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1. Inleiding 
 
Op 12 mei 2016 wees het Hof van Justitie arrest inzake de casus van de Nederlandse 
gemeente Borsele.1 De zaak betrof het leerlingenvervoer dat de gemeente Borsele regelde 
voor de leerlingen binnen haar gemeente. Gezien mijn interesse in de publieke sector heb ik 
de procedure gevolgd en uitgekeken naar de uitspraak van het Hof van Justitie. In een 
redelijk beperkt aantal rechtsoverwegingen maakt het Hof korte metten met het standpunt 
van de gemeente: het aanbieden van leerlingenvervoer tegen een vergoeding die nog geen 
3% van de gemaakte kosten dekt, is geen economische activiteit.  

Op zich een helder en begrijpelijk standpunt van het Hof van Justitie. Echter, na het lezen 
van de rechtsoverwegingen van het Hof werd de uitspraak mij steeds minder duidelijk. Zo 
oordeelt het Hof dat de gemeente een dienst onder bezwarende titel verricht waarbij de 
hoogte van de vergoeding niet van belang is. Vervolgens komt zij tot de conclusie dat geen 
sprake is van een economische activiteit waarbij mede van belang is dat de vergoeding 
slechts 3% van de gemaakte kosten beslaat. Dit lijkt tegenstrijdig en roept de vraag op of 
een niet kostendekkende vergoeding inhoudt dat geen economische activiteit verricht wordt. 

Als gevolg van mijn interesse in de publieke sector en om mijzelf duidelijkheid te verschaffen 
over de overwegingen van het Hof van Justitie en de gevolgen daarvan voor de praktijk, heb 
ik ervoor gekozen om middels deze verhandeling me nader te verdiepen in het arrest 
gemeente Borsele en het verrichten van economische activiteiten door overheidslichamen.  

Mijn onderzoeksvraag hierbij is: Wat is de impact van het arrest gemeente Borsele en 
betekent dit arrest het einde van de scholenconstructies? 

Ik zal mijn onderzoeksvraag beantwoorden aan de hand van de onderstaande deelvragen: 

 Wat zijn de overwegingen van het Hof van Justitie in het arrest gemeente Borsele en 
zijn dit nieuwe rechtsoverwegingen of herhaling van reeds eerder ingenomen 
standpunten? 

 Wat is het onderscheid tussen het rechtstreekse verband dat vereist is voor de 
bezwarende titel en het reële verband tussen de vergoeding en de prestatie dat 
vereist is voor de economische activiteit en welke factoren zijn van belang bij deze 
beoordeling? 

 Welke omstandigheden acht het Hof van Justitie van belang voor de beoordeling of 
sprake is van een economische activiteit voor de btw en zijn de relevant geachte 
omstandigheden bruikbaar of resulteren deze in een situatie waarbij een 
overheidslichaam in vrijwel geen gevallen meer een economische activiteit kan 
verrichten? 

 Biedt hetgeen geoordeeld is in het arrest gemeente Borsele uitkomst om de 
scholenconstructies in de Nederlandse praktijk aan te pakken en kan het 
wetsvoorstel normale waarde hierbij mogelijk een al dan niet aanvullende rol spelen? 

In hoofdstuk twee bespreek ik eerst het arrest gemeente Borsele en de belangrijkste 
overwegingen van het Hof van Justitie. Ik ga hierbij in op de vraag of het Hof al eerder heeft 
beslist dat het verrichten van een dienst onder bezwarende titel niet automatisch met zich 
meebrengt dat ook sprake is van een economische activiteit. Hierbij kijk ik naar het begrip 
vergoeding in beide situaties. In hoofdstuk drie ga ik in op het rechtstreekse verband dat 
moet bestaan tussen de vergoeding en de prestaties. In hoofdstuk vier bespreek ik de 
economische activiteit waarbij het Hof heeft aangegeven dat de omstandigheden waaronder 
de prestatie wordt verricht, vergeleken moet worden met de omstandigheden waaronder 

                                                
1 HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14 (Gemeente Borsele), NTFR 2016/1399. 
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dergelijke prestaties in de regel worden verricht. Ik ga hierbij met name in op de vraag of 
noodzakelijk is dat de gemeente optreedt op een ‘algemene markt’ en het aspect dat de 
gemeente ontvanger en eindgebruiker is van de prestatie. Na de bespreking van het arrest 
gemeente Borsele leg ik in hoofdstuk vijf de koppeling naar de praktijk waarbij ik bespreek 
wat de gevolgen van het arrest zijn voor de bekende ‘scholenconstructies’. Hierbij ga ik ook 
in op het wetsvoorstel om bij dergelijke constructies voor de maatstaf van heffing aan te 
sluiten bij de normale waarde. In hoofdstuk zes sluit ik af met een samenvattende conclusie.   
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2. Dienst onder bezwarende titel versus de economische activiteit 
In het arrest dat onderwerp is van deze verhandeling komen de begrippen bezwarende titel 
en economische activiteit aan bod.2 In deze zaak ging het om de gemeente Borsele die zorg 
draagt voor het leerlingenvervoer binnen de gemeente. De vraag die centraal stond in het 
arrest is of de activiteiten van gemeente Borsele een economische activiteit vormden en of 
de gemeente Borsele in zoverre voor deze activiteiten als belastingplichtige moest worden 
aangemerkt. In dit hoofdstuk ga ik eerst in op de feiten en uitgangssituatie, vervolgens 
bespreek ik de beredenering van het Hof van Justitie, waarna ik deze overwegingen verder 
analyseer en beoordeel of al dan niet sprake is van nieuwe overwegingen van het Hof.  
 

2.1 Feiten en uitgangssituatie gemeente Borsele 

Op grond van een wettelijke verplichting, zoals ook vastgelegd in de gemeentelijke 
verordening, dient de gemeente Borsele zorg te dragen voor de organisatie van het 
leerlingenvervoer binnen haar gemeente. Hiervoor maakt zij gebruik van de diensten van 
vervoersondernemingen die aan haar factureren met btw.  
 
Ter financiering van het leerlingenvervoer vraagt de gemeente Borsele een vergoeding aan 
de ouders van de leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. In de 
gemeentelijke verordening is vastgelegd hoe deze bijdrage vastgesteld wordt. Bij afstanden 
tussen 6 en 20 kilometer is de bijdrage gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer over 
een afstand van 6 kilometer. Bij afstanden van meer dan 20 kilometer wordt rekening 
gehouden met het inkomen van de ouders. Dit resulteerde er in dat ongeveer een derde van 
de ouders van de leerlingen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer een bijdrage heeft 
betaald. De gemeente Borsele behaalde hiermee een opbrengst die 3% bedroeg van 
hetgeen de gemeente heeft betaald voor het leerlingenvervoer.  

De gemeente Borsele is van mening dat zij voor deze activiteiten kwalificeert als 
belastingplichtige voor de btw en derhalve btw verschuldigd is over de ontvangen 
vergoedingen. Hier staat tegenover dat zij het recht heeft om de voorbelasting op de inkoop 
van de vervoerdiensten in aftrek te brengen. De Belastingdienst ging hiermee niet akkoord, 
wat resulteerde in de procedure voor respectievelijk Rechtbank ’s-Gravenhage, Gerechtshof 
’s-Gravenhage en de Hoge Raad, waarbij laatstgenoemde prejudiciële vragen heeft gesteld 
aan het Hof van Justitie. Bij het Hof stond de vraag centraal of een gemeente met betrekking 
tot het leerlingenvervoer, in een dergelijke situatie, in zoverre als belastingplichtige in de zin 
van de richtlijn moet worden aangemerkt.  

2.2 Overwegingen en beslissing Hof van Justitie 
De vraag van de verwijzende rechter is of de gemeente Borsele aangemerkt kan worden als 
een belastingplichtige als bedoeld in artikel 9 van de Btw-richtlijn. Hiervoor is vereist dat er 
een economische activiteit wordt uitgeoefend. Het Hof van Justitie geeft aan dat hiervoor in 
de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de gemeente een dienst heeft verricht in de 
zin van artikel 2 van de Btw-richtlijn.  

Uit de verwijzingsbeschikking volgt reeds dat sprake is van het verrichten van diensten, wel 
dient er nog onderzocht te worden of deze ook onder bezwarende titel zijn verricht. Het Hof 
van Justitie verwijst hierbij naar eerdere jurisprudentie waaruit volgt dat sprake is van een 
dienst ‘onder bezwarende titel’ wanneer tussen de verrichter en de ontvanger van de dienst 
een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en de 
door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de aan 
de ontvanger verleende dienst.  

                                                
2 HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14 (Gemeente Borsele), NTFR 2016/1399. 
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Het Hof van Justitie merkt hierbij op dat de bijdrage van de ouders niet wordt berekend aan 
de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Echter, dat een dienst wordt uitgevoerd 
tegen een hogere of een lagere prijs dan de kostprijs is niet relevant voor de vraag of deze 
‘onder bezwarende titel’ is verricht. Het feit dat ongeveer een derde van de ouders een 
bijdrage heeft betaald, wettigt voor het Hof van Justitie het feit dat de dienst van de 
gemeente Borsele onder bezwarende titel is verricht.  

Het Hof van Justitie merkt, met verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal in 
dezen3, op dat het feit dat een dienst onder bezwarende titel is verricht, niet volstaat om vast 
te stellen dat sprake is van een economische activiteit. Om vast te stellen dat sprake is van 
een economische activiteit dienen alle omstandigheden waaronder de dienst plaatsvindt 
onderzocht te worden en te worden vergeleken met de omstandigheden waarin dit type 
economische activiteit in de regel wordt verricht.  

Het Hof van Justitie merkt op dat de gemeente Borsele met de bijdragen die zij krijgt voor het 
leerlingenvervoer, slechts een gering deel van de gemaakte kosten terugkrijgt. Immers 
betaalt slechts een derde van de ouders een bijdrage waardoor de gemeente slechts 3% van 
de gemaakte vervoerskosten dekt. Volgens het Hof van Justitie geeft een dergelijk verschil 
tussen de aan de diensten verbonden kosten en de als tegenprestatie daarvoor ontvangen 
bedragen aan dat de ouderlijke bijdragen veeleer moeten worden gelijkgesteld aan een 
heffing dan aan een vergoeding.  

De asymmetrie heeft tot gevolg dat er geen reëel verband bestaat tussen het betaalde 
bedrag en de verrichte dienst. Het verband tussen de door de gemeente verrichtte dienst en 
de door de ouders betaalde bijdragen is hierdoor niet rechtstreeks van aard. Dit is wel vereist 
om de bijdragen als tegenprestaties en dus als een vergoeding voor de dienst te zien en om 
die dienst aan te kunnen merken als economische activiteit.  

Hierna merkt het Hof van Justitie nog op dat de omstandigheden waaronder de gemeente 
Borsele haar dienst verricht, verschillen van die waaronder de activiteiten van 
personenvervoer in de regel worden verricht. Het Hof noemt hierbij dat de gemeente geen 
prestaties aanbiedt op de algemene markt van personenvervoer, maar zelf de ontvanger en 
de eindverbruiker is van de prestaties, die zij vervolgens ter beschikking stelt aan de ouders 
in het kader van haar activiteit van openbare dienstverlening.  

Het Hof van Justitie antwoordt dat de activiteiten van de gemeente Borsele die zien op het 
leerlingenvervoer geen economische activiteit vormen.  

2.3 Gevolgen arrest gemeente Borsele 
Het Hof van Justitie komt tot de conclusie dat gemeente Borsele geen economische activiteit 
verricht in het kader van het leerlingenvervoer. Het meest opvallende aspect in dit arrest is 
wat mij betreft dat het Hof van Justitie aangeeft dat het feit dat het verrichten van een dienst 
onder bezwarende titel niet volstaat om vast te stellen dat ook sprake is van een 
economische activiteit. Afgaande op de rechtspraak uit de Nederlandse praktijk lijkt tot nu 
toe, voor zover mij bekend, geen sprake te zijn geweest van een dergelijke opvatting. In de 
Nederlandse rechtspraak wordt, behoudens de symbolische vergoeding, ervan uit gegaan 
dat wanneer een prestatie tegen betaling, en dus onder bezwarende titel, is verricht, sprake 
is van een economische activiteit.4 Een voorbeeld hiervan is het arrest van de Hoge Raad 
inzake de levering van een schoolgebouw tegen een koopsom beneden de kostprijs.5 De 

                                                
3 A-G J. Kokott, 23 december 2015, conclusie bij zaak C-520/14 (Gemeente Borsele),  
4 Zie in dit kader ook het commentaar van dhr. J. Th. Sanders bij HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14 
(Gemeente Borsele), NTFR 2016/1399. 
5 Hoge Raad 25 april 2014, nr. 13/00959, BNB 2014/158. 
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aanvullende toets of naast een dienst onder bezwarende titel ook sprake is van een 
economische activiteit wordt hierbij niet afgelegd. Vanuit de Nederlandse praktijk bezien, lijkt 
dus sprake van een nieuwe aanvullende beoordelingstoets.  
 
Ondanks dat het Hof van Justitie vaststelt dat de gemeente een dienst onder bezwarende 
titel en dus tegen vergoeding verricht, oordeelt zij dat geen sprake is van een economische 
activiteit tegen vergoeding. Uit die beredenering lijkt te volgen dat het verrichten van een 
dienst onder bezwarende titel, en dus tegen vergoeding, in de zin van artikel 2 van de Btw-
richtlijn, een andere definitie van vergoeding inhoudt, dan het uitvoeren van een 
economische activiteit om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, in de zin van artikel 9 van 
de Btw-richtlijn. De A-G benoemt dit ook in haar conclusie bij het arrest waarbij zij aangeeft 
dat een activiteit slechts als een economische activiteit wordt aangemerkt wanneer er 
duurzaam opbrengst uit verkregen wordt.6 
 
Nu rijst de vraag, zeker vanuit de Nederlandse praktijk bezien, of dit een nieuw criterium is 
van het Hof van Justitie of dat deze beredenering altijd al werd toegepast. Ik ga hierop in aan 
de hand van twee eerdere arresten van het Hof van Justitie.  

2.3.1 Arrest Hotel Scandic Gåsebäck 
In dit arrest, dat ging over een hotel dat haar personeel lunches tegen zeer lage vergoeding 
aanbood, besliste het Hof van Justitie al dat het feit dat een economische handeling wordt 
uitgevoerd tegen een hogere of een lagere prijs dan de kostprijs niet relevant is, indien een 
handeling moet worden gekwalificeerd als een handeling onder bezwarende titel. Dit laatste 
begrip veronderstelt namelijk enkel dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de 
goederenlevering of de dienst en een werkelijk door de belastingplichtige ontvangen 
tegenprestatie.7 Hieruit volgt dat voor de vraag of sprake is van een dienst onder 
bezwarende titel het niet van belang is of de vergoeding kostendekkend is of niet.  
 
In deze zaak ging het weliswaar om een ondernemer die een hotel exploiteerde en dus 
reeds op die grond een economische activiteit uitoefende, waardoor gesteld zou kunnen 
worden dat deze bijkomstige activiteit, het verstrekken van lunches aan haar personeel, 
mogelijk eerder wordt aangemerkt als een prestatie onder bezwarende titel. In de zaak 
gemeente Borsele gaat het om een op zichzelf staande activiteit die eventueel tot 
ondernemerschap voor de gemeente zou kunnen leiden. Er is dus sprake van een andere 
feitelijke situatie. Echter, het Hof van Justitie oordeelt dat voor een prestatie onder 
bezwarende titel enkel van belang is dat sprake is van een rechtstreeks verband tussen de 
prestatie en de tegenprestatie. Hieruit maak ik op dat het al dan niet verrichten van andere of 
aanvullende economische activiteiten geen rol speelt bij de beoordeling van de vraag of een 
prestatie onder bezwarende titel is verricht. Voor de beoordeling of ook sprake is van een 
economische activiteit speelt het feit dat het hotel reeds op andere gronden kwalificeert als 
ondernemer voor de btw uiteraard wel een rol. Dit volgt ook uit latere jurisprudentie van het 
Hof van Justitie.8 Neemt niet weg dat ondanks de lage vergoeding (voor de btw) toch een 
economische activiteit wordt onderkend.  
 
Uit het arrest leid ik af dat het feit dat in de zaak gemeente Borsele een vergoeding wordt 
gevraagd die inkomensafhankelijk is, geen gevolgen heeft voor de conclusie dat sprake is 
van een dienst onder bezwarende titel.  

                                                
6 HvJ EU 20 juni 2013, zaak C-219/12 (Thomas Fuchs), r.o. 18, BNB 2013/245. 
7 HvJ EU 20 januari 2005, zaak C-412/03 (Hotel Scandic Gåsebäck), V-N 2005/8.22. 
8 HvJ EU 13 juni 2013, zaak C-62/12 (Kostov), V-N 2013/32.23. 
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2.3.2 Arrest Commissie tegen Finland 
In het arrest Commissie tegen Finland heeft het Hof van Justitie zich ook uitgelaten over de 
vergoeding9. In deze zaak ging het om de nationale bijstandsregeling die Finland kent. Op 
basis van een wettelijke regeling heeft iedereen recht op rechtsbijstand, ook wanneer 
iemand over onvoldoende middelen beschikt om dit zelf te financieren. Op basis van de 
Finse regeling wordt in veel gevallen gratis bijstand verleend. Echter, wanneer het 
maandelijks beschikbaar inkomen van een persoon een bepaalde grens overschrijdt, dient 
een basisbijdrage betaald te worden. Dit betreft slechts een percentage van de daadwerkelijk 
gemaakte kosten en is afhankelijk van het inkomen van de desbetreffende persoon. De 
Finse belastingautoriteiten hieven geen omzetbelasting over de genoemde vergoedingen. De 
Europese Commissie was van mening dat rechtsbijstand tegen betaling op basis van de 
nationale bijstandsregeling hetzelfde behandeld moest worden als reguliere rechtsbijstand. 
Derhalve werd een procedure gestart.  
 
Ook hier ging het Hof van Justitie in op de vraag of de inkomensafhankelijke gedeeltelijke 
vergoeding voor de rechtsbijstand voldoende was om een economische activiteit aan te 
nemen. Het Hof merkt hierbij op dat uit de rechtspraak volgt dat de inning van een heffing op 
zich niet meebrengt dat sprake is van een economische activiteit.10 Dit lijkt dus dezelfde 
redenering te zijn als in het arrest gemeente Borsele: dat sprake is van een prestatie tegen 
vergoeding, dus onder bezwarende titel, volstaat niet om te zeggen dat ook sprake is van 
een economische activiteit. Ook in het arrest Commissie tegen Finland dient dus nog nader 
onderzoek plaats te vinden om al dan niet een economische activiteit te kunnen vaststellen. 
Het Hof komt hier overigens, evenals in het arrest gemeente Borsele, tot de conclusie dat de 
betaalde bedragen moeten worden gelijkgesteld aan een heffing waardoor het vereiste 
rechtstreekse verband niet aanwezig wordt geacht. De diensten ten behoeve van 
rechtsbijstand kunnen dan ook niet worden aangemerkt als een economische activiteit.  
 
Uit voorgaande volgt dat het Hof van Justitie in eerdere zaken, met name het arrest 
Commissie tegen Finland, ook al oordeelde dat het verrichten van een prestatie onder 
bezwarende titel niet volstaat om te kunnen stellen dat ook sprake is van een economische 
activiteit. Om ook een economische activiteit vast te kunnen stellen, moet onder andere 
gekeken worden naar de vergoeding. Hierbij valt op dat het Hof van Justitie bij de 
beoordeling van een dienst in de zin van artikel 2 van de Btw-richtlijn van een andere 
definitie uitgaat dan bij de beoordeling of sprake is van een economische activiteit in de zin 
van artikel 9 van de Btw-richtlijn. A-G Kokott benoemt dit ook in haar conclusie bij het arrest 
gemeente Borsele. Zij bespreekt dit aan de hand van de Franse taalversie van het hiervoor 
benoemde arrest Commissie tegen Finland, waaruit volgt dat bij de vaststelling van een 
economische activiteit wordt gesproken over ‘effectuée contre une rémunération’ en in het 
geval van een dienst onder bezwarende titel over ‘à titre onéreux’. Ondanks dat de uitkomst 
vaak hetzelfde zal zijn, dient op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie dus een 
strikt onderscheid te worden gemaakt tussen de twee begrippen.11 

2.4 Resumé 
In het arrest gemeente Borsele oordeelt het Hof van Justitie dat de gemeente met haar 
vervoersactiviteiten wel een dienst onder bezwarende titel, maar geen economische activiteit 
verricht. Hieruit volgt dat een dienst onder bezwarende titel niet automatisch met zich 
meebrengt dat ook sprake is van een economische activiteit. In de Nederlandse praktijk 
wordt hier wel van uit gegaan. Het onderscheid tussen het verrichten van een dienst onder 
bezwarende titel en het verrichten van een economische activiteit lijkt onder andere te volgen 

                                                
9 HvJ EU 29 oktober 2009, zaak C-246/08 (Commissie tegen Finland), V-N 2009/58.25. 
10 HvJ EU 29 oktober 2009, zaak C-246/08 (Commissie tegen Finland), r.o. 38,  
11 A-G J. Kokott, 23 december 2015, conclusie bij zaak C-520/14 (Gemeente Borsele), r.o. 48 en 49. 
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uit verschillende begrippen van vergoeding. Namelijk tegen vergoeding als bedoeld in het 
begrip ‘dienst onder bezwarende titel’ en tegen vergoeding om er duurzaam opbrengst uit te 
verkrijgen als bedoeld in het begrip ‘economische activiteit’. Voorbeelden van dit onderscheid 
in de Nederlandse praktijk zijn mij niet bekend. Het betreft hier echter geen nieuw 
beoordelingscriterium van het Hof van Justitie. Uit oudere zaken is af te leiden dat het Hof 
van Justitie al onderscheid maakte tussen verschillende definities van ‘vergoeding’ ten 
behoeve van de beoordeling of sprake is van een dienst onder bezwarende titel en een 
economische activiteit.   
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3. Vergoeding 
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, hanteert het Hof van Justitie verschillende definities van 
vergoeding, waarbij de eisen voor een dienst onder bezwarende titel minder strikt lijken dan 
voor het verrichten van een economische activiteit. Zo oordeelde het Hof in de zaak 
gemeente Borsele dat wel sprake was van een dienst onder bezwarende titel en dus van een 
rechtstreeks verband tussen de dienst en de tegenprestatie12, maar er vanwege de 
asymmetrie tussen de gemaakte kosten en de opbrengsten geen reëel verband bestond 
tussen de vergoeding en de dienst. Hierbij wordt benoemd dat het verband hiermee niet 
rechtstreeks van aard is13.  
 
Voor een dienst onder bezwarende titel is het derhalve voldoende dat sprake is van een 
rechtstreeks verband tussen de dienst en de tegenprestatie. Echter, voor een economische 
activiteit is vereist dat sprake is van een reëel verband dat rechtstreeks van aard is. In dit 
hoofdstuk ga ik in op het onderscheid tussen het ‘rechtstreeks verband’ en het ‘reële 
verband’. Daarnaast bespreek ik de opmerking van het Hof dat de ouderbijdragen veeleer 
moeten worden gelijk gesteld aan een heffing dan aan een vergoeding.14 

3.1 Rechtstreeks verband 
In 1981 oordeelde het Hof van Justitie al dat voor een dienst onder bezwarende titel vereist 
is dat een rechtstreeks verband bestaat tussen de verrichte dienst en de ontvangen 
vergoeding.15 In vele latere arresten is dat standpunt door het Hof van Justitie herhaald en 
nader toegelicht. In deze paragraaf bespreek ik drie van deze arresten.  

3.1.1 Arrest Tolsma 
Later heeft het Hof van Justitie, in het arrest Tolsma16, verduidelijkt onder welke voorwaarden 
sprake is van een dienst onder bezwarende titel. Deze zaak betrof een draaiorgelspeler die 
op de openbare weg speelde om zo vrijwillige bijdragen van voorbijgangers te ontvangen. 
Het Hof oordeelde hier dat om diensten onder bezwarende titel te kunnen verrichten, er een 
rechtsbetrekking moet bestaan tussen de draaiorgelspeler en zijn publiek, er over en weer 
prestaties uitgewisseld moeten worden en de door de draaiorgelspeler ontvangen 
vergoeding de daadwerkelijke tegenwaarde moet vormen voor zijn dienst. Omdat de bijdrage 
van de voorbijgangers geenszins afhankelijk was van de prestaties van de draaiorgelspeler, 
maar juist van persoonlijke motieven van de voorbijgangers, kon de bijdrage niet aangemerkt 
worden als tegenwaarde voor de verleende dienst. Vanwege het ontbreken van dit 
‘rechtstreekse verband’ tussen de verrichte dienst en de financiële bijdrage, was geen 
sprake van een dienst onder bezwarende titel. 
 
Uit voorgaande volgt dat voor het rechtstreekse verband met name van belang is dat partijen 
samen een vergoeding zijn overeengekomen. Een vrijblijvende betaling in ruil voor een 
dienst is onvoldoende om een rechtstreeks verband aan te nemen, aangezien de betaling in 
die situatie niet de daadwerkelijke tegenwaarde kan vormen voor de dienst.  

3.1.2 Arrest Baštová 
Dit volgt mijns inziens ook uit het arrest Baštová van het Hof van Justitie.17 De zaak betrof 
het eventuele ondernemerschap van een fokster en trainster van (ren)paarden. Hierbij was 
onder andere de vraag of het te winnen prijzengeld bij wedstrijden een vergoeding kon 
                                                
12 HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14 (Gemeente Borsele), NTFR 2016/1399, r.o. 26 en 27. 
13 HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14 (Gemeente Borsele), NTFR 2016/1399, r.o. 34. 
14 HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14 (Gemeente Borsele), NTFR 2016/1399, r.o. 33. 
15 HvJ EG 5 februari 1981, zaak 154/80 (Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats), Jurispr. 1981, blz. 
445. 
16 HvJ EG 3 maart 1994, zaak C-16/93 (Tolsma), BNB 1994/274.  
17 HvJ EU 10 november 2016, zaak C-432/15 (Baštová), V-N 2016/67.17. 
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vormen voor een dienst, namelijk het laten deelnemen van het paard aan de race. Ondanks 
dat de deelnemers daadwerkelijk hun paard ter beschikking stellen voor deelname aan de 
race, kan het eventuele prijzengeld niet de werkelijke tegenwaarde voor deze prestatie 
vormen, omdat het rechtstreekse verband ontbreekt. Het Hof van Justitie geeft aan dat het al 
dan niet ontvangen van het prijzengeld van vele omstandigheden afhankelijk is. Deze 
toevalligheid sluit het rechtstreekse verband tussen de terbeschikkingstelling van het paard 
en het te ontvangen prijzengeld uit.  

3.1.3 Arrest Český rozhlas 
Voor het rechtstreekse verband tussen een prestatie en een vergoeding is dus met name 
van belang dat van te voren, op basis van de gesloten rechtsbetrekking, duidelijk is dat de 
betaling daadwerkelijk zal plaatsvinden en dat zonder betaling de prestatie ook niet verricht 
zal worden. Tromp omschrijft dit in zijn artikel op de volgende wijze: “de betaling door de 
afnemer is de voorwaarde voor de dienst door de dienstverrichter; de dienst door de 
dienstverrichter is de voorwaarde voor de betaling door de afnemer.”18 Hij verwijst hierbij 
naar het arrest Český rozhlas dat ging over financiële bijdragen die geheven werden van alle 
radiobezitters ten behoeve van de financiering van de openbare omroep. Aangezien de 
betalingsverplichting ook geldt voor radiobezitters die niet naar de desbetreffende zender 
luisteren en het beluisteren van de zender geenszins afhankelijk is van de betaling van de 
financiële bijdrage, kan de betaling niet de tegenwaarde voor een dienst vormen. Derhalve 
ontbreekt ook hier het rechtstreeks verband.19  

3.1.4 Resumé rechtstreeks verband 
Uit hetgeen hiervoor beschreven blijkt dat voor een bezwarende titel noodzakelijk is dat het 
verrichten van de prestatie afhankelijk is van de betaling van de afgesproken vergoeding en 
de betaling van de afgesproken vergoeding afhankelijk is van de te verrichten prestatie. Dit 
bevestigt ook hetgeen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie meermaals is benoemd, 
namelijk dat de hoogte van de vergoeding niet relevant is voor de kwalificatie van een 
handeling als ‘handeling onder bezwarende titel’.20  

3.2 Reëel verband 
In de zaak van gemeente Borsele oordeelt het Hof dat er een rechtstreeks verband bestaat 
tussen de bijdragen van de ouders en de vervoersdiensten van de gemeente. Echter, de 
omstandigheden dat maar een derde van de ouders een vergoeding betaalt, dit bedrag 
slechts 3% van de kosten dekt en het verschil uit algemene middelen wordt gefinancierd, 
brengen het Hof tot het oordeel dat de ouderlijke bijdrage veeleer moet worden gelijkgesteld 
aan een heffing dan aan een vergoeding. Een dergelijke asymmetrie heeft tot gevolg dat er 
geen reëel verband bestaat tussen het betaalde bedrag en de verrichte dienst.  
 
