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1 De plaats van dienst in de btw 

1.1 Inleiding 
 
We leven in een tijd waarin alles en iedereen om ons heen steeds meer online is. Veelal zijn 
dit goede ontwikkelingen die een andere dimensie geven aan onze dagelijkse praktijk, 
economie en kwaliteit van leven. Bij deze veranderende economie horen ook 
belastingsystemen. Belastingsystemen en wetten groeien vanwege de complexiteit en het 
feit dat ze onderhevig zijn aan (nationale en internationale) politieke besluitvorming echter 
minder goed mee met de digitale ontwikkelingen. Dat wringt1. De problemen komen met 
name aan het licht bij winsten uit internet gerelateerde activiteiten en online profits omdat 
deze niet adequaat zijn te belasten. Dit vormt een probleem dat in omvang groeit naarmate 
de digitalisering in de economie toeneemt. Voor wat betreft de levering van goederen lijkt dit 
probleem zich minder voor te doen. Voor goederen geldt namelijk al, uitgezonderd de 
afstandsverkopen, een principe dat uitgaat van de gedachte dat deze goederen moeten 
worden belast waar de goederen wordt verbruikt (bestemmingslandbeginsel). Voor diensten 
lijkt dit probleem vooralsnog nog niet te zijn opgelost.  
 
We zouden moeten nadenken op welke manier we het btw-systeem vorm willen geven en 
hoe dit zich zou moeten ontwikkelen om de digitalisering bij te houden en aan te kunnen 
sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen. Vanuit de OESO en de Europese Unie (“EU”) worden 
suggesties gedaan om belastingheffing in het algemeen te laten groeien richting een 
grondslagtoerekening aan de jurisdicties. In de btw kennen we het 
bestemmingslandbeginsel, met uitzondering van grensoverschrijdende dienstverlening aan 
niet-ondernemers (“particulieren”). Hierin wordt nog steeds het oorsprongslandbeginsel 
toegepast, terwijl juist deze markt (de markt voor particuliere consumenten) het hardst 
digitaliseert. Zouden we voor de diensten verricht aan particulieren ook niet moeten gaan 
naar een bredere toepassing van het bestemmingslansbeginsel? 
 

1.2 Aanleiding, opzet en probleemstelling 
 
Toen ik jaren geleden online een spel had gedownload, bleek dat hetzelfde spel ook door 
een studiegenoot was gedownload. Hij legde mij uit dat hij zijn spel waarschijnlijk voor 
minder had gekocht. Dit bleek waar te zijn. De reden hiervoor zou zijn dat ik het spel in 
Nederland had aangekocht terwijl hij het in Luxemburg had gedownload. Het kopen van 
online spellen is voor mij sindsdien het symbool geworden van de voordelen van het kiezen 
van een tactische vestigingsplaats voor dienstverleners. Tot 2015 gold namelijk dat bij de 
verrichting van elektronische diensten zoals muziek, films, games en andere gedigitaliseerde 
producten (diensten), lokale btw diende te worden berekend. Dit leidde ertoe dat een 
Luxemburgse ondernemer 15% btw in rekening kon brengen bij de verkoop van een online 
spel, terwijl een Hongaarse ondernemer voor hetzelfde spel 27% btw diende te berekenen. 
Deze voor Europese lidstaten ongewenste situatie is inmiddels opgelost. Nu geldt namelijk 
dat elektronische diensten aan particulieren belastbaar zijn in, en dus ook het btw-tarief 
gehanteerd moet worden van, het land waar de particulier is gevestigd.  
 
Met de steeds verder gaande globalisering wordt de plaats van waaruit diensten worden 
verricht steeds belangrijker voor ondernemers. Hoewel het aanbieden van een spel vanuit 
Luxemburg per 1 januari 2015 niet meer goedkoper is dan hetzelfde spel aanbieden vanuit 
Nederland (als gevolg van de nieuwe plaats van dienst regels voor elektronische diensten), 

                                                
1 Wilde, M.F. de, Heffingsjurisdictie in een digitaliserende economie; waarom ‘online profits’ zo 
ongrijpbaar zijn, Maandbladbb 2015/10/41264. 
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bestaan er nog altijd discrepanties in de btw-behandeling van diensten in de ene lidstaat en 
de btw-behandeling van dezelfde dienst in een andere lidstaat. Daarnaast zijn er ook nog 
altijd tariefverschillen binnen de EU.   
 
In het liber amicorum van Bart van Zadelhoff kijkt Wolf2 terug naar de wijzigingen in de plaats 
van dienst in de btw vanaf 1996. Hierin concludeert hij dat de btw het, zelfs met de komst 
van het internet en telecom, heeft gered. Tegelijkertijd merkt hij op dat nieuwe toepassingen 
leiden tot nieuwe btw-vraagstukken. Ik vraag mij af of de btw het nog een tweede 20 jaar zal 
redden zonder wijzigingen. Het probleem doet zich namelijk voor dat het steeds moeilijker 
wordt, zo niet onmogelijk, om de jurisdictie vast te stellen waar een dienst, met name aan 
particulieren, wordt verbruikt. Het bepalen van de jurisdictie (plaats van dienst) is van belang 
voor de bevoegdheid om btw te mogen heffen. Dit thema vormt de kern van deze 
verhandeling.  
 
In deze verhandeling zal ik eerst de huidige plaats van dienst regels bespreken. Vervolgens 
zal ik ingaan op de veranderende economie door digitalisering en het internet (of things). 
Hierbij zal ik ook aandacht besteden aan een aantal voorbeelden uit de praktijk, plannen van 
de Europese Commissie (‘Commissie’), het OECD en de invoering van het Mini One Stop 
Shop (‘MOSS’) systeem. Tenslotte zal ik de vraag beantwoorden of het gewenst is om naar 
een bredere toepassing van het bestemmingslandbeginsel te gaan. Mijn vraagstelling is dan 
ook: 
 
Is het gewenst om naar een bredere toepassing van het bestemmingslandbeginsel te gaan 
voor digitale B2C diensten? 
 
Om dit te onderzoeken zal ik eerst ingaan op het doel van de btw, en de achtergrond en 
recente geschiedenis van de plaats van dienst regels bespreken.  
 

1.3 Doel van de btw 
 
Het doel van de btw is het heffen van middelen om overheidsuitgaven te financieren 
(budgettaire redenen). De omzetbelasting is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van 
overheden. Uit artikel 1 van Richtlijn 2006/112/EG (‘Btw-Richtlijn’) blijkt dat het 
rechtskarakter van de omzetbelasting een verbruiksbelasting is. Dit blijkt met name uit de in 
artikel 1 Btw-Richtlijn gebruikte term “algemene verbruiksbelasting”. Hoewel de Commissie 
van mening is dat de btw een algemene omzetbelasting is3 wordt de btw in de praktijk als 
een verbruiksbelasting beschouwd. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de btw in de 
productieketen in principe niet bedoelt te drukken op ondernemers. De heffing vindt plaats 
aan het einde van de keten, namelijk de eindconsument. Dit sluit aan op de doelstelling van 
de wetgever om de consumptie te belasten. In de btw heeft, mede op het oog van 
concurrentie, harmonisatie plaatsgevonden.  
 
Het doel van de btw is dan ook om, middels een zo groot mogelijke grondslag, het verbruik 
van de consument (particulier) te belasten.  
 
 

                                                
2 Wolf, R.A., boek 1001/26, “Ode aan Bart: liber amicorum aangeboden aan Bart van Zadelhoff ter 
gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Belastingrecht aan de rijksuniversiteit Groningen: Heeft 
de btw het gered met telecom en internet?” 
3 Hilten, M.E. van en Kesteren,H.M.W. van, Omzetbelasting. Kluwer, Deventer 2016. 
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1.4 Oorsprong- en bestemmingslandbeginsel 
 
Voor de plaats van heffing kan onderscheid worden gemaakt tussen het oorsprong- en 
bestemmingslandbeginsel. Het oorsprongslandbeginsel is gebaseerd op de gedachte dat 
heffing plaats dient te vinden in het land waar het goed vandaan komt of van waaruit de 
dienst wordt verricht. Uit het bestemmingslandbeginsel volgt logischerwijs dat de heffing 
plaats dient te vinden in het land waar het goed of de dienst wordt geconsumeerd. Daar waar 
het oorsprongslandbeginsel de ondernemer volgt, volgt het bestemmingslandbeginsel de 
consumptie van de goederen of diensten.  
 
Gelet op het feit dat de btw een verbruiksbelasting is sluit het bestemmingslandbeginsel het 
beste aan bij de heffing van btw.  
 

2 Historie en ontwikkeling van de plaats van dienst regels 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de totstandkoming van de huidige regels 
en daaropvolgende wijzigingen. Daarnaast zal de plaats van dienst worden besproken en 
worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven. 
 

2.1 Huidige regels met betrekking tot de plaats van dienst 
 
Gebaseerd op de Btw-Richtlijn stelt artikel 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (‘Wet 
OB’) onder meer dat btw wordt geheven bij de levering van goederen en diensten die in 
Nederland door ondernemers worden verricht. Iedere ondernemer, waar ter wereld ook 
gevestigd, kan in de Nederlandse btw-heffing worden betrokken indien zijn prestaties in 
Nederland plaatsvinden. Als vervolgens op grond van de regels van artikel 6 (en volgende) 
Wet OB de plaats van dienst niet in Nederland ligt, is de desbetreffende dienst niet 
belastbaar in Nederland en is dus geen Nederlandse btw verschuldigd. Of de desbetreffende 
dienst in een ander land feitelijk is belast met btw hangt dan af van de lokale btw-regels van 
het derdeland. Artikel 6a t/m 6j Wet OB geven de uitzonderingen weer welke gelden op de 
hoofdregel uit artikel 6. 
 
Overigens is artikel 6 geen hoofdregel waarop de artikelen 6a t/m 6j Wet OB een 
uitzondering vormen en heeft dit artikel geen voorrang op de uitzonderingsregels voor de 
plaats van dienstbepaling. Dit is bevestigd in onder andere de Memorie van Toelichting4 
waarin de staatssecretaris aangeeft dat de “hoofdregel” geen voorrang heeft, maar dat de 
aard van de dienst bepalend is voor de plaats van dienst. In dit verband wijst de 
staatssecretaris op het arrest SPI5 van het Hof van Justitie EU (‘HvJ’). In dit arrest overweegt 
het HvJ dat op basis van de doel en strekking van artikel 9 van de Zesde Richtlijn, artikel 9, 
lid 1, Zesde Richtlijn geen voorrang heeft. De bepaling moet derhalve zo worden uitgelegd 
dat de aard van de dienst op zich als aanknopingspunt geldt. Dit is tevens bevestigd in de 
zaak Design Concept SA6. Voor de leesbaarheid wordt echter in deze verhandeling met 
hoofdregel de regel uit artikel 6 Wet OB bedoeld.  
 
Bij grensoverschrijdende diensten is de plaatsbepaling over het algemeen ingewikkelder dan 
bij de levering van goederen. Diensten zijn niet altijd tastbaar, gaan niet fysiek de grens over 
en kunnen onopgemerkt (zonder toezicht) worden verricht aan de afnemer van deze dienst.  

                                                
4 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 907, nr 3.  
5 HvJ EU 15 maart 2001, nr. C-108/00, (zaak SPI). 
6 HvJ 5 juni 2003, nr. nr. C-438/01 (zaak Design Concept SA). 
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Hierdoor is het niet eenvoudig om een eenduidig en bruikbaar aanknopingspunt te vinden 
voor de plaatsbepaling van diensten.  
 
De Tweede Richtlijn inzake de omzetbelasting7 sloot voor de plaatsbepaling van diensten 
aan bij de plaats van gebruik of verbruik. Dit beginsel paste goed in het karakter van de btw 
als algemene verbruiksbelasting en sloot ook aan bij het streven om btw zo veel mogelijk te 
heffen volgens het bestemmingslandbeginsel. Het land van gebruik of verbruik was in de 
praktijk echter lastig te bepalen. Daarnaast ontstonden door interpretatieverschillen tussen 
lidstaten situaties van dubbele heffing en/of niet-heffing. Als gevolg hiervan heeft de op 
1 januari 1978 geldende Zesde Richtlijn inzake de omzetbelasting het 
bestemmingslandbeginsel als beginsel losgelaten. Het uitgangspunt onder de Zesde Richtlijn 
was dat diensten belast zijn in het land van de dienstverrichter. Deze gedachte sluit aan bij 
het oorsprongslandbeginsel. Deze gedachtegang is in eerste instantie voortgezet onder de 
Btw-Richtlijn die vanaf 1 januari 2006 van kracht is.  
 
Strikte toepassing van het oorsprongslandbeginsel zou er toe leiden dat over de diensten 
van EU-ondernemers aan niet-EU-afnemers altijd EU-btw verschuldigd zou zijn, terwijl buiten 
de EU gevestigde ondernemers diensten wél zonder EU-btw aan EU-afnemers zouden 
kunnen verrichten. Dit brengt mee dat buiten de EU gevestigde ondernemers worden 
bevoordeeld ten opzichte van EU-ondernemers. Omdat dit zou leiden tot een negatieve 
impact op de concurrentiepositie van EU-ondernemers, is besloten om een aantal 
uitzonderingen op te nemen op de hoofdregel dat altijd lokale btw is verschuldigd bij diensten 
verricht aan een buiten de lidstaat gevestigde ondernemer. Deze uitzonderingen zijn 
genoemd in artikel 9, lid 2, Zesde Richtlijn. Daarnaast is in de Btw-Richtlijn een aantal 
facultatieve antimisbruikbepalingen opgenomen.8 Voor deze uitzonderingen geldt dat de aard 
van de dienst in combinatie met de btw-status en vestigingsplaats van de dienstverrichter en 
afnemer belangrijke criteria vormen.9 
 
Door voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen, en om misbruik te voorkomen, is het aantal 
uitzonderingen op de hoofdregel door de jaren toegenomen. Voorbeelden hiervan is de 
uitzondering voor telecommunicatiediensten en de elektronische diensten. Door de veelheid 
van uitzonderingen op de hoofdregel en de verschillende onderscheidende criteria10 
ontstonden tussen de lidstaten veel interpretatieverschillen bij de uitleg van de plaats van 
dienst bepalingen. De per 1 januari 2010 in werking getreden plaats van dienst bepalingen 
beogen onder meer onduidelijkheden met betrekking tot de vele interpretatieverschillen te 
beperken.11 
 
Op 12 februari 2008 heeft de Raad van de Europese Unie wijzigingen met betrekking tot de 
plaats van dienst vastgesteld12. Deze richtlijn leidde met ingang van 1 januari 2010 tot een 
ingrijpende wijziging van de Btw-Richtlijn. Voor specifieke prestaties traden de nieuwe regels 
per 1 januari 2011 respectievelijk 2013 in werking. De nieuwe regels voor elektronische 
diensten in Business to Consumer (‘B2C’) situaties zijn op 1 januari 2015 in werking 
getreden.  
 

                                                
7 Tweede Richtlijn 67/228/EEG 
8 Zie artikel 9, lid 3, Zesde Richtlijn.  
9 Peeters, C.A., Cursus Belastingrecht, deel 10 plaats van dienst, Kluwer, Deventer 2017.  
10 Aard van de dienst in combinatie met de status en vestigingsplaats van de dienstverrichter en 
afnemer. 
11 Hartendorf, M.S. en Schreuder, M., Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, Deel omzetbelasting, 
Wet OB, deel 6, plaats van dienst, 2017. 
12 Raad van de Europese Unie 12 februari 2008, Richtlijn 2008/8. 
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Vanaf 1 juli 2011 is de Uitvoeringsverordening (EU) 282/2011 in werking getreden. Deze 
verordening bevat belangrijke uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de in de Btw-Richtlijn 
opgenomen plaats van dienst regels.  
 
Naar aanleiding van de hierboven genoemde wijzigingen zijn de plaats van dienst regels in 
de Wet OB met ingang van 1 januari 2010 ingrijpend gewijzigd. Tevens is in dat kader de 
wijze waarop btw door in de EU gevestigde ondernemers in andere lidstaten dient te worden 
teruggevraagd gewijzigd.13 
 

2.2 Huidige plaats van dienst regels 

 
Vanaf 1 januari 2010 wordt bij het verlenen van grensoverschrijdende diensten, waarbij de 
afnemer een btw-ondernemer is, in beginsel aangesloten bij het bestemmingsland. Hiermee 
wordt weer aangesloten bij het uitgangspunt onder de Tweede Richtlijn dat zo veel mogelijk 
moet worden aangesloten bij de plaats van verbruik. De algemene regel bij Business to 
Business (‘B2B’) transacties is nu dat diensten belastbaar zijn in het land van de afnemer 
van de diensten. Om de ondernemer-status van een EU-ondernemer aan te tonen kan 
worden volstaan met het vermelden van het btw-nummer van de ondernemer. De vraag is 
hoe moet worden omgegaan met ondernemers buiten de lidstaat die niet in het bezit zijn van 
een btw-nummer. Op deze vraag zal ik later ingaan.  
 
Als een als btw-ondernemer kwalificerende afnemer ook handelingen verricht die niet aan de 
btw zijn onderworpen, wordt deze ondernemer, in het kader van de plaats van dienstregels, 
geacht volledig als ondernemer te handelen14. Dit betreft een uitbreiding van het begrip 
ondernemer en is bedoeld om het leveranciers eenvoudiger te maken aan te tonen dat zij 
een levering hebben verricht aan een ondernemer en daarom terecht de verleggingsregel 
hebben toegepast15.  
 
In het geval van B2B-transacties (hoofdregel), is op grond van artikel 196 Btw-Richtlijn in het 
land van de afnemer (EU-lidstaat) de verleggingsregeling van toepassing zodat de 
verschuldigdheid van de btw bij de afnemer van de dienst ligt. In het geval de afnemer buiten 
de EU is gevestigd is de btw-behandeling van de dienst afhankelijk van de regels van het 
desbetreffende land. 
 
In het geval van grensoverschrijdende dienstverlening aan particulieren wordt in beginsel 
aangesloten bij het oorsprongsland van de dienstverlener, dan wel het land waar de 
dienstverlener een vaste inrichting heeft van waaruit de dienst wordt verleend. 
 

2.3 Plaats van vestiging ondernemer en afnemer 
 
De verleggingsregeling kan ook van toepassing zijn indien de ondernemer die de levering of 
de dienst verricht in Nederland zijn zetel heeft, maar niet in Nederland woont of is gevestigd 
en ook geen vaste inrichting heeft van waaruit de levering of dienst wordt verricht.16 Artikel 
44 Btw-Richtlijn schrijft namelijk voor dat de plaats van dienst daar is waar de 
belastingplichtige afnemer “de zetel van de bedrijfsuitoefening” van zijn bedrijfsvoering heeft. 

                                                
13 Hartendorf, M.S. en Schreuder, M., Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, Deel omzetbelasting, 
Wet OB, deel 6, plaats van dienst, 2017. 
14 Dit betreft bijvoorbeeld het verrichten van privéhandelingen. 
15 Bij het toepassen van de verleggingsregel rust namelijk een zeker onderzoeksplicht op de 
leverancier.  
16 Dit is gebaseerd op artikelen 193bis t/m 197 Btw-Richtlijn. 
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Blank17 is van mening dat aangenomen moet worden dat het begrip “plaats waar de 
ondernemer is gevestigd”, overeenkomt met het begrip “zetel van de bedrijfsuitoefening”. Hij 
is van mening dat in het arrest Planzer Luxembourg Sàrl18 het HvJ bepaalde dat het begrip 
zetel van de bedrijfsuitoefening betrekking heeft op de plaats waar de voornaamste 
beslissingen betreffende de algemene leiding van deze vennootschap worden genomen en 
waar de centrale bestuurstaken ervan worden uitgeoefend. Een fictieve vestiging, zoals een 
brievenbusmaatschappij kan volgens het HvJ niet worden aangemerkt als zetel van de 
bedrijfsuitoefening.19 
 

2.4 Plaats van vestiging afnemer 
 
Naast de hiervoor besproken vestigingsplaats van de dienstverrichter kan ook de 
vestigingsplaats van de afnemer van belang zijn voor het al dan niet kunnen toepassen van 
de verleggingsregeling. Blank20 geeft hiervan een voorbeeld dat te vinden is in een uitspraak 
van Rechtbank Den Haag21. De casus betrof de bouw van een moskee in Nederland door 
een in Duitsland gevestigde ondernemer. De vraag was of de verleggingsregeling van 
artikel12, lid 3 Wet OB toepassing kon vinden. Het geschil spitste zich namelijk toe op de 
vraag of de afnemer van de door de belanghebbende verrichte prestatie in Nederland was 
gevestigd. 
 
Rechtbank Den Haag oordeelde dat voor de vraag waar de afnemer is gevestigd, dient te 
worden gekeken naar waar de voornaamste beslissingen met betrekking tot het algemene 
beheer van de betreffende stichting werden genomen en waar de centrale bestuurstaken 
ervan werden uitgeoefend (dit werd gebaseerd op de zaak Planzer22). 
 
