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1. Inleiding 
 
Op 10 november 2016 wees het Hof van Justitie het Baŝtová arrest.1 Naar aanleiding van dit 
arrest is er in de praktijk onduidelijkheid ontstaan over de btw-behