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Inleiding 
 
Op 1 juli 2011 is de Btw-uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de 
Raad van 15 maart 2011 in werking getreden. Deze Btw-
uitvoeringsverordening vervangt de Verordening (EG) nr. 1777/2005 van de 
Raad van 17 oktober 2005. Doelstelling van de Btw-uitvoeringsverordening, 
zoals omschreven in overweging 4 van de considerans, is te zorgen voor een 
eenvormige toepassing van het bestaande btw-stelsel door maatregelen vast 
te stellen ter uitvoering van richtlijn 2006/112/EG (“Btw-richtlijn”), met name 
betreffende de btw-belastingplichtigen, de levering van goederen en diensten 
en de plaats waar deze prestaties btw-belast zijn. In de considerans is ook 
opgenomen dat voor een uniforme toepassing van de regels voor de plaats 
van belastbare handelingen de begrippen zoals de zetel van de 
bedrijfsuitoefening, vaste inrichting, woonplaats en gebruikelijke woonplaats 
dienen te worden verduidelijkt.  
 
Bij het verduidelijken van het begrip ‘vaste inrichting’ lijkt dit begrip te worden 
uitgebreid. De Btw-uitvoeringsverordening maakt een onderscheid tussen de 
vaste inrichting waarvoor diensten worden verricht en de vaste inrichting die 
diensten verricht. Dit onderscheid is niet eerder in de Europese rechtspraak 
gemaakt.  
 
De tekst van artikel 11, lid 1, Btw-uitvoeringsverordening lijkt toe te laten dat 
ook inrichtingen anders dan de zetel van bedrijfsbedrijfsuitoefening die eerder 
niet als een vaste inrichting werden aangemerkt op basis van de Europese 
rechtspraak, nu wel als een vaste inrichting worden aangemerkt. Dit kunnen 
ook inrichtingen zijn die geen economische activiteiten verrichten. Door 
dergelijke inrichtingen ook als een vaste inrichting aan te merken, lijken ook 
niet-aangifteplichtige inrichtingen in de btw-sfeer te worden betrokken. Gezien 
het karakter van de Btw-uitvoeringsverordening, geeft deze verordening mij 
aanleiding om na te gaan wat precies onder een vaste inrichting moet worden 
begrepen en wat de plaats is van de Btw-uitvoeringsverordening in dit geheel. 
 
In hoofdstuk 1 zal ik eerst de definitie van het begrip ‘vaste inrichting’ 
behandelen zoals ontwikkeld in de Europese rechtspraak en vastgelegd in 
btw-regelgeving. Vervolgens zal ik de bronnen van het Europese recht 
bespreken (hoofdstuk 2). Deze stap is nodig om na te gaan hoe de Btw-
richtlijn en Btw-uitvoeringsverordening zich tot elkaar houden. De verhouding 
tussen deze regelgeving bespreek ik in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 ga ik 
inhoudelijk in op de Btw-uitvoeringsverordening en tot slot bespreek ik in 
hoofdstuk 5 de status van de vaste inrichting met betrekking tot de Wet op de 
omzetbelasting 1968. 
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Hoofdstuk 1 Definitie vaste inrichting  
 
De vaste inrichting is een term die in verschillende bepalingen van de Wet op 
de omzetbelasting 1968 (“Wet OB”) Btw-richtlijn wordt gehanteerd. Voor een 
invulling of definitie van dit begrip dienen echter andere rechtsbronnen te 
worden geraadpleegd. De Wet OB en Btw-richtlijn definiëren de vaste 
inrichting niet. 
 
Het begrip ‘vaste inrichting’ heeft zich met name ontwikkeld in de Europese 
rechtspraak. Latere invullingen van het begrip ‘vaste inrichting’ door de 
Nederlandse en Europese wetgever worden gegeven in andere btw-
regelgeving. In dit hoofdstuk zal ik deze definities verder bespreken.  

 
§ 1.1 Europese rechtspraak 
 
§ 1.1.1 Arrest van 4 juli 1985, C-168/84 (Günter-Berkholz) 
 
In de zaak Günter-Berkholz exploiteert de onderneming Berkholz 
speelautomaten die zijn geplaatst aan boord van twee veerboten die varen 
tussen Duitsland en Denemarken. Het personeel van de onderneming 
Berkholz bezoekt regelmatig de veerboten voor het verrichten van onderhoud- 
en herstelwerkzaamheden aan de speelautomaten. In geschil was de plaats 
van dienst. Volgens het Duitse Finanzamt waren de diensten op de veerboten 
belast in Duitsland. Berkholz was echter van mening dat zij de diensten 
verricht vanuit een vaste inrichting op de veerboten en dat maar een deel van 
haar omzet aan Duitse btw is onderworpen dan wel dat een vrijstelling voor 
haar diensten van toepassing is.  
 
Het Hof oordeelde als volgt over de plaats van dienst en het begrip ‘vaste 
inrichting’1: 
 
“[…] Volgens artikel 9, lid 1, lijkt de plaats waar de dienstverrichter de zetel 
van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd in dit verband de voorkeur te 
verdienen, daar het in aanmerking nemen van een andere inrichting van 
waaruit de dienst wordt verricht, slechts van belang is ingeval de zetel ter 
zake niet tot een fiscaal rationele oplossing leidt of een conflict met een 
andere lid-staat doet ontstaan.2  
 
  

                                            
1
 HvJ EG, arrest van 4 juli 1985, C-168/84, overwegingen 17 en 18; 

2
 Deze overweging lijkt te zijn gebaseerd op de zevende overweging van de considerans bij 

de Zesde richtlijn (77/388/EEG):”Overwegende dat de vaststelling van de plaats van de 
belastbare handelingen heeft geleid tot competentieconflicten tussen de Lid-Staten […]; dat 
de plaats van diensten in beginsel moet worden vastgesteld op de plaats waar de 
dienstverrichter de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd, maar dat die plaats 
evenwel in bepaalde gevallen moet worden vastgesteld in het land van de ontvanger van de 
diensten, […].” 



 

 5 

Uit het onderlinge verband tussen de in artikel 9 gebruikte begrippen en uit 
het hiervoren vermelde doel van deze bepaling blijkt, dat slechts kan worden 
overwogen een andere inrichting dan de zetel aan te merken als plaats van 
dienst waar de dienst wordt verricht, indien de inrichting een zekere 
bestendigheid vertoont, doordat zij duurzaam over het personeel en de 
technische middelen beschikt die voor bepaalde diensten noodzakelijk zijn. 
[…]” 
 
In dit arrest oordeelt het Hof dat de zetel van bedrijfsbedrijfsoefening van de 
dienstverrichter voor de plaats van dienst de voorkeur verdient boven een 
andere inrichting van deze dienstverrichter. Het Hof oordeelt verder dat het 
aanmerken van een andere inrichting als de plaats van dienst slechts van 
belang is wanneer de zetel van bedrijfsoefening niet leidt tot een fiscaal 
rationele oplossing dan wel een conflict met een andere lidstaat doet 
ontstaan. Door het gebruik van de term ‘slechts’ lijkt de zetel van 
bedrijfsoefening voorrang te hebben op de andere inrichting van de 
dienstverrichter en dient van de zetel van bedrijfsoefening te worden 
afgeweken wanneer de zetel van bedrijfsoefening geen fiscale rationele 
oplossing biedt of wanneer een conflict met een andere lidstaat ontstaat. 
 
Voorts oordeelt het Hof waaraan die andere inrichting moet voldoen om in 
aanmerking te komen als de plaats van dienst. De vaste inrichting dient een 
zekere bestendigheid te vertonen als mede duurzaam over het personeel en 
technische middelen te beschikken die noodzakelijk zijn voor het verstrekken 
van de desbetreffende dienst.3 Deze overweging maakt nog niet duidelijk of 
de andere inrichting (altijd) als plaats van dienst moet worden aangemerkt 
wanneer vaststaat dat de dienst vanuit de andere inrichting is verricht. 
Volgens de aangehaalde overwegingen heeft de zetel van bedrijfsoefening de 
voorkeur als de plaats van dienst en kan worden overwogen een andere 
inrichting als de plaats van dienst aan te merken.  
 

§ 1.1.2 Arrest van 2 mei 1996, C-231/94 (Faaborg-Gelting-Linien 
A/S) 
 
De Deense aanbieder van veerdiensten Faaborg-Gelting-Linien A/S biedt op 
haar lijndiensten tussen de havens Faaborg te Denemarken en Gelting te 
Duitsland maaltijden ter consumptie aan. Over deze maaltijden berekende 
Faaborg-Gelting-Linien A/S geen Duitse btw aangezien zij van mening was 
dat haar diensten belast zijn daar waar zij is gevestigd, zijnde Denemarken. In 
geschil was of de restaurantverrichtingen als de levering van een goed dan 
wel als een dienstverrichting moesten worden beschouwd. Indien de 
restaurantverrichting als een dienst moest worden gekwalificeerd, was de 
vraag waar deze dienst belast was.  

                                            
3
 De Engelse tekst van overweging 18 formuleert dit duidelijker dan de Nederlandse tekst: 

“[…], that services cannot be deemed to be supplied at an establishment other than the place 
where the supplier is established unless that establishment is of a certain minimum size and 
both the human and technical resources necessary for the provision of the services are 
permanently present.” 
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Het Hof oordeelt dat de restaurantverrichtingen als een dienst moeten worden 
gekwalificeerd en dat de dienst volgens artikel 9, lid 1, van de Zesde richtlijn 
moet worden geacht te zijn verricht op de plaats waar de dienstverrichter de 
zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd. Het Hof verwijst naar zijn 
eerdere arrest Günter-Berkholz en de overwegingen 17 en 18 en oordeelt dat 
de vaste zetel van de exploitant van het schip een bruikbaar aanknopingspunt 
voor de belastingheffing vormt.  
 
In dit arrest bevestigt het Hof dat voor de bepaling van de plaats van de dienst 
de zetel van bedrijfsuitoefening de voorkeur verdient en dat kan worden 
overwogen een andere inrichting van de dienstverrichter als de plaats van 
dienst aan te merken indien die inrichting een zekere bestendigheid vertoont 
doordat zij duurzaam over het personeel en technische middelen beschikt die 
voor bepaalde diensten noodzakelijk zijn.  
 

§ 1.1.3 Arrest van 20 februari 1997, C-260/95 (DFDS A/S) 
 
De Deense organisatie DFDS A/S, met als doel de scheepvaart, het reizen en 
het vervoer in het algemeen, heeft met haar dochtermaatschappij DFDS Ltd., 
gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, een agentuurovereenkomst heeft 
gesloten waarin DFDS Ltd. is aangeduid als een algemeen verkoop- en 
havenagent in het Verenigd Koninkrijk en als een centraal reserveringsbureau 
voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland voor alle passagiersdiensten van 
DFDS A/S.  
 
Wat betreft de plaats van dienst voor de reispakketten die in het Verenigd 
Koninkrijk zijn verkocht, oordeelt het Hof dat de plaats van dienst het 
Verenigd Koninkrijk is indien DFDS Ltd. als een vaste inrichting van DFDS 
A/S kan worden aangemerkt. Het aanmerken van Denemarken als plaats van 
dienst leidt volgens het Hof niet tot een fiscaal rationele oplossing aangezien 
daardoor wordt voorbijgegaan aan de feitelijke plaats van verkoop van de 
rondreizen, die door de nationale autoriteiten, ongeacht de bestemming van 
de reiziger, op goede gronden als het nuttigste aanknopingspunt wordt 
beschouwd.4  
 
Om te beoordelen of DFDS A/S een vaste inrichting heeft in het Verenigd 
Koninkrijk, moet volgens het Hof gekeken worden naar of DFDS Ltd. niet 
onafhankelijk is van het reisbureau DFDS A/S en de eigenschappen heeft van 
een vaste inrichting. Het Hof oordeelde dat op basis dat DFDS A/S het gehele 
kapitaal van DFDS Ltd. bezit en een aantal contractuele verplichtingen aan 
haar dochtermaatschappij heeft opgelegd, dat DFDS Ltd. slechts als assistent 
van DFDS A/S optreedt.5 Daarnaast oordeelde het Hof dat DFDS Ltd., 
inzonderheid het aantal werknemers en de materiële omstandigheden waarin 
de diensten worden verricht, de kenmerken van een vaste inrichting bezit.6  

                                            
4
 HvJ EG, arrest van 20 februari 1997, C-260/95, overweging 22; 

5
 HvJ EG, arrest van 20 februari 1997, C-260/95, overweging 26; 

6
 HvJ EG, arrest van 20 februari 1997, C-260/95, overweging 28; 
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In dit arrest heeft het Hof de stappen uit het arrest Berkholz gevolgd en 
daarbij de zaak vanuit een economisch uitgangspunt benaderd. Het Hof 
gekeken naar wat feitelijk gebeurt en waar belastingheffing zou moeten 
plaatsvinden. Het Hof merkt op dat het in aanmerking nemen van de 
economische realiteit een fundamenteel criterium vormt voor de toepassing 
van het gemeenschappelijk stelsel van de btw.7 Dit uitgangspunt wordt 
bevestigd in een ander arrest van het Hof waarin het Hof oordeelde dat in de 
zaak DFDS A/S rekening is gehouden met de commerciële realiteit in plaats 
van met de onafhankelijke status van de dochteronderneming.8  
 
Bij de toets van de andere inrichting, heeft het Hof eerst gekeken of de 
dochtervennootschap afhankelijk is van DFDS A/S en vervolgens of de 
Engelse vennootschap de minimale vereiste bestendigheid vertoont met 
betrekking tot het personeel en technische middelen. Het Hof is tot het 
oordeel gekomen dat de Engelse vennootschap als assistent van DFDS A/S 
optreedt en de kenmerken van een vaste inrichting bezit als omschreven in 
het arrest Berkholz.   
 
De kenmerken van een vaste inrichting zijn door dit arrest niet gewijzigd. Het 
Hof verwijst naar zijn eerdere arrest Berkholz en stelt vast dat het nodige 
personeel en de materiële omstandigheden aanwezig zijn. Het Hof heeft 
hiermee naar mijn mening niet expliciet vastgesteld dat een aparte 
vennootschap als een vaste inrichting kan kwalificeren (er is ook geen 
verwijzing naar artikel 9 Zesde richtlijn in het dictum). Echter met de 
bewoording van artikel 9 Zesde richtlijn en het arrest Berkholz achter de hand, 
lijkt een aparte vennootschap als een vaste inrichting te kunnen kwalificeren. 
Gezien de specifieke feiten in dit arrest, zoals de aparte vennootschap en de 
reisbureauregeling, is dit arrest naar mijn mening niet standaard van 
toepassing in vraagstukken met betrekking tot de vaste inrichting.  
 

§ 1.1.4 Arrest van 17 juli 1997, C-190/95 (ARO-Lease BV) 
 
ARO Lease BV is een leasemaatschappij die zich hoofdzakelijk bezighoudt 
met de verhuur van personenauto’s op basis van overeenkomsten van 
operational lease. ARO Lease BV verhuurde destijds 6.000 personenauto’s in 
Nederland en 800 personenauto’s in België. Met betrekking tot de verhuur 
van personenauto’s in België waarvan 90% aan zakelijke afnemers, werden 
de overeenkomsten opgemaakt op het Nederlandse kantoor van ARO Lease 
BV. ARO Lease BV heeft geen kantoor in België. De Belgische 
belastingdienst was van mening dat ARO Lease BV een vaste inrichting heeft 
in België door de aanwezigheid van een vloot auto’s en dientengevolge 
Belgische btw moet berekenen over de verhuur van auto’s aan Belgische 
afnemers. Het Hof achtte, in tegenstelling tot het standpunt van de Belgische 
belastingdienst, geen vaste inrichting aanwezig in België.  
 

                                            
7
 HvJ EG, arrest van 20 februari 1997, C-260/95, overweging 23; 

8
 HvJ EU, arrest van 25 oktober 2012, C-318/11 en C-319/11, overweging 49. 
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Het Hof gaat verder en lijkt een nuance aan te brengen met betrekking tot de 
capaciteit van de inrichting9: 
 
“Om in afwijking van het als uitgangspunt geldende zetelcriterium een 
inrichting te kunnen aanmerken als plaats van een dienst van een 
belastingplichtige, moet die inrichting bijgevolg een voldoende mate van 
duurzaamheid en een - wat personeel en technisch materieel betreft - 
geschikte structuur bezitten om een zelfstandige verrichting van de betrokken 
diensten mogelijk te maken.” 
 
Vervolgens vult het Hof de capaciteit van de inrichting verder in10: 
 
“Hieruit volgt, dat wanneer een leasemaatschappij in een Lid-Staat niet over 
eigen personeel en niet over een structuur met een voldoende mate van 
duurzaamheid beschikt in het kader waarvan overeenkomsten kunnen 
worden opgemaakt of beslissingen van dagelijks bestuur kunnen worden 
genomen, dat wil zeggen een structuur die geschikt is om een zelfstandige 
verrichting van de betrokken diensten mogelijk te maken, niet kan worden 
aangenomen, dat zij in die Lid-Staat over een vaste inrichting beschikt.” 
 
In het arrest Berkholz oordeelde het Hof dat de andere inrichting een zekere 
bestendigheid dient te vertonen als mede over het personeel en technische 
middelen dient te beschikken die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van 
de desbetreffende dienst. In dit arrest nuanceert het Hof de kenmerken van 
een vaste inrichting en oordeelt hij dat een vaste inrichting een voldoende 
mate van duurzaamheid als mede een geschikte structuur (wat personeel en 
technisch materieel betreft) moet hebben om een zelfstandige verrichting van 
de dienst mogelijk te maken. De eigenschappen van een vaste inrichting 
komen tot uiting als overeenkomsten kunnen worden opgemaakt of als 
beslissingen van dagelijks bestuur kunnen worden genomen in het kader van  
het zelfstandig verrichten van een dienst. Deze laatste aanvulling is naar mijn 
mening een uitbreiding van de kenmerken van een vaste inrichting zoals 
eerder omschreven in het arrest Berkholz. Een vaste inrichting dient als het 
ware als een zelfstandige onderneming diensten te kunnen verrichten.  

 
§ 1.1.5 Arrest van 7 mei 1998, C-390/96 (Lease Plan Luxembourg 
SA) 
 
Lease Plan Luxembourg SA is een leasemaatschappij en heeft als 
voornaamste doel het verhuren van personenauto’s. Lease Plan Luxembourg 
SA heeft de meerderheid van de leaseovereenkomsten gesloten met in 
Luxemburg gevestigde ondernemingen. Deze ondernemingen stellen op hun 
beurt de auto’s beschikbaar aan hun werknemers, waarvan een aantal in de 
grensstreek of elders in België woont. Lease Plan Luxembourg SA heeft 
daarnaast een tiental auto’s geleasd aan in België gevestigde afnemers.  

                                            
9
 HvJ EG, arrest van 17 juli 1997, C-190/95, overweging 16; 

10
 HvJ EG, arrest van 17 juli 1997, C-190/95, overweging 19.  
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De Belgische belastingdienst was van mening dat Lease Plan Luxembourg 
SA met betrekking tot een deel van haar prestaties onderworpen is aan 
Belgische btw alsmede dat Lease Plan Luxembourg SA een vaste inrichting 
heeft in België (voordat het arrest ARO-Lease BV werd gewezen). Op basis 
van dit standpunt weigerde de Belgische belastingdienst de teruggaaf van btw 
via een zogenoemde Achtste richtlijn verzoek.  
 
Het Hof oordeelt, onder verwijzing naar de zaak ARO-Lease BV, dat de vloot 
leaseauto’s van Lease Plan Luxembourg SA in België niet leidt tot een vaste 
inrichting aldaar.  

 
§ 1.1.6 Arrest van 23 maart 2006, C-210/04 (FCE Bank plc)  
 
In deze zaak wordt de verhouding tussen hoofdhuis en vaste inrichting 
verduidelijkt.  
 
FCE IT is een nevenvestiging in Italië van FCE Bank die in het Verenigd 
Koninkrijk is gevestigd en heeft als maatschappelijk doel het verrichten van 
btw-vrijgestelde financiële activiteiten. FCE IT heeft diensten ontvangen van 
FCE Bank op het gebied van consultancy, management, de opleiding van 
personeel, gegevensbehandeling en de levering en het beheer van software. 
FCE IT heeft betrekking tot voorgenoemde diensten facturen aan zichzelf 
uitgereikt en op basis van die facturen om teruggaaf van btw verzocht. In 
geschil zijn of FCE IT zelfstandig economische activiteiten uitoefent en of een 
btw-belastbare prestatie heeft plaatsgevonden tussen FCE IT en FCE Bank.  
 
Het Hof oordeelt dat FCE IT niet zelf het economische risico draagt dat 
verbonden is aan de uitoefening van kredietverlening maar dat dit risico wordt 
gedragen door FCE Bank. Het bedrijfsrisico berust volledig bij FCE Bank. Het 
Hof stelt vast dat daarmee FCE IT volledig afhankelijk is van FCE Bank, 
waarmee zij één enkele belastingplichtige vormt.11 Het Hof benadrukt de 
verhouding tussen FCE IT en FCE Bank door te oordelen dat de 
overeenkomst inzake de toerekening van kosten niet relevant is omdat over 
een dergelijke overeenkomst niet is onderhandeld tussen zelfstandige 
partijen.12 Voor de diensten die FCE Bank aan FCE IT verricht, moet FCE IT 
niet als een belastingplichtige worden beschouwd. 
 
Daarnaast oordeelt het Hof dat het OESO-verdrag in kwestie niet relevant is 
omdat het OESO-verdrag betrekking heeft op directe belastingen en btw een 
indirecte belasting is.13 
 
In dit arrest oordeelt het Hof dat een hoofdhuis en vaste inrichting één 
belastingplichtige (voor de omzetbelasting) vormen.  
  

                                            
11

 HvJ EG arrest van 23 maart 2006, C-210/04, overweging 37; 
12

 HvJ EG arrest van 23 maart 2006, C-210/04, overweging 40; 
13

 HvJ EG arrest van 23 maart 2006, C-210/04, overweging 39. 
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De toerekening van kosten en eventuele andere dienstverrichtingen onderling 
worden niet relevant voor de omzetbelasting geacht. Met betrekking tot de 
voorwaarden van een vaste inrichting is tevens verduidelijkt dat het OESO-
verdrag niet van toepassing is voor indirecte belastingen.   
 

§ 1.1.7 Arrest van 28 juni 2007, C-73/06 (Planzer Luxembourg 
Sàrl) 
 
Planzer Luxembourg Sàrl, gevestigd te Luxemburg, exploiteert een 
transportonderneming. Voor haar activiteiten huurt Planzer Luxembourg Sàrl 
een kantoorruimte in Luxemburg met additionele dienstverlening. Zij is echter 
bereikbaar onder het telefoonnummer van de verhuurder. Planzer 
Luxembourg Sàrl krijgt Duitse btw in rekening gebracht over de in Duitsland 
aangekochte brandstof en vraagt dit terug bij de Duitse belastingdienst. In dit 
arrest zijn in geschil of Planzer Luxembourg Sàrl in Luxemburg gevestigd is 
en of zij in aanmerking komt voor de teruggaaf van buitenlandse btw op basis 
van de Achtste richtlijn dan wel de Dertiende richtlijn.   
 
In dit arrest oordeelt het Hof waaraan een vaste inrichting van een 
transportonderneming moet voldoen om als een vaste inrichting te kunnen 
worden aangemerkt14:  
 
“Wat in het bijzonder transportactiviteiten betreft, vereist een vaste inrichting 
voor de toepassing van de communautaire btw-regeling ten minste een 
kantoor waarin overeenkomsten kunnen worden opgemaakt en de 
beslissingen van dagelijks bestuur kunnen worden genomen, alsmede een 
stalling voor de voor deze activiteiten bestemde voertuigen […] Het feit dat 
deze voertuigen in de betrokken lidstaat zijn geregistreerd, vormt daarentegen 
geen aanwijzing voor een vaste inrichting in die lidstaat […].” 
 
Het Hof gaat in dit arrest verder in op het arrest ARO Lease BV en 
verduidelijkt dat een vaste inrichting een fysieke aanwezigheid middels een 
kantoor dient te hebben. Het Hof verduidelijkt tevens wanneer een inrichting 
niet als een vaste inrichting kan worden aangemerkt15: 
 
“Een vaste plaats die enkel wordt gebruikt om voor de onderneming 
voorbereidende of hulpactiviteiten te verrichten, zoals het aanwerven van 
personeel of het aankopen van technische middelen die noodzakelijk zijn voor 
het uitvoeren van de ondernemingsactiviteiten, is geen vaste inrichting.”   
 
Uit de bovengenoemde overwegingen leid ik af dat een vaste inrichting een 
fysieke aanwezigheid in een ander lidstaat dient te hebben maar dat 
daarnaast de activiteiten van die inrichting bepalen of zij als een vaste 
inrichting moet worden aangemerkt.  

                                            
14

 HvJ EG, arrest van 28 juni 2007, C-73/06, overweging 55; 
15

 HvJ EG, arrest van 28 juni 2007, C-73/06 Overweging 56. 
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Immers voorbereidende activiteiten of hulpactiviteiten leiden er niet toe dat 
een vaste inrichting voor de btw aanwezig is in die lidstaat. 
 

§ 1.1.8 Arrest van 25 oktober 2012, C-318/11 en C-319/11 
 
In zijn arrest van 25 oktober 2012 behandelt het Hof de gevoegde zaken  
C-318/11 en C-319/11. In beide zaken staan de vereisten met betrekking tot 
een vaste inrichting voor de teruggaaf van btw op basis van de Achtste 
richtlijn en richtlijn 2008/9 centraal. 
 
C-318/11 
Daimler, gevestigd te Duitsland, test auto’s in winteromstandigheden in 
testinstallaties in Zweden. Daimler heeft in Zweden geen eigen personeel en 
laat haar personeel en de technische uitrusting voor de tests invliegen. De 
Zweedse dochter van Daimler levert aan haar lokalen, testbanen en met de 
tests samenhangende diensten. Daimler verricht geen btw-belaste 
handelingen in Zweden. Voor de aankopen die Daimler in Zweden heeft 
verricht, verzoekt Daimler om teruggaaf van btw. Dit verzoek wordt door de 
belastingdienst geweigerd op grond dat Daimler geacht wordt een vaste 
inrichting in Zweden te hebben.  
 
C-319/11 
Widex, gevestigd te Denemarken, vervaardigt hoortoestellen en heeft in 
Zweden een centrum voor audiologisch onderzoek waar zij diverse 
onderzoeken verricht. Het onderzoekscentrum en de vier werknemers worden 
financieel door Widex bijgestaan. Widex huurt tevens lokalen in Stockholm. 
De Zweedse dochteronderneming van Widex verkoopt en distribueert de 
producten van Widex in Zweden, Widex verricht zelf geen btw-belaste 
handelingen in Zweden. Widex verzoekt om teruggaaf van btw voor de 
aankopen die zij in Zweden heeft verricht. Dit verzoek wordt door de 
belastingdienst geweigerd op grond dat Widex geacht wordt een vaste 
inrichting in Zweden te hebben. 
 
Voor de teruggaaf van btw door een niet-gevestigde ondernemer in de lidstaat 
waar de aankopen zijn verricht, vereist de Achtste richtlijn en richtlijn 2008/9 
onder andere dat de ondernemer in de lidstaat van teruggaaf geen vaste 
inrichting heeft van waaruit handelingen worden verricht. De Zweedse 
belastingdienst is van mening dat de aanwezigheid van een vaste inrichting 
voldoende is om het verzoek tot teruggaaf van btw te weigeren en verwijst 
naar de eerdere arresten van het Hof over de vaste inrichting. Volgens de 
Zweedse belastingdienst hebben Daimler en Widex een vaste inrichting in 
Zweden.  
 
Het Hof verduidelijkt dat hij in de desbetreffende arresten het begrip ‘vaste 
inrichting’ of ‘zetel van bedrijfsuitoefening’ heeft uitgelegd naar aanleiding van 
werkelijk verrichte belastbare handelingen om vast te stellen waar deze 
handelingen moesten worden belast.  
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Het Hof benadrukt dat hij geen uitspraak heeft gedaan over de afzonderlijke 
vraag of recht of teruggaaf van btw slechts kan worden geweigerd als in de 
lidstaat van teruggaaf werkelijk belastbare handelingen zijn verricht, dan wel 
of het volstaat dat dergelijke handelingen kunnen worden verricht.16  
 
Het Hof oordeelt vervolgens onder verwijzing naar zijn arrest van 16 juli 2009 
(C-244/08, Commissie/Italië) dat het bestaan van transacties in de lidstaat 
van teruggaaf een beslissende factor vormt om een beroep op de Achtste 
richtlijn uit te sluiten en bevestigt dit nogmaals in dit arrest17: 
 
“Bijgevolg kan recht op teruggaaf slechts worden uitgesloten indien de vaste 
inrichting in de staat waar om teruggaaf is verzocht, werkelijk belastbare heeft 
verricht, en niet enkel in staat is om dergelijke handelingen te verrichten.” 
 
Na te hebben vastgesteld dat Daimler en Widex geen belastbare handelingen 
in Zweden verrichten, acht het Hof niet nodig om te beoordelen of de 
betrokken ondernemingen elk werkelijk over een vaste inrichting in de zin van 
de uit te leggen bepalingen beschikken. Het Hof onderstreept vervolgens dat 
het verrichten van belastbare handelingen in de lidstaat van teruggaaf, het 
recht op teruggaaf van btw uitsluit18: 
 
“Het daadwerkelijk verrichten van belastbare handelingen in de lidstaat van 
teruggaaf is derhalve de gebruikelijke voorwaarde voor uitsluiting van het 
recht op teruggaaf ongeacht of de belastingplichtige die om teruggaaf 
verzoekt, een vaste inrichting in deze staat heeft.” 
 
In dit arrest wordt duidelijk dat voor de teruggaaf van buitenlandse btw vereist 
is dat geen handelingen in de lidstaat van teruggaaf zijn verricht. Dit lijkt zowel 
voor het hoofdhuis als voor de vaste inrichting te gelden.  
 
Wat mij verder opvalt, is hoe het Hof de hiervoor aangehaalde overweging 
formuleert. Uit het arrest ARO Lease BV volgt dat een vaste inrichting over 
een geschikte structuur moet beschikken om een zelfstandige verrichting van 
diensten mogelijk te maken. Als een inrichting zelfstandig geen diensten kan 
verrichten, wordt een vaste inrichting niet aanwezig gehad. Uit de hiervoor 
aangehaalde overweging maak ik op dat nu ook een vaste inrichting 
aanwezig kan zijn in een andere lidstaat wanneer deze (tijdelijk) geen 
prestaties verricht. Het arrest geeft verder geen aanwijzingen voor de 
interpretatie van de desbetreffende overweging. Gezien het kader waarin de 
prejudiciële vragen door het Hof zijn beantwoord, lijkt de desbetreffende 
overweging nu beperkt te worden uitgelegd.  

 
  

                                            
16

 HvJ EU arrest van 25 oktober 2012, C-318/11 en C-319/11, overweging 35; 
17

 HvJ EU arrest van 25 oktober 2012, C-318/11 en C-319/11, overweging 37; 
18

 HvJ EU arrest van 25 oktober 2012, C-318/11 en C-319/11, overweging 43. 
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§ 1.2 Nationale wetgeving 
 
Het begrip ‘vaste inrichting’ wordt in de Wet OB niet gedefinieerd. De 
Staatssecretaris heeft naar aanleiding van gestelde vragen in de 
aanschrijving van 29 juni 1970, D69/1985, OB/BTW-249 het begrip ‘vaste 
inrichting’ nader omschreven. Deze Resolutie is vervangen door het Besluit 
van 1 augustus 1994, nr. V94/2254, V-N 1994, p. 2640, punt 33 (Mededeling 
22). Daarna is dit Besluit vervangen door het Besluit van 8 oktober 2002, nr. 
DGB2002/5520M en door het Besluit van 21 november 2003, 
DGB2003/6237M. 
 
Het Besluit van 21 november 2003, DGB2003/6237M omschrijft de vaste 
inrichting als volgt: 
 
“Onder een vaste inrichting dient te worden verstaan een met zekere 
duurzaamheid geëxploiteerde bedrijfsinrichting van een ondernemer wiens 
zetel van de bedrijfsuitoefening in het buitenland is gevestigd, vanuit welke 
inrichting leveringen van goederen en/of diensten jegens derden plegen te 
worden verricht. Dit betekent dat een tot een buitenlandse onderneming 
behorende inrichting als een vaste inrichting heeft te gelden, indien deze 
inrichting haar activiteiten ontplooit als ware zij een zelfstandig ondernemer in 
de zin van de omzetbelasting.” 
 
De Staatssecretaris geeft daarnaast nadere uitleg over wat niet onder een 
vaste inrichting kan worden verstaan, namelijk: 
 

 Een inrichting die slechts ondersteunende activiteiten ten behoeve van 
de buitenlandse zetel verricht. Een ruimte welke, ten behoeve van de 
buitenlandse zetel, uitsluitend wordt gebezigd voor reclamedoeleinden, 
het verstrekken en/of inwinnen van inlichtingen, het verrichten van 
onderzoeken of een ander dergelijk doel kan niet als een vaste 
inrichting worden aangemerkt. 

 De gevallen waarin een ondernemer hier te lande ten behoeve van een 
in het buitenland wonende of gevestigde ondernemer als 
consignatiehouder optreedt dan wel in opdracht van een dergelijke 
ondernemer goederen enkel in opslag neemt. 

 Een hier te lande door een buitenlandse ondernemer gehouden 
goederendepot. 

 
De Staatssecretaris legt de nadruk op de activiteiten van de vaste inrichting. 
Volgens de omschrijving van de Staatssecretaris vertoont de vaste inrichting 
een zekere duurzaamheid en verricht de vaste inrichting leveringen van 
goederen en/of diensten aan derden. De vaste inrichting treedt op als het 
ware als een zelfstandige ondernemer. De omschrijving gaat niet specifiek in 
op de structuur – het personeel, de technische middelen en kantoorruimte – 
en de bevoegdheden van de vaste inrichting zoals in de arresten Berkholz en 
ARO Lease BV maar vervat dit naar mijn mening in andere woorden.  
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Om een inrichting als een vaste inrichting te kunnen aanmerken, moet 
derhalve worden beoordeeld of de vaste inrichting handelt als een 
zelfstandige ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Deze omschrijving 
gaat naar in principe niet verder dan de arresten Berkholz en ARO Lease BV 
van het Hof. De arresten van het Hof betreffen echter enkel het verrichten van 
diensten en het Besluit van de Staatssecretaris bevat zowel de levering van 
goederen als het verrichten van diensten. Dit zou moet niet uitmaken gezien 
de kwalificatie van een vaste inrichting.  
 
De Staatssecretaris geeft daarnaast aan wanneer geen vaste inrichting kan 
worden aangemerkt. De voorbeelden gaan verder dan de arresten van het 
Hof maar bevestigen - onder de omschrijving van de Staatssecretaris - dat 
een vaste inrichting aangemerkt wordt wanneer deze leveringen van 
goederen en/of diensten verricht en daarbij handelt als een zelfstandige 
ondernemer.   
 

§ 1.3 Voorstel voor een Negentiende richtlijn 
 
In het voorstel voor een Negentiende richtlijn, welke uiteindelijk niet is 
aangenomen, heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om het 
begrip ‘vaste inrichting’ nader te omschrijven in de Zesde richtlijn19: 
 
“De uitdrukking ‘vaste inrichting’ die in dit artikel wordt gebruikt, omvat elke 
vaste inrichting van een belastingplichtige, ook indien daar geen belaste 
handelingen worden verricht.” 
 
De considerans van het voorstel voor een Negentiende richtlijn geeft aan dat 
het begrip ‘vaste inrichting’ dient te worden verduidelijkt. Echter geeft de 
preambule niet aan waarom de Europese Commissie het nodig achtte om het 
begrip ‘vaste inrichting’ te verduidelijken en wat zij beoogde met het voorstel 
tot de begripsomschrijving. Opmerkelijk is dat het voorstel niet meer eist dat 
een vaste inrichting handelingen als een zodanige ondernemer moet 
verrichten. De enkele aanwezigheid van een ‘vaste inrichting’ lijkt voldoende 
te zijn. Welke eigenschappen een dergelijke vaste inrichting precies moet 
beschikken, wordt niet duidelijk uit de omschrijving.  
 
De wens om het begrip ‘vaste inrichting’ te verduidelijken komt later weer naar 
voren. Dit blijkt uit het voorstel tot wijziging van de Zesde richtlijn met 
betrekking tot de levering van diensten.20 De Europese Commissie informeert 
in dit voorstel dat aangegeven is dat de betekenis van het begrip ‘vaste 
inrichting’ niet onproblematisch is en wettelijk zou moeten worden 
verduidelijkt. Gezien de moeilijkheid hierin geeft de Europese Commissie in 
het voorstel aan dat zij de handhaving van de status-quo van de vaste 
inrichting zoals gedefinieerd in de rechtspraak kan aanvaarden.21  

                                            
19

 Een vierde lid zou aan artikel 9 Zesde richtlijn worden toegevoegd;  
20

 COM(2003) 822 definitief, onderdeel 8, pag. 9 en 10; 
21

 COM(2003) 822 definitief, pag. 10. De meeste reacties op de openbare raadpleging sluiten 
volgens dit voorstel zich bij deze benadering aan.  
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Dat het begrip ‘vaste inrichting’ lijkt lastig te definiëren is en de zaken 
waarschijnlijk niet zal vereenvoudigen blijkt ook uit de volgende alinea van 
hetzelfde onderdeel van het voorstel: 
 
“De Commissie meent dat de vraag welke inrichting een dienst verricht, 
uiteindelijk een feitelijke kwestie is en dat de invoering van criteria om dat vast 
te stellen, de zaken niet noodzakelijkerwijs zou vereenvoudigen. Ook op dit 
punt sluiten de reacties op de raadpleging grotendeels aan bij het standpunt 
van de Commissie.” 
 
Zoals ik hiervoor aangaf, blijkt uit het voorstel voor de Negentiende richtlijn en 
het voorstel tot wijziging van de Zesde richtlijn dat een verduidelijking van het 
begrip ‘vaste inrichting’ gewenst is. Deze wens bleek kennelijk nog te bestaan 
na de wijziging van de btw-regels voor de plaats van dienst. Een 
verduidelijking van de vaste inrichting wordt nu gegeven in de Btw-
uitvoeringsverordening.  

 
§ 1.4 Btw-uitvoeringsverordening nr. 282/2011, van 15 maart 2011 
 
Zoals ik in de inleiding al aangaf, maakt de Btw-uitvoeringsverordening 
onderscheid tussen de vaste inrichting die als de afnemer van de dienst is 
aan te merken en de vaste inrichting die diensten verricht aan derden. In 
artikel 11 van de Btw-uitvoeringsverordening worden deze twee types vaste 
inrichtingen als volgt gedefinieerd: 
 
Lid 1, de vaste inrichting als afnemer in de zin van artikel 44 van de Btw-
richtlijn: 
 
“[…] iedere andere inrichting dan de in artikel 10 van deze verordening 
bedoelde zetel van de bedrijfsuitoefening die gekenmerkt wordt door een 
voldoende mate van duurzaamheid en een - wat personeel en technische 
middelen betreft - geschikte structuur om de voor haar eigen behoeften 
verrichte diensten te kunnen afnemen en ter plaatse te gebruiken.” 
 
Lid 2, de vaste inrichting als presterende partij: 

 

“Voor de toepassing van de volgende artikelen wordt onder „vaste inrichting” 
verstaan iedere andere inrichting dan de in artikel 10 van deze verordening 
bedoelde zetel van de bedrijfsuitoefening die gekenmerkt wordt door een 
voldoende mate van duurzaamheid en een — wat personeel en technische 
middelen betreft — geschikte structuur om de door haar te verrichten diensten 
te kunnen verstrekken:  
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a) artikel 45 van richtlijn 2006/112/EG;  
b) vanaf 1 januari 2013, artikel 56, lid 2, tweede alinea, van richtlijn 
2006/112/EG;  
c) tot en met 31 december 2014, artikel 58 van richtlijn 2006/112/EG;  
d) artikel 192 bis van richtlijn 2006/112/EG.” 
 
Een omschrijving van de vaste inrichting als afnemer van de dienst is niet 
eerder gegeven. De btw-regels voor de plaats van dienst zijn in 2010 
gewijzigd en daarna heeft het Hof niet een arrest specifiek over de 
hoedanigheid van een (dergelijke) vaste inrichting gewezen. De omschrijving 
van de vaste inrichting als afnemer geeft aan waar de vaste inrichting over 
moet beschikken en wanneer de vaste inrichting wordt geacht de dienst af te 
nemen. De tekst laat echter ook ruimte voor een inrichting die geen prestaties 
verricht als een vaste inrichting aan te merken. Dit is een uitbreiding op de 
eerdere definities van de vaste inrichting. 
 
De omschrijving van de vaste inrichting in het tweede lid van artikel 11 ziet 
specifiek op bepaalde artikelen als ook enkel op diensten. Deze omschrijving 
van de vaste inrichting lijkt gezien de Europese rechtspraak minder volledig te 
zijn. De omschrijving van de vaste inrichting in de Btw-uitvoeringsverordening 
bevestigt naar mijn mening dat de vaste inrichting lastig te definiëren is. 
 

§ 1.5 Tussenconclusie 
 
Voor de omschrijving van de vaste inrichting dient de Europese rechtspraak 
als ook de Europese en Nederlandse btw-regelgeving te worden 
geraadpleegd. De Europese rechtspraak kan onderscheiden worden in zaken 
waarbij de plaats van dienst voorop staat en in zaken waarbij wordt ingegaan 
op de hoedanigheid van de vaste inrichting. Volgens de meeste recente 
zaken van het Hof over de hoedanigheid van een vaste inrichting dient deze 
een voldoende mate van duurzaamheid te vertonen en over een geschikte 
structuur als in personeel, technische middelen en kantoorruimte te 
beschikken om zelfstandig diensten te kunnen verrichten. Een vaste inrichting 
kan haar eigen overeenkomsten opmaken en beslissingen van dagelijks 
bestuur nemen. Een inrichting die enkel voorbereidende of hulpactiviteiten 
verricht, wordt niet als een vaste inrichting aangemerkt. De prestaties die 
tussen de vaste inrichting en het hoofdhuis plaatsvinden, worden niet relevant 
voor de btw gehad aangezien zij als één btw-belastingplichtige worden 
aangemerkt.  
 
De Nederlandse btw-regelgeving beschrijft de vaste inrichting anders in die 
zin dat een vaste inrichting wordt aangemerkt wanneer het een inrichting 
betreft die met een zekere duurzaamheid geëxploiteerde bedrijfsinrichting 
leveringen van goederen en/of diensten aan derde partijen kan verrichten. 
Deze prestaties verricht de vaste inrichting als ware als een zelfstandige 
ondernemer in de zin van de omzetbelasting.  
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De Europese wetgever heeft de omschrijving van de vaste inrichting 
opgenomen in de Btw-uitvoeringsverordening en maakt in de omschrijving 
onderscheid tussen een vaste inrichting die als de afnemer van ingekochte 
diensten wordt aangemerkt en de vaste inrichting die diensten aan derden 
verricht. Dit onderscheid is niet eerder gemaakt in de rechtspraak en btw-
regelgeving. De vaste inrichting die als afnemer van de dienst wordt 
aangemerkt, dient te beschikken over een voldoende mate van duurzaamheid 
en een - wat personeel en technische middelen betreft - geschikte structuur 
om de voor haar eigen behoeften verrichte diensten te kunnen afnemen en ter 
plaatse te gebruiken. Deze omschrijving gaat verder dan de eerdere definities 
en geeft ook ruimte om passieve inrichtingen in de btw-sfeer te betrekken. 
 
Met betrekking tot de vaste inrichting die de diensten verricht, omschrijft de 
Btw-uitvoeringsverordening dat de inrichting over een voldoende mate van 
duurzaamheid en een - wat personeel en technische middelen betreft - 
geschikte structuur moet beschikken om de door haar te verrichten diensten 
te kunnen verstrekken. De omschrijving komt maar deels overeen met de 
Europese rechtspraak. Daarbij komt dat de omschrijving slechts ziet op 
bepaalde artikelen van de Btw-richtlijn. De omschrijving van de vaste 
inrichting is derhalve niet volledig.  
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Hoofdstuk 2 Bronnen en reikwijdte van het 
gemeenschapsrecht 
 
In het hoofdstuk hiervoor heb ik verschillende bronnen van het 
gemeenschapsrecht aangehaald voor de definitie van het begrip ‘vaste 
inrichting’. Naast de Europese rechtspraak, zijn op Europees niveau als 
regelgeving de Btw-richtlijn en de Btw-uitvoeringsverordening van toepassing. 
Om te beoordelen hoe Europese regelgeving zich tot elkaar verhoudt, zal ik in 
hoofdstuk 2 eerst het karakter van de verschillende Europese rechtsbronnen 
en hun reikwijdte behandelen. In hoofdstuk 3 zal ik vervolgens bespreken hoe 
de Btw-richtlijn en de Btw-uitvoeringsverordening zich tot elkaar verhouden. 
 

§ 2.1 Bronnen van Europees recht 
 
De bronnen van Europees recht kunnen onderverdeeld worden in primaire en 
secundaire bronnen. De primaire bronnen bevatten de oprichtings-, 
wijzigings- en toetredingsverdragen, de algemene rechtsbeginselen en het 
internationale recht.22  
 
De secundaire bronnen zijn afgeleide van de primaire bronnen. Hieronder 
vallen onder andere de besluiten van de instellingen van de Europese Unie 
die zij ontlenen aan het primaire gemeenschapsrecht.23  
 

In artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VwEU) zijn de rechtsinstrumenten van de instellingen van de 
Europese Unie opgenomen. Ingevolge artikel 288 VwEU heeft een 
verordening een algemene strekking, is zij verbindend in al haar onderdelen 
en is zij rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Een verordening hoeft dus 
niet te worden omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten zoals bij 
een richtlijn. Uitvoering geven aan een verordening is overigens ook niet 
toegestaan omdat de uitvoering de rechtstreekse werking van een 
verordening in de weg kan staan en de gelijktijdige en uniforme toepassing 
ervan in gevaar kan brengen.24 Een verordening is bij uitstek geschikt om 
verboden op te leggen of om een uniforme regeling binnen de EU in te 
voeren.25  

 
  

                                            
22

 K.M. Braun e.a. Studenteneditie 2011-2012, Cursus Belastingrecht (Europees 
Belastingrecht), hoofdstuk 2.0.0.A., pag. 22; 
23

 K.M. Braun e.a. Studenteneditie 2011-2012, Cursus Belastingrecht (Europees 
Belastingrecht), hoofdstuk 2.0.0.B., pag. 23; 
24

 Arrest van HvJ EG van 7 februari 1973, C-39/72 (Commissie/Italië), overweging 17; 
25

 K.M. Braun e.a. Studenteneditie 2011-2012, Cursus Belastingrecht (Europees 
Belastingrecht), hoofdstuk 2.0.0.B., pag. 23; 
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Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke 
lidstaat waarvoor zij bestemd is. Aan de nationale instanties wordt de 
bevoegdheid gelaten de vorm en middelen te kiezen.26 Een richtlijn moet dus 
in nationaal recht worden omgezet. Richtlijnen worden vaak gebruikt om wat 
meer gedetailleerde wetgeving door te voeren en zijn met name een 
doeltreffend instrument wanneer een deel van de nationale wetgeving moet 
worden geharmoniseerd. De lidstaten kunnen dan, voor zover noodzakelijk, 
hun wetgeving op de relevante punten aanpassen.27 
 
Een derde rechtsbron van het gemeenschapsrecht is de rechtspraak van het 
Hof (van Justitie EU).28 Het Hof heeft in de zaken Van Gend en Loos29 en 
Costa/ENEL30 geoordeeld dat het Unierecht een nieuwe rechtsorde vormt en 
geheel zelfstandig en onafhankelijk van de wetgeving van de lidstaten 
doorwerkt in de rechtsorde van de lidstaten. Het Unierecht heeft voorrang 
boven het nationaal recht.  
 

§ 2.2 Verhouding tussen primair en secundair gemeenschapsrecht 
 
Het secundair gemeenschapsrecht dient in principe in overeenstemming te 
zijn met het primair gemeenschapsrecht. In dit verband verwijs ik naar het 
arrest Commissie/Duitsland van het Hof.31 In dat arrest heeft het Hof 
overwogen dat wanneer een bepaling van (secundair) gemeenschapsrecht 
voor meer dan één uitlegging vatbaar is, de uitlegging die de bepaling in 
overeenstemming doet zijn met het verdrag, de voorkeur verdient boven de 
uitlegging waarbij zij in strijd zou zijn met het verdrag.32 
 
Het secundair gemeenschapsrecht dient daarnaast op een juiste 
rechtsgrondslag te berusten, moet de raadplegingsprocedure hebben 
doorlopen en er dient aan de motiveringsplicht te zijn voldaan. De 
raadplegingsprocedure is een essentieel onderdeel van de 
wetgevingsprocedure. Wanneer het secundair gemeenschapsrecht een 
wijziging ondergaat, dient eveneens het Parlement om advies te worden 
gevraagd. Het achterwege laten van tweede raadpleging is een schending 
van wezenlijke vormvoorschriften die tot nietigverklaring van de handeling 
moet leiden.33  
 

  

                                            
26

 Artikel 288 VwEU; 
27

 K.M. Braun e.a., Studenteneditie 2011-2012, Cursus Belastingrecht (Europees 
Belastingrecht), hoofdstuk 2.0.0.B., pag. 23; 
28

 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534 
_nl.htm; 
29

 HvJ EG, arrest van 5 februari 1963, C-26/62; 
30

 HvJ EG, arrest van 3 juni 1964, C-6/64;  
31

 HvJ EG, arrest van 4 december 1986, C-206/84; 
32

 HvJ EG, arrest van 4 december 1986, C-206/84, overweging 62; 
33

 HvJ EG, arrest van 16 juli 1992, C-65/90, overweging 21. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534
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§ 2.3 Verhouding tussen de rechtsinstrumenten 
 
Zoals in hoofdstuk 2.1 aangegeven, is in artikel 288 VwEU vastgelegd wat de 
verschillende rechtsinstrumenten van de Unie zijn. De eerste volzin van dit 
artikel geeft een opsomming van de verschillende rechtsinstrumenten34: 
 
“Teneinde de bevoegdheden van de Unie te kunnen uitoefenen, stellen de 
instellingen verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen 
vast.[…]”  
 
In de daarop volgende volzinnen geeft het artikel in diezelfde volgorde de 
karakteristieken van de verschillende rechtsinstrumenten weer. Uit de tekst 
van artikel 288 VwEU en het karakter van de verschillende 
rechtsinstrumenten leid ik af dat de opsomming in de eerste volzin en de 
volzinnen daarna een willekeurige volgorde is, althans dat geen rangorde 
bestaat tussen de verschillende rechtsinstrumenten. De rechtsinstrumenten 
zijn ieder door hun eigen karakter voor verschillende doeleinden geschikt. De 
Europese wetgever kiest het rechtsinstrument dat het meest recht doet aan 
de situatie en het meest effectief is.  
 
Daarbij, het feit dat de verordening vanuit zijn karakter rechtstreekse werking 
heeft, zorgt er niet voor dat deze voorrang heeft op andere 
rechtsinstrumenten. Wanneer een bepaling - bijvoorbeeld vastgesteld bij een 
richtlijn - voldoende en voldoende nauwkeuring is, heeft deze bepaling 
rechtstreekse werking.35 Hiermee is het resultaat gelijk met die van een 
verordening.  
 
Een andere aanwijzing in artikel 288 VwEU is dat dit artikel geen 
nadrukkelijke opmerking maakt over de verhouding tussen die 
rechtsinstrumenten. Ik concludeer dat de rechtsinstrumenten van de Unie in 
verhouding gelijk aan elkaar zijn. 

 
§ 2.4 Tussenconclusie 
 
De bronnen van het Europees recht zijn de primaire en secundaire 
rechtsbronnen als mede de Europese rechtspraak. Het Europees recht is een 
eigen rechtsorde en staat boven het nationale recht van de lidstaten. Binnen 
het Europees recht staan de primaire rechtsbronnen bovenaan de rangorde. 
De secundaire rechtsbronnen - die afgeleide zijn van de primaire 
rechtsbronnen - staan in rangorde onder de primaire rechtsbronnen. 
 

                                            
34

 De eerste volzin van artikel 288 VwEU is ingevoerd met het Verdrag van Lissabon, artikel 
2, lid 235, onderdeel a. Het Verdrag van Lissabon voert een aantal hervormingen door om de 
Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf 
nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. Het Verdrag van Lissabon is op 1 
december 2009 in werking getreden; 
35

 K.M. Braun e.a., Studenteneditie 2011-2012, Cursus Belastingrecht (Europees 
Belastingrecht), hoofdstuk 3.0.0.D., pag. 35. 
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De secundaire rechtsbronnen bestaan onder andere uit de besluiten van de 
Europese instellingen. De Europese instellingen kunnen voor hun besluiten 
kiezen uit verschillende rechtsinstrumenten. Deze rechtsinstrumenten hebben 
elk hun eigen karakter maar zijn als instrumenten niet ondergeschikt aan 
elkaar. Wanneer de Europese wetgever een besluit neemt, kiest zij het 
rechtsinstrument dat het meest recht doet aan de situatie en het meest 
effectief is.  
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Hoofdstuk 3 Verhouding tussen de Btw-richtlijn en de 
Btw-uitvoeringsverordening 
 

§ 3.1 Rechtsgrondslag en vaststelling Btw-richtlijn 
 
De Btw-richtlijn, als secundair gemeenschapsrecht, is gebaseerd op artikel 
113 VwEU (ex artikel 93 EG Verdrag). Artikel 113 VwEU schrijft een 
harmonisatieopdracht voor met betrekking tot wetgeving inzake 
omzetbelasting, de accijnzen en andere indirecte belastingen. Dit artikel 
schrijft eveneens voor dat de Raad de bepalingen kan vaststellen na 
raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal 
Comité en met eenparigheid van stemmen. Volgens de considerans van de 
Btw-richtlijn heeft de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging 
van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité de Btw-
richtlijn vastgesteld. De Btw-richtlijn is daarmee in overeenstemming met de 
voorwaarden van artikel 113 VwEU vastgesteld. Volgens artikel 289, lid 3, 

VwEU vormen rechtshandelingen die volgens een wetgevingsprocedure 
zijn vastgesteld wetgevingshandelingen. 
  

§ 3.2 Rechtsgrondslag en vaststelling Btw-uitvoeringsverordening 
 
De Btw-uitvoeringsverordening is gebaseerd op artikel 397 van de Btw-
richtlijn. Volgens dit artikel stelt de Raad op voorstel van de Commissie met 
eenparigheid van stemmen de nodige maatregelen ter uitvoering van de Btw-
richtlijn vast. De considerans van de Btw-uitvoeringsverordening bevestigt de 
voorgegane procedure. Voor de Btw-uitvoeringsverordening is derhalve niet 
volledig de wetgevingsprocedure doorlopen. Op grond van artikel 289, lid 3, 
VwEU concludeer ik dat de Btw-uitvoeringsverordening niet als een 
wetgevingshandeling in de zin van dit artikel kwalificeert.  
 
Volgens artikel 290, lid 1, VwEU kan in een wetgevingshandeling aan de 
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen niet-
wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling 
of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling. De Btw-uitvoeringsverordening is op voorstel van de 
Commissie door de Raad vastgesteld. Dit in aanmerking nemende en dat in 
beginsel in de Btw-uitvoeringsverordening een verduidelijking van het begrip 
‘vaste inrichting’ moet worden gegeven36 maar juist in dit opzicht verder lijkt te 
gaan, lijkt de Btw-uitvoeringsverordening niet onder artikel 290, lid 1, VwEU te 
vallen.37 Wanneer de Btw-uitvoeringsverordening essentiële onderdelen van 
de Btw-richtlijn wijzigt, moet dit tot nietigverklaring van die bepalingen leiden.  
 

                                            
36

 Considerans van de verordening (EU) nr. 282/2011 (“Btw-uitvoeringsverordening”), 
overweging 14; 
37

 De 2
e
 alinea van dit artikel benadrukt dat essentiële onderdelen van een gebied uitsluitend 

bij een wetgevingshandeling dienen te worden geregeld. 
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De Raad heeft gekozen om de uitvoeringsmaatregelen toegekend op grond 
van artikel 397 Btw-richtlijn in de vorm van een verordening uit te brengen. 
Volgens de Raad wordt de eenvormigheid van de toepassing het best 
gegarandeerd door een verordening, aangezien die bindend en rechtstreeks 
toepasselijk is in alle lidstaten.38  
 

§ 3.3 Toepassingsgebied Btw-uitvoeringsverordening 
 
De vraag is hoe de Btw-richtlijn en de Btw-uitvoeringsverordening zich tot 
elkaar verhouden, met name nu lijkt dat de Btw-uitvoeringsverordening het 
begrip ‘vaste inrichting’ uitbreidt en het niet bij een verduidelijking lijkt te laten. 
Gezien de rechtsgrondslag van de Btw-uitvoeringsverordening, dient deze 
uitvoering te geven aan de Btw-richtlijn. Het karakter van een verordening, 
heeft tot gevolg dat de Btw-uitvoeringsverordening rechtstreekse werking 
heeft in de lidstaten.  
 
Van Slooten (2012) heeft in zijn artikel in het Weekblad Fiscaal Blad 
uiteengezet dat de Btw-uitvoeringsverordening de werkingssfeer van Btw-
richtlijn niet kan uitbreiden of wenst uit te breiden. Volgens Van Slooten zijn 
hiervoor drie redenen aan te voeren39:  

1. volgens het voorstel van de Btw-verordening 2005 beoogt deze 
verordening niet af te wijken van de Btw-richtlijn en dient het 
toepassingsgebied van de uitvoeringsmaatregelen beperkt te blijven. 
Daar deze specifieke passage uit het voorstel niet in de originele tekst 
van de Btw-verordening 2005 is teruggekomen, kan deze passage in 
het voorstel geen rechtskracht hebben.40  

2. de werkingssfeer van de Btw-Richtlijn kan alleen gewijzigd worden 
indien het Europese Parlement is geraadpleegd. De considerans van 
de Btw-uitvoeringsverordening geeft hiertoe geen aanwijzingen41; 

3. uit de considerans van Richtlijn 2004/7/EG blijkt dat iedere 
uitvoeringsmaatregel een beperkt toepassingsgebied zou hebben, 
aangezien hij ertoe zou strekken een bepaling van de Zesde richtlijn te 
verduidelijken, maar geen afwijking van die bepaling mag behelzen. 
Volgens Van Slooten sluit deze overweging aan bij de redactie van 
artikel 397 van de Btw-richtlijn zodat het uitgangspunt moet zijn dat 
uitbreiding van het toepassingsgebied van de Btw-richtlijn niet aan de 
orde kan zijn.  
 

 

                                            
38

 Considerans van de verordening (EU) nr, 282/2011 (“Btw-uitvoeringsverordening”), 
overweging 4; 
39

 G.J. van Slooten, Weekblad voor Fiscaal Recht, “De BTW-verordening: mogen wijzigingen 
vermomd gaan als “verduidelijking”?, WFR 2012/86, hoofdstuk 2.1; 
40

 In zowel de considerans van de Btw-verordening 2005 als in de considerans van de Btw-
uitvoeringsverordening is opgenomen dat de bepalingen in de verordening uitsluitend zien op 
die specifieke gevallen, en dat zij derhalve niet bindend zijn voor andere gevallen en moeten 
zij, gelet op hun formulering, op restrictieve wijze worden toegepast; 
41

 Dit blijkt ook uit artikel 290, lid 1, 2
e
 alinea, VwEU. 
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De considerans van de Btw-uitvoeringsverordening bevat echter niet de 
beperking zoals genoemd in Richtlijn 2004/7. De vraag die daarna bij  
Van Slooten opkomt, is of de bevoegdheid tot het vaststellen van 
uitvoeringsmaatregelen op basis van artikel 397 Btw-richtlijn de ruimte biedt 
het toepassingsgebied van de Btw-richtlijn te wijzigen.  
 
Op basis van het karakter van een verordening stelt Van Slooten dat deze de 
Btw-richtlijn niet kan wijzigen. De rechtsinstrumenten zijn immers gelijk aan 
elkaar ondanks hun karakter. Daarnaast stelt Van Slooten dat uit het in het 
Verdrag gecodificeerde beginsel van de “hiërarchie der normen” volgt dat een 
basishandeling (Btw-richtlijn) niet door een uitvoeringshandeling (Btw-
uitvoeringsverordening) kan worden gewijzigd. Hieronder dient ook het 
nationale richtlijnbepaling te worden vervat. 
 
Uit de analyse van Van Slooten maak ik op dat de doelstelling van de Btw-
uitvoeringsverordening om uitvoering te geven aan de Btw-richtlijn en de 
vereisten in de wetgevingsprocedure leidend lijken te zijn wanneer bepaalt 
moet worden hoe de Btw-richtlijn en de Btw-uitvoeringsverordening zich tot 
elkaar verhouden. Het feit dat de uitvoeringsmaatregel in een verordening is 
vervat, doet hier niet aan af. Zoals ik hiervoor aangaf, is er geen rangorde 
tussen de twee rechtsinstrumenten. Om de rangorde tussen de twee 
rechtsinstrumenten te bepalen, stellen ook Lenaerts en Van Nuffel dat 
bekeken moet worden wat de achtergrond van de regelgeving is en wat hun 
rechtsgrondslag is. Zij lijken ook te stellen dat de rechtsinstrumenten geen 
rangorde tot elkaar kennen en gelijk aan elkaar zijn door aan te geven dat 
artikel 288 VwEU de rechtsinstrumenten opsomt.42:  
 
“Binnen het afgeleid gemeenschapsrecht (secundair gemeenschapsrecht) 
bepaalt niet de vorm maar wel de aard van een norm haar plaats in de 
rechtsorde. Zo hebben normen van wetgevende aard voorrang op 
uitvoeringsbepalingen, ook al kunnen beide voorkomen in één van de 
normingsvormen die art. 249-EG Verdrag (thans artikel 288 VwEU) opsomt.” 
 

§ 3.4 Tussenconclusie 
 
Om te bepalen hoe twee rechtsinstrumenten binnen een gebied zich tot 
elkaar verhouden, dient nagegaan te worden wat de achtergrond en de 
rechtsgrondslag van de rechtsinstrumenten zijn. Tevens dient nagegaan te 
worden of de juiste wetgevingsprocedure is doorlopen. De Btw-richtlijn vindt 
haar rechtsgrondslag in een primaire rechtsbron en heeft de procedure voor 
een wetgevingshandeling doorlopen. De Btw-uitvoeringsverordening dient 
uitvoering te geven aan de Btw-richtlijn en vindt haar rechtsgrondslag in de 
Btw-richtlijn, een secundaire rechtsbron. Voor de Btw-uitvoeringsverordening 
is niet de wetgevingsprocedure voor een wetgevingshandeling doorlopen.  

                                            
42

 Lenaerts en Van Nuffel, Europees recht in hoofdlijnen, 3
e
 herziene uitgave, pag. 624. 
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Als uitvoeringsmaatregel dient de Btw-uitvoeringsverordening een beperkt 
toepassingsgebied te hebben en kan het niet de Btw-richtlijn wijzigen. Het feit 
dat de uitvoeringsmaatregel in een verordening is vervat, doet hier niet aan af. 
Toch dient nagegaan te worden wat de Btw-uitvoeringsverordening precies 
inhoudt en in hoeverre zij uitvoering geeft aan de Btw-richtlijn. In hoofdstuk 4 
zal ik de Btw-uitvoeringsverordening nader bespreken en stilstaan bij de 
artikelen die gaan over de vaste inrichting. 
 
 

  



 

 26 

Hoofdstuk 4 De Btw-uitvoeringsverordening 
 
Bij de bespreking van de Btw-uitvoeringsverordening maak ik onderscheid 
tussen de considerans en de artikelen.  
 

§ 4.1 Considerans 
 
In enkele overwegingen van de considerans wordt de achtergrond van de 
Btw-uitvoeringsverordening als ook van de artikelen over de vaste inrichting 
weergegeven. Met betrekking tot het toepassingsgebied van de Btw-
uitvoeringsverordening en de artikelen over de vaste inrichting is het volgende 
van belang:  
 

 De uitvoeringsmaatregelen zijn slechts wettelijk bindend vanaf de 
datum van inwerkingtreding van deze verordening.43 

 De uitvoeringsbepalingen moeten zorgen voor een eenvormige aanpak 
voor uitsluitend de bedoelde specifieke gevallen. Zij zijn niet bindend 
voor andere gevallen en moeten op restrictieve wijze worden 
toegepast.44 

 Voor een uniforme toepassing van de regels voor de plaats van 
belastbare handelingen dienen de begrippen ‘zetel van de 
bedrijfsuitoefening’ en ‘vaste inrichting’ te worden verduidelijkt.45  

 
Zoals hierboven aangegeven, geeft de considerans in enkele overwegingen 
aan wat het toepassingsgebied is van de artikelen in de verordening. De 
bepalingen in de verordening betreffen specifieke gevallen, dienen strikt te 
worden uitgelegd en zijn verbindend vanaf de datum van inwerkingtreding 
ervan.  
 
De considerans stelt verder dat de begrippen ‘zetel van de bedrijfsuitoefening’ 
en ‘vaste inrichting’ dienen te worden verduidelijkt. Hoe het begrip ‘vaste 
inrichting’ precies wordt verduidelijkt, bespreek ik in de volgende paragraaf. In 
dit kader verwijs ik nog naar een recent arrest van het Hof, waarin het Hof 
opmerkt dat de verordening begrippen in de btw-regelgeving verklaart en 
verduidelijkt.46 Het Hof gebruikt hier twee verschillende termen om aan te 
geven wat de Europese wetgever heeft beoogd met betrekking tot de 
begrippen die in de considerans zijn genoemd.  
 

                                            
43

 Considerans van de verordening (EU) nr. 282/2011 (“Btw-uitvoeringsverordening”), 
overweging 2; 
44

 Considerans van de verordening (EU) nr. 282/2011 (“Btw-uitvoeringsverordening”), 
overweging 5; 
45

 Considerans van de verordening (EU) nr. 282/2011 (“Btw-uitvoeringsverordening”), 
overweging 14; 
46

 HvJ EU, arrest van 15 november 2012, C-532/11, overweging 32: “Hoewel die verordening 
ratione temporis niet op het hoofdgeding van toepassing is, verklaart en verduidelijkt zij 
begrippen in de btw-regeling die sinds de invoering daarvan van toepassing zijn.”  
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Volgens de Van Dale betekent het werkwoord verklaren: helder maken, 
uitleggen, interpreteren. Als ik verder kijk naar het begrip ‘interpreteren’, 
betekent dit begrip volgens de Van Dale het verklaren naar de innerlijke 
bedoeling. Wat betreft het begrip ‘vaste inrichting’ lijkt de Europese wetgever 
naar mijn mening niet te zijn toegekomen om het begrip ‘vaste inrichting’ als 
ook de gegeven invulling in artikel 11 en de achtergrond daarbij te verklaren. 
In ieder geval bevat de considerans van de Btw-uitvoeringsverordening geen 
uitleg over artikel 11. Een eenvormige toepassing van het bestaande btw-
stelsel, zoals bedoeld in overweging 4 van de considerans, wordt dan 
bemoeilijkt. 
 
In de considerans wordt tot slot de behoeften voor nadere regelgeving voor 
wat betreft de bepaling van de plaats van dienst aangegeven. Deze 
bepalingen bespreek ik eveneens in volgende paragrafen.  
 

§ 4.2 De uitvoeringsbepalingen 
 
Bij de bespreking van de uitvoeringsbepalingen maak ik onderscheid tussen 
de vaste inrichting als afnemer en de vaste inrichting als presterende partij. 
 

§ 4.2.1 De vaste inrichting als afnemer 
 
Artikel 11, lid 1: 
“Voor de toepassing van artikel 44 van Richtlijn 2006/112/EG wordt onder 
‘vaste inrichting’ verstaan iedere andere inrichting dan de in artikel 10 van 
deze verordening bedoelde zetel van de bedrijfsuitoefening die gekenmerkt 
wordt door een voldoende mate van duurzaamheid en een - wat personeel en 
technische middelen betreft - geschikte structuur om de voor haar eigen 
behoeften verrichte diensten te kunnen afnemen en ter plaatse te gebruiken.” 
 
De tekst van artikel 11, lid 1 maakt expliciet duidelijk dat de definitie van het 
begrip ‘vaste inrichting’ ziet op de vaste inrichting als bedoeld in artikel 44 van 
de Btw-richtlijn. In artikel 44 van de Btw-richtlijn is vastgesteld dat wanneer 
een dienst voor een vaste inrichting wordt verricht, de plaats van dienst is 
daar waar de vaste inrichting zich bevindt.  
 
Een dergelijke vaste inrichting als bedoeld in artikel 44 Btw-richtlijn wordt 
volgens artikel 11, lid 1 van de Btw-uitvoeringsverordening gekenmerkt door 
een voldoende mate van duurzaamheid en een geschikte structuur om de 
voor haar eigen behoeften verrichte diensten te kunnen afnemen en ter 
plaatse te gebruiken. Wat de precieze achtergrond achter dit artikel is en 
waarom deze invulling aan de vaste inrichting is gegeven, is niet duidelijk. 
 
Op basis van de tekst van Btw-uitvoeringsverordening lijkt de inrichting die 
enkel ondersteunende activiteiten biedt aan het hoofdhuis nu ook als een 
vaste inrichting te worden aangemerkt. Dit constaterende, lijkt artikel 11, lid 1 
niet alleen een verduidelijking van het begrip ‘vaste inrichting’ te bevatten 
maar ook een uitbreiding van dit begrip.  
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Een overeenkomstige uitbreiding werd eerder gegeven in het voorstel voor 
een Negentiende richtlijn, waarbij iedere vaste inrichting als een vaste 
inrichting diende te worden beschouwd, ook als de vaste inrichting geen 
handelingen aan derde partijen verrichtte.  
 
In de Btw-uitvoeringsverordening wordt daarnaast vanaf artikel 20 de plaats 
van vestiging van de afnemer besproken.47 De Btw-uitvoeringsverordening 
maakt onderscheid tussen afnemers die slechts in één land zijn gevestigd 
(artikel 20) en afnemers die in meer dan één land zijn gevestigd (artikel 21).  
 
Wanneer een afnemer zijn zetel van bedrijfsuitoefening in land A heeft en een 
vaste inrichting in de zin van artikel 11, lid 1 van de Btw-
uitvoeringsverordening in land B heeft, is het voor mij niet geheel duidelijk of 
deze afnemer in meer dan één land is gevestigd. Artikel 44 Btw-richtlijn en 
artikelen 20 en 21 Btw-uitvoeringsverordening gaan in wezen over de plaats 
van dienst in B2B-situaties. Zij vullen niet in wanneer een onderneming in één 
of in meer dan één land is gevestigd. De vragen die bij mij opkomen, zijn of 
een vaste inrichting in de zin van artikel 11, lid 1, Btw-uitvoeringsverordening 
kwalificeert als een vestiging in de zin van de artikelen 20 en 21 Btw-
uitvoeringsverordening en of “gevestigd zijn” in de artikelen 20 en 21 enkel 
betekent het hebben van een vestiging en niet het gevestigd zijn als begrepen 
onder de zetel van bedrijfsuitoefening (dit lijkt mij niet het geval). Het 
antwoord op deze vragen bepaalt waar de dienst belast is.  
 
Als ik ervan uitga dat een vaste inrichting in de zin van artikel 11, lid 1, Btw-
uitvoeringsverordening kwalificeert als een vestiging van een onderneming, 
dan is de dienst verricht voor de vaste inrichting belast daar waar deze vaste 
inrichting zich bevindt. In B2B-situaties is de btw verschuldigd door de 
belastingplichtige rechtspersoon die een dienst afneemt als bedoeld in artikel 
44 Btw-richtlijn, wanneer de dienst door een niet in die lidstaat gevestigde 
belastingplichtige wordt verricht.48 Wanneer voor een passieve inrichting een 
dienst is verricht, bepalen dus de activiteiten van het hoofdhuis dat het een 
B2B-situatie betreft. De inrichting wordt dan in dit kader als een 
belastingplichtige aangemerkt en in de btw-sfeer betrokken. Dit was voorheen 
niet het geval was. De dienst wordt daarmee wel belast in het land daar waar 
het verbruik plaatsvindt, maar om de volgende redenen denk ik dat het 
betrekken van een passieve inrichting in de btw-sfeer de toepassing van het 
btw-stelsel niet ten goede komt:  
 
 
 
 
 

                                            
47

 Een titel als “de plaats van dienst” was een geschiktere benaming van desbetreffende 
onderafdeling geweest; 
48

 Artikel 196 Btw-richtlijn. 
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1. Het streven van Europa naar een simpeler, robuuster en efficiënter 
btw-stelsel zoals besproken in het Groenboek49 en Witboek50 zou niet 
overeenstemmen met een intentie als het belasten van een niet-
belastingplichtige voor het verbruik van diensten. In zowel het 
Groenboek als in het Witboek worden de administratieve lasten van 
ondernemers als een obstakel in het huidige btw-stelsel aangekaart.  
 
Daarbij worden in het Witboek de Raad, het Europese Parlement en 
Europees Economisch en Sociaal Comité door de Europese 
Commissie uitgenodigd om de ideeën en wensen voor simpeler, 
robuuster en efficiënter Btw-stelsel te ondersteunen.  
Wanneer de Raad nu uitvoeringsmaatregelen zou vaststellen om een 
niet-belastingplichtige in de btw-sfeer te betrekken, zou de Raad de 
wensen van de Europese Commissie en alle stakeholders die op het 
Groenboek hebben gereageerd ongehoord laten. Dit lijkt mij niet 
aannemelijk gezien de rol die de Raad vervult in het wetgevingsproces.  
 

2. Ik kan mij zo voorstellen dat het voor een dienstverrichter lastig is vast 
te stellen of hij voor vaste inrichting een dienst verricht en vooral 
wanneer hij voor een vaste inrichting een dienst verricht die geen 
prestaties aan derde partijen verricht. De dienstverrichter bepaalt aan 
de hand van de aard en het gebruik van de verrichte dienst voor welke 
vaste inrichting van de afnemer de dienst wordt verricht.51 Wanneer de 
dienstverrichter niet aan de hand van de aard en het gebruik van de 
verrichte dienst kan bepalen voor welke vaste inrichting van de 
afnemer de dienst wordt verricht, let hij er bij het bepalen om welke 
vaste inrichting het gaat in het bijzonder op of de vaste inrichting in het 
contract, op de bestelbon en middels het door de lidstaat van de 
afnemer toegekende en door de afnemer aan hem meegedeelde btw- 
identificatienummer als afnemer van de dienst aangeduid is alsook of 
de vaste inrichting de entiteit is die de dienst betaalt.  
 
Een inrichting die geen activiteiten in de btw-sfeer verricht, is in 
principe niet voor de btw geregistreerd. Een btw-identificatienummer 
zal deze (passieve) inrichting dus niet aan de dienstverrichter kunnen 
verstrekken. Dit kan voor verwarring bij de dienstverrichter zorgen. Op 
basis van een ander artikel van de Btw-uitvoeringsverordening kan de 
dienstverrichter namelijk ook ervan uitgaan te presteren aan een niet-
belastingplichtige.52  
 

                                            
49

 COM(2010) 695, Groenboek over de toekomst van de btw - Naar een eenvoudiger, solider 
en efficiënter btw-stelsel; 
50

 COM(2011) 851 final (Witboek), COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE on the future of VAT - Towards a simpler, more robust and efficient 
VAT system tailored to the single market; 
51

 Artikel 22 Btw-uitvoeringsverordening; 
52

 Artikel 18, lid 2, Btw-uitvoeringsverordening. 
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De dienstverrichter kan bij twijfel over de hoedanigheid van de afnemer 
lokale btw in rekening brengen dan wel vanuit praktisch oogpunt de 
zetel van de bedrijfsoefening van de afnemer als plaats van dienst 
aanmerken wanneer die twijfel niet bestaat.53 De verplichtingen voor de 
afnemer voor de verschuldigdheid van btw blijven bestaan.54 Deze 
verplichting voor de afnemer kan tot dubbele heffing leiden. Dit lijkt mij 
niet de bedoeling van de uitvoeringsmaatregelen. 
 
Het btw-systeem lijkt te worden gefrustreerd door de regelgeving 
vastgelegd in de Btw-uitvoeringsordening. Ook de praktische en/of 
administratieve kant zal niet altijd soepel verlopen als de vaste 
inrichting niet tijdig een btw-identificatienummer aan de dienstverrichter 
kan verstrekken. Dit is bijvoorbeeld wanneer de dienstverrichter zijn 
factuur moet opmaken en zijn btw-compliance verplichtingen als het 
indienen van btw-aangifte een Opgaaf Intracommunautaire Prestaties 
moet nakomen.  
 
Ook Van Hilten is van mening dat een passieve inrichting niet als een 
vaste inrichting moet worden aangemerkt. Hoewel haar mening gericht 
was op de Negentiende richtlijn, denk ik dat deze ook kan zien op een 
passieve inrichting onder artikel 11, lid 1 van de Btw-
uitvoeringsverordening55:   
“Hoewel uit het voorstel voor een Negentiende richtlijn (art. 1, sub b) 
kan worden afgeleid dat de Europese Commissie meende dat ook een 
inrichting van waaruit geen activiteiten ontplooid worden als 'vaste 
inrichting’ zou moeten kunnen worden aangemerkt, meen ik dat een 
dergelijke uitleg niet de juiste is. Immers, ervan uitgaande dat de 
bedoeling van de introductie van de vaste inrichting is geweest om 
buitenlandse ondernemers zoveel mogelijk als binnenlandse 
ondernemers te behandelen voorzover zij zich in het binnenland als 
zodanig manifesteren, past het niet om ook ‘passieve’ inrichtingen als 
vaste inrichting aan te merken. Daarbij komt nog dat controletechnisch 
een dergelijke uitleg mij minder wenselijk lijkt.”  
 

In het geval de vaste inrichting in de zin van artikel 11, lid 1, Btw-
uitvoeringsverordening niet als een vestiging van de onderneming moet 
worden gekwalificeerd, dan zal niet worden toegekomen om het verbruik daar 
te belasten waar het wordt verbruikt. De dienstverrichter zal dan op grond van 
artikel 20 Btw-uitvoeringsverordening als plaats van dienst aanmerken daar 
waar de ondernemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft. De overige 
artikelen in de Btw-uitvoeringsverordening die daarnaast spreken over 
meerdere vestigingen zullen dan niet voor toepassing in aanmerking komen.  

                                            
53

 Op grond van artikel 22, lid 1, 3
e
 alinea, Btw-uitvoeringsverordening kan de dienstverrichter 

– wanneer hij niet kan vaststellen voor welke vaste inrichting hij een dienst heeft verricht – er 
rechtsgeldig van uitgaan dat de diensten worden verricht op de plaats waar de afnemer de 
zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd; 
54

 Artikel 22, lid 2, Btw-uitvoeringsverordening; 
55

 Van Hilten, Weekblad voor Fiscaal Recht, “Vaste inrichting en btw: (on)zelfstanding en niet 
onafhankelijk”, WFR 1997/6262, pag. 1369-1376. 
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§ 4.2.2 De vaste inrichting als de presterende ondernemer 
 
Volgens artikel 11, lid 2 van de Btw-uitvoeringsverordening wordt voor de 
toepassing van de artikelen 45, 56, lid 2, tweede alinea (vanaf 1 januari 
2013), 58 (tot en met 31 december 2014) en artikel 192 bis van de Btw-
richtlijn onder een vaste inrichting verstaan iedere andere inrichting dan de 
zetel van de bedrijfsuitoefening die gekenmerkt wordt door een voldoende 
mate van duurzaamheid en een — wat personeel en technische middelen 
betreft — geschikte structuur om de door haar te verrichten diensten te 
kunnen verstrekken.  
 
De kenmerken zoals genoemd in dit artikel sluiten deels aan bij de Europese 
rechtspraak over de vaste inrichting en codificeren hiermee een deel van die 
Europese rechtspraak. Gezien dat de Btw-uitvoeringsverordening een 
uitvoeringsmaatregel is en de Europese rechtspraak eveneens een 
rechtsbron is, lijkt het mij dat de overige arresten van het Hof (die niet 
gecodificeerd zijn) nog steeds van toepassing zijn voor de genoemde 
artikelen. De definitie van de vaste inrichting zoals in artikel 11, lid 2 is 
daarmee niet uitputtend.  
 
Het begrip ‘vaste inrichting’ wordt in de Btw-richtlijn nog in meerdere artikelen 
aangehaald. Sommige van deze artikelen geven aan of het gaat om de 
situatie waarbij voor een vaste inrichting een prestatie wordt geleverd of om 
de situatie dat de vaste inrichting een prestatie levert. Aangezien de 
uitvoeringsbepalingen niet naar deze artikelen verwijzen en deze strikt dienen 
te worden uitgelegd, zou dus de Europese rechtspraak in ieder geval voor de 
overige artikelen gelden. Een onderscheid als deze komt het 
rechtszekerheidsbeginsel niet ten goede. Derhalve ben ik van mening dat 
voor de invulling van het begrip ‘vaste inrichting’ een beroep moet worden 
gedaan op de Europese rechtspraak.  
 

§ 4.3 Tussenconclusie 
 
In de considerans van de Btw-uitvoeringsverordening is aangegeven dat 
onder andere het begrip ‘vaste inrichting’ dient te worden verduidelijkt. De 
verordening maakt een onderscheid tussen een vaste inrichting die als de 
afnemer van een dienst is aan te merken en een vaste inrichting die diensten 
aan derde partijen verricht. Dit onderscheid is eerder niet gemaakt in de 
Europese rechtspraak en door de Europese wetgever.  
 
De tekst van het artikel waarin de vaste inrichting als afnemer van de dienst is 
beschreven geeft ruimte om ook een inrichting die geen diensten aan derden 
verricht als een vaste inrichting aan te merken voor de inkoop van diensten. 
Het begrip ‘vaste inrichting’ lijkt hiermee te worden te uitgebreid. Het 
betrekken van de passieve inrichting in de btw-sfeer maakt het voor 
ondernemers niet simpeler en komt niet overeen met de doelen die op 
Europees niveau zijn gesteld.  
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Met betrekking tot de vaste inrichting die diensten verricht, verwijst de Btw-
uitvoeringsverordening naar bepaalde artikelen in de Btw-richtlijn en sluit de 
omschrijving in de Btw-uitvoeringsverordening deels aan bij de bestaande 
Europese rechtspraak. Voor de invulling van de het begrip ‘vaste inrichting’ 
als de presterende partij lijkt nog steeds een beroep op de Europese 
rechtspraak te moeten worden gedaan.  
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Hoofdstuk 5 Status van de vaste inrichting voor 
Nederland 
 
Een onderneming is in meerdere landen gevestigd als de onderneming naast 
de zetel van de bedrijfsoefening een andere inrichting in een ander land heeft. 
In B2B-situaties kan de andere inrichting zowel een inrichting in de zin van 
artikel 11, lid 1, Btw-uitvoeringsverordening zijn als een inrichting in de zin van 
lid 2 van artikel 11. De inrichting in de zin van artikel 11, lid 1 kan een 
inrichting zijn die prestaties verricht en afneemt dan wel een inrichting die 
geen prestaties verricht maar wel prestaties voor eigen behoeften afneemt. 
 

Hoofdhuis

Vaste inrichting die geen prestaties 

verricht maar enkel afneemt (vaste 

inrichting o.g.v. art. 11, lid 1, Btw-

uitvoeringsverordening)

Vaste inrichting die prestaties 

verricht en afneemt (valt zowel 

onder art. 11, lid 1 als onder lid 

2 Btw-uitvoeringsverordening)

 
In dit hoofdstuk zal ik bespreken wat de gevolgen van een vestiging op basis 
van artikel 11, lid 1, Btw-uitvoeringsverordening zijn op grond van de Wet OB. 
 

§ 5.1 Wijziging Wet OB met betrekking tot de plaats van dienst 
 
Op het moment dat de Btw-uitvoeringsverordening van kracht werd, had de 
Wet OB de nodige aanpassingen voor de gewijzigde regels voor de plaats 
van dienst ondergaan. In dit kader is onder andere artikel 6 aangepast en 
uitgebreid. Artikel 6 bevatte eerst de term ‘gevestigd’ en is bij implementatie 
van de richtlijnbepalingen gewijzigd in ‘de zetel van bedrijfsuitoefening’ als 
gehanteerd in de Btw-richtlijn. Met de introductie in de wet van de term ‘zetel 
van bedrijfsuitoefening’ is geen materiële wijziging beoogd.56 
  

                                            
56

 Kamerstuk 31 907, nr. 7, Nota naar aanleiding van verslag, artikel I, onderdeel C, 9
e
 alinea. 
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Bij de wijziging van de plaats van dienst regels in de Wet OB is tevens aan 
artikel 6 Wet OB toegevoegd de zinsnede ‘wanneer voor een vaste inrichting’ 
een dienst wordt verricht. Volgens de Nota naar aanleiding van verslag is 
wanneer de termen ‘verricht voor’ en ‘verricht vanuit’ worden gehanteerd de 
feitelijke situatie bepalend.57  
 
Daarnaast bevat de Nota naar aanleiding van verslag aanwijzing over hoe het 
begrip ‘vaste inrichting’ moet worden gedefinieerd. Volgens de Nota naar 
aanleiding van verslag dient dezelfde uitleg aan dit begrip als onder de 
huidige regels (van destijds) gegeven te worden, onafhankelijk of de vaste 
inrichting degene is die de dienst verricht dan wel degene die de dienst 
afneemt. Op het moment van implementatie van de richtlijnbepalingen waren 
de Europese rechtspraak en Mededeling 22 de enige bronnen voor Nederland 
om invulling te geven aan het begrip ‘vaste inrichting’. Op basis van die 
rechtsbronnen kwalificeerde een inrichting als een vaste inrichting voor de btw 
wanneer deze prestaties kon leveren en niet enkel ondersteunende 
activiteiten aan het hoofdhuis verrichtte. Het voorbeeld dat in de Nota van 
verslag dat wordt gegeven over wanneer voor een vaste inrichting een dienst 
wordt verricht, laat naar mijn mening nog in het midden of de vaste inrichting 
prestaties dient te verrichten aan derden.58 
 
In de Nota naar aanleiding van verslag is tevens verduidelijkt dat een 
onderneming ook in een ander land is gevestigd in de terminologie van de wet 
(Wet OB) wanneer de onderneming in een ander land dan dat van de zetel 
van zijn bedrijfsuitoefening een vaste inrichting heeft.59 Zoals hierboven 
aangegeven, dient aan het begrip ‘vaste inrichting’ dezelfde uitleg gegeven te 
worden als onder de destijds geldende btw-regels.  
 
Gezien de verschillende aanwijzingen in de Nota naar aanleiding van verslag 
met betrekking tot de vaste inrichting vraag ik mij af of en in hoeverre hier nog 
beroep op kan worden gedaan. De Btw-uitvoeringsverordening is immers in 
werking getreden en inrichtingen die geen prestaties verrichten kunnen ook 
als een vaste inrichting worden aangemerkt en als een vestiging worden 
gekwalificeerd. Gezien de rangorde tussen de Wet OB en de Btw-
uitvoeringsverordening, kan de Btw-uitvoeringsverordening het 
toepassingsgebied van de Wet OB niet wijzigen.  

                                            
57

 “Wat betreft het perspectief van waaruit de termen ‘verricht voor’ en ‘verricht vanuit’ in deze 
bepaling worden bepaald, geldt dat het hierbij niet zozeer gaat om alleen het gezichtspunt 
van de leverancier, de afnemer dan wel een lidstaat, maar dat de feitelijke situatie geldt. Het 
gaat hierbij overigens om termen die ook in het huidige artikel 6 van de wet worden gebruikt.” 
58

 “In de brief van de NOB wordt gevraagd wat in het nieuwe artikel 6, eerste lid, precies 
wordt bedoeld met de term «verricht voor» de vaste inrichting. Daarbij wordt een voorbeeld 
gegeven van een softwareleverancier die een contract (license-agreement) sluit met een 
vaste inrichting van een multinationale onderneming die vanuit deze vaste inrichting de 
afgenomen dienst verder distribueert naar andere vaste inrichtingen van deze multinationale 
onderneming. In deze situatie kan er, zoals de NOB ook veronderstelt, van worden uitgegaan 
dat de dienst wordt verricht voor de vaste inrichting die het contract afsluit.”  
59

 Kamerstuk 31 907, nr. 7, Nota naar aanleiding van verslag, artikel I, onderdeel E, laatste 
alinea; 
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De Wet OB dient in principe richtlijnconform te zijn.60 De Nota naar aanleiding 
van verslag is zelf geen regelgeving maar kan als interpretatiemiddel bij de 
uitleg van de Wet OB dienen. Wanneer een inrichting vanuit een Nederlands 
btw-perspectief moet worden beoordeeld of deze kwalificeert als een vaste 
inrichting, lijken zowel de Btw-uitvoeringsverordening als de Nota naar 
aanleiding van verslag te kunnen worden geraadpleegd. Zij moeten daarbij 
wel richtlijnconform worden geïnterpreteerd.  
 

§ 5.2 Bepalingen in de Wet OB 
 
De Wet OB hanteert in verschillende bepalingen de termen ‘gevestigd’, ‘zetel 
van bedrijfsuitoefening’ en ‘vaste inrichting’. Deze termen worden in sommige 
gevallen ook in één bepaling gehanteerd.61 In andere gevallen worden de 
termen ‘gevestigd’ en ‘vaste inrichting’ in één bepaling gehanteerd.62 De term 
‘zetel van bedrijfsuitoefening’ wordt dan niet gehanteerd en lijkt in die gevallen 
een synoniem te zijn voor de term ‘gevestigd’. Ik stel hierbij vast dat de Wet 
OB haar termen niet consequent gebruikt. Voor een juiste uitleg van de 
desbetreffende bepalingen dient derhalve gekeken te worden naar de Btw-
richtlijn. De Wet OB dient zoveel mogelijk richtlijnconform te worden 
uitgelegd.63 De volgende stap die dan gemaakt moet worden, is het nagaan 
van de doelstelling van de Btw-richtlijn wat betreft een vestiging van een 
onderneming, de vaste inrichting en de plaats van dienst regels. 
 
Artikel 44 Btw-richtlijn erkent de zetel van bedrijfsuitoefening en de vaste 
inrichting als de vestigingen van een onderneming. De vaste inrichting werd 
voor de invoering van de Btw-uitvoeringsverordening ingevuld aan de hand 
van de Europese rechtspraak (en eventuele nationale btw-regelgeving). Vanaf 
de inwerkingtreding van de Btw-uitvoeringsverordening wordt onder een vaste 
inrichting in de zin van artikel 44 Btw-richtlijn verstaan een inrichting die wordt 
gekenmerkt door een voldoende mate van duurzaamheid en een - wat 
personeel en technische middelen betreft - geschikte structuur om de voor 
haar eigen behoeften verrichte diensten te kunnen afnemen en ter plaatse te 
gebruiken. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het verbruik wordt belast daar 
waar het plaats vindt. Dit gevolg komt overeen met de doelstelling van richtlijn 
2008/8 die de Btw-richtlijn wijzigde voor de ‘plaats van dienst’-regels. Volgens 
deze richtlijn dienen alle diensten in beginsel te worden belast op de plaats 
waar zij werkelijk worden verbruikt.64  
  

                                            
60

 G.J. van Slooten, Weekblad voor Fiscaal Recht, “De BTW-verordening: mogen wijzigingen 
vermomd gaan als “verduidelijking”?, WFR 2012/86, hoofdstuk 2.5. 
61

 Bijvoorbeeld de artikelen 6h en 6j Wet OB; 
62

 Bijvoorbeeld artikel 12 Wet OB; 
63

 HvJ EG, arrest van 10 april 1984, C-14/83, overweging 26. Zie ook HvJ EG, arrest van 13 
november 1990, C-106/89 (Marleasing), overweging 8. Een richtlijnconforme uitleg geldt 
overigens ook voor de Btw-uitvoeringsverordening. Als u.voeringsmaatregel dient de Btw-
uitvoeringsverordening zoveel mogelijk richtlijnconform te worden uitgelegd; 
64

 Considerans van richtlijn 2008/8, overweging 3. 
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Alleen voor afnemers die niet belastingplichtig zijn voor de btw moet als 
algemene regel blijven gelden dat de plaats van een dienst de plaats is waar 
de dienstverrichter de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd.65 
Wanneer een onderneming een vaste inrichting heeft in de zin van artikel 11, 
lid 1, Btw-uitvoeringsverordening dient gekeken te worden naar de activiteiten 
van die vaste inrichting dan wel het hoofdhuis om te beoordelen of sprake is 
van een B2B-situatie of een B2C-situatie. Tenslotte maakt de vaste inrichting 
onderdeel uit van de onderneming. 
 

§ 5.3 Tussenconclusie 
 
Bij de wijziging van de Wet OB heeft de Nederlandse wetgever de termen 
‘zetel van bedrijfsoefening’ en de ‘vaste inrichting’ ingevoerd. De vaste 
inrichting dient onder de gewijzigde plaats-van-dienst regels dezelfde uitleg te 
krijgen als die het had bij de wijziging van de Wet OB. De Btw-
uitvoeringsverordening is hier niet duidelijk over maar beschrijft waarover de 
vaste inrichting moet beschikken en wanneer de vaste inrichting de diensten 
wordt geacht af te nemen. De Btw-uitvoeringsverordening en de 
parlementaire geschiedenis lijken beide te kunnen worden geraadpleegd bij 
de beoordeling van een inrichting vanuit Nederlands btw-perspectief.  
 
Het belasten van de dienst verricht in B2B-situaties in het land van verbruik 
staat voorop en de vaste inrichtingen van een onderneming kwalificeren als 
een vestiging. De Wet OB hanteert de termen ‘gevestigd’, ‘zetel van 
bedrijfsuitoefening’ en ‘vaste inrichting’ niet consequent. De bepalingen in de 
Wet OB dienen richtlijnconform te worden uitgelegd zodat het btw-stelsel 
eenvormig wordt toegepast. Per bepaling dient bekeken te worden wat de 
termen in de Wet OB inhouden.  
 
 
 
 
 
 

  

                                            
65

 Considerans van richtlijn 2008/8, overweging 5. 
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Conclusie 
 
In de inleiding van deze verhandeling heb ik de vraag neergelegd wat onder 
een vaste inrichting moet worden verstaan en wat de plaats is van de Btw-
uitvoeringsverordening in dit geheel.  
 
De vaste inrichting werd voor de inwerkingtreding van de Btw-
uitvoeringsverordening voornamelijk ingevuld door de Europese rechtspraak. 
Volgens de Europese rechtspraak wordt een vaste inrichting gekenmerkt door 
een voldoende mate van duurzaamheid en beschikt de inrichting over een 
geschikte structuur als in personeel, technische middelen en kantoorruimte 
om zelfstandig diensten te kunnen verrichten. Een vaste inrichting kan haar 
eigen overeenkomsten opmaken en beslissingen van dagelijks bestuur 
nemen. Een inrichting die enkel voorbereidende of hulpactiviteiten verricht, 
wordt niet als een vaste inrichting aangemerkt.  
 
Met de inwerkingtreding van de Btw-uitvoeringsverordening staat een nieuwe 
rechtsbron ter beschikking voor de invulling van het begrip ‘vaste inrichting’. 
De Btw-uitvoeringsverordening maakt een onderscheid tussen een vaste 
inrichting die als afnemer van de dienst wordt aangemerkt en een vaste 
inrichting die diensten aan derden verricht. Dit lijkt de vaste inrichting een 
tweezijdig begrip te maken. De vaste inrichting als afnemer van een dienst 
wordt gekenmerkt door een voldoende mate van duurzaamheid en een – wat 
personeel en technische middelen betreft – geschikte structuur om de voor 
haar eigen behoeften verrichte diensten te kunnen afnemen en ter plaatse te 
kunnen gebruiken. De vaste inrichting als dienstverrichter wordt gekenmerkt 
door een voldoende mate van duurzaamheid en een – wat personeel en 
technische middelen betreft – geschikte structuur om de door haar te 
verrichten diensten te kunnen verstrekken. Deze omschrijving ziet op 
bepaalde bepalingen van de Btw-richtlijn.  
 
De omschrijving van de vaste inrichting als afnemer van de dienst geeft 
ruimte om ook inrichtingen die geen diensten verrichten als een vaste 
inrichting aan te merken. Dit is een uitbreiding van de omschrijving van de 
vaste inrichting op basis van de Europese rechtspraak. De omschrijving van 
de vaste inrichting als dienstverrichter komt deels overeen met de Europese 
rechtspraak. Mede gezien de reikwijdte van deze omschrijving tot bepaalde 
artikelen van de Btw-richtlijn, lijkt nog steeds een beroep op de Europese 
rechtspraak te moeten worden gedaan.  
 
Om de rangorde tussen twee rechtsinstrumenten op een gebied te bepalen, 
dient bekeken te worden wat de plaats van de rechtsinstrumenten zijn in de 
hiërarchie van rechtsbronnen en niet zo zeer welke rechtsinstrumenten voor 
de regelgevingen zijn gebruikt. Rechtsinstrumenten kennen geen rangorde 
onderling. De Btw-richtlijn vindt haar rechtsgrondslag in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, een primaire rechtsbron, en is 
daarmee een secundaire rechtsbron.  
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Voor de vaststelling en wijziging van de Btw-richtlijn dienen de EU instellingen 
de wetgevingsprocedure te doorlopen die is voorgeschreven door artikel 113 
VwEU. De Btw-uitvoeringsverordening vindt zijn rechtsgrondslag in de Btw-
richtlijn en is een uitvoeringshandeling van de Btw-richtlijn. Dit maakt dat de 
Btw-uitvoeringsverordening in verhouding onder de Btw-richtlijn staat.  
Een uitvoeringshandeling dient een beperkt toepassingsgebied te hebben 
aangezien deze ertoe strekt een richtlijn te verduidelijken (ook als deze vervat 
is in een verordening). Wanneer een bepaling van de Btw-
uitvoeringsverordening voor meerdere uitleggen vatbaar is, dient zij zoveel 
mogelijk richtlijnconform te worden uitgelegd. Daarnaast om een 
wetgevingshandeling te wijzigen, dient de wetgevingsprocedure te zijn 
doorlopen. De Btw-uitvoeringsverordening is op voorstel van de Commissie 
door de Raad vastgesteld. 
 
De bepalingen in de Btw-uitvoeringsverordening dragen erbij toe dat diensten 
verricht aan een vaste inrichting in B2B-situaties belast worden daar waar het 
verbruik plaats vindt. Dit gevolg komt overeen met de doelstelling van de Btw-
richtlijn. De Btw-uitvoeringsverordening is daarmee niet in strijd met de Btw-
richtlijn. Echter ook het aanmerken van inrichtingen, die geen prestaties 
verrichten maar enkel afnemen en verbruiken, als een vaste inrichting botst 
met de doelstellingen van Europa voor de toekomst. Het btw-stelsel wordt 
daarmee niet eenvoudiger en het bepalen van de juiste btw-behandeling 
wordt voor een dienstverrichter niet makkelijker.   
 
Met betrekking tot Nederland, hanteert de Wet OB verschillende termen als 
‘gevestigd’, ‘zetel van bedrijfsuitoefening’ en ‘vaste inrichting’. Dit gebeurt niet 
op een consequente manier. Om een eenvormige toepassing van het btw-
stelsel in Nederland te garanderen, dient de Wet OB richtlijnconform uitgelegd 
te worden. Dit betekent dat per bepaling bekeken moet worden welke termen 
worden gebruikt en in welke context deze geplaatst moeten worden. Dit kan 
nog verschillen in toepassing van de Wet OB met zich meebrengen.  
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