Vervolgens oordeelde de rechtbank dat belanghebbende niet aannemelijk had gemaakt dat 
degene aan wie hij heeft gepresteerd, met inachtneming van de gegeven criterium, in 
Nederland woont of is gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting heeft, zodat toepassing 
van de verleggingsregeling terecht was geweigerd. 
 
Overigens merk ik op dat indien een Nederlandse ondernemer een prestatie verricht voor 
een in het buitenland gevestigde particulier, er geen verleggingsregeling van toepassing is. 
De Nederlandse ondernemer zal in dat geval Nederlands btw moeten berekenen, ongeacht 
het land van verbruik. Daar waar voor B2B transacties het bestemmingslandbeginsel wordt 
toegepast en gewenst is23, lijkt dit voor B2C transacties dus niet te gelden. 
 
Artikel 59 van de Btw-Richtlijn (artikel 6i Wet OB) bepaalt dat de in dat artikel genoemde 
diensten die worden verricht aan particulieren die zijn gevestigd buiten de EU, worden 
geacht plaats te vinden in het land van de afnemer van deze diensten. Dit betreffen 
uitzonderingen op de hoofdregel. Btw, indien van toepassing, wordt dan geheven in het land 

                                                
17 Blank, A.J. Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, Deel omzetbelasting, Wet OB, deel 12, 2017. 
18 HvJ 28 juni 2007, nr. C-073/06 (zaak Planzer), NTFR 2007/1243. 
19 Idit. 
20 Blank, A.J. Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, Deel omzetbelasting, Wet OB 1968, deel 12, 
2017. 
21 Rechtbank Den Haag 22 juli 2009, nr. 06/07867 t/m 06/07874, 06/07876, 06/07878, 06/07879, 
06/07881, 06/07882, 06/07884, NTFR 2009/1920. 
22 Ibid. 
23 OECD Guidelines on place of taxation for business-to-consumer supplies of services and 
intangibles, 2015. 

https://www.oecd.org/ctp/consumption/discussion-draft-oecd-international-vat-gst-guidelines.pdf
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waar het verbruik plaatsvindt (bestemmingslandbeginsel). Het gaat hierbij om de volgende 
diensten: 
 

- overdracht en verlenen van auteursrechten, octrooien, licentierechten, handelsmerken en 
soortgelijke rechten; 

- reclamediensten; 
- diensten door raadgevende personen, ingenieurs, adviesbureaus, advocaten, accountants en 

soortgelijke diensten, evenals gegevensverwerking en informatieverschaffing; 
- de verplichting om een beroepsactiviteit of in het eerste punt genoemde rechten geheel of 

gedeeltelijk niet uit te oefenen; 
- bank-, financiële en (her)verzekeringsverrichtingen, met uitzondering van de verhuur van 

safeloketten; 
- het ter beschikking stellen van personeel; 
- verhuur van roerende zaken, met uitzondering van vervoermiddelen; 
- het bieden van toegang tot een op het grondgebied van de EU gesitueerd aardgassysteem of 

een op een dergelijk systeem aangesloten net, tot warmte- of koudenetten of tot het 
elektriciteitssysteem, alsmede het verrichten van transmissie- of distributiediensten via deze 
systemen of netten en het verrichten van andere daarmee rechtstreeks verbonden diensten; 

- telecommunicatiediensten; 
- radio- en televisieomroepdiensten; 
- elektronische diensten. Voor de uitleg van het begrip 'elektronische diensten' zie het hiervoor 

besproken onderdeel 'elektronische diensten'. 
 
De drie laatst genoemde gedachtestreepjes zijn gebaseerd op de op artikel 58 Btw-Richtlijn 
gebaseerde artikel 6h van de Wet OB. Dit artikel bepaalt dat bij B2C transacties (EU/non-
EU) de plaats van dienst van a) telecommunicatiediensten, b) radio- en 
televisieomroepdiensten en c) elektronische diensten daar is waar de afnemer van de dienst 
is gevestigd. Dit artikel is met ingang van 1 januari 2010 in de Wet OB opgenomen en vormt 
een uitzondering op de hoofdregel voor B2C-diensten. Anders dan de hoofdregel dient deze 
uitzondering te bewerkstelligen dat de belasting zo veel mogelijk wordt geheven in de lidstaat 
van het feitelijke gebruik van een dienst (in tegenstelling tot de lidstaat van de 
dienstverrichter). De plaats van dienst van deze B2C diensten is de plaats waar de 
afnemende particulier is gevestigd, dan wel zijn woonplaats of zijn gebruikelijke verblijfplaats 
heeft24. Hiermee wordt ook voorkomen dat dienstverleners van online spellen zich in 
Luxemburg vestigen (waar een relatief laag btw-tarief geldt), om hogere btw-tarieven van 
andere lidstaten te vermijden. Deze regeling, welke is gebaseerd op het 
bestemmingslandbeginsel, toont aan dat voor de EU ongewenste situaties als gevolg van 
digitalisering (namelijk het door game-dienstverleners gebruik maken van het relatief lage 
Luxemburgse btw-tarief) kan worden voorkomen door de invoering van een 
bestemmingslandbeginsel.  
 
Artikel 6h bevatte tot 2015 alleen de hoofdregel voor elektronische diensten en had, als 
gevolg van de van de hoofdregel afwijkende artikelen 28q en verder 25, een beperkt belang 
voor de Nederlandse praktijk. Per 1 januari 2015 is een wetswijziging in werking getreden die 
gevolgen heeft voor de voor leveranciers van elektronische diensten, 
telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten die in de EU zijn gevestigd. 
Voor deze groep ondernemers geldt per 1 januari 2015 de Mini One Stop Shop (‘MOSS’) 
regeling26. 
 

                                                
24 Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, Deel omzetbelasting, Wet OB 1968, deel 6, 2017. 
25 Regeling voor niet in de EU gevestigde ondernemers die telecommunicatie diensten, 

omroepdiensten of elektronische diensten verrichten voor andere dan ondernemers. 
26 Artikel 28u en verder Wet OB. 
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2.5 Wijziging plaats van dienst per 1 januari 2015 
 
Met Btw-Richtlijn 2008/8/EG zijn per 1 januari 2015 de regels voor de plaats van dienst 
gewijzigd en is de bijzondere regeling voor elektronische diensten uitgebreid met 
telecommunicatie- en omroepdiensten. Achtergrond van de wijzing is onder meer de 
harmonisatie van btw-heffing op elektronische diensten in het kader van de digitaliserende 
economie. De wijziging streeft het bestemmingslandbeginsel na en is een verbetering van 
het btw-systeem. De verbetering betreft met name de wijziging met betrekking tot de levering 
van digitale diensten waarbij na 1 januari 2015 btw wordt geheven in het land van verbruik 
van de diensten in plaats van in de vestigingsplaats van de dienstverrichter. Dit heeft tot 
gevolg dat btw wordt geheven daar waar de dienst feitelijk wordt verbruikt in plaats van de 
plaats van levering van de dienst (bestemmingslandbeginsel).  
 
In artikel 6h van de Wet OB 1968 is per 1 januari 2015 bepaald dat de plaats van dienst van 
telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten die worden verricht voor een andere 
dan ondernemer, de plaats is waar deze persoon gevestigd is of zijn woonplaats of 
gebruikelijke verblijfplaats heeft. De in werking getreden wijzigingen maken deel uit maken 
van de allesomvattende wetswijzing met betrekking tot de plaats van dienst27. 
 
Hieronder is een definitie en zijn voorbeelden opgenomen van telecommunicatie-, omroep- 
en elektronische diensten in het kader van de wijziging per 1 januari 2015. 
 

- Telecommunicatiediensten 
Deze diensten betreffen de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, 
beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere 
elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van 
het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, 
uitzending of ontvangst. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld telefonie, sms, 
toegang tot het internet en voicemaildiensten.  

 
- Omroepdiensten (radio en televisie) 

Onder deze categorie worden diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals 
radio- of televisieprogramma’s. Deze programma’s kunnen door en onder de 
redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis 
van een programmaschema via communicatienetwerken aan het publiek worden 
aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken. 
 

- Elektronische diensten 
Dit betreffen diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. 
De diensten zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder 
informatietechnologie worden geleverd. Hierbij kan worden gedacht aan 
onlineverkeersinformatie en -weerberichten, onlinedagbladen en -tijdschriften, 
onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van 
zoekmachines en onlinespelen (zie ook paragraaf 2.9). 

 
Om te voorkomen dat een ondernemer zich bij de levering van bovenstaande diensten in elk 
lidstaat waar hij digitale diensten levert dient te registreren, is de MOSS (zie ook paragraaf 
4.2) ingevoerd. Met deze regeling kan de door de ondernemers verschuldigde btw over de 
geleverde digitale diensten worden afgedragen via een registratie in één (EU) lidstaat.  
 
 

                                                
27 Kamerstukken II, 2008-2009, 31 907, 'Implementatie richtlijnen btw-pakket'. 
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Bij de bepaling van de plaats van afnemer van de dienst (particulier) geldt op grond van 
artikel 58 Btw-Richtlijn dat in beginsel moet worden uitgegaan van de plaats waar de 
afnemer gevestigd is of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft.28 In afwijking 
hiervan kan op grond van artikel 24q, lid 1 Uitvoeringsverordening de plaats van de afnemer 
ook worden bepaald aan de hand van drie afzonderlijke, niet tegenstrijdige, bewijsmiddelen. 
Voorbeelden hiervan zijn factuuradres, bankgegevens, het internetprotocoladres (IP-adres) 
of andere zakelijke gegevens.  
 
Daarnaast is het mogelijk om ter bepaling van de plaats van dienst bij digitale diensten uit te 
gaan van: 
 

- De fysieke locatie van de particulier. Dit geldt bijvoorbeeld als diensten worden 
geleverd op een bepaalde locatie zoals een wifihotspot, telefooncel, internetcafé, 
restaurant of hotellobby. 
 

- De plaats van vertrek van het personenvervoer. Hierbij kan met name worden 
aangesloten in het geval van geleverde diensten aan boord van een schip, vliegtuig, 
trein of bij personenvervoer binnen de EU. 

  
- De plaats waar de vaste lijn van de particulier is geïnstalleerd (in het geval van 

levering van diensten via een vaste lijn). 
 

- De landencode van de simkaart van de particulier bij het leveren van diensten via een 
mobiele telefoon. 
 

De in werking getreden wijzigingen dragen bij aan de harmonisatie van btw in het kader van 
de digitaliserende economie. Zo wordt onder andere voorkomen dat dienstverrichters van 
elektronische diensten zich vestigen in de lidstaat waar de btw-tarief voor deze diensten het 
laagst is. Na 1 januari 2015 dient namelijk lokale btw te worden berekend bij de levering van 
elektronische diensten (plaats van de afnemer) en is de vestigingsplaats van de leverancier 
niet meer van belang.  
 

