
pensioendeelname – ook dat doet niet af aan het feit bijdrages door of namens werknemers 
worden betaald. Het Hof voegt hieraan toe dat het eveneens niet van belang is op welke 
wijze de gelden worden uitgekeerd om te slagen voor de concurrentietoets. De behandeling 
van pensioengelden spelen geen rol bij de vraag of pensioenfondsen kwalificeren als 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen omdat nationale belastingregels omtrent niet 
kunnen afdoen aan de uniformiteit van de vrijstelling. Dat binnen een pensioenfonds 
aanvullende verzekeringsmogelijkheden worden aangeboden kan een ondergeschikt 
element zijn en daarom evenmin van belang, aldus het Hof. 
 
Uit Wheels en ATP volgt dat het heetste hangijzer in de concurrentietoets voor 
pensioenfondsen het al dan niet lopen van beleggingsrisico is. 
 
In het arrest PPG, dat een paar maanden na Wheels volgde, was de vraag aan het Hof 
voorgelegd of “een pensioenfonds, opgericht met de doelstelling tegen zo laag mogelijke 
kosten een pensioenuitkering te realiseren voor de deelnemers in het pensioenfonds, waarbij 
door dan wel namens de deelnemers vermogen in het pensioenfonds wordt ingebracht en 

                                                
54  
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belegd en waarbij wordt gedeeld in de resultaten van de opbrengsten”.55 Het Hof ziet de 
noodzaak niet om de vraag te beantwoorden in verband met het antwoord op de eerdere 
vraag. Het Hof voegt echter nog wel toe dat de vraag “overigens in wezen identiek” aan de 
vraag was als die in Wheels.  
 
Ik citeer hier vanwege het belang. De vraagstelling door de Nederlandse en Britse 
verwijzingsrechters is in ieder geval niet identiek. Het gaat wel in beide gevallen om de vraag 
of een pensioenfonds kan kwalificeren als gemeenschappelijk beleggingsfonds. Uit PPG valt 
mijns inziens niet af te leiden dat het Nederlandse pensioenfonds in kwestie niet als 
gemeenschappelijk beleggingsfonds kwalificeert. In tegendeel, op basis van de enigszins 
summiere omschrijving van de kenmerken van het pensioenfonds kan op basis van ATP de 
conclusie worden getrokken dat juist wel sprake is van een gemeenschappelijk 
beleggingsfonds. Door of namens de deelnemers worden gelden ingelegd, deze worden 
belegd volgens het beginsel van risicospreiding en de deelnemers delen in de opbrengst – er 
wordt praktisch voldaan aan de definitie van een icbe. Het Hof onderzoekt de vraag echter 
niet en de Inspecteur stelt simpelweg dat pensioenfondsen niet kunnen kwalificeren als 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen. 
 
De Hoge Raad heeft in december 2016 arrest gewezen in een zaak over toepassing van de 
vrijstelling op een Nederlands pensioenfonds.56 Op basis van jurisprudentie van het Hof van 
Justitie EU heeft de Hoge Raad een vergelijking gemaakt tussen het pensioenfonds in 
kwestie en icbe’s. De Hoge Raad kwam, in tegenstelling tot het advies57 van de advocaat-
generaal, tot de conclusie dat pensioenfondsen met een uitkeringsregeling niet als 
gemeenschappelijk beleggingsfonds kon worden gekwalificeerd.  
 
In kwestie ging het om een bedrijfstakpensioenfonds waarvan de omvang van de premies 
afhankelijk was van het loon van de werknemers en van de levensverwachting van de 
deelnemers. De verhouding tussen enerzijds de totale activa van het fonds, berekend op 
basis van de marktwaarde, en anderzijds de totale pensioenverplichting aan het einde van 
een boekjaar van het pensioenfonds was bepalend voor de mate waarin pensioen kan 
worden uitgekeerd. In geval van onderdekking werd een premieopslag aan de werkgevers 
berekend van maximaal 2,5%. In het tegenovergestelde geval, overdekking, konden de 
premies worden gematigd. 
 
De Hoge Raad oordeelde dat deelnemers van het pensioenfonds in kwestie onvoldoende 
beleggingsrisico dragen om dit risico gelijk te stellen met het risico wat deelnemers in een 
icbe dragen. De Hoge Raad trekt een vergelijking met het arrest Wheels. Mee- of 
tegenvallende beleggingsresultaten komen ten goede aan de collectiviteit van de 
deelnemers en niet aan de individueel opgebouwde rechten van een deelnemer. Het risico 
op non-indexatie of zelfs korting op uitkering is volgens de Hoge Raad van een andere 
betekenis dan het risico wat deelnemers in een icbe lopen, de uitkering van deelnemers van 
het pensioenfonds in kwestie wordt namelijk nog steeds bepaald naar gelang van het aantal 
dienstjaren en gemiddeld verdiende loon. 
 
Naar mijn mening komt de Hoge Raad hier tot een begrijpelijk en gedegen oordeel dat in lijn 
is met de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. 

                                                
55 Arrest van het Hof van Justitie EU van 18 juli 2013 in zaak C-26/12, PPG. 
56 Arrest van de Hoge Raad van 9 december 2016 in zaak 15/00148. 
57 Conclusie van Advocaat-Generaal Ettema van 23 februari 2016, nr. 15/00148. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139742&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=921182
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2786
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2016:91
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Tussenconclusie 
Uit de jurisprudentie, uit de bewoording en uit de context van de vrijstelling blijkt mij in 
principe een ruime werkingssfeer van de vrijstelling. Ook uit de Nederlandse implementatie 
en beleid – in het bijzonder de twee-of-meer-gedachte – blijkt deze ruime werkingssfeer.  
 
Bij toepassing van de vrijstelling schijnt het grondbeginsel van de btw – de fiscale neutraliteit 
als speciale uitwerking van het gelijkheidsbeginsel – voorop te staan. Het individueel 
rechtstreeks beleggen dan wel collectief via een fonds of instelling beleggen zou voor de btw 
in principe gelijk moeten worden behandeld. 
 
Toepassing van de vrijstelling op pensioenfondsen wordt door de jurisprudentie in ieder 
geval bemoeilijkt. Op het eerste gezicht komen pensioenfondsen wezenlijk anders voor dan 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijnde icbe’s. Pensioenfondsen hebben een te 
onderkennen verzekeringsgehalte en zijn gebaseerd op het beginsel van solidariteit – in de 
meeste pensioenfondsen spaart niet ieder voor zich. Tevens kunnen deelnemers veelal niet 
vrij in- of uitstappen zoals bij icbe’s wel het geval is. 
 
Met vooral het doel en de ruime werkingssfeer van de vrijstelling in het achterhoofd vraag ik 
me af het Hof van Justitie EU niet te kort door de bocht gaat bij de toepassing van de 
vrijstelling. Al in Claverhouse begint het Hof met het toepassen van de vergelijkingstoets. Het 
ontgaat mij waarom enkel icbe’s en daarmee vergelijkbare fondsen als gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen kunnen kwalificeren. Mogelijk werkt dit de rechtszekerheid in de hand 
door een constante redenering.  
 
De bedoelde ruime werkingssfeer van de vrijstelling wordt echter door middel van de huidige 
interpretatie mogelijk geweld aangedaan. Wat er in essentie gebeurt bij zowel het 
participeren in een icbe als in een pensioenfonds is dat op het moment van inleg geld wordt 
omgezet in een waardepapier met het doel dit te laten renderen en op een later moment 
weer terug om te wisselen. Ik zie niet waarom deze twee vormen van beleggen een andere 
btw-behandeling zouden moeten krijgen. Mogelijk verplichte deelname aan een 
pensioenfonds, veelal bij wet geregeld ter bescherming van burgers en geschoeid op 
sociaaleconomische overtuigingen, kan hier niet aan af doen omdat het de aard van de 
transactie niet verandert. 
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Toepassing van de vrijstelling op pensioenfondsen 
Met de voorgaande beschouwing van de vrijstelling in het achterhoofd, mijn opvattingen 
daargelaten, analyseer ik hierna de toepassing van de vrijstelling voor het collectieve beheer 
op pensioenfondsen. 
 
Uit jurisprudentie kunnen de volgende elementen worden afgeleid die cumulatief van 
toepassing moeten zijn voor toepassing van de vrijstelling op pensioenfondsen: 

i) het fonds staat onder bijzonder overheidstoezicht; 
ii) financiering van het fonds vindt plaats door de deelnemers; 
iii) belegging van de inleg vindt plaats volgens het beginsel van risicospreiding; en 
iv) het beleggingsrisico wordt gedragen door de deelnemers. 

i) Bijzonder overheidstoezicht 
Pensioenfondsen bewegen zich binnen een sterk gereguleerde omgeving. De Pensioenwet 
spreekt van prudentieel toezicht, gedragstoezicht en materieel toezicht.58 De Nederlandsche 
Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op pensioenfondsen die in 
Nederland gevestigd zijn. Deze verschillende vormen van toezicht beogen de 
pensioendeelnemers te beschermen. Door middel van de Pensioenwet heeft Nederland de 
pensioenfondsenrichtlijn geïmplementeerd. Uit zowel overweging 18 als artikel 18 van deze 
richtlijn blijkt bijvoorbeeld dat het belang van de deelnemers voorop staat. 
 
Door het ATP-arrest in samenhang met het Fiscale Eenheid X-arrest te lezen kan worden 
afgeleid dat het Hof van Justitie EU veronderstelt dat pensioenfondsen onder bijzonder 
overheidstoezicht staan. Het ATP-arrest is ruim een jaar voor het Fiscale Eenheid X-arrest 
gewezen. In die tijd hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan in regelgeving 
rond toezicht op fondsen, althans niet op EU-niveau. Door het niet expliciet noemen van 
bijzonder overheidstoezicht kan worden afgeleid dat het Hof van Justitie EU veronderstelt dat 
bijzonder overheidstoezicht aanwezig is bij het toepassen van de concurrentietoets tussen 
icbe’s en pensioenfondsen. Zo noemt advocaat-generaal Kokott in haar conclusie59 bij 
Fiscale Eenheid X ook de impliciete redenering van het Hof dat bijzonder overheidstoezicht 
als criterium bij de concurrentietoets verondersteld moet worden aanwezig te zijn. In het 
latere arrest bevestigt het Hof de gedachten van de advocaat-generaal. 
 
Het overheidstoezicht waaronder pensioenfondsen staan is vergelijkbaar met het bijzondere 
overheidstoezicht waaraan icbe’s onderhavig zijn. De icbe-richtlijn streeft er eveneens naar 
om deelnemers te beschermen zo blijkt uit de overwegingen van de icbe-richtlijn. De 
Memorie van Toelichting60 bij de Pensioenwet spreekt van een belangrijk pensioenstelsel en 
de noodzaak om deze goed in te regelen. Ik lees hierin dat deze wet er naar streeft de 
inkomens van ouderen te garanderen. Het wetsvoorstel voor de Pensioenwet heeft als doel 
om de waarborgen voor financiële zekerheid, individuele zekerheid en uitvoeringszekerheid 
op een duidelijke wijze wettelijk te verankeren. Hieruit volgt de bescherming van deelnemers. 
 
Daarmee zal aan de eerste voorwaarde door pensioenfondsen worden voldaan.  

                                                
58 Zie Hoofdstuk 7 van de Pensioenwet. 
59 Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 20 mei 2015 in zaak C-595/13, Fiscale Eenheid X. 
60 Memorie van Toelichting, Kamerstuk 30 413 nr. 3. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2016-07-01#Hoofdstuk7
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d62126789e342044c0a2a1a62c2ec8a758.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaLe0?text=&docid=164326&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439719
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30413-3.html
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Pooling 
Waar pensioenfondsen vermogens samenvoegen in een apart beleggingsvehikel was in 
Nederland sprake van toepassing van de vrijstelling op basis van de twee-of-meer 
gedachte.61 Deze structuur wordt in de praktijk ook wel pooling genoemd. Twee of meer 
beleggers voegen immers geld samen en daarom kan worden gesproken van een collectief. 
Voor pensioenfondsen bood dit een goede mogelijkheid om btw op beleggingskosten te 
drukken.  
 
Ook voor deze pools zal moeten worden getoetst of deze voldoen aan het vereiste van 
bijzonder overheidstoezicht. Omdat pensioenfondsen naar mijn mening zijn onderworpen 
aan bijzonder overheidstoezicht staat het vermogen van deze fondsen ook onder (afgeleid) 
toezicht. Bij pooling ontvreemdt het pensioenfonds het vermogen niet. Mijns inziens kan 
daarom ook sprake zijn van bijzonder overheidstoezicht in het geval van pooling. Het beleid 
van het ministerie van Financiën hoeft in dat opzicht niet te worden gewijzigd. 

ii) Financiering van het fonds vindt plaats door de deelnemers 
Pensioenfondsen worden door of namens, via werkgevers, van de deelnemers gefinancierd. 
In ATP heeft het Hof gesteld dat het irrelevant is voor toepassing van de vrijstelling dat de 
werkgevers namens de deelnemers storten – een dergelijke “materiële interventie” doet 
volgens het Hof niet af aan het feit dat de bijdragen voor rekening van de deelnemers 
worden betaald. Aan dit vereiste zal daarom naar mijn mening in het geval van 
pensioenfondsen veelal worden voldaan. 

iii) Belegging van de inleg vindt plaats volgens het beginsel van 
risicospreiding 

Een van de basisgedachten van pensioenfondsen is het collectief beleggen van vermogen 
met het beginsel van risicospreiding. Aan dit vereiste zal mijns inziens gemakkelijk worden 
voldaan. Pensioenfondsen beleggen doorgaans, en zijn hier ook toe verplicht, in een mix van 
effecten waaronder aandelen, obligaties en vastgoed. 
 
Aan het vereiste van risicospreiding kan ook worden voldaan bij bijvoorbeeld enkel 
investeringen in vastgoed, gespreid over vastgoed met verschillende bestemmingen – zo 
concludeert het Hof van Justitie EU in Fiscale Eenheid X. 

iv) Het beleggingsrisico wordt gedragen door de deelnemers 
Uit de jurisprudentie blijkt dat het al dan niet dragen van beleggingsrisico het breekpunt is 
voor toepassing van de vrijstelling op pensioenfondsen. Hier rijst de vraag welke mate van 
risico voldoende is om de vergelijking met icbe’s te kunnen maken. 
 
Bij de toets voor beleggingsrisico komt het belang van de invulling van de gevoerde 
pensioenregeling aan bod. Waar de uitkeringen volledig afhankelijk zijn van de activa van 
een pensioenfonds lopen deelnemers voldoende risico en is de vrijstelling van toepassing, 
zo volgt uit ATP. In de zaak van Wheels lijkt de tegenovergestelde situatie van toepassing, 
de uitkeringen waren geenszins afhankelijk van de activa van het pensioenfonds en dus kan 
de vrijstelling niet worden toegepast. De Hoge Raad komt bij toepassing van de 
concurrentietoets tot de conclusie dat een pensioenfonds waarin deelnemers wel het risico 
op non-indexatie en korting lopen geen sprake is van voldoende beleggingsrisico om de 
vergelijking met een icbe te kunnen maken. 
 

                                                
61 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 18 oktober 2007 met kenmerk DGB 2007-4884 en 
brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 september 2014 met kenmerk DGB/2014/5116 U. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2009/12/09/antwoorden-op-kamervragen-over-pensioenfondsen-en-btw
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/19/analyse-atp-arrest
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In de jurisprudentie zijn handvatten te vinden bij het afwegen van voldoende beleggingsrisico 
om tot een vergelijking te komen met icbe’s. Op basis hiervan kunnen pensioenfondsen met 
bijvoorbeeld een middelloon-uitkeringsregeling zonder enige bijstortverplichting naar mijn 
mening ook niet voldoen aan de toets. Door het ontbreken van een bijstortverplichting lopen 
de deelnemers wel enig risico, toch is dit risico wezenlijk anders dan bij een icbe-investering. 
Van geval van geval, op basis van de invulling van de pensioenregeling, zal een afweging 
moeten worden gemaakt.  
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Conclusie 
Pensioenfondsen kunnen kwalificeren als gemeenschappelijke beleggingsfondsen in de zin 
van de vrijstelling. Pensioenfondsen kunnen voldoen aan de door het Hof van Justitie EU 
ontwikkelde concurrentietoets, het lopen van beleggingsrisico door de deelnemers blijkt het 
breekpunt. 
 
De Nederlandse implementatie van de vrijstelling leidt in dit opzicht niet tot complicaties, en 
is in dit opzicht houdbaar naar de huidige stand van EU-recht. Dat in de praktijk het gros van 
de Nederlandse pensioenfondsen geen gebruik kan maken van de vrijstelling is een 
begrijpelijke uitkomst van de door de jurisprudentie gevormde doctrine gebaseerd op 
vergelijking met icbe’s. De vraag of vermogenspools van pensioenfondsen onder bijzonder 
overheidstoezicht staan is mijns inziens bevredigend te beantwoorden, al is er sprake van 
indirect toezicht. 
 
Naar mijn mening volgt uit het doel, de context en de bewoording van de vrijstelling een 
ruime werkingssfeer van de vrijstelling. Op basis daarvan wil ik mijn vraagtekens zetten bij 
de interpretatie van de vrijstelling door het Hof van Justitie EU. Deze is naar mijn mening te 
eng doordat enkel op basis van fiscale neutraliteit wordt vergeleken met icbe’s. Door deze 
interpretatie wordt de vrijstelling deels van betekenis ontdaan. De voor het EU btw-systeem 
zo belangrijke fiscale neutraliteit komt hierdoor juist in het geding. 
 
Met name door het arrest van de Hoge Raad van 9 december 2016 is er in Nederland meer 
duidelijkheid ontstaan over de toepassing van de vrijstelling. Vooral onder pensioenfondsen 
zal er echter geen hosannastemming heersen door het arrest. Ik zou graag de Nederlandse 
toepassing van de koepelvrijstelling eens aan het Hof van Justitie EU voorgelegd zien, 
mogelijk biedt dit voor Nederlandse pensioenfondsen nog soelaas. 
 
Vanuit een EU perspectief zou ik graag verdergaande harmonisatie zien zodat de 
pensioengelden van EU-burgers op een fiscaal gelijke manier worden behandeld binnen de 
interne markt. Het Hof van Justitie EU grijpt de kans voor negatieve harmonisatie niet, 
waardoor mijns inziens de taak bij de politiek ligt – ik verwacht geen snelle verbetering op dit 
gebied. 
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