Ondanks dat het Hof van Justitie eerst oordeelt dat sprake is van een rechtsreeks verband, 
komt zij vervolgens tot de conclusie dat geen sprake is van een reëel verband. Hierbij vraag 
ik mij allereerst af of het Hof hiermee terugkomt op haar eerdere oordeel inzake de 
rechtstreeksheid van het verband of dat dit een aanvullende toets betreft. Het Hof van 
Justitie noemt in rechtsoverweging 34 namelijk dat het verband niet rechtstreeks van aard is, 
hoewel dit wel vereist is om deze tegenwaarde te kunnen aanmerken als een tegenprestatie 
die een vergoeding voor die dienst vormt. Het vereiste om een vergoeding aan te kunnen 
merken als een tegenprestatie ziet op de toets of sprake is van een dienst onder 
bezwarende titel. Echter, in dezelfde zin noemt het Hof van Justitie ook dat het genoemde 
verband noodzakelijk is om de dienst aan te kunnen merken als economische activiteit in de 

                                                
18 F. Tromp, 23 augustus 2016, ‘Een bezwarende titel maakt nog geen economische activiteit’, WFR 
2016/163.  
19 HvJ EU 22 juni 2016, zaak C-11/15 (Český rozhlas), V-N 2016/21.13. 
20 HvJ EG 8 maart 1988, zaak 102/86 (Apple and Pear Development Council), Jurispr. 1988, p. 01443. 
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zin van artikel 9 van de Btw-richtlijn. Hieruit volgt mijns inziens niet duidelijk of het Hof nu 
twee afzonderlijke toetsen ten behoeve van het verband aanlegt (namelijk het ‘rechtstreekse’ 
en het ‘reële’ verband) of dat het Hof terugkomt op haar eerdere overweging. Wolf gaat er 
hierbij van uit dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het ‘rechtstreekse verband’ 
en het ‘verband dat niet rechtstreeks van aard is’. Waarbij hij opmerkt dat de laatste van 
meer omvattende aard lijkt.21 
 
Ervan uitgaande dat sprake is van afzonderlijke criteria, deel ik de mening dat het begrip 
‘reëel verband’ meeromvattend is dan het begrip ‘rechtstreeks verband’. Daarnaast lijkt ook 
sprake van een nieuw begrip, omdat het toetsten van het reële verband door het Hof van 
Justitie niet eerder, althans niet expliciet met deze woorden, plaats heeft gevonden. Uit het 
arrest gemeente Borsele blijkt niet wat onder een ‘reëel verband’ verstaan moet worden. Wel 
blijkt uit het arrest dat het feit dat de vergoeding in wezen moet worden aangemerkt als een 
heffing,één van de oorzaken is van het ontbreken van dat reële verband. 

3.2.1 Vergoeding moet aangemerkt worden als heffing 
Het Hof van Justitie onderbouwt in het arrest niet waarom de vergoeding in wezen moet 
worden aangemerkt als een heffing en waarom dit van belang is voor het vaststellen van een 
reëel verband en dus de economische activiteit. Dit is opmerkelijk omdat uit artikel 13 van de 
Btw-richtlijn impliciet volgt dat heffingen en retributies wel degelijk een vergoeding voor een 
economische activiteit kunnen vormen. Er staat immers benoemd dat geen sprake is van 
een economische activiteit bij overheidshandelen door publiekrechtelijke lichamen, ook niet 
wanneer daarvoor rechten, heffingen, bijdragen of retributies geïnd worden. Het feit dat 
nadrukkelijk benoemd wordt dat het mogelijk ontvangen van één van de genoemde vormen 
van vergoedingen niet leidt tot een economische activiteit impliceert dat wanneer dit niet 
expliciet benoemd en uitgesloten zou zijn, de genoemde vormen van vergoeding mogelijk 
wel als een vergoeding voor een prestatie aangemerkt zouden kunnen worden en er in die 
situatie dus mogelijk wel sprake zou kunnen zijn van een economische activiteit. Dit brengt 
met zich mee dat bij ondernemershandelen door een publiekrechtelijk lichaam, hetgeen 
tevens in artikel 13 van de Btw-richtlijn beschreven wordt, maar waarbij rechten, heffingen, 
bijdragen of retributies niet specifiek benoemd worden, deze vormen van vergoeding wel als 
een vergoeding voor een prestatie in de zin van de btw aangemerkt kunnen worden. Het 
enkele feit dat de vergoeding in wezen moet worden aangemerkt als een heffing zal mijns 
inziens niet volstaan om te stellen dat geen sprake is van een reëel verband tussen de 
vergoeding en de prestatie en er daarmee dus ook geen sprake is van een economische 
activiteit.  
 
Het begrip heffing impliceert een verplicht karakter waardoor minder snel sprake lijkt te zijn 
van een bedongen vergoeding tussen marktpartijen, maar eerder van het opleggen van een 
vergoeding door bijvoorbeeld een overheidslichaam. Echter, ook niet overheidslichamen 
kunnen vergoedingen vragen die in wezen aangemerkt moeten worden als heffing of 
retributie, bijvoorbeeld bij de vestiging van een beperkt recht. Het is mij op basis van de 
uitspraak niet volledig duidelijk waarom het Hof van Justitie dit van belang acht. 
 
Het standpunt dat een vergoeding aangemerkt moet worden als heffing heeft het Hof van 
Justitie eerder ingenomen in het arrest Commissie/Finland zoals reeds besproken in 
onderdeel 3.3 van deze verhandeling.22 Aangezien de vergoedingen in deze casus slechts 
een percentage vormden van de daadwerkelijke beloning van de openbare bureaus en de 
particuliere raadsmannen en de vergoeding afhankelijk was van het inkomen en het 
vermogen van de ontvanger van de dienst, kwam het Hof ook hier tot de conclusie dat de 

                                                
21 R.A. Wolf, 22 september 2016, ‘Economische activiteit en btw’, NTFR Beschouwingen 2016/34. 
22 HvJ EU 29 oktober 2009, zaak C-246/08 (Commissie tegen Finland), V-N 2009/58.25. 
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vergoeding moest worden gelijkgesteld aan een heffing. Aangezien uit rechtspraak van het 
Hof tevens volgt dat wanneer sprake is van de inning van een heffing dit op zich niet met 
zich meebrengt dat een bepaalde activiteit een economische activiteit vormt23 en de 
rechtstreeksheid ontbrak, besliste het Hof dat geen sprake was van een economische 
activiteit. Uit de uitspraak volgt overigens niet of het Hof hier, evenals in de zaak gemeente 
Borsele, van mening is dat wel sprake is van een dienst onder bezwarende titel. 
 
In zowel de zaak van gemeente Borsele als Commissie/Finland komt het Hof tot de 
conclusie dat de vergoeding moet worden aangemerkt als een heffing en in beide zaken ging 
het om prestaties van overheidslichamen. Hierbij speelt ook een rol dat de exploitatietekorten 
die ontstonden bij de beide activiteiten door het overheidslichaam werden aangevuld vanuit 
de algemene middelen. Voorgaande impliceert dat in deze zaken bij de beoordeling of al dan 
niet sprake is van een economische activiteit het feit dat het overheidslichamen betreft, een 
grote rol heeft gespeeld. Bij een commerciële partij zal het Hof immers niet snel tot oordeel 
komen dat sprake is van een heffing in plaats van een vergoeding. Rookmaker en Van 
Norden merken hierover op dat zij zich afvragen of dit punt uit het arrest Gemeente Borsele 
ook gevolgen voor de niet-publieke sector kan hebben, aangezien dergelijke situaties zich 
niet snel zullen voordoen bij commerciële partijen.24  

3.2.2 Arrest Lajvér 
Waar deze discussie niet snel zal spelen bij commerciële partijen, speelt dit wel bij 
handelsvennootschappen zonder winstoogmerk, die weliswaar geen overheidslichaam zijn 
maar wel grotendeels gefinancierd worden door overheidsbijdragen. Een voorbeeld hiervan 
betreft het arrest Lajvér van het Hof van Justitie.25 Deze zaak betrof een dergelijke 
handelsvennootschap zonder winstoogmerk die was opgericht om cultuurtechnische 
bouwwerken aan te leggen en te exploiteren. Deze activiteiten werden grotendeels 
gefinancierd met staatsmiddelen en met middelen van de Europese Unie. Daarnaast 
rekende de vennootschap gedurende acht jaar een vergoeding aan de eigenaren voor de 
exploitatie van de bouwwerken. Hierbij was de vraag of deze exploitatie een economische 
activiteit vormde.  
 
Waar het in de zaken gemeente Borsele en Commissie/Finland een rol speelt dat de 
exploitatietekorten worden aangevuld met algemene middelen, benoemt het Hof van Justitie 
in de zaak Lajvér dat het feit dat de investeringen zijn gedaan met financiële steun van de 
staat en de Europese Unie geen invloed heeft voor de vraag of sprake is van een 
economische activiteit. Hier lijkt het feit dat sprake is van een exploitatietekort dat wordt 
aangevuld met overheidsmiddelen dus geen rol te spelen voor de kwalificatie van de 
activiteiten. Hieruit maak ik op dat de conclusie dat de vergoeding eigenlijk aangemerkt moet 
worden als heffing alleen getrokken kan worden bij prestaties door overheidslichamen. 
Daarnaast volgt hieruit dat bij niet-overheidslichamen het feit dat de exploitatietekorten 
worden aangezuiverd door de algemene middelen geen rol speelt voor de kwalificatie van de 
activiteiten.  
 
Vervolgens gaat het Hof van Justitie in op de hoogte van de vergoeding en benoemt 
nogmaals dat de hoogte van het bedrag dat de vennootschap vraagt voor haar diensten niet 
relevant is voor de kwalificatie als een handeling onder bezwarende titel. Hierbij merkt het 
Hof op dat ondanks dat het om een gering bedrag gaat, deze vergoeding vooraf bepaald is 
aan de hand van duidelijk afgebakende criteria. In een dergelijke context kan de 

                                                
23 HvJ EU 13 december 2007, zaak C-408/06 (Götz), Jurispr. Blz. I-11295, punt 21 en HvJ EU 26 juni 
2007, zaak C-369/04 (Hutchison 3G e.a.), Jurispr. Blz. I-5247, punt 39. 
24 T.K.M. Rookmaaker-Penners en G.J. van Norden, 26 september 2017, Cursus Belastingrecht, 
OB.2.1.6.H.c3 ‘Geen economische activiteit’. 
25 HvJ EU 2 juni 2016, zaak C-263/15 (Lajvér), V-N 2016/31.18.  
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exploitatievergoeding, ook al is die gering, de tegenwaarde vormen voor de dienst. Wel moet 
de nationale rechter nog nagaan of het bedrag van de vergoeding erop kan duiden dat 
sprake is van een rechtstreeks verband. Hierbij moet onderzocht worden of de vergoeding 
niet slechts gedeeltelijk de verrichte diensten vergoedt en of de hoogte ervan niet is bepaald 
op basis van eventuele andere factoren die kunnen afdoen aan het rechtstreekse verband. 
Ook geeft het Hof van Justitie de nationale rechter de opdracht om te onderzoeken of 
mogelijk sprake is van misbruik van recht.  

3.2.3 Resumé reëel verband 
Ondanks dat het Hof in de zaak Lajvér niet rept over een ‘reëel verband’ tussen de prestatie 
en de vergoeding, wordt dit mijns inziens wel getoetst. Dit reële verband ziet dan met name 
op de onderdelen die de nationale rechter nog nader dient te onderzoeken. Het 
rechtstreekse verband staat, ondanks de geringe vergoeding, immers vast. Echter, de 
genoemde factoren kunnen dit rechtstreekse verband doorbereken. Voor de beoordeling of 
naast het rechtstreekse verband ook sprake is van een reëel verband, is dus van belang dat 
de vergoeding ziet op de gehele prestatie, niet slechts een deel van de verrichte prestatie en 
de hoogte van de vergoeding is bepaald op basis van de verrichte diensten en niet 
afhankelijk is van andere factoren. Dit is in lijn met de arresten Gemeente Borsele en 
Commissie/Finland waar slechts een deel van de afnemers een vergoeding betaalde en 
deze vergoeding (mede) afhankelijk was van het inkomen en vermogen van de afnemers. 
Door de vergoeding afhankelijk te stellen van deze factoren is het verband tussen de dienst 
en de vergoeding wel rechtstreeks maar niet meer reëel te noemen, waardoor geen sprake 
is van een economische activiteit. De hoogte van de vergoeding kan wel een rol spelen bij 
deze beoordeling, zoals bijvoorbeeld bij gemeente Borsele en Commissie/Finland, maar is 
niet doorslaggevend want ook een geringe vergoeding kan voldoende zijn, zoals in het arrest 
Lajvér.  
 
Dit volgt mijns inziens ook uit het arrest Commissie/Finland. Opmerkelijk is dat het Hof in 
deze zaak weliswaar niet toetst of sprake is van een ‘reëel verband’, maar wel spreekt over 
de ‘reële waarde’ van de diensten. Hierbij wordt beoordeeld of retributie die de ontvangers 
van de diensten moeten betalen, wordt bepaald door de reële waarde van de verleende 
diensten. Gezien het feit dat de vergoeding (mede) afhankelijk is van het inkomen en 
vermogen van de ontvangers, komt het Hof tot de conclusie dat dit niet het geval is. Ook hier 
wordt de vergoeding niet volledig bepaald op basis van de verrichte diensten maar mede aan 
de hand van andere factoren.  

3.3 Resumé onderscheid rechtstreeks en reëel verband 
In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de begrippen ‘rechtstreeks verband’ en ‘reëel verband’. 
Voor het rechtstreekse verband is met name van belang dat sprake is van een door partijen 
overeengekomen vergoeding, die zeker betaald zal worden. De hoogte van de vergoeding 
speelt geen rol. Om ook te kunnen spreken van een ‘reëel verband’ tussen een prestatie en 
de vergoeding is meer nodig. Hierbij acht het Hof van belang dat de vergoeding de 
tegenwaarde is voor de verrichte prestatie en dus afhankelijk is van die prestatie. De 
vergoeding mag niet bepaald worden door factoren die los staan van de prestatie, zoals het 
inkomen of vermogen van de afnemer. De hoogte van de vergoeding kan een rol spelen bij 
de beoordeling of sprake is van een reëel verband, maar is hierbij niet doorslaggevend.  
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4. Economische activiteit 
Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat één van de methoden om te bepalen of 

sprake is van een economische activiteit is om de omstandigheden waaronder de prestatie 

verricht wordt te vergelijken met de omstandigheden waaronder een dergelijke prestatie in 

de regel verricht wordt.26 In de zaak gemeente Borsele doet het Hof dit ook en benoemt dat 

de gemeente geen prestaties aanbiedt op de algemene markt van personenvervoer, maar 

veeleer de ontvanger en eindverbruiker is van de vervoersdiensten die zij aankoopt en deze 

diensten vervolgens ter beschikking stelt aan de ouders in het kader van haar activiteit van 

openbare dienstverlening. In dit hoofdstuk ga ik nader in op deze omstandigheden.  

 

Daarnaast komt het mij voor dat gemeenten nauwelijks prestaties aanbieden op de 

algemene markt en in veel gevallen ontvanger en eindverbruiker zijn van afgenomen 

prestaties, ook voor prestaties die benoemd staan in Bijlage I bij de Btw-richtlijn waarvoor zij 

als ondernemer (kunnen) worden aangemerkt. In dit hoofdstuk ga ik dan ook in op de vraag 

of de door het Hof genoemde omstandigheden met zich meebrengen dat overheidslichamen 

in veel gevallen geen economische activiteiten kúnnen verrichten.  

4.1 Algemene markt 
Hoewel het deelnemen aan een markt op grond van de definitie in artikel 9 van de Btw-

richtlijn geen voorwaarde vormt voor het verrichten van een economische activiteit, is dit wel 

een specifieke impliciete voorwaarde.27 Dit volgt ook uit het arrest SPÖ Landesorganisation 

Kärnten van het Hof van Justitie.28 Deze zaak betrof het verrichten van bepaalde 

reclamediensten door een juridisch zelfstandige regionale afdeling van een politieke partij 

waarbij de vraag was of het verrichten van deze diensten kwalificeerde als een economische 

activiteit. Het Hof oordeelde dat dit niet het geval was aangezien de activiteiten van SPÖ 

bedoeld zijn om bij te dragen aan politieke wilsvorming met het oog op de deelneming aan 

de uitoefening van de politieke macht. Hieruit volgt dat SPÖ niet werkzaam is op de een of 

de andere markt. Op die grond kan geen sprake zijn van een economische activiteit voor de 

btw.  

 

Een andere zaak van het Hof van Justitie waarin deelname aan de markt van belang was, 

betreft de zaak T-Mobile Austria (e.a.).29 In deze zaak ging het om de toewijzing door een 

lidstaat van rechten op het gebruik van de frequenties voor systemen van mobiele 

telecommunicatie. Deze toewijzing vond plaats middels een veiling waarbij hoge 

vergoedingen werden ontvangen. Het Hof oordeelde hier echter, ondanks de hoge 

opbrengsten van de activiteit, dat geen sprake was van een economische activiteit. 

Uitsluitend de betrokken lidstaat is bevoegd voor de afgifte van de bedoelde vergunningen, 

wat met zich meebrengt dat deze activiteit dus een noodzakelijke en voorafgaande 

voorwaarde voor de toegang van marktdeelnemers tot de mobiele telecommunicatiemarkt is. 

Gelet daarop kan de activiteit van de lidstaat volgens het Hof uit de aard ervan niet worden 

verricht door marktdeelnemers. Ook hier kwam het Hof tot de conclusie dat geen sprake was 

van een economische activiteit, omdat niet wordt deelgenomen aan een markt.  

 

Dat van belang is dat wordt deelgenomen aan een markt, volgt ook uit het feit dat, om te 

bepalen of sprake is van een economische activiteit, de omstandigheden waaronder de 

prestatie wordt verricht, worden vergeleken met de omstandigheden waaronder dergelijke 

prestaties in de regel worden verricht. Op grond van die omstandigheden komt het Hof van 

                                                
26 HvJ EG 26 september 1996, zaak C-230/94 (Enkler), V-N 1997/653, 22. 
27 A-G J. Kokott, 23 december 2015, conclusie bij zaak C-520/14 (Gemeente Borsele), r.o. 61. 
28 HvJ EU 6 oktober 2009, zaak C-267/08 (SPÖ Landesorganisation Kärnten),  
29 HvJ EG 26 juni 2006, C-284/04 (T-Mobile Austria e.a.), Btw-brief 2007, 38.  
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Justitie, evenals de A-G, tot de conclusie dat de gemeente Borsele geen prestaties aanbiedt 

op de algemene markt van personenvervoer.  

 

Dat het deelnemen aan een markt vereist is voor het verrichten van economische activiteiten 

is op basis van het voorgaande reeds bekend. Echter, in het arrest gemeente Borsele gaat 

het Hof een stapje verder door te oordelen dat de gemeente geen prestaties aanbiedt op de 

algemene markt van personenvervoer. Er dient dus niet alleen deelgenomen te worden aan 

één markt, maar aan een specifieke voor die activiteit bestaande algemene markt. Dat de 

gemeente niet deelneemt aan de algemene markt van personenvervoer, volgt logischerwijs 

uit haar wettelijke overheidstaken. Zij is immers alleen (wettelijk) verplicht om 

personenvervoer te regelen voor bepaalde doelgroepen, waaronder leerlingen en 

gehandicapten. Mij komt het voor dat geen enkele gemeente de intentie zal hebben deel te 

nemen aan de algemene markt van personenvervoer, bijvoorbeeld door het aanbieden van 

taxi-diensten, omdat dit simpelweg niet tot hun takenpakket behoort. De redenering van het 

Hof volgend zou een overheidslichaam voor prestaties van personenvervoer dus nimmer een 

economische activiteit verrichten, omdat geenszins wordt deelgenomen aan de algemene 

markt van personenvervoer.30 Dit is opmerkelijk omdat diensten op het gebied van 

personenvervoer wel zijn opgenomen in Bijlage I bij de Btw-richtlijn als voorbeeld van een 

activiteit waarvoor een gemeente mogelijk als ondernemer zou kwalificeren. Mijns inziens is 

het criterium dat het Hof hier aanlegt dus erg strikt, mede omdat het genoemde in Bijlage I 

van de Btw-richtlijn hiermee een dode letter lijkt.  

 

Mijns inziens zou het zuiverder zijn om de activiteiten van de gemeente Borsele niet te 

vergelijken met de activiteiten die verricht worden op de algemene markt van 

personenvervoer, maar deze te vergelijken met de activiteiten op de algemene markt van 

leerlingenvervoer. In de hiervoor beschreven zaak T-Mobile Austria was geen sprake van 

deelname aan een markt omdat de lidstaat in die casus de enige partij was die de 

frequenties kon aanbieden. Derhalve bestond er geen markt. Echter, voor leerlingenvervoer 

bestaat wel een markt waarop meerdere partijen optreden. Er zijn immers meerdere 

gemeenten die vanuit hun wettelijke taak handelen en op deze markt optreden. Al deze 

gemeenten treden niet op de algemene markt van personenvervoer op. Het lijkt mij dan ook 

onjuist om voor het bepalen of sprake is van een economische activiteit, aan te sluiten bij de 

omstandigheden op de algemene markt van personenvervoer. Gemeenten die 

leerlingenvervoer aanbieden, begeven zich immers per definitie niet op die markt, maar op 

hun eigen markt, waardoor nimmer sprake zou kunnen zijn van een economische activiteit.  

 

Wanneer getoetst zou worden aan de omstandigheden die gelden op de algemene markt 

voor het leerlingenvervoer, zou de conclusie hoogstwaarschijnlijk luiden dat de 

omstandigheden waaronder de activiteit verricht wordt, wel in overeenstemming zijn met de 

omstandigheden waaronder een dergelijke activiteit in de regel verricht wordt. Nederlandse 

gemeenten zullen in de meeste gevallen immers een zeer lage en mogelijk 

inkomensafhankelijke vergoeding vragen voor het leerlingenvervoer. Gezien de eerdere 

jurisprudentie van het Hof van Justitie waarin werd gesproken over het ruimere ‘deelname 

aan een markt’ in plaats van ‘deelname aan de algemene markt’ lijkt de hiervoor beschreven 

benadering in lijn met de eerdere jurisprudentie van het Hof. Daarnaast zou de benadering 

van het Hof, het vergelijken met de omstandigheden op de algemene markt, er mijns inziens 

in resulteren dat overheidslichamen nauwelijks nog economische activiteiten zullen 

verrichten. Een overheidslichaam zal zich gezien haar status niet gauw gelijk stellen met een 

reguliere marktpartij, ondermeer vanwege haar publieke karakter en het feit dat zij vaak 

                                                
30 Let wel dit druist in tegen de beslissing van de Hoge Raad inzake het gehandicaptenvervoer dat 
werd uitgevoerd door de gemeente Deventer (Hoge Raad 25 november 2011, nr. 38377). 
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handelt op basis van een wettelijke taak. Dit in ogenschouw nemende zullen de 

omstandigheden waaronder een overheidslichaam een activiteit uitoefent, zelden tot nooit 

vergelijkbaar zijn met de omstandigheden waaronder een reguliere marktdeelnemer handelt.  

4.2 Gemeente is ontvanger en eindgebruiker 
Naast hetgeen hiervoor beschreven, noemt het Hof ook als aanwijzing dat de gemeente 

Borsele veeleer de ontvanger en de eindverbruiker is van de vervoersdiensten die zij 

aankoopt en vervolgens ter beschikking stelt aan de ouders in het kader van haar activiteit 

van openbare dienstverlening. Wolf verklaart deze opmerking van het Hof aan de hand van 

het feit dat de gemeente enkel vervoer regelt voor ouders voor wie zij dat op grond van een 

wettelijke verplichting moet doen.31 Hoewel dit een logische verklaring lijkt, volgt uit zowel de 

Btw-richtlijn32 als uit jurisprudentie van het Hof van Justitie33 dat het feit dat op basis van een 

wettelijke verplichting gehandeld wordt, niet in de weg staat aan de kwalificatie van die 

handeling als economische activiteit. Dat de vervoerdiensten worden afgenomen in het kader 

van een wettelijke verplichting waar de gemeente aan moet voldoen, neemt niet weg dat de 

gemeente Borsele een dienst verricht aan de ouders van de leerlingen die gebruik maken 

van het vervoer.  

 

Daarnaast lijkt mij het feit dat de gemeente Borsele de prestaties moet afnemen in verband 

met haar wettelijke verplichtingen aan derden, niet voldoende om te kunnen stellen dat 

sprake is van eindgebruik. Het voorgaande geldt immers ook voor reguliere marktpartijen. 

Als een vervoersbedrijf contractueel met een afnemer afspreekt bepaalde vervoerdiensten te 

leveren, dan is zij daartoe verplicht. Op het moment dat het vervoersbedrijf zelf niet de 

capaciteit heeft om die prestatie te leveren, zal daarvoor een andere partij worden 

ingeschakeld. Bij de prestatie van de andere partij aan het vervoersbedrijf is laatstgenoemde 

de ontvanger van de prestatie. Echter, zou de voorgaande redenatie van het Hof zoals 

toegepast bij de gemeente Borsele hier worden toegepast, dan zou het vervoerbedrijf ook de 

eindgebruiker van de prestatie zijn omdat zij de vervoersprestatie van het andere 

vervoerbedrijf enkel afneemt, om zo aan haar contractuele verplichtingen jegens haar 

afnemers te kunnen voldoen. Dit lijkt mij niet juist. Zeker ook gezien de gedachte inzake aan- 

en doordienstverlening zoals opgenomen in artikel 28 van de Btw-richtlijn, waarbij er onder 

voorwaarden van uit gegaan wordt dat bij het verrichten van diensten tussen partijen middels 

een tussenpersoon sprake is van twee afzonderlijke diensten.  

 

Het is mij niet duidelijk wat het Hof van Justitie bedoelt met de overweging dat de gemeente 

ontvanger en eindgebruiker is van de prestatie. Het is weliswaar zo dat de gemeente  

Borsele de vervoerdiensten ontvangt en vervolgens ter beschikking stelt in het kader van 

haar activiteiten van openbare dienstverlening. Echter, het Hof van Justitie heeft ook 

geoordeeld dat die ter beschikking stelling het verrichten van een dienst onder bezwarende 

titel vormt. Hieruit volgt dat de gemeente Borsele de vervoersdienst niet zelf verbruikt, maar 

deze afneemt om vervolgens een dienst onder bezwarende titel mee te verrichten. 

Bovendien vindt het eindverbruik van de vervoerdiensten daadwerkelijk plaats bij de 

leerlingen die gebruik maken van het vervoer en niet bij de gemeente Borsele. Er lijkt dus 

sprake van pure aan- en doordienstverlening zoals bedoeld in artikel 28 van de Btw-richtlijn.  

 

Uit voorgaande volgt dat ik het niet eens ben met de overweging van het Hof dat de 

gemeente ontvanger en eindgebruiker is van de vervoersprestaties. Echter, mijn verwachting 

is dat deze overweging ook niet van doorslaggevend belang is geweest voor de beslissing 

                                                
31 R.A. Wolf, 22 september 2016, ‘Economische activiteit en btw’, NTFR Beschouwingen 2016/34. 
32 Artikel 25, onder c, Btw-richtlijn. 
33 HvJ EU 29 oktober 2009, zaak C-246/08 (Commissie tegen Finland), 
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van de zaak, gezien het feit dat het Hof met de beslissing dat geen sprake was van een reëel 

verband tussen de prestatie en de vergoeding al tot het oordeel kwam dat geen sprake is 

van een economische activiteit.  

4.3 Resumé 
Uit eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat marktdeelname vereist is om een 

economische activiteit te verrichten. Om te bepalen of sprake is van een economische 

activiteit wordt een vergelijking gemaakt tussen de omstandigheden waaronder de activiteit 

wordt verricht en de omstandigheden waaronder de activiteiten in de regel worden verricht. 

In het geval van gemeente Borsele vergelijkt het Hof van Justitie de omstandigheden met die 

op de algemene markt voor personenvervoer en komt hierbij tot de conclusie dat de 

gemeente niet deelneemt aan deze markt. Mijns inziens is dit een onjuiste toets, omdat 

publiekrechtelijke lichamen per definitie niet deel zullen nemen aan de algemene markt voor 

personenvervoer en deze toets er mogelijk in resulteert dat publiekrechtelijke lichamen in 

geen enkel geval meer economische activiteiten verrichten, ook niet voor de specifiek in de 

Btw-richtlijn genoemde activiteiten. Zuiverder zou het zijn om een vergelijking te maken met 

de omstandigheden waaronder andere vergelijkbare partijen deze activiteit verrichten.  

 

Daarnaast benoemt het Hof dat de gemeente de ontvanger en eindgebruiker is van de 

prestatie. Naar mijn inschatting zal deze overweging niet van doorslaggevend belang zijn 

geweest voor het eindoordeel in de zaak gemeente Borsele. Echter, deze overweging lijkt mij 

niet juist. Er lijkt sprake te zijn van aan- en doordienstverlening. Het feit dat de gemeente 

alleen prestaties verricht aan partijen waarvoor zij die wettelijke verplichting heeft, doet hier 

niet aan af.  
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5. Scholenconstructies en het begrip normale waarde 
In de voorgaande hoofdstukken heb ik de uitspraak van het Hof van Justitie inzake de 
gemeente Borsele geanalyseerd en bekeken welke overwegingen van belang zijn. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal belangrijke omstandigheden en aandachtspunten dat ik in 
paragraaf 1 van dit hoofdstuk samenvat in een beslissingsschema. Vervolgens pas ik dit 
beslissingsschema toe op een veelvoorkomend voorbeeld van een economische activiteit 
door gemeenten uit de Nederlandse praktijk: de scholenconstructie. Hierbij ga ik in op de 
vraag of hetgeen het Hof van Justitie heeft beslist in het arrest gemeente Borsele het einde 
betekent van dergelijke ‘constructies’. Als laatste ga ik in op het begrip ‘normale waarde’ 
zoals opgenomen in artikel 80 van de Btw-richtlijn en een Nederlands wetsvoorstel uit het 
jaar 2004-2005 waarbij ik inga op de vraag of dit wetsvoorstel een rol kan spelen in de 
bestrijding van de scholenconstructie.   

5.1 Beslissingsmodel Hof van Justitie in de zaak gemeente Borsele 
Na bespreking van het arrest in de voorgaande hoofdstukken ben ik op basis van mijn 
tussenconclusies tot het volgende beslissingsmodel gekomen. 
 
Artikel 2 Btw-richtlijn: Wanneer is sprake van een prestatie onder bezwarende titel? 

 Er wordt een prestatie (levering/dienst) verricht. 

 Er wordt een vaststaande vergoeding bedongen. 

 Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de prestatie en de vergoeding. 
 
Aandachtspunt: De hoogte en de wijze van vaststelling van de vergoeding zijn niet van 
belang. Ook inkomensafhankelijke vergoedingen en vergoedingen onder de kostprijs zijn 
voldoende voor de kwalificatie als prestatie onder bezwarende titel. 
 
Artikel 9 Btw-richtlijn: Wanneer is sprake van een economische activiteit? 

 Er is sprake van een prestatie onder bezwarende titel. 

 Naast het rechtstreekse verband tussen de prestatie en de vergoeding, dat al is 
vastgesteld bij de beoordeling of sprake is van een bezwarende titel, dient dit 
verband ook reëel te zijn: 

o De ontvangen vergoeding moet zien op de gehele prestatie, niet slechts een 
deel daarvan. 

o De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de verrichtte 
prestatie, niet op basis van externe factoren zoals het inkomen van de 
afnemer. 

o De vergoeding mag niet ‘in wezen kwalificeren als een heffing’ in plaats van 
een vergoeding. (deze toets lijkt te zijn voorbehouden tot overheidslichamen) 

o De hoogte van de vergoeding ten opzichte van de kosten van de activiteiten 
kan een rol spelen, maar is niet doorslaggevend. 

 De omstandigheden waaronder de prestatie wordt verricht zijn vergelijkbaar met de 
omstandigheden waaronder dergelijke prestaties in de regel worden verricht. 

o De prestatieverrichter treedt met de prestatie op, op een algemene markt. 
(deze toets lijkt te zijn voorbehouden tot overheidslichamen) 

o De prestatieverrichter is niet de ontvanger en de eindgebruiker van de 
afgenomen prestaties. 

 
Als aan de genoemde ‘voorwaarden’ wordt voldaan, is sprake van een prestatie onder 
bezwarende titel waarmee de prestatieverrichter een economische activiteit verricht. 
Uiteraard is dit geen uitputtende lijst van voorwaarden die nodig zijn voor het verrichten van 
een economische activiteit, zo moet de activiteit bijvoorbeeld ook een duurzaam karakter 
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hebben. Echter, om niet te veel uit te weiden, heb ik mij beperkt tot de aspecten die van 
doorslaggevend belang waren in het arrest gemeente Borsele.  

5.2 Scholenconstructies in de Nederlandse praktijk 
In het kader van deze verhandeling heb ik me verdiept in economische activiteiten die 
verricht worden door overheidslichamen en dan met name gemeenten. Naast het 
leerlingenvervoer, dat onderwerp was van de zaak gemeente Borsele, verrichten gemeenten 
ook andere economische activiteiten. Een bekend voorbeeld daarvan uit de Nederlandse 
praktijk betreft de levering van een nieuw schoolgebouw in het kader van een 
‘scholenconstructie’. Nederlandse gemeenten zijn op basis van de Wet Primair Onderwijs en 
de Wet Voortgezet Onderwijs verplicht om te zorgen voor de huisvesting van de scholen 
binnen haar grondgebied. Er bestaan hiervoor verschillende opties, waaronder de 
mogelijkheid dat de gemeente een nieuw schoolgebouw laat realiseren voor een school 
binnen haar gemeente. Wanneer de gemeente het schoolgebouw om niet ter beschikking 
zou stellen aan de school, zou de gemeente geen recht op aftrek of compensatie van 
voorbelasting hebben. Er wordt immers geen economische activiteit verricht (de vergoeding 
ontbreekt) waardoor er geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Omdat het 
schoolgebouw ter beschikking wordt gesteld aan een individuele school, is sprake van een 
verstrekking aan een individuele derde waardoor ook compensatie van de voorbelasting bij 
het Btw-compensatiefonds is uitgesloten. Bovendien is bij terbeschikkingstelling van de 
school tegen vergoeding sprake van vrijgestelde verhuur. De btw op de bouwkosten werkt 
dus kostenverhogend.  
 
Om toch de voorbelasting op het nieuwe schoolgebouw te kunnen verrekenen kiezen 
sommige gemeenten ervoor om het schoolgebouw btw-belast te leveren aan de school, dan 
wel een tussengeschoven stichting van de school of de gemeente zelf. Hierbij wordt over het 
algemeen een prijs gehanteerd die onder de kostprijs van de nieuw gebouwde school ligt 
waarbij het ook voorkomt dat de koopprijs schuldig wordt gebleven en/of wordt omgezet in 
een lening. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente een financiële bijdrage verstrekt 
aan de school of de stichting zodat de koopprijs voldaan kan worden. Er zijn veel 
verschillende varianten van een dergelijke ‘constructie’ bekend uit de praktijk. Hieronder geef 
ik een gesimplificeerd voorbeeld waarin het voordeel van de gemeente duidelijk wordt 
weergegeven.  
 

 
Dergelijke ‘constructies’ zijn meermaals onderwerp geweest van Nederlandse uitspraken, 
waarbij een groot arsenaal aan tegenargumenten de revue hebben gepasseerd. Er is 
bijvoorbeeld gesteld dat een gemeente bij de levering van een schoolgebouw niet handelt als 
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ondernemer, maar als overheid.34 Er is gesteld dat het feit dat in veel situaties de gemeente 
contractueel afspreekt dat zij een mate van zeggenschap behoudt over het pand, er in 
resulteert dat de beschikkingsmacht van het goed niet is overgegaan, waardoor geen sprake 
is van een levering voor de btw.35 Daarnaast is veelvuldig aangevoerd dat met deze 
handelwijze in strijd met het doel en strekking van de wet een belastingvoordeel wordt 
behaald, waardoor sprake is van misbruik van recht.36 Mede gezien de afwijkende feitelijke 
situaties bij de verschillende gemeenten, zijn de uitspraken in sommige gevallen in het 
voordeel van belanghebbende en in sommige gevallen in het voordeel van de 
Belastingdienst beslist.  
 
Wat opvalt is dat tot 2 juni 2016, de publicatiedatum van het arrest gemeente Borsele, deze 
handelwijze niet of nauwelijks werd bestreden door te stellen dat gemeenten bij de levering 
van een schoolgebouw geen economische activiteit verrichtten. Het arrest gemeente Borsele 
en het bijbehorende beslissingsmodel zoals beschreven in onderdeel 6.1, dat mede 
gebaseerd is op andere rechtspraak, bieden die ruimte mogelijk wel.   

5.3 Arrest gemeente Woerden 
Drie weken nadat de Tiende kamer van het Hof van Justitie het arrest inzake gemeente 
Borsele wees, deed diezelfde kamer uitspraak in de zaak gemeente Woerden. In deze zaak 
stond een dergelijke ‘scholenconstructie’ centraal. De gemeente Woerden heeft twee 
nieuwbouwpanden voor multifunctioneel gebruik laten realiseren. Deze panden zullen 
worden gebruikt voor vrijgestelde onderwijsprestaties en voor btw-belaste exploitatie. Na 
fiscaal advies worden de gebouwen niet (vrijgesteld) verhuurd aan een daartoe opgerichte 
beheerstichting, maar met btw geleverd aan die stichting tegen een koopsom van 10% van 
de bouwkosten. De koopsom wordt daarbij schuldig gebleven en omgezet in een 
rentedragende geldlening. De door de stichting terug te vorderen btw over de koopsom (in 
verband met de gedeeltelijke btw-belaste exploitatie) wordt gestort op de rekening van de 
gemeente ter aflossing van de schuld. 
 
De inspecteur stelde dat geen sprake was van een btw-belaste levering, maar van 
vrijgestelde verhuur. Er moest in dat kader volgens de inspecteur een integratieheffing 
aangegeven worden, waardoor het btw-voordeel teniet werd gegaan. Het Gerechtshof 
Amsterdam oordeelde echter dat wel sprake was van een levering voor de btw, maar dat 
slechts gedeeltelijk recht op aftrek van voorbelasting bestond, namelijk voor zover de 
stichting de panden voor btw-belaste activiteiten gebruikt. De Hoge Raad is het niet eens 
met dit oordeel van het Gerechtshof en besluit hierover prejudiciële vragen te stellen aan het 
Hof van Justitie.  
 
Het Hof van Justitie oordeelt dat de gemeente Woerden volledig recht op aftrek van 
voorbelasting heeft, ongeacht het gebruik van het pand door haar afnemer. Hierbij wordt nog 
benoemd dat de omstandigheid dat de panden zijn geleverd tegen een niet-kostendekkende 
vergoeding, niet van belang is (mits de activiteit zelf is onderworpen aan de btw).37  
 
Waar het Hof van Justitie drie weken eerder in het arrest gemeente Borsele nog oordeelde 
dat de hoogte van de vergoeding weliswaar niet van belang is om te bepalen of sprake is 
van een prestatie onder bezwarende titel, maar wel voor de vraag of sprake is van een 
economische activiteit en dat hierbij beoordeeld dient te worden of de omstandigheden 
waaronder de prestatie verricht wordt, vergeleken moeten worden met die waaronder een 

                                                
34 Hoge Raad 25 april 2014, nr. 13/00959, BNB 2014/158. 
35 Hoge Raad 17 februari 2012, 09/04280, BR4486.  
36 Hoge Raad 29 juni 2012, 10/00786, BR4525. 
37 HvJ EU 22 juni 2016, zaak C-267/15 (Gemeente Woerden), V-N 2016/36.16. 
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dergelijke prestatie in de regel verricht wordt, volstaat het Hof hier met de opmerking dat het 
feit dat sprake is van een niet-kostendekkende vergoeding, niet van belang is. Dit lijkt 
tegenstrijdig.  
 
De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat uit de verwijzingsbeschikking reeds volgt dat de 
verwijzende rechter van oordeel is dat de gemeente Woerden een economische activiteit 
heeft verricht waardoor het Hof van Justitie dit als feitelijke informatie aanneemt en 
vergelijking van de omstandigheden om zo te bepalen of sprake is van een economische 
activiteit, niet meer nodig is. Echter, de verwijzende rechter merkt het volgende op over de 
economische activiteit: 
 
“De verwijzende rechter is van oordeel dat de verkoopprijzen van de betrokken gebouwen in 
rechtstreeks verband staan met de leveringen van de gebouwen en dat de gemeente 
Woerden deze mitsdien onder bezwarende titel en derhalve als economische activiteit heeft 
verricht.”38 
 
Uit het woord ‘derhalve’ in deze opmerking volgt dat de Hoge Raad het uitgangspunt heeft 
dat het verrichten van een levering onder bezwarende titel automatisch met zich meebrengt 
dat ook een economische activiteit wordt verricht. Het woord ‘derhalve’ wordt immers 
gebruikt om een oorzaak-gevolg-relatie aan te geven. Gezien het feit dat het Hof drie weken 
eerder nog uitgebreid uiteen zette dat van een dergelijke oorzaak-gevolg-relatie geen sprake 
is, zou je op zijn minst verwachten dat het Hof hier een opmerking over zou maken. Het is 
immers niet ongebruikelijk dat het Hof bij het beantwoorden van prejudiciële vragen de 
verwijzende rechter opdracht geeft om bepaalde onderdelen van de casus (nogmaals) nader 
te onderzoeken, zoals in het arrest Lajvér besproken in onderdeel 3.2.2 van deze 
verhandeling.  
 
De vraag is nu of hieruit afgeleid kan worden dat het Hof van Justitie hiermee blijk geeft van 
mening te zijn dat de levering van een schoolgebouw door een gemeente tegen een 
vergoeding die ver onder de kostprijs ligt, wel een economische activiteit vormt. De Hoge 
Raad blijft, tegen de conclusie van A-G Ettema in39, in elk geval bij haar oordeel dat de 
gemeente Woerden een economische activiteit verricht en derhalve volledig recht op aftrek 
van voorbelasting heeft ondanks hetgeen is besloten in het arrest gemeente Borsele.40  

5.4 Gemeente Borsele het einde van de scholenconstructies? 
Uit het voorgaande volgt dat het Hof van Justitie en de Hoge Raad, vooralsnog, geen 
spreekwoordelijk stokje hebben gestoken voor het btw-voordeel dat behaald wordt met 
‘scholenconstructies’. Het is echter de vraag of dit juist is, gezien de beslissing van het Hof 
van Justitie in de zaak gemeente Borsele.  
 
Aan de hand van het beslissingsmodel als beschreven in onderdeel 5.1 van deze 
verhandeling zal ik beoordelen of hetgeen geoordeeld is in het arrest gemeente Borsele 
gevolgen heeft voor de ‘scholenconstructies’ zoals wij die in de Nederlandse praktijk kennen.  
Uiteraard zijn de punten zoals benoemd in het beslissingsmodel niet de enige van belang 
zijnde punten voor de beoordelen of sprake is van een economische activiteit. Echter, om 
niet te veel uit te weiden heb ik mij beperkt tot de aspecten van de beoordeling die van 
doorslaggevend belang waren in het arrest gemeente Borsele.  
 

                                                
38 HvJ EU 22 juni 2016, zaak C-267/15 (Gemeente Woerden), V-N 2016/36.16, r.o. 24. 
39 Conclusie A-G Ettema, 8 maart 2017, V-N 2017/22.16.  
40 Hoge Raad 23 juni 2017, nr. 13/02651, V-N 2017/32.14. 
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Artikel 2 Btw-richtlijn: Wanneer is sprake van een prestatie onder bezwarende titel? 
 

 Er wordt een prestatie (levering/dienst) verricht. 
De gemeente draagt de beschikkingsmacht over de school over aan de stichting. Er is 
dus sprake van een levering van een goed. 
 

 Er wordt een vaststaande vergoeding bedongen. 
De gemeente komt een vaste vergoeding overeen met de stichting voor de levering van 
de school. Dat deze vergoeding uiteindelijk niet in alle gevallen betaald wordt, is hiervoor 
niet van belang. 
 

 Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de prestatie en de vergoeding. 
Er is sprake van een rechtstreeks verband tussen de levering en de vergoeding. Deze 
zijn namelijk door partijen overeengekomen en vastgelegd in een koopovereenkomst. De 
betaling van de vergoeding zal niet plaatsvinden zonder de levering van het 
schoolgebouw, en andersom zal de levering van het schoolgebouw niet plaatsvinden 
zonder dat de gemeente een vordering krijgt op dan wel een vergoeding krijgt van de 
school. Er is dus sprake van een rechtstreeks verband. Dat de vergoeding over het 
algemeen onder de kostprijs van het nieuwe schoolgebouw ligt, is niet van belang voor 
de vaststelling van het rechtstreekse verband.  

 
Conclusie: Er is sprake van een levering onder bezwarende titel door de gemeente aan het 
bevoegd gezag van de school.  
 
Artikel 9 Btw-richtlijn: Wanneer is sprake van een economische activiteit? 

 Er is sprake van een prestatie onder bezwarende titel. 
Uit voorgaande volgt dat de gemeente met de overdracht van het nieuwe schoolgebouw 
een levering onder bezwarende titel verricht. 
 

 Naast het rechtstreekse verband tussen de prestatie en de vergoeding, dat al is 
vastgesteld bij de beoordeling of sprake is van een bezwarende titel, dient dit verband 
ook reëel te zijn: 
 

 De ontvangen vergoeding moet zien op de gehele prestatie, niet slechts een deel 
daarvan. 
Het vereiste dat onderzocht moet worden of de vergoeding ziet op de gehele 
prestatie volgt uit het arrest Lajvér waar het Hof van Justitie oordeelde dat de 
verwijzende rechter dit punt nog nader moest onderzoeken. Hier was sprake van een 
samenstel van diensten waarvoor een niet kostendekkende vergoeding was 
afgesproken. In een dergelijke situatie zou de mogelijkheid kunnen bestaan dat de 
vergoeding slechts ziet op een gedeelte van de verrichtte diensten en de overige 
diensten om niet worden verricht. In het geval van de levering van een nieuw 
schoolgebouw is het lastiger dit te onderbouwen. Er is dan immers slechts sprake 
van één levering, van één goed. In de zaak gemeente Woerden is door het 
Gerechtshof Amsterdam wel beslist dat de vergoeding voor het schoolgebouw enkel 
zag op de delen van dat gebouw dat op een later moment btw-belast verhuurd 
zouden gaan worden en niet op het deel dat om niet ter beschikking gesteld zou 
worden ten behoeve van onderwijsdoeleinden. Zo was er volgens het Hof sprake van 
een deellevering tegen vergoeding waarvoor wel recht op aftrek van voorbelasting 
bestond en een deellevering om niet in het kader van de Wet Primair Onderwijs / Wet 
Voortgezet Onderwijs waarbij de gemeente handelde in haar hoedanigheid van 



 

24 
 

overheid.41 De Hoge Raad is hier niet in mee gegaan. Ik ben van mening dat de 
redenering van het gerechtshof inzake deellevering niet juist is, omdat het mijns 
inziens kunstmatig is om de levering van één goed tegen één vergoeding in één 
overeenkomst te splitsen in twee afzonderlijke delen waarbij de levering van een deel 
van het goed buiten de heffing van btw wordt gehouden. Bij het oordeel van het 
gerechtshof speelde overigens ook mee dat het ging om een multifunctioneel gebouw 
dat werd gerealiseerd waarbinnen (voor de btw) twee zelfstandige delen onderkend 
konden worden. Dit zal in de regel niet altijd het geval zijn. De afgesproken 
vergoeding ziet dus op de levering van het gehele schoolgebouw. Ondanks dat 
splitsing van een goed bij onroerende zaken niet ongebruikelijk is, zeker niet wanneer 
onderdelen van de onroerende zaak als zelfstandig zijn aan te merken, zal er mijns 
inziens bij de levering van een nieuw schoolgebouw geen splitsing kunnen worden 
gemaakt in de vergoeding. Wanneer is overeengekomen dat de vergoeding slechts 
ziet op een zelfstandig deel van de onroerende zaak is dit uiteraard anders.42 
 

 De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de verrichtte prestatie, niet 
op basis van externe factoren zoals het inkomen van de afnemer. 
Ondanks dat de vergoeding ver onder de kostprijs ligt, wordt deze wel bepaald aan 
de hand van de gemaakte kosten voor het geleverde schoolgebouw. Er wordt hierbij 
vaak uitgegaan van een percentage van de kostprijs. De vergoeding is niet 
afhankelijk van externe factoren zoals bijvoorbeeld het inkomen van de afnemer. Wel 
is het bij dergelijke ‘constructies’ vaak zo dat de gemeente een subsidie of een 
geldlening tegen zeer gunstige voorwaarden verstrekt. In de rechtspraak is in een 
dergelijke situatie door de Belastingdienst gesteld dat in wezen geen sprake was van 
een vergoeding omdat per saldo niets werd betaald door de afnemer.43 Het Hof ging 
hier, mijns inziens terecht, niet in mee. Het feit dat naast de prestatie tegen 
vergoeding ook een subsidie of lening wordt verstrekt, is niet van belang voor de 
vraag of sprake is van een reëel verband. Ditzelfde geldt voor het feit dat de 
gemeente op basis van haar wettelijke verplichtingen de huisvesting van de scholen 
(grotendeels) dient te vergoeden maar er toch voor kiest om een vergoeding te 
vragen. Dergelijke aspecten kunnen wel van belang zijn voor de btw-kwalificatie van 
de, in dit geval door de gemeente, verrichtte prestaties, echter dit speelt enkel een rol 
bij de beoordeling of mogelijk sprake is van kunstmatigheid en misbruik van recht 
mocht dit gesteld worden. Dit is niet van belang voor de vaststelling van het reële 
verband, omdat daarvoor o.a. wordt gekeken naar de wijze waarop de vergoeding 
wordt vastgesteld en niet naar dergelijke externe factoren. De hoogte van de 
vergoeding wordt bepaald op basis van de verrichtte prestatie en niet op basis van 
externe factoren. Hier wordt dus aan voldaan.  
 

 De vergoeding mag niet ‘in wezen kwalificeren als een heffing’ in plaats van een 
vergoeding. 
In de zaken gemeente Borsele en Commissie/Finland oordeelde het Hof van Justitie 
dat de vergoeding ‘in wezen kwalificeerde als een heffing’. In deze beide zaken was 
sprake van een inkomensafhankelijke vergoeding, waarbij slechts een deel van de 
afnemers die vergoeding daadwerkelijk betaalden, hoewel zij wel de ‘openbare 
diensten’ afnamen. Bij een ‘scholenconstructie’ is sprake van een eenmalige levering 
waarvoor daadwerkelijk een vergoeding is bedongen. In een dergelijke situatie kan 
niet gesteld worden dat in wezen sprake is van een heffing, omdat de vergoeding, of 
in elk geval de vordering, een voorwaarde is voor de levering van het nieuwe 

                                                
41 Hoge Raad 29 mei 2015, nr. 13/02651, V-N 2015/28.18, r.o. 3.2.1. 
42 Zie in dit kader ook: Hof Den Haag 25 april 2017, nr. BK-16/00314, V-N Vandaag 2017/1129. 
43 Hof Den Bosch 19 juni 2015, 14-00527 en 14-00528, V-N 2015/41.1.2. 
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schoolgebouw. De bedongen vergoeding bedraagt over het algemeen slechts een 
bepaald percentage van de bouwkosten, in het voorbeeld 10%, echter dit neemt niet 
weg dat het wel nog steeds een flink bedrag betreft. Het gaat niet om 
verwaarloosbare bedragen zoals bij een activiteit als leerlingenvervoer. Bovendien is 
sprake van een eenmalige levering aan één afnemer en niet van ‘openbare diensten’ 
waar iedereen binnen de gemeente gebruik van kan maken tegen het al dan niet 
betalen van een vergoeding. De vergoeding voor de levering van het nieuwe 
schoolgebouw kwalificeert niet in wezen als een heffing. 
 

 De hoogte van de vergoeding ten opzichte van de kosten van de activiteiten kan een 
rol spelen, maar is niet doorslaggevend. 
De bedongen vergoeding ligt over het algemeen onder de kostprijs waardoor hier niet 
aan is voldaan. Echter, het feit dat de vergoeding niet kostendekkend is, is niet van 
doorslaggevend belang. Dit is op zichzelf dus niet voldoende om aan te nemen dat 
geen sprake is van een economische activiteit.  
 

 De omstandigheden waaronder de prestatie wordt verricht zijn vergelijkbaar met de 
omstandigheden waaronder dergelijke prestaties in de regel worden verricht. 
 

o De prestatieverrichter treedt met de prestatie op, op een algemene markt. 
In het arrest gemeente Borsele oordeelde het Hof van Justitie dat de 
gemeente niet op de algemene markt voor personenvervoer optrad. Hier is 
echter de vraag of, zoals ook besproken in onderdeel 4.1 van deze 
verhandeling, de gemeente hierbij op moet treden op de algemene markt voor 
nieuwbouw of op de markt voor nieuwbouwscholen. Dit maakt een wezenlijk 
verschil omdat het op de algemene markt voor nieuwbouwpanden niet 
gebruikelijk zal zijn om onroerend goed onder de kostprijs te leveren, hoewel 
dit bij scholen wel veelvuldig voorkomt. Dit volgt uit het feit dat scholen erg 
duur zijn om te realiseren, maar moeilijk verkoopbaar zijn, waardoor vrijwel 
niemand de kostprijs voor een nieuwe school zou willen betalen. Het is dus 
ook de vraag in hoeverre er überhaupt sprake is van zoiets als een markt voor 
nieuwbouwscholen. Op basis van het voorgaande ben ik van mening dat een 
gemeente niet deelneemt aan de algemene markt voor nieuwbouw bij de 
levering van een nieuwbouwschool. Er is immers geen andere partij aan wie 
de gemeente een school voor een dergelijk laag bedrag zou willen leveren, 
daarnaast zullen andere marktdeelnemers dan scholen over het algemeen 
ook niet geïnteresseerd zijn in de aankoop van een school. De gemeente 
bouwt dus enkel in opdracht van de school op basis van haar wettelijke 
verplichting en neemt hierbij niet deel aan een markt. Hierbij rijst wel de vraag 
of het optreden op een algemene markt bij de levering van een 
nieuwbouwschool een passend beoordelingsmiddel is, omdat het maar de 
vraag is of überhaupt sprake is van een markt voor nieuwbouwscholen.  
 

o De prestatieverrichter is niet de ontvanger en de eindgebruiker van de 
afgenomen prestaties. 
Zoals reeds benoemd in onderdeel 4.2 van deze verhandeling is het oordeel 
van het Hof dat de gemeente de ontvanger en eindgebruiker van de 
vervoersdienst mijns inziens niet duidelijk. Echter, de redenering van het Hof 
volgend zou dit bij ‘scholenconstructies’ ook kunnen spelen. De gemeente laat 
enkel nieuwbouwscholen realiseren voor scholen binnen haar gemeente 
waarvoor zij verplicht is zorg te dragen voor de huisvesting. De lijn van het Hof 
van Justitie doortrekkend, zou dit betekenen dat de gemeente in het geval van 
de nieuwbouw van een school ook de ontvanger en eindgebruiker is van de 
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oplevering van de nieuwbouwschool. Zij heeft deze school immers nodig om 
aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en stelt deze vervolgens ter 
beschikking aan het bevoegd gezag van de betreffende school.  
 

In het arrest gemeente Borsele besliste het Hof van Justitie dat geen sprake was van een 
economische activiteit omdat de vergoeding ver onder de kostprijs lag en in wezen 
kwalificeerde als heffing, de gemeente niet optrad op de algemene markt voor 
personenvervoer en de gemeente de ontvanger en eindgebruiker was van de afgenomen 
prestaties. Puur afgaande op deze drie criteria zou de conclusie voor ‘scholenconstructies’ 
zijn dat ook hier geen sprake is van een economische activiteit. Ondanks dat ik van mening 
ben dat de vergoeding niet in wezen kwalificeert als een heffing, ligt de prijs wel ver onder de 
kostprijs. Daarnaast is er geen sprake van een algemene markt waarop de gemeente 
optreedt (of überhaupt kan optreden) en is de gemeente op basis van de redenering van het 
Hof van Justitie in wezen ontvanger en eindgebruiker van de nieuw gebouwde school. Zie in 
dit kader ook de redactionele aantekening van Vakstudienieuws bij het arrest gemeente 
Woerden waar onderbouwd wordt dat gemeenten bij de levering van een nieuwbouwschool 
niet optreden op een markt en derhalve geen economische activiteit verrichten.44  
 
Echter, wat mijns inziens van groot belang is bij de beoordeling van de ‘scholenconstructies’ 
is dat om te bepalen of sprake is van een economische activiteit,van belang is dat de 
omstandigheden waaronder de prestatie wordt verricht vergelijkbaar zijn met de 
omstandigheden waaronder dergelijke prestaties in de regel worden verricht. In het arrest 
gemeente Borsele heeft het Hof van Justitie gekeken of de gemeente prestaties aanbood op 
de algemene markt van personenvervoer. Zoals hiervoor reeds benoemd is er bij de bouw 
van een nieuwe school niet zozeer sprake van een algemene markt en kan deze mijns 
inziens niet vergeleken worden met de algemene vastgoedmarkt. Waar het bij het arrest 
gemeente Borsele ging om personenvervoer en het enige verschil tussen de dienstverlening 
van de gemeente en het reguliere personenvervoer op de algemene markt was dat de 
gemeente een veel lagere vergoeding vroeg, is dat bij de levering van schoolgebouwen 
anders. Aangezien een school een incourante onroerende zaak betreft, is de levering van 
een nieuwbouwschool per definitie anders dan de levering van elke willekeurige andere 
onroerende zaak. Zo zal een belegger die zich op de vastgoedmarkt begeeft over het 
algemeen niet geïnteresseerd zijn in een schoolgebouw, waardoor andere 
marktomstandigheden van toepassing zijn. Hieruit volgt dat de vergelijking van de 
omstandigheden van de twee activiteiten tot onjuiste conclusies zou leiden. 
 
Als daarentegen de omstandigheden waaronder een nieuwbouwschool wordt geleverd, 
worden vergeleken met de omstandigheden waaronder een nieuwbouw school in de regel 
wordt geleverd dan zal bij een ‘scholenconstructie’ over het algemeen wel sprake zijn van 
vergelijkbare omstandigheden, omdat schoolgebouwen in de regel onder de kostprijs worden 
geleverd. Soltysik vraagt zich dan ook af of een verkoopprijs van 10% van de kostprijs niet 
de economische waarde van het gebouw zou benaderen. Als een school bereid is dat 
bedrag voor de nieuwe school te betalen en de gemeente bereid is de school voor die prijs te 
leveren, doet zich dan geen economisch realistische situatie voor?45 Eventuele 
omstandigheden die zouden kunnen wijzen op misbruik van recht daargelaten, lijkt mij dit 
een juiste conclusie.  
 
Hierbij speelt mogelijk nog een rol dat de vergoeding van 10% van de kostprijs in principe 
willekeurig gekozen is, maar net hoog genoeg is om niet te kwalificeren als symbolische 

                                                
44 Redactionele aantekening bij HR 23 juni 2017, nr. 12/02651, V-N 2017/32.14. 
45 M. Soltysik, 2 augustus 2016, ‘Het vaststellen van btw-belastbare prestaties bij niet kostendekkende 
vergoedingen: Het wordt steeds ingewikkelder’, WFR 2016/147. 
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vergoeding en laag genoeg om het fiscale voordeel voor de gemeente optimaal te benutten. 
Echter, dit is wel de prijs die partijen hebben bedongen en waarvoor zij bereid zijn de 
prestatie te verrichten en af te nemen. Ondanks dat een nieuwbouwschool een incourant 
goed betreft zal de waarde (bijvoorbeeld op basis van de WOZ-beschikking) wel hoger zijn 
dan de gevraagde vergoeding van 10% van de kostprijs. Met een aantal ingrijpende 
aanpassingen zou ook een nieuwbouwschool immers omgebouwd kunnen worden tot 
woningen waardoor wel sprake is van een waarde die hoger is dan de bedongen vergoeding. 
Echter, mijns inziens is de waarde van de nieuwbouwschool geenszins van belang. De 
omzetbelasting kent immers een subjectief karakter en de maatstaf van heffing wordt 
bepaald op basis van de subjectieve waarde.46 
 
Mijns inziens volgt uit het voorgaande dat wanneer enkel gekeken wordt naar de criteria die 
het Hof van Justitie in het arrest gemeente Borsele heeft aangehaald, geoordeeld zou 
moeten worden dat de levering van een school middels een ‘scholenconstructie’ geen 
economische activiteit is voor de btw. Echter, wanneer de omstandigheden breder worden 
beoordeeld zoals hiervoor benoemd zou de levering van een school op basis van een 
dergelijke constructie, behoudens misbruiksituaties, wel kwalificeren als een economische 
activiteit. Het Hof van Justitie, en de Hoge Raad overigens ook, lijken op basis van het arrest 
gemeente Woerden deze mening te delen. Echter, zoals reeds benoemd in onderdeel 5.3 
van deze verhandeling, blijft hier de vraag of dit daadwerkelijk het oordeel van het Hof van 
Justitie is of dat zij vanwege de wijze van procederen van partijen op basis van de 
ingebrachte argumenten en de verwijzingsbeschikking niet tot een ander oordeel kon komen.  

5.5 Rechtspraak na gemeente Borsele 
Na de uitspraken van het Hof van Justitie en de Hoge Raad inzake de gemeente Borsele en 
de gemeente Woerden, zijn er enkele zaken over ‘scholenconstructies’ gewezen. Eén 
daarvan betreft de zaak van een gemeente die een lokaal onderwijscentrum heeft laten 
realiseren. Het gebouw is verkocht aan een stichting die het vervolgens verhuurt aan een 
ROC en twee scholen. Waar de rechtbank Den Haag nog tot de conclusie kwam dat de 
gemeente een economische activiteit verrichtte, oordeelt het gerechtshof Den Haag nu 
anders. Het Hof is van mening dat de gemeente geen leveringen verricht op de algemene 
markt voor onroerende zaken. Dit standpunt is gebaseerd op het feit dat de stichting alleen 
voor het meerwerk betaalt en dat een dergelijke levering tussen onafhankelijk van elkaar 
optredende marktpartijen niet onder deze omstandigheden zou plaatsvinden.47  
 
Hier lijkt het gerechtshof Den Haag de redeneringen van het Hof van Justitie uit het arrest 
gemeente Borsele toe te passen op de ‘scholenconstructies’. Opmerkelijk in deze zaak is wel 
dat het gerechtshof aan het voorgaande de conclusie verbindt dat geen sprake is van een 
dienst onder bezwarende titel omdat het rechtstreekse verband tussen de levering en de 
vergoeding ontbreekt. Dit is mijns inziens opvallend, omdat het Hof van Justitie in de zaak 
gemeente Borsele juist oordeelde dat de hoogte van de vergoeding niet van belang was voor 
de kwalificatie van prestatie onder bezwarende titel, enkel voor de vraag of sprake is van een 
economische activiteit. Bovendien benoemt het gerechtshof in r.o. 7.3 van de uitspraak dat 
wel degelijk sprake is van een levering tegen vergoeding.  
 
Uit het argument van het hof dat de gemeente niet optreedt op een algemene markt maak ik 
op dat de beredenering van het Hof van Justitie uit de zaak gemeente Borsele aan deze 
zaak ten grondslag ligt. Ondanks dat deze, mijns inziens, niet helemaal zuiver is toegepast, 
lijken de toetsingscriteria die uit dit arrest volgen nu dus ook een rol te gaan spelen voor de 
Nederlandse praktijk. De zaak gemeente Woerden in het achterhoofd houdend, is het de 

                                                
46 HvJ EG 23 november 1988, zaak 230/87 (Naturally Yours Cosmetics Ltd.), Jurispr. 1988, blz. 6365. 
47 Hof Den Haag 25 april 2017, nr. BK-16/00314, V-N Vandaag 2017/1129. 
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vraag wat de Hoge Raad, en eventueel het Hof van Justitie in het geval van prejudiciële 
vragen, hierover zal oordelen.  

5.6 Wetsvoorstel normale waarde 
Gerechtshof Den Haag staaft haar oordeel dat geen sprake is van een economische activiteit 
in de hiervoor genoemde zaak onder andere op het feit dat een levering tussen onafhankelijk 
van elkaar optredende marktpartijen niet onder deze omstandigheden zou plaatsvinden. 
Deze redenering lijkt logisch, maar zou in principe geen rol mogen spelen voor de btw-
beoordeling van een activiteit. De btw is immers een subjectieve belasting waarbij wordt 
aangesloten bij hetgeen partijen zijn overeengekomen, niet bij hetgeen zakelijk of 
gebruikelijk is. De Europese Btw-richtlijn geeft lidstaten overigens wel de mogelijkheid om 
een bepaling in de nationale wet in te voeren op grond waarvan btw wordt geheven over de 
normale waarde bij prestaties tussen verbonden partijen. Het doel van deze bepaling is om 
belastingfraude en belastingontwijking te voorkomen. Nederland heeft deze bepaling niet in 
de nationale wet geïmplementeerd.  
 
Wel is er in het vergaderjaar 2004-2005 een voorstel gedaan tot wijziging van de Wet op de 
omzetbelasting 1968, waarbij het voorstel was om artikel 8 van deze wet inzake de maatstaf 
van heffing voor bepaalde prestaties uit te breiden met een bepaling over de normale 
waarde, namelijk: 
 
“b. leveringen van investeringsbedrijfsmiddelen, en diensten bestaande uit het voor gebruik 
ter beschikking stellen van investeringsbedrijfsmiddelen, aan lichamen in de zin van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen, andere dan ondernemers, of aan ondernemers die, 
met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, voor de terzake in rekening 
gebrachte omzetbelasting geen of nagenoeg geen recht hebben op aftrek van de belasting 
op de voet van artikel 15; wordt de vergoeding gesteld op de normale waarde van de dienst 
of het investeringsbedrijfsmiddel.  
 
Als normale waarde wordt beschouwd het bedrag, de omzetbelasting niet daaronder 
begrepen, dat de afnemer van de levering of de dienst daarvoor, in de fase waarin de 
handeling wordt verricht, bij vrije mededinging in Nederland zou moeten betalen aan een 
zelfstandige leverancier.” 

Derhalve wordt de maatstaf van heffing bij de levering van en diensten met betrekking tot 
investeringsgoederen aan niet-ondernemers of btw-ondernemers die geen of slechts beperkt 
recht op aftrek van voorbelasting hebben (maximaal 10%) gesteld op de normale waarde 
van die levering of die dienst.  
 
Het doel van dit voorstel tot wijziging is de bestrijding van belastingbesparende constructies 
met onroerende zaken ten behoeve van niet-ondernemers of btw-ondernemers met een 
beperkt recht op aftrek van voorbelasting.48 Dit wetsvoorstel is in 2005 reeds aan de tweede 
kamer aangeboden, maar de beslissing hierover is als gevolg van het arrest Halifax49 
opgeschort in afwachting van de beslissing van de Hoge Raad over de mogelijke oplossing 
van dergelijke constructies met onroerende zaken middels het leerstuk van misbruik van 
recht. Gezien het feit dat de Hoge Raad het leerstuk van misbruik van recht inmiddels 
meerdere keren heeft toegepast op dergelijke onroerend goed constructies, zie in dit kader 
ook onderdeel 5.2 van deze verhandeling, is de vraag in hoeverre dit wetsvoorstel nog 
noodzakelijk is ter bestrijding van constructies.  
 

                                                
48 MvT, Kamerstukken II 2004/05, 30 061, nr. 3, p. 3. 
49 HvJ EG 21 februari 2006, zaak C-255/02 (Halifax), BNB 2006/170.  
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Overigens is ook de vraag of dit wetsvoorstel uitkomst biedt tegen ‘scholenconstructies’. Er 
wordt voor de maatstaf van heffing aangesloten bij de normale waarde van de prestatie. Uit 
het voorgestelde artikel volgt dat als de normale waarde wordt beschouwd, het bedrag dat 
de afnemer zou moeten betalen bij vrije mededinging in Nederland aan een zelfstandige 
leverancier. Dit toepassend op de ‘scholenconstructie’ zou de normale waarde van de 
levering van het schoolgebouw uitkomen op de bouwkosten. Als het bevoegd gezag van een 
school het gebouw immers door een derde zou laten realiseren, zouden de volledige 
bouwkosten betaald moeten worden. Op grond hiervan zou bij de levering van het 
schoolgebouw de maatstaf van heffing voor de btw dus gesteld moeten worden op de 
bouwkosten van het nieuwe schoolgebouw en niet op de afgesproken vergoeding. In dat 
geval zou het behalen van een fiscaal voordeel dus niet meer mogelijk zijn.  

Echter, uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel volgt specifiek dat de correctie 
naar normale waarde niet aan de orde is met betrekking tot transacties die onder 
marktconforme omstandigheden tot stand komen.50 Zoals hiervoor reeds beschreven in 
onderdeel 5.4 kan de levering van een schoolgebouw niet vergeleken worden met de 
levering van een willekeurig ander nieuw gebouw waar deze vergelijking bij de levering van 
andere investeringsbedrijfsmiddelen mogelijk wel kan. Als echter gekeken wordt naar de 
omstandigheden waaronder een nieuw schoolgebouw in de regel geleverd wordt, dan zal de 
conclusie zijn dat een prijs die ver onder de kostprijs ligt, erg gebruikelijk is omdat scholen 
incourante goederen zijn. De vraag is dan ook of niet gesteld kan worden dat het leveren van 
een school tegen een prijs onder de kostprijs een marktconforme omstandigheid vormt en 
deze lage waarde dus de normale waarde van het goed betreft. Dit is immers gebruikelijk op 
de markt voor de levering van schoolgebouwen.  

Gezien het feit dat de Hoge Raad constructies met investeringsbedrijfsmiddelen meermaals 
heeft aangepakt met het leerstuk van misbruik van recht, is mijn verwachting dat dit 
wetsvoorstel niet alsnog zal worden ingevoerd. Waar het middel van normale waarde bij 
constructies met reguliere investeringsbedrijfsmiddelen succesvol kan zijn, zet ik mijn 
vraagtekens bij de geschiktheid van het middel bij het aanpakken van ‘scholenconstructies’ 
vanwege de specifieke marktomstandigheden die hierbij spelen. Mijns inziens zou het 
wetsvoorstel wel als laatste redmiddel kunnen werken wanneer van misbruik van recht geen 
sprake is en de Borsele-doctrine zoals hiervoor beschreven niet wordt overgenomen in de 
Nederlandse rechtspraak. Wel zou hierbij dan nog nader gekeken moeten worden naar de 
vraag of bij een ‘scholenconstructie’ sprake is van marktconforme omstandigheden.  

5.7 Resumé 
In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de gevolgen van het arrest gemeente Borsele voor de 
‘scholenconstructies’. Mijns inziens biedt hetgeen beslist in het arrest gemeente Borsele wel 
ruimte om te stellen dat bij de levering van een nieuw schoolgebouw in het kader van een 
dergelijke constructie, geen sprake is van een economische activiteit voor de btw. Echter, de 
beoordeling of sprake is van een economische activiteit zou naar mijn mening breder moeten 
plaatsvinden. Aangezien het bij ‘scholenconstructies’ om een specifieke levering met 
specifieke marktomstandigheden gaat, is de vraag of de overwegingen die het Hof van 
Justitie in het arrest gemeente Borsele heeft gebruikt, hier een uitkomst zullen bieden.  

Overigens is de huidige stand van zaken dat de Hoge Raad en het Hof van Justitie deze 
ruimte (nog) niet hebben benut en van mening lijken dat de levering in het kader van een 
‘scholenconstructie’ wel aangemerkt kan worden als een economische activiteit voor de btw. 
In recente lagere rechtspraak is deze ruimte wel benut, dus nu is het afwachten of de Hoge 
Raad en/of het Hof van Justitie hierin mee zullen gaan.  

                                                
50 NV, Kamerstukken 2004/05, 30 061, nr. 7, p. 11. 
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Een andere mogelijkheid die in het leven is geroepen om scholenconstructies aan te pakken, 
betreft het wetsvoorstel om de maatstaf van heffing onder bepaalde omstandigheden te 
stellen op de normale waarde. Door de maatstaf van heffing bij de levering van de school op 
de normale waarde te stellen, wordt het btw-voordeel weggenomen. De vraag is echter of dit 
middel wel soelaas kan bieden tegen scholenconstructies, omdat het doel van het middel is 
om aan te sluiten bij marktconforme omstandigheden. Daarnaast is het de vraag of het 
wetsvoorstel überhaupt ingevoerd zal worden aangezien de Hoge Raad dergelijke 
constructies inmiddels ook meermaals heeft aangepakt met het leerstuk misbruik van recht 
waardoor de noodzaak tot invoering van het wetsvoorstel, ingeperkt is. Vooralsnog zie ik dit 
wetsvoorstel dus enkel als laatste redmiddel in de bestrijding van de ‘scholenconstructie’.   
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6. Conclusie 
In het arrest gemeente Borsele oordeelt het Hof van Justitie dat de gemeente wel een dienst 
onder bezwarende titel verricht, maar geen economische activiteit. Hieruit volgt dat een 
dienst onder bezwarende titel niet automatisch met zich meebrengt dat ook sprake is van 
een economische activiteit. In de Nederlandse praktijk werd hier wel vanuit gegaan. Daar dit 
een nieuwe beoordelingswijze lijkt, heb ik in deze verhandeling de overwegingen van het Hof 
geanalyseerd om zo te beoordelen waar dit oordeel op gebaseerd is.  

Uit oudere jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt al dat het verrichten van prestaties 
onder bezwarende titel niet volstaat om ook een prestatie die kwalificeert als een 
economische activiteit aan te nemen. Dit is dus geen nieuw standpunt van het Hof van 
Justitie. Het onderscheid tussen het verrichten van een dienst onder bezwarende titel en het 
verrichten van een economische activiteit lijkt ten eerste te volgen uit de verschillende 
begrippen van vergoeding. Namelijk tegen vergoeding als bedoeld in het begrip ‘dienst onder 
bezwarende titel’ en tegen vergoeding om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen als 
bedoeld in het begrip ‘economische activiteit’. Ook dit onderscheid maakte het Hof van 
Justitie al in oudere jurisprudentie.  

Verder maakt het Hof van Justitie een onderscheid tussen de begrippen ‘rechtstreeks 
verband’ wat vereist is voor een prestatie onder bezwarende titel en ‘reëel verband’ wat 
vereist is voor een economische activiteit. Voor het rechtstreekse verband is met name van 
belang dat sprake is van een door partijen overeengekomen vergoeding, die zeker betaald 
zal worden. De hoogte van de vergoeding speelt hierbij geen rol. Om ook te kunnen spreken 
van een ‘reëel verband’ tussen een prestatie en de vergoeding, en dus van een 
economische activiteit, is meer nodig. Hierbij acht het Hof van belang dat de vergoeding de 
tegenwaarde is voor de verrichte prestatie en dus afhankelijk is van die prestatie. De 
vergoeding mag niet bepaald worden door factoren die los staan van de prestatie, zoals 
bijvoorbeeld het inkomen of vermogen van de afnemer. De hoogte van de vergoeding kan 
een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van een reëel verband maar is hierbij niet 
doorslaggevend.  

 

Een ander punt dat het Hof van Justitie van belang acht is dat de gemeente Borsele niet 

optreedt op een algemene markt. Uit eerdere jurisprudentie van het Hof volgt dat 

marktdeelname vereist is om een economische activiteit te verrichten. Echter, hier wordt niet 

gesproken over een algemene markt waar aan deelgenomen moet worden. Om te bepalen 

of sprake is van een economische activiteit wordt een vergelijking gemaakt tussen de 

omstandigheden waaronder de activiteit in casu wordt verricht en de omstandigheden 

waaronder dergelijke activiteiten in de regel worden verricht. In het geval van gemeente 

Borsele vergelijkt het Hof van Justitie de omstandigheden met die op de algemene markt 

voor personenvervoer en komt hierbij tot de conclusie dat de gemeente niet deelneemt aan 

deze markt. Mijns inziens is dit een onjuiste toets omdat publiekrechtelijke lichamen per 

definitie niet deel zullen nemen aan de algemene markt voor personenvervoer. Zuiverder zou 

het zijn om een vergelijking te maken met de omstandigheden waaronder andere 

vergelijkbare partijen deze activiteit verrichten.  

 

Daarnaast benoemt het Hof dat van belang is dat de gemeente de ontvanger en 

eindgebruiker is van de prestatie. Naar mijn inschatting zal deze overweging niet van 

doorslaggevend belang zijn geweest voor het eindoordeel in de zaak gemeente Borsele. 

Echter, deze overweging lijkt mij niet juist. Er lijkt sprake te zijn van aan- en 

doordienstverlening. Het feit dat de gemeente alleen prestaties verricht aan partijen 

waarvoor zij die wettelijke verplichting heeft, doet hier niet aan af.  
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Na de analyse van de overwegingen van het Hof van Justitie ben ik ingegaan op de 
gevolgen van het arrest gemeente Borsele voor de Nederlandse praktijk en dan specifiek de 
‘scholenconstructies’. Mijns inziens biedt hetgeen beslist in het arrest gemeente Borsele 
ruimte om te stellen dat bij de levering van een nieuw schoolgebouw in het kader van een 
dergelijke constructie geen sprake is van een economische activiteit voor de btw. Dit zou het 
einde van de ‘scholenconstructies’ kunnen betekenen. Overigens lijkt dit voor nu nog niet het 
geval. De huidige stand van zaken is dat de Hoge Raad en het Hof van Justitie deze ruimte 
(nog) niet hebben benut en van mening lijken dat de levering in het kader van een 
‘scholenconstructie’ wel aangemerkt kan worden als een economische activiteit voor de btw. 
In recente lagere rechtspraak is deze ruimte wel benut. Het is nu dus afwachten of de Hoge 
Raad en/of het Hof van Justitie hier in mee zullen gaan en hun beslissingen uit het verleden 
zullen bijstellen.  

Als laatste heb ik gekeken naar een andere mogelijkheid om scholenconstructies te 
bestrijden. Deze mogelijkheid betreft het wetsvoorstel om de maatstaf van heffing voor 
bepaalde prestaties te stellen op de normale waarde. Door de maatstaf van heffing bij de 
levering van de school op de normale waarde te stellen, wordt het btw-voordeel bij de 
gemeente weggenomen. Ik vraag mij echter af of dit middel wel soelaas kan bieden tegen 
scholenconstructies, omdat het doel van het middel is om aan te sluiten bij marktconforme 
omstandigheden en bij ‘scholenconstructies’ niet dermate wordt afgeweken van die 
marktconforme omstandigheden. Daarnaast is het de vraag of het wetsvoorstel überhaupt 
ingevoerd zal worden aangezien de Hoge Raad dergelijke constructies inmiddels ook 
meermaals heeft aangepakt middels het leerstuk misbruik van recht. Mijns inziens zou het 
wetsvoorstel wel als laatste redmiddel kunnen werken wanneer misbruik van recht niet 
aangetoond kan worden en de Borsele-doctrine zoals hiervoor beschreven niet wordt 
overgenomen in de Nederlandse rechtspraak. Wel zou hierbij dan nog nader gekeken 
moeten worden naar de vraag of bij een ‘scholenconstructie’ sprake is van marktconforme 
omstandigheden.  

Op basis van hetgeen besproken in deze verhandeling heeft het arrest gemeente Borsele 
wel degelijk gevolgen voor de Nederlandse praktijk. Dit geldt met name voor de Hoge Raad 
die er ten onrechte van uit lijkt te gaan dat het verrichten van een prestatie onder 
bezwarende titel met zich mee brengt dat er een dienst wordt verricht die resulteert in een 
economische activiteit. Nu uit het arrest gemeente Borsele volgt dat dit niet het geval is, zal 
deze zienswijze aangepast moeten worden wat grote impact kan hebben. Dit zou mijns 
inziens het einde kunnen betekenen van ‘lage-prijs-constructies’ zoals de 
‘scholenconstructie’. Echter, afgaande op de jurisprudentie omtrent de ‘scholenconstructies’ 
heeft de Hoge Raad vooralsnog geen aanleiding gezien om haar standpunt aan te passen. 
De mogelijke impact van het arrest gemeente Borsele is voorlopig dus nog niet ingetreden. 
In de lagere rechtspraak is wel al een beweging te zien waarbij de Borsele-doctrine is 
overgenomen. Voor nu is het afwachten wat de Hoge Raad zal beslissen wanneer die zaken 
uit de lagere rechtspraak worden voorgelegd en of zij de gekozen beoordelingswijze zullen 
volgen. Dan zal daadwerkelijk duidelijk worden wat de impact van het arrest gemeente 
Borsele is ten aanzien van de ‘scholenconstructie’ in de Nederlandse praktijk. 

  



 

33 
 

Literatuurlijst 

Wetgeving 
Richtlijn van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde, PbEU 2006, L 347, zoals laatstelijk gewijzigd op 
27 juni 2016, PbEU 2016, L 177 

Parlementaire stukken 
MvT, Kamerstukken II 2004/05, 30 061, nr. 3, p. 3. 
NV, Kamerstukken 2004/05, 30 061, nr. 7, p. 11. 

Jurisprudentie 
 
Hof van Justitie 
HvJ EG 5 februari 1981, zaak 154/80 (Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats), Jurispr. 
1981, blz. 445. 
HvJ EG 8 maart 1988, zaak 102/86 (Apple and Pear Development Council), Jurispr. 1988, 
blz. 01443. 
HvJ EG 23 november 1988, zaak 230/87 (Naturally Yours Cosmetics Ltd.), Jurispr. 1988, blz. 
6365. 
HvJ EG 3 maart 1994, zaak C-16/93 (Tolsma), BNB 1994/274. 
HvJ EG 26 september 1996, zaak C-230/94 (Enkler), V-N 1997/653, 22. 
HvJ EU 20 januari 2005, zaak C-412/03 (Hotel Scandic Gåsebäck), V-N 2005/8.22. 
HvJ EG 21 februari 2006, zaak C-255/02 (Halifax), BNB 2006/170. 
HvJ EG 26 juni 2006, C-284/04 (T-Mobile Austria e.a.), Btw-brief 2007, 38. 
HvJ EU 26 juni 2007, zaak C-369/04 (Hutchison 3G e.a.), Jurispr. Blz. I-5247. 
HvJ EU 13 december 2007, zaak C-408/06 (Götz), Jurispr. Blz. I-11295.  
HvJ EU 6 oktober 2009, zaak C-267/08 (SPÖ Landesorganisation Kärnten), V-N 2009/52.24. 
HvJ EU 29 oktober 2009, zaak C-246/08 (Commissie tegen Finland),V-N 2009/58.25. 
HvJ EU 13 juni 2013, zaak C-62/12 (Kostov), V-N 2013/32.23. 
HvJ EU 20 juni 2013, zaak C-219/12 (Thomas Fuchs), r.o. 18, BNB 2013/245. 
HvJ EU 12 mei 2016, zaak C-520/14 (Gemeente Borsele), NTFR 2016/1399, met 
commentaar van dhr. J. Th. Sanders. 
HvJ EU 2 juni 2016, zaak C-263/15 (Lajvér), V-N 2016/31.18. 
HvJ EU 22 juni 2016, zaak C-11/15 (Český rozhlas), V-N 2016/21.13. 
HvJ EU 22 juni 2016, zaak C-267/15 (Gemeente Woerden), V-N 2016/36. 
HvJ EU 10 november 2016, zaak C-432/15 (Baštová), V-N 2016/67.17. 
 
Conclusies 
A-G J. Kokott, 23 december 2015, conclusie bij zaak C-520/14 (Gemeente Borsele) 
 
Hoge Raad 
Hoge Raad 17 februari 2012, 09/04280, BR4486.  
Hoge Raad 29 juni 2012, 10/00786, BR4525. 
Hoge Raad 25 april 2014, nr. 13/00959, BNB 2014/158. 
Hoge Raad 29 mei 2015, nr. 13/02651, V-N 2015/28.18. 
Hoge Raad 23 juni 2017, nr. 13/02651, V-N 2017/32.14 met de redactionele aantekening. 
 
Conclusies 
Conclusie A-G Ettema, 8 maart 2017, V-N 2017/22.16. 
 
Gerechtshoven 
Hof Den Bosch 19 juni 2015, 14-00527 en 14-00528, V-N 2015/41.1.2. 



 

34 
 

Hof Den Haag 25 april 2017, nr. BK-16/00314, V-N Vandaag 2017/1129. 

Literatuur 
M. Soltysik, 2 augustus 2016, ‘Het vaststellen van btw-belastbare prestaties bij niet 
kostendekkende vergoedingen: Het wordt steeds ingewikkelder’, WFR 2016/147. 
F. Tromp, 23 augustus 2016, ‘Een bezwarende titel maakt nog geen economische activiteit’, 
WFR 2016/163.  
R.A. Wolf, 22 september 2016, ‘Economische activiteit en btw’, NTFR Beschouwingen 
2016/34. 
 
 