2.6  Rechtspraak op het gebied van telecommunicatiediensten 
 
Hieronder worden twee zaken rondom de uitzondering voor telecommunicatiediensten 
besproken. 
 
Het HvJ heeft in 2007 een beslissing genomen in twee zaken die gaan over het veilen van 
mobiele telefoniefrequenties29. In deze zaken stellen de verwijzende rechters de vraag of het 
veilen van mobiele telefoniefrequenties door overheden als “werkzaamheden op het gebied 
van telecommunicatie” moet worden gekwalificeerd. Daarnaast lag de vraag voor of de 
overheidslichamen die deze frequenties veilden als overheid of als btw-ondernemer 
handelden. Het HvJ oordeelde dat het veilen van deze frequenties een niet economische 
overheidstaak is en geen economische activiteit op een bestaande markt. Het betrof volgens 
het HvJ geen prestatie die marktdeelnemers hadden kunnen verrichten. 
 

                                                
28 Merkx, M.M.W.D., De woon- en vestigingsplaats in de btw. Kluwer, Deventer 2011. 
29 HvJ 26 juni 2007, nr. C-284/04 (zaak T-Mobile Austria GmbH) en HvJ 26 juni 2007, nr. C-369/04 
(zaak Hutchison 3G UK Ltd). 
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2.7 Plaats van dienst elektronische diensten 
 
De Wet OB geeft een definitie van elektronische diensten. Artikel 2a Wet OB, onderdeel q 
definieert elektronische diensten als: “langs elektronische weg verrichte diensten, met name 
de in bijlage II Btw-Richtlijn beschreven diensten”. Voor 1 januari 2010 werd gesproken over 
onder andere in plaats van met name. Door de wijziging is de Nederlandse wet meer in lijn 
met de Btw-Richtlijn. De staatssecretaris heeft in de nota naar aanleiding van het verslag 
aangegeven dat hiermee geen materiële wijziging wordt beoogd30. 
In artikel 7, lid 1 van de Btw-uitvoeringsverordening (“Uitvoeringsverordening”) worden 
elektronische diensten gedefinieerd als diensten:  
 

1. die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend;wegens hun aard 
grotendeels geautomatiseerd zijn;slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen; 
enzonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht.In bijlage II Btw-Richtlijn 
worden onder andere de volgende voorbeelden van elektronische diensten, zoals 
bedoeld in artikel 58 Btw-Richtlijn, gegeven (nadere voorbeelden zijn in bijlage II van 
de Btw-Richtlijn opgenomen31): 
- het leveren en ondehouden van websites, het onderhoud op afstand van 

programma's en uitrustingen; 
- de levering en de bijwerking van software; 
- de levering van beelden, geschreven stukken en informatie en de 

terbeschikkingstelling van databanken; 
- de levering van muziek of films, van spelen, met inbegrip van kans- en gokspelen, 

en van uitzendingen of manifestaties op het gebied van politiek, cultuur, kunst, 
sport, wetenschappen of ontspanning; 

- de levering van onderwijs op afstand. 
 

Het uitwisselen van elektronische berichten tussen de leverancier en zijn afnemer is expliciet 
(wettelijk) uitgesloten van de kwalificatie elektronische diensten. 

2.8 Menselijk ingrijpen 
 
Een dienst kwalificeert als een elektronische dienst als wordt voldaan aan het criterium 
“geringe mate van menselijk ingrijpen” (minimal human intervention). Pas als voor het 
verrichten van een dienst minimale menselijk ingrijpen is vereist, kan de dienst kwalificeren 
als een elektronische dienst.  
 
Het begrip ‘human intervention’ is opgenomen in artikel 7 van de Uitvoeringsverordening 
EU32. Hierin is bepaald dat de in de Btw-Richtlijn bedoelde “langs elektronische weg verrichte 
diensten”, diensten betreffen die over het internet of een elektronisch netwerk worden 
verleend. Deze diensten zijn wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd en vergen 
slechts in geringe mate van menselijk ingrijpen. Daarnaast moeten deze diensten niet zonder 
informatietechnologie kunnen worden verricht. Indien wordt voldaan aan deze voorwaarden, 
kwalificeert een dienst als elektronische dienst en is de plaats van dienst daar waar de 
afnemer is gevestigd of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft (bestemmingslandbeginsel).  
 

                                                
30 Kamerstukken, 2008-2009, 31 907, ‘Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband 
met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst […] (implementatie richtlijnen 
BTW-pakket)’. 
31 Peeters, C.A., Cursus Belastingrecht, deel 10 plaats van dienst, p. 159-160, Kluwer, Deventer 2017. 
32 Uitvoeringsverordening EU, nr. 282/2011, PbEU 2011, L 77. 

file:///C:/Users/nlrahig1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Wijziging%20van%20de%20Wet%20op%20de%20omzetbelasting%201968%20in%20verband%20met%20de%20invoering%20van%20een%20nieuwe%20regeling%20voor%20de%20plaats%20van%20dienst%20voor%20de%20heffing%20van%20omzetbelasting,%20alsmede%20een%20nieuwe%20regeling%20voor%20de%20teruggaaf%20van%20omzetbelasting%20aan%20in%20een%20andere%20lidstaat%20gevestigde%20ondernemers%20(implementatie%20richtlijnen%20BTW-pakket
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Met artikel 5 van de Btw-Richtlijn is per 1 januari 2015 een nieuwe regeling in werking 
getreden voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg 
verrichte diensten voor particulieren. Voor deze diensten zijn de plaats van dienst regels 
gewijzigd en is de specifieke regeling voor elektronische diensten uitgebreid tot 
telecommunicatiediensten en omroepdiensten. 
 
In de rechtspraak en de praktijk zien we dat rondom de kwalificatie van elektronische 
diensten discussies zijn ontstaan. Zo lag voor Gerechtshof Amsterdam33 de vraag voor of 
erotische chatsessies kunnen kwalificeren als elektronische diensten en ligt voor het HvJ de 
vraag voor waar de plaats van dienst van erotische webcamsessies is34. In het volgende 
hoofdstuk zal ik beide zaken behandelen. 
 

3 Huidige problematiek met betrekking tot de plaats van dienst 
 

In dit hoofdstuk ga ik in op de problematiek met betrekking tot de plaats van dienst bij B2C 
transacties. Ik zal kort ingaan op recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de steeds 
belangrijker wordende digitalisering,  voorbeelden uit de praktijk en de rechtspraak 
bespreken. 
 

3.1 Voorbeeld 1: Vermakelijke chatsessies 
 
Voor Gerechtshof Amsterdam lag in 201235 de vraag voor hoe erotische chatsessies (B2C 
diensten) dienen te worden gekwalificeerd. Belanghebbende in deze zaak is een BV welke 
op het internet via verschillende websites op eigen naam en voor eigen rekening erotische 
chatsessies aanbiedt. De websites zijn gericht op verschillende doelgroepen en inwoners 
van verschillende landen. De enige aandeelhouder en bestuurder van belanghebbende heeft 
de websites en de voor de dienstverlening benodigde software ontwikkeld en stelt deze 
tegen een vooraf bedongen vergoeding ter beschikking aan belanghebbende. Bezoekers 
kunnen via de website tegen betaling live-gesprekken met beeld voeren met de modellen. 
De modellen bevinden zich in het buitenland en zijn werkzaam bij afzonderlijke buitenlandse 
ondernemers (de studio's) met wie belanghebbende overeenkomsten heeft gesloten. 
Belanghebbende stelt een website ter beschikking ten behoeve van de modellen en stelt 
hard- en software ter beschikking. Belanghebbende zorgt daarnaast ook voor de werving van 
bezoekers. Hiertoe heeft zij verschillende overeenkomsten gesloten met webmasters 
(ondernemers die websites promoten en daarvoor een vergoeding ontvangen).  
Gerechtshof Amsterdam is, met Rechtbank Haarlem, van oordeel dat de door 
belanghebbende verleende diensten geen elektronische diensten betreffen. Hiervoor vindt zij 
van belang dat het wezenlijke element van de diensten bestaat uit de interactie tussen de 
bezoeker en het model. Het Gerechtshof overweegt, in lijn met de uitspraak van de 
Rechtbank, dat uit artikel 11, lid 1 van de Verordening36 het volgende volgt (cursivering 
auteur): 
 
“De in artikel 9, lid 2, onder e, twaalfde streepje, en in bijlage L van Richtlijn 77/388/EEG bedoelde langs 

elektronische weg verrichte diensten betreffen diensten die over het internet of een elektronisch netwerk 

                                                
33 Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2012, nr. 11/00577, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW7937. 
34 Hoge Raad 22 september 2017, nr. 15/04171, ECLI:NL:HR:2017:2431. 
35 Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2012, nr. 11/00577, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW7937. 
36 Verordening 1777/2005, in werking getreden op 1 juli 2006. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:BW7937&showbutton=true&keyword=11%2f00577
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2431
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:BW7937&showbutton=true&keyword=11%2f00577
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worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk 

ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht.” 

Doordat de bezoeker op zoek is naar menselijke interactie, onderscheidt de dienst van 
belanghebbende zich van andere aanbieders van (passieve) erotische beelden. Het zijn de 
bezoeker en het model die de dienst samen vormgeven, waarbij volgens de Rechtbank geldt 
dat het model haar bijdrage levert als verlengstuk van belanghebbende. Op dit punt 
verschillen de diensten van belanghebbende van het gelegenheid geven tot het spelen van 
interactieve computerspelen op internet (dit betreft wel een elektronische dienst), omdat de 
spelers allen voor zichzelf spelen en de aanbieder/belastingplichtige die de gelegenheid 
geeft uitsluitend de technische middelen ter beschikking stelt. Belanghebbende speelt via het 
één-op-één-contact met het model in op de individuele behoefte van de bezoeker en zij 
draagt op deze wijze daadwerkelijk bij aan de inhoud van de dienst. Op grond hiervan kan 
niet worden gezegd dat de diensten van belanghebbende in geringe mate menselijk ingrijpen 
vergen. De diensten worden daarom als vermakelijkheidsdiensten aangemerkt en worden 
verricht op de plaats waar zij feitelijk plaatsvinden. 
Belanghebbende bepaalt de woonplaats van de bezoekers aan de hand van creditcard- c.q. 
IP-nummers van de bezoekers. Vermoedelijk om verdere discussie met betrekking tot de 
vaststelling van de plaats van dienst te voorkomen, overweegt het Gerechtshof tenslotte dat 
het bepalen van de woonplaats van de bezoekers aan de hand van creditcard- c.q. IP-
nummers fiscaal gezien een rationele oplossing is37. De staatssecretaris heeft in zijn 
toelichting op de uitspraak te kennen gegeven te berusten in de uitspraak omdat een beroep 
in cassatie, vanwege de feitelijke aard van de zaak, niet tot succes zal leiden38. 
 

3.1.1. Opmerkingen 
 
Uit deze uitspraak blijkt dat het Gerechtshof waarde hecht aan het in de Verordening 
genoemde “geringe mate van menselijk ingrijpen” (human intervention). Zou de wetgever toe 
willen naar een bredere toepassing van het bestemmingslandbeginsel voor digitale diensten, 
dan zou bijvoorbeeld het begrip “geringe mate van menselijk ingrijpen” geschrapt kunnen 
worden zodat ook voor diensten waarvoor wel significant menselijk ingrijpen nodig is, het 
bestemmingslandbeginsel kan gelden. Gelet op het gegeven dat deze regeling in de Btw-
Richtlijn is vastgelegd, vergt een dergelijke aanpassing afstemming op Europees niveau.  
 
Overigens heeft het Gerechtshof in deze zaak aangesloten bij de plaats van dienst regels 
voor elektronische diensten (terwijl zij heeft geoordeeld dat geen sprake is van het verlenen 
elektronische diensten). Dit is een goed bedachte oplossing. Het brengt echter wel een 
praktisch probleem met zich mee aangezien belanghebbende geen MOSS toegang heeft als 
gevolg van het feit dat geen sprake is van elektronische diensten. De MOSS toegang is 
enkel voorbehouden aan belastingplichtigen die onder andere elektronische diensten 
verrichten (zie ook paragraaf 4.2). In het kader van het belasten van het verbruik van de 
dienst is de oplossing van het Gerechtshof elegant. Dit betekent echter wel dat de oplossing 
niet samenvalt met de toepassing van de MOSS regeling. 
 
 
 
 

                                                
37 Brakeboer, E.P.A., NTFR, uitgave 31, nr. 2012/1894 en Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2012, nr. 
11/00577, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW7937. 
38 Toelichting Staatssecretaris van Financiën van 28 september 2012, nr. DGB 2012-5099M. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:BW7937&showbutton=true&keyword=11%2f00577
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:BW7937&showbutton=true&keyword=11%2f00577
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3.2 Voorbeeld 2: Vermakelijke webcamdiensten 
 
In een andere Nederlandse zaak die voorligt bij het HvJ gaat het om de plaats van dienst van 
erotische webcamsessies. In deze zaak39 is in geschil is of het tegen vergoeding verzorgen 
van live interactieve webcamsessies vanuit Nederland, waarvoor modellen in de Filipijnen 
worden ingezet, voor de btw is belast in Nederland of in de Filipijnen. Indien de plaats van 
dienst Nederland zou zijn, dient 21% Nederlands btw te worden berekend en afgedragen 
over de vergoedingen. Is de plaats van dienst de Filipijnen (non-EU land), dan is de btw 
verlegd naar de Filipijnen en hoeft geen (21%) btw te worden berekend.  
 
Aan de belanghebbende in deze zaak zijn naheffingsaanslagen over twee kalenderjaren ter 
grootte van meer dan 8 miljoen euro aan btw opgelegd. Belanghebbende is een ondernemer 
die een technisch platform exploiteert waarop ‘performers', middels eigen websites, hun 
(erotische) webcamdiensten kunnen aanbieden en gebruik kunnen maken van 
betaaldiensten van belanghebbende. Om dit mogelijk te maken biedt belanghebbende 
zogenaamde hosting- en marketingdiensten aan. Daarnaast biedt hij betaaldiensten aan 
deze derden aan. De afnemers van de betreffende webcamdiensten kunnen bij 
belanghebbende een tegoed opbouwen dat zij vervolgens kunnen inzetten om tegen betaling 
toegang te krijgen tot de websites van de betreffende exploitant van de website. Deze 
betaaldienst biedt belanghebbende aan op basis van overeenkomsten met de exploitanten 
van de webcamdiensten. Belanghebbende ontvangt een commissie voor de hosting- en 
marketingdiensten en een commissie voor de betaaldiensten. Het belangrijkste geschil is wat 
de aard van de diensten van belanghebbende is en wie de afnemers zijn, zodat kan worden 
bepaald wat de plaats van dienst is. De plaats van dienst is van belang bij de bepaling welk 
land gerechtigd is om btw te heffen over de ontvangen vergoedingen.  
 
De inspecteur heeft in eerste instantie gesteld dat belanghebbende elektronische diensten 
verricht als bedoeld in artikel 6h Wet OB. Hiervoor is dan wel van belang dat de afnemers 
ondernemers zijn. Gelet op het geschil, ligt het voor de hand dat de bezoekers veelal 
Nederlands zijn zodat de diensten belastbaar zijn in Nederland. Volgens artikel 7 van de 
Uitvoeringsverordening is een kenmerk van elektronische diensten dat ze grotendeels 
geautomatiseerd plaatsvinden en slechts in geringe mate menselijke inzet vergen. Dit zou 
van toepassing kunnen zijn indien het gaat om het slechts aanklikken van klaar staande 
erotische filmpjes. Wanneer echter een mens achter een webcam actief is voor de 
toeschouwer vindt er teveel arbeid c.q. menselijk ingrijpen plaats om de dienst te kunnen 
kwalificeren als elektronische diensten.  
 
Na de beslissing in de in de vorige paragraaf besproken zaak van Gerechtshof Amsterdam 
met betrekking tot vermakelijke chatsessies, wijzigt de inspecteur zijn standpunt. In die zaak 
waren vermakelijke chatsessies aan de orde (menselijke interactie met de bezoeker). Het 
Gerechtshof oordeelde dat dit vermakelijkheidsdiensten zijn, belastbaar in de lidstaat waar 
het vermaak van de bezoekers plaatsvindt. Als bij vermakelijke chatsessies al sprake is van 
teveel menselijk ingrijpen om de dienst als elektronisch te kunnen kwalificeren, is dat bij 
webcamsessies niet anders. De inspecteur neemt in hoger beroep daarom het standpunt in 
dat de diensten kwalificeren als vermakelijkheidsdiensten als bedoeld in artikel 6, lid 2 
onderdeel 1 ten eerste Wet OB (wettekst 2006-2009) waarvan de plaats van dienst daar is 
waar het verbruik plaats vindt.  
 
 

                                                
39 Rechtbank Den Haag 24 mei 2017, nr. 16/6002, ECLI:NL:RBDHA:2017:6301, Gerechtshof ’s-
Hertogenbosch 30 juli 2015, nr. 14/00530, ECLI:NL:GHSHE:2015:2917 en Hoge Raad 22 september 
2017, nr. 15/04171, ECLI:NL:HR:2017:2431. 
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Belanghebbende vindt dat hij geen diensten aanbiedt aan de bezoekers maar aan de 
exploitanten van de erotische websites. De rechtbank volgt zijn standpunt hierin. Zijn 
diensten zijn volgens de rechtbank namelijk contractueel verricht aan de exploitanten van de 
websites, waardoor de diensten onder de algemene verleggingsregel plaatsvinden en 
belastbaar zijn in de lidstaat, of het non- EU land, waar de exploitant gevestigd is.  
 
Op basis van de eerder besproken uitspraak van Gerechtshof Amsterdam komt de rechtbank 
tot de conclusie dat de door belanghebbende aangeboden diensten kwalificeren als 
vermakelijkheidsdiensten en de plaats van deze diensten in Nederland is gelegen nu de 
afnemers van de diensten in Nederland zijn gevestigd.  
 
Overigens geldt dat wanneer lidstaten onderling een zelfde kwalificatie van diensten 
hanteren, de consumptie van diensten slechts in één lidstaat wordt belast. Bij een verschil 
kan echter dubbele heffing of niet-heffing aan de orde zijn. Uit de uitspraken is af te leiden 
dat de exploitanten van de websites rechtstreeks diensten verlenen aan de bezoekers in 
Nederland. Zij verrichten belastbare diensten in Nederland en dienen daarom ook in 
Nederland belasting te voldoen. De belastingdienst in de eigen lidstaat van de 
dienstverrichters kan die mening ook zijn toegedaan. De inspecteur stelde dat 
belanghebbende diensten verrichtte voor Nederlandse bezoekers. Belanghebbende heeft 
echter slechts het geld geïnd en verder zijn kosten doorbelast naar de buitenlandse 
exploitanten. Wanneer daarop dan Nederlandse btw drukt, is Verweij40 van mening dat daar 
waarschijnlijk geen teruggaaf voor zal worden verleend aan de exploitanten van de websites. 
Die zijn namelijk volgens de inspecteur geen afnemer van de diensten van belanghebbende.  
 
In dat kader heeft het HvJ in de zaak WebMindLicenses41 aangegeven dat de belastingdienst 
van een lidstaat de verplichting heeft om, ten behoeve van zijn eigen heffing, inlichtingen in 
te winnen bij een andere lidstaat wanneer het risico van dubbele belasting bestaat. De 
inspecteur zal van alle exploitanten in zijn jurisdictie moeten nagaan of deze in Nederland (of 
een andere lidstaat) geregistreerd zijn en daar ook aangifte doen, wanneer de bevraagde 
lidstaat al dan niet stelt dat Nederland heffingsbevoegd is. 
 

3.2.1.  Hoger beroep 
 
In hoger beroep oordeelt Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat voor vermakelijkheidsdiensten 
geldt dat op grond van artikel 6 Wet OB de plaats van dienst de plaats is waar de 
vermakelijkheidsactiviteiten feitelijk plaatsvinden. De vermakelijkheidsactiviteit betreft in casu 
de live webcamsessies met de, door belanghebbende ingehuurde, modellen. Het 
Gerechtshof is van oordeel dat deze vermakelijkheidsactiviteit plaatsvindt op de plaats waar 
de modellen feitelijk hun activiteiten verrichten. Het Gerechtshof verwerpt hiermee het 
standpunt van de inspecteur en de Rechtbank dat de vermakelijkheidsactiviteit feitelijk 
plaatsvindt op de plaats waar het verbruik plaatsvindt (dat wil zeggen op de plaats waar de 
bezoeker zich bevindt op het moment dat hij een webcamsessie bezoekt).  
 
Het Gerechtshof geeft daarbij aan dat bij de invoering van zowel artikel 6 van de Wet OB als 
artikel 9 van de Zesde richtlijn waarschijnlijk uit is gegaan van de situatie waarin sprake is 
van eenheid van plaats, dat wil zeggen dat de uitvoering van de vermakelijkheidsactiviteit op 
dezelfde plaats gebeurt als het verbruik. Volgens het Gerechtshof betekent dat echter niet 
dat in de situatie waarin geen sprake is van eenheid van plaats, de plaats van het verbruik 
en niet de plaats van uitvoering van belang is voor de bepaling van de plaats van dienst.  

                                                
40 Verweij, C., NTFR 2017/1905, uitgave 31, 2017. 
41 HvJ 17 december 2015, nr. C-419/14 (zaak WebMindLicenses). 
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Tenslotte lijkt het Gerechtshof ook waarde te hechten aan de ‘eenvoud en hanteerbaarheid’ 
van regelingen. Dit, en de wettekst, zouden pleiten voor het aansluiten bij de plaats waar de 
modellen hun activiteiten verrichten (non-EU) in plaats van de plaats waar de bezoeker zich 
bevindt. Het beroep van belanghebbende wordt gegrond verklaard42. 
 

3.2.2. Hoge Raad en HvJ 
 
De Hoge Raad is van mening dat de btw-behandeling van erotische webcamsessies 
onduidelijk is en niet uit de Btw-Richtlijn volgt. Zowel het standpunt van de inspecteur (en de 
Rechtbank) als het standpunt van belanghebbende (en het Gerechtshof) is verdedigbaar. 
 
Daarnaast vraagt de Hoge Raad zich af hoe de zinsnede de plaats waar die diensten 
materieel worden verricht uit artikel 9, lid 2, onderdeel c, ten eerste Zesde richtlijn43 moet 
worden uitgelegd. De Hoge Raad vindt het verdedigbaar dat de zinsnede doelt op de plaats 
waar degenen die anderen vermaken of soortgelijke activiteiten verrichten, zich feitelijk 
bevinden (in casu de Filipijnen) aangezien daar het optreden fysiek plaats vindt waarvoor de 
bezoekers betalen. De Hoge Raad vindt het echter ook verdedigbaar dat de dienst materieel 
daar plaatsvindt waar de bezoeker de vermakelijkheidsactiviteit of soortgelijke activiteit 
geniet (in casu de plaats waar hij inlogt op de sessie). Daar vindt immers feitelijk voor de 
ogen van de bezoeker de sessie plaats44. 
 
Gelet op de gerezen twijfel stelt de Hoge Raad vragen aan het HvJ. Het HvJ zal uit moeten 
maken hoe de plaats van dienst van de erotische webcamsessies moet worden bepaald.  
 
Naar mijn mening zou het belasten van de dienst op de plaats waar de diensten feitelijk 
worden uitgevoerd voor de hand liggen. Zo spreekt met betrekking tot de zinsnede de plaats 
waar die diensten materieel worden verricht bijvoorbeeld de Engelse versie van de Btw-
Richtlijn van the place where those services are physically carried out. Een letterlijke 
vertaling zou betekenen dat de plaats van dienst daar is waar de webcamsessies fysiek 
worden uitgevoerd (i.e. de Filipijnen). Aansluiten bij de plaats waar de afnemer is gevestigd 
zou wel praktische bezwaren kunnen opleveren. Zo zou een organisator van een 
(theoretische) concert op het drielandenpunt eerst de paspoorten van haar bezoekers 
moeten bekijken om vast te stellen waar de afnemer van het concert is gevestigd. Mogelijk 
zou zij ook een kopie van de paspoorten moeten documenteren om later de vestigingsplaats 
van haar afnemers aan te kunnen tonen. Een praktische oplossing voor deze specifieke 
situatie zou zijn om daar btw te heffen waar de toegangspoort van het concert of de kassa 
zich bevindt. De vraag is echter of (in dit geval) de drie lidstaten zich, in het kader van 
belastingheffing, kunnen vinden in dergelijke praktische oplossingen. Twee van de drie 
lidstaten zullen dan immers btw-inkomsten mislopen.  
 

3.3 Voorbeeld 3: Onenigheid in btw-behandeling 
 
In een Duitse zaak waarover het HvJ zich in 2012 heeft uitgelaten (ADV Allround) ging het 
om de plaats van dienst bepaling van diensten onder de oude regels45. ADV Allround was 
een Duitse onderneming die vrachtwagenchauffeurs ter beschikking stelde aan 
vervoersondernemingen in Duitsland en in andere landen, waaronder Italië. Deze 
vrachtwagenchauffeurs werkten niet in loondienst maar als zelfstandige bij ADV Allround. De 

                                                
42 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 juli 2015, nr. 14/00530, ECLI:NL:GHSHE:2015:2917. 
43 Artikel 52, onderdeel a Btw-Richtlijn. 
44 Hoge Raad 22 september 2017, nr. 15/04171, ECLI:NL:HR:2017:2431. 
45 HvJ 26 januari 2012, nr. C-218/10 (zaak  ADV Allround). 
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vrachtwagenchauffeurs brachten hun geleverde prestaties in rekening aan ADV Allround, die 
op haar beurt haar prestaties factureerde aan de vervoersondernemingen. Hierbij werd door 
ADV Allround een opslag berekend. Ten tijde van de verrichting van de diensten waren deze 
in beginsel belastbaar op de plaats waar de dienstverrichter was gevestigd. Het ter 
beschikking stellen van personeel kwalificeerde als één van de vele uitzonderingen en was, 
indien verricht aan buitenlandse afnemers, belastbaar in de lidstaat waar de afnemer was 
gevestigd. De Duitse Belastingdienst was het hier niet mee eens en stelde zich op het 
standpunt dat het ter beschikking stellen van personeel als beschikbaar stellen van de eigen 
werknemers van de onderneming kwalificeerde, een dienst die belastbaar was daar waar de 
onderneming haar bedrijf uitoefende (Duitsland). Als gevolg hiervan berekende ADV Allround 
ook btw aan haar Italiaanse afnemers, waarvoor deze Italianen een teruggaafverzoek 
indienden in Duitsland.  
 
De teruggaafverzoeken werden door Duitsland geweigerd omdat het Duits Centraal 
Belastingbureau, dat verantwoordelijk is voor de btw-teruggaafverzoeken, het niet eens was 
met het standpunt van de lokale Duitse Belastingkantoor (Hamburg-Bergedorf). Het Centraal 
Belastingbureau was mening dat er geen btw was verschuldigd over de door ADV Allround 
verrichte diensten aan de Italianen. Als gevolg van de ontstane situatie weigerden de 
Italiaanse afnemers de door ADV Allround gefactureerde btw te betalen. ADV Allround kon 
hierdoor niet concurreren met andere marktpartijen en staakte haar werkzaamheden.  
 
Het HvJ oordeelde uiteindelijk dat de vrachtwagenchauffeur in dit geval ook als personeel 
kwalificeerde en er derhalve geen btw was verschuldigd over de door ADV Allround verrichte 
diensten. Het HvJ hield hierbij niet alleen rekening met de beantwoording van de vraag maar 
ook met de context en het doel van de regeling. Volgens het HvJ was een van de 
doelstellingen van de plaatsbepalingsregels het vermijden van bevoegdheidsconflicten 
tussen lidstaten die kunnen leiden tot dubbele belasting of het niet belasten van bepaalde 
handelingen. Hiermee werd, hoewel er geen sprake was van een dienstbetrekking, toch 
aangesloten bij het bestemmingslandbeginsel.  
 
Met de invoering van de nieuwe plaats van dienst regels in 2010 zal een dergelijke discussie 
niet meer spelen bij B2B transacties. De discussie kan nog wel relevant zijn voor lidstaten 
die de terbeschikkingstelling van personeel als uitzondering hebben gekwalificeerd (bij non-
EU B2C transacties). Gelet op het feit dat personeel zelden ter beschikking zal worden 
gesteld aan non-EU particulieren, is deze discussie echter van theoretische aard. 
 

3.4 Tussen conclusie 
 
In de vorige paragrafen zijn drie zaken besproken waarvan er één voorligt bij het HvJ. Ik 
merk op dat bovengenoemde discussie bij in ieder geval de chatsessies mogelijk niet zou 
zijn ontstaan als het begrip elektronische diensten een bredere toepassing zou hebben 
gehad. Deze discussie zou ook niet zijn ontstaan als voor grensoverschrijdende B2C 
transacties ook het bestemmingslandbeginsel van toepassing zou zijn geweest.  
 
Toepassing van het bestemmingslandbeginsel zou resulteren in heffing van btw daar waar 
het verbruik plaatsvindt. In dit geval zou het verbruik van in elk geval de chatsessies, maar 
wellicht ook van de webcamsessies buiten Nederland zijn gelegen. 
 
Op basis van de problematiek zoals besproken in de vorige paragrafen ben ik van mening 
dat het bestemmingslandbeginsel breder zou moeten worden toegepast zoals dit ook geldt 
voor B2C grensoverschrijdende transacties in het kader van digitale diensten. Dit zou voor 
de genoemde chatsessies discussie het best kunnen worden bereikt door het begrip 
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elektronische diensten uit te breiden zodat meer (interne)diensten onder de reikwijdte van 
het begrip vallen. 
 

4 Digitalisering en een bredere toepassing van het 
bestemmingslandbeginsel 
 

Zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet, speelt in de huidige maatschappij de digitalisering een 
steeds belangrijkere rol. De maatschappij en daarbij behorende dienstverlening verandert 
continue en maakt een exponentiele groei door. De vraag is of de huidige btw wet- en 
regelgeving hier voldoende op is afgestemd. In beginsel kunnen wetten, en met name de 
daarbij behorende interpretatie, dynamisch worden uitgelegd. De rechtspraak zou met een 
dynamische uitleg van de wet de huidige btw ‘problemen’ op kunnen lossen. Toch lijkt dit niet 
voldoende te zijn en is het wellicht goed om te kijken naar een wijziging van wet- en 
regelgeving of het inzetten van bestaande instrumenten om praktische problemen, welke 
door de rechtspraak niet zijn op te lossen, te voorkomen. Eén van deze instrumenten is het 
invoeren van het bestemmingslandbeginsel. In de vorige paragraaf hebben we gezien dat 
het bestemmingslandbeginsel, die als uitzondering op de hoofdregel voor een aantal 
specifieke diensten geldt, voor belastingdiensten een instrument is om hedendaagse ‘tax 
evasion’ (uitholling van de belastinggrondslag) tegen te gaan. Ook in de zaken met 
betrekking tot de vermakelijke chatsessies en erotische webcamsessies zet de Nederlandse 
Belastingdienst tevergeefs dit middel in om btw-heffing op de verrichte diensten te 
verzekeren. 
 
In de rechtspraak van het HvJ zien we zo nu en dan ook een opmerking waaruit valt op te 
maken dat het HvJ ook het bestemmingslandbeginsel prefereert. Zo wordt in 
rechtsoverweging 39 en 57 van de zaak Welmory46 door het HvJ gesteld dat voor artikel 44 
Btw-Richtlijn (plaats van dienst) geldt dat de plaats van diensten die worden verricht voor 
belastingplichtigen niet langer wordt bepaald vanuit het perspectief van de belastingplichtige 
dienstverrichter, maar vanuit dat van de belastingplichtige afnemer van de diensten. Dit lijkt 
te impliceren dat de rol van de afnemer belangrijker wordt. De plaats van verbruik lijkt 
hiermee door het HvJ als belangrijker te worden ervaren. Of dit ook de bedoeling is van het 
HvJ zullen we in de toekomst moeten ondervinden. Het invoeren van het 
bestemmingslandbeginsel voor B2C transacties zou in elk geval een goede stap zijn richting 
het doel van de btw: zo veel mogelijk belasting heffen binnen een solide en werkbaar 
systeem. 
 
Een definitief btw-systeem dat aansluit bij het bestemmingslandbeginsel zou uitkomst 
moeten bieden aan de digitaliserende economie. 
 
Volgens De la Feria47 kan een heffing op basis van het bestemmingslandbeginsel unilateraal 
worden ingevoerd. Vanhorick48 vraagt zich af of het bestemmingslandbeginsel wel de 
oplossing vormt en voorziet handhavingsproblemen en problemen met het vaststellen van de 
bestemming. Hij ziet betalingen als aanknopingspunt voor belastingheffing als een alternatief 
(follow the money). De la Feria is van mening dat het vaststellen van de bestemming niet 
zozeer verband houdt met het bestemmingslandbeginsel zelf, maar met de indicatoren die 
worden gebruikt om die bestemming vast te stellen. Uiteindelijk komt namelijk ook het follow 
the money principe neer op een heffing gebaseerd op het bestemmingslandbeginsel. Dit 

                                                
46 HvJ 16 oktober 2014, nr. C-605/12 (zaal Welmory).  
47 De la Feria, R.,Schippers, M.L., Verhaeren, C.E., Taxation in a digitising world, WFR 2017/249, 
2017.  
48 Idit. 
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principe is immers gebaseerd op het vaststellen van de locatie van de consument en dus op 
een heffing middels het bestemmingslandbeginsel. 
 
Ik kan mij vinden in de stelling van De la Feria dat het bestemmingslandbeginsel een goed 
instrument is om in te zetten in de huidige digitaliserende economie. Vanhorick stelt 
daarnaast dat de productieketen zal verdwijnen door de komst van bijvoorbeeld 3D-printers. 
Ik ben het met Vanhorick eens dat de productieketen significant ingekort zal worden. 
Daarnaast kunnen er mogelijk geringe praktische drempels ontstaan bij de invoering van het 
bestemmingslandbeginsel. Dit weegt echter naar mijn mening niet op tegen de praktische 
voordelen die het bestemmingslandbeginsel met zich meebrengt.  
 
In de volgende paragraaf zal ik uiteenzetten of het criterium “geringe mate van menselijk 
ingrijpen” in het kader van de invoering van het bestemmingslandbeginsel breder zou 
moeten worden toegepast bij B2C transacties, de MOSS nader uitwerken vanuit een 
oogpunt van een bredere toepassing van het bestemmingslandbeginsel en bespreken of de 
toepassing van het bestemmingslandbeginsel ertoe leidt dat diensten worden belast in het 
land van verbruik. Tenslotte zal ik kort het recente voorstel met betrekking tot de invoering 
van nieuwe regels voor B2C e-commerce behandelen.  
  

4.1 Uitbreiding begrip elektronische dienst en mate van menselijk ingrijpen 
 
In de vorige paragrafen heb ik een aantal praktische moeilijkheden besproken waarmee 
belastingdiensten en belastingplichtigen te maken kunnen krijgen. Dergelijke moeilijkheden 
zouden mogelijk, mede, opgelost kunnen worden door het invoeren van het 
bestemmingslandbeginsel voor (digitale) B2C transacties. Hierbij is dan van belang dat 
onder andere het vereiste om te kwalificeren als een elektronische dienst, de geringe mate 
van menselijk ingrijpen, in te perken. In de huidige Uitvoeringsverordening49 is, om te kunnen 
spreken van een elektronische dienst, vereist dat slechts in geringe mate sprake is van 
menselijk ingrijpen en dat de dienst zonder informatietechnologie niet kan worden verricht.  
 
Daarnaast zou men ervoor kunnen pleiten om alle B2C online diensten als een elektronische 
dienst aan te merken, tenzij kan worden aangetoond dat dit anders is of er evident geen 
sprake is van een elektronische dienst. Op dit moment geldt dat een dienst als elektronische 
dienst kan kwalificeren als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. In dat kader is een 
lijst opgesteld van de diensten die specifiek niet kwalificeren als elektronische diensten. Naar 
mijn mening zou dit proces omgedraaid moeten worden en zou een dienst over het internet 
in beginsel als een elektronische dienst moeten kwalificeren, tenzij… 
 
Uitbreiding van de reikwijdte van dit begrip leidt ertoe dat meer diensten, waarvan nu in 
twijfel kan worden getrokken of de dienst een elektronische dienst is, als elektronische dienst 
wordt gekwalificeerd. De plaats van dienst van dergelijke diensten is zoals gezegd daar waar 
de dienst wordt geconsumeerd. Diensten belasten daar waar de consumptie plaats vindt is 
één van de grondslagen van het btw-stelsel.  
 
Het toepassen van het bestemmingslandbeginsel heeft als bijkomend voordeel dat 
concurrentie tussen EU en non-EU belastingplichtigen niet wordt verstoord. Hierbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan een Nederlandse BV die, tegen vergoeding, elektronisch 
nummers uitgeeft aan particulieren ten behoeve van identificatiedoeleinden in de financiële 
sector. Volgens de Belastingdienst valt het elektronisch uitgeven van deze nummers onder 
de hoofdregel van de plaats van dienst, zodat 21% Nederlands btw dient te worden 

                                                
49 Artikel 7, lid 1 van de Btw-uitvoeringsverordening. 
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berekend bij het uitreiken van een nummer aan bijvoorbeeld een Japanse particuliere 
afnemer (hoofdregel B2C transactie). Hiermee wordt de prijs van een dergelijke uitgifte 21% 
duurder dan een gelijke uitgifte door een in Japan gevestigde entiteit aan een Nederlandse 
(of Canadese) particulier. De Nederlandse BV wordt hiermee benadeeld in haar 
concurrentiepositie. Los van de constatering dat de uitgifte van dergelijke nummers onder 
elektronische diensten dient te vallen zodat de dienst daar is belast waar de afnemer is 
gevestigd (btw verlegd), heeft het invoeren van het bestemmingslandbeginsel voor 
grensoverschrijdende B2C transacties het bijkomend voordeel dat het concurrentieverstoring 
tegengaat. 
 
Ook de Commissie lijkt steeds meer voorkeur te willen geven aan een modernisering van 
grensoverschrijdende B2C transacties (zie ook paragraf 4.3.1). Zo geeft zij in haar voorstel 
van 1 december 201650 aan dat grensoverschrijdende B2C e-commerce handel aan 
modernisering toe is. Met de invoering van de MOSS is dat een stap in de goede richting. In 
haar voorstel geeft de Commissie aan dat zij zich bewust is van de administratieve lasten die 
de MOSS meebrengt brengt voor het midden- en kleinbedrijf (“MKB”). Om die reden stelt zij 
voor om bij de levering van telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepen, 
afstandsverkopen en elektronische diensten, de plaats van dienst van de afnemer vast te 
stellen met slechts één bewijsstuk in plaats van drie bewijsstukken. Het gebruik van deze 
versoepeling is echter alleen bestemd voor ondernemers met een maximale omzet uit deze 
diensten van EUR 100.000 per jaar.  
 
De Commissie lijkt de invoering van de MOSS als een succes te ervaren en open te staan 
voor een verbetering van het systeem. Zouden we de MOSS kunnen gebruiken bij de 
invoering van het bestemmingslandbeginsel bij grensoverschrijdende B2C transacties in 
geval van uitbreiding van de reikwijdte van het begrip elektronische diensten? Naar mijn 
mening is de MOSS een goed instrument om in te zetten bij een bredere toepassing van het 
bestemmingslandbeginsel op diensten. 

4.2 Toepassing van de MOSS 
 
Bij de uitbreiding van de reikwijdte van het begrip elektronische diensten is het evident dat 
meerdere diensten onder het begrip zullen vallen. De afnemers van deze diensten kunnen 
overal gevestigd zijn. Om te voorkomen dat de dienstverlener (ondernemer) zich voor btw-
doeleinden dient te registreren in 28 EU lidstaten, is de MOSS-regeling ingevoerd. Middels 
de MOSS kunnen ondernemers btw op B2C transacties inhouden en deze afdragen via een 
online portaal in één EU-lidstaat. Btw-registratie in alle lidstaten is dan ook niet noodzakelijk. 
  
Er bestaan twee MOSS-regelingen, een EU-variant en een non-EU variant. Om in 
aanmerking te komen voor de MOSS dient te worden voldaan aan één van de volgende 
voorwaarden: 
 
EU-variant: 

- De ondernemer heeft een hoofdvestiging in de lidstaat waarin hij zich wil 
registreren. 

- De hoofdvestiging van de ondernemers is buiten de EU gevestigd, maar de 
ondernemer heeft een vaste inrichting in de lidstaat waarin hij zich wil registreren. 
 

Niet-EU variant: 

                                                
50 European Commission 1 December 2016, proposal for amending implentation regulation (EU) no. 
282/2011, 14821/16, 2016.  
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- De ondernemer heeft geen hoofdvestiging in de lidstaat waarin hij zich wil 
registreren. 

- De ondernemer heeft geen vaste inrichting in de lidstaat waarin hij zich wil 
registreren. 

- De ondernemer is in de EU niet geregistreerd voor de btw. 
 
Bovenstaande voorwaarden zijn voldoende specifiek, eenvoudig toe te passen en zien op 
zowel EU als non-EU ondernemers. Naar mijn mening zouden de voorwaarden daarom 
kunnen blijven gelden indien het begrip elektronische diensten wordt uitgebreid. Dit maakt 
het voor zowel EU als niet-EU ondernemers gemakkelijk om btw in rekening te brengen en 
deze af te dragen aan de lidstaat waar de dienst wordt verbruikt.  
 

4.3 Recente ontwikkelingen op het gebied van het bestemmingslandbeginsel 
 
Dat er een breed draagvlak lijkt te zijn voor de invoering van het bestemmingslandbeginsel, 
blijkt uit twee recente ontwikkelingen. Zo is op 5 december 2017 tijdens een zitting van de 
Raad Economische en Financiële Zaken (“ECOFIN”) een regeling overeengekomen met 
betrekking tot e-commerce handel51. Daarnaast heeft Facebook op 12 december 2017 
aangekondigd maatregelen te nemen zodat zij btw kan afdragen in het land waar zij haar 
inkomsten genereert52. Dit zijn belangrijke stappen om te komen tot een definitief btw-stelsel 
op basis van het bestemmingslandbeginsel.  

4.3.1 E-commerce handel 
 
Tijdens de zitting van de ECOFIN op 5 december 2017 is besloten een aantal maatregelen 
te nemen ter bevordering van de btw-regeling ten aanzien van online ondernemingen. De 
maatregelen houden het volgende in.  
 

4.3.1.1. Drempelbedrag 
 
Vanaf 1 januari 2019 zal een drempelbedrag van EUR 10.000 gelden voor ondernemingen 
die online grensoverschrijdend goederen verkopen of elektronische diensten verrichten. 
Prestaties tot EUR 10.000 zullen worden aangemerkt als lokaal verrichte diensten of 
geleverde goederen. Dit betekent dat alleen rekening dient te worden gehouden met lokale 
btw-regels die gelden in het land van de presterende ondernemer. Hiervan zal volgens de 
Commissie met name het MKB profiteren.  
 
Daarnaast wordt het vanaf 1 januari 2019 voor ondernemingen die elektronische diensten 
verrichten tot een bedrag van EUR 100.000 eenvoudiger om de plaats van de afnemers aan 
te tonen. Waar zij nu drie bewijsstukken nodig hebben om de vestigingsplaats van de 
afnemer te bepalen, wordt dat per 1 januari 2019 één bewijsstuk.  
 
 
 
 

4.3.1.2. Online platformen aansprakelijk voor de btw-heffing 
 

                                                
51 Bijvoorbeeld http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm, 2017. 
52 Bijvoorbeeld https://newsroom.fb.com/news/2017/12/moving-to-a-local-selling-model/, 2017. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm
https://newsroom.fb.com/news/2017/12/moving-to-a-local-selling-model/
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Voor het eerst in de geschiedenis van het btw-stelsel worden online platformen 
verantwoordelijk voor een juiste inning en afdracht van de btw op prestaties die door non-EU 
ondernemers, via deze online platformen, worden verricht aan EU afnemers.  
 

4.3.1.3. Uitbreiding reikwijdte MOSS 
 
Per 1 januari 2021 zal de MOSS, welke nu geldt voor elektronische diensten, breder kunnen 
worden toegepast. Zo zullen bijvoorbeeld ondernemer die langeafstandsverkopen doen 
gebruik kunnen maken van de MOSS. 

4.3.1.4. Afschaffing vrijstelling voor kleine zendingen 
 
De vrijstelling voor invoer van zendingen met een waarde van maximaal EUR 22 zal per 1 
januari 2021 worden afgeschaft. Deze regeling verstoort de concurrentie tussen EU en non-
EU ondernemers. Daarnaast is gebleken dat misbruik wordt gemaakt van deze vrijstelling 
door zendingen met een hogere waarde te labelen met een waarde van maximaal EUR 22.  
 
In de toekomst kan voor het aangeven van de btw over de invoer van dergelijke zendingen 
gebruik worden gemaakt van de MOSS.  
 
Bovengenoemde maatregelen hebben een verbetering van het btw-stelsel tot gevolg en 
passen beter bij de huidige digitalisering van de economie. Uit de maatregelen blijkt dat het 
bestemmingslandbeginsel terrein begint te winnen en dat hierbij de MOSS een belangrijk 
instrument zal worden.  
 

4.3.2 Facebook en bestemmingslandbeginsel 
 
Op 12 december 2017 maakte Facebook bekend dat zij zal overstappen van een central 
selling model naar een local selling model. Het bedrijf zal haar advertentie-inkomsten niet 
meer rapporteren via haar hoofdkwartier in Dublin, maar de omzet daar aangeven waar deze 
wordt gegenereerd. In btw-termen kunnen we zeggen dat Facebook voortaan de btw op de 
door haar verrichte diensten daar aangeeft waar deze diensten daadwerkelijk worden 
verbruikt. Dit betekent dat Facebook zal overstappen naar het bestemmingslandbeginsel. 
Omdat advertentie-diensten vallen onder de B2B regels en nu ook zijn belast in het land 
waar de afnemer (veelal ondernemer) is gevestigd, zal dit echter een geringe impact hebben 
op de btw-afdracht van Facebook. De (geringe) impact komt voort uit verrichte advertentie-
diensten aan bijvoorbeeld passieve holdingmaatschappijen die EU advertentie-diensten 
inkopen voor het hele concern (en deze kosten niet doorbelasten) of fondsen die geen 
economische activiteiten verrichten voor de btw en derhalve niet als ondernemer 
kwalificeren. De vraag is of andere grote techbedrijven (zoals Google en Amazon) het 
voorbeeld van Facebook zullen volgen.  
 
Vanuit het oogpunt van de omzetbelasting is het toepassen van het 
bestemmingslandbeginsel door Facebook een goede (al dan niet symbolische) stap 
aangezien Facebook btw zal gaan afdragen in het land waar het verbruik van haar diensten 
plaats vindt. Vanuit de belangen van de belastingplichtige is dit mogelijk een minder 
aantrekkelijke stap (omdat vestiging in een jurisdictie waar een relatief laag btw-tarief van 
toepassing is niet meer relevant zal zijn). In elk geval laat Facebook hiermee zien dat ook 
grote bedrijven in staat zijn om zelfstandig het bestemmingslandbeginsel toe te passen 
zonder dat hier enig wetgeving of rechter bij betrokken is. Facebook neemt hierbij het 
voortouw en conformeert zich aan de maatschappelijke vraag om diensten daar te belasten 
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waar deze worden verbruikt, hoe klein de impact hiervan in de praktijk ook zal zijn. 
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5. Conclusie 
 
De plaats van dienst regels zijn recentelijk ingrijpend gewijzigd. Daar waar in de Tweede 
Richtlijn het bestemmingslandbeginsel een sterke rol speelde, werd dit begrip met de 
introductie van de Zesde Richtlijn losgelaten. Gelet op de huidige ontwikkelingen en 
digitalisering van de economie lijkt het gewenst en noodzakelijk om toch weer het 
bestemmingslandbeginsel bij B2C (digitale) dienstverlening toe te passen. Het huidige btw-
stelsel met betrekking tot de grensoverschrijdende B2C diensten voor met name 
“ongrijpbare” digitale (internet)diensten lijkt namelijk tekort te schieten de (internet)economie 
zich niet eenvoudig laat belasten. Om die reden zou het een goede ontwikkeling zijn om voor 
dit type diensten ook het bestemmingslandbeginsel toe te passen. Voor goederen is dit al 
geregeld (met uitzondering van afstandsverkopen, onder de drempelbedragen). Bij de 
levering van goederen geldt namelijk een drempel zodat administratieve lasten voor 
(kleinere) belastingplichtigen beperkt blijven. Om te voorkomen dat deze kleinere 
belastingplichtigen al bij één enkele levering zich in een andere lidstaat moeten registreren 
geldt dat onder de drempelbedragen geen registratie noodzakelijk is. Tot aan de 
drempelbedragen per land mag lokale btw in rekening worden gebracht. Boven de 
drempelbedragen dient wel het btw-tarief van het land van de afnemer in rekening te worden 
gebracht. 
 
De huidige digitale economie vraagt naar mijn mening om een bredere toepassing van het 
bestemmingslandbeginsel voor (digitale) B2C diensten om zo grip te kunnen krijgen op de 
steeds groter wordende aantal digitale spelers op de markt. De invoering van het 
bestemmingslandbeginsel sluit niet alleen aan bij de doel en strekking van de 
omzetbelasting, namelijk middels een zo groot mogelijke grondslag btw heffen op het 
verbruik van consumenten, maar is ook een goed instrument om grip te (kunnen) krijgen op 
de digitale ontwikkelingen.  
 
Een goede stap is al gezet middels de invoering van het bestemmingslandbeginsel voor 
telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten. Bij 
deze diensten wordt al btw geheven daar waar de dienst wordt verbruikt. Om de plaats van 
de afnemer te bepalen zijn al verschillende mogelijkheden bedacht (denk bijvoorbeeld aan 
het IP-adres van de afnemer, de lidstaat waar de bankrekening of creditcard is geregistreerd 
of het adres van de afnemer). In combinatie met de invoering van de MOSS lijkt dit een goed 
werkend systeem te zijn geworden. 
 
Naar mijn mening is het nu tijd om deze begrippen, met name de definitie van elektronische 
diensten, voor grensoverschrijdende B2C diensten uit te breiden en het 
bestemmingslandbeginsel breder toe te passen. Hierbij werkt de aard van de diensten door 
in de voorwaarden die worden gesteld aan het begrip elektronische diensten. Alleen de 
voorwaarde met betrekking tot de menselijke tussenkomst lijkt hier niet in te passen. Deze 
voorwaarde zou daarom geschrapt kunnen worden of beperkte invloed moeten hebben.  
 
Tegelijkertijd zou de reikwijdte van de MOSS kunnen worden uitgebreid om ondernemers 
een eenvoudiger systeem te bieden door middel waarvan deze ondernemers belasting 
kunnen afdragen. Deze combinatie van het uitbreiden van het bestemmingslandbeginsel 
voor digitale diensten over het internet (bijvoorbeeld door de uitbreiding van de definitie van 
elektronische diensten) in combinatie met de uitbreiding van de reikwijdte van de MOSS 
biedt mijns inziens een goede en stabiele oplossing voor de toekomst. Met deze 
maatregelen zullen overheden meer grip krijgen op de digitaliserende economie en kan 
worden verzekerd dat belasting wordt afgedragen, en ook behouden, in het land waar het 
verbruik van deze digitale, grensoverschrijdende B2C diensten plaatsvindt. Op deze manier 
zal de btw het de komende 20 jaar ook overleven en zal Wolf over 20 jaar nogmaals kunnen 
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terugkijken en tot de conclusie komen dat de btw het in de nog verder gedigitaliseerde 
economie tóch heeft kunnen overleven53.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 Wolf, R.A., boek 1001/26, “Ode aan Bart: liber amicorum aangeboden aan Bart van Zadelhoff ter 
gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Belastingrecht aan de rijksuniversiteit Groningen: Heeft 
de btw het gered met telecom en internet?”. Zie ook paragraaf 1.2. 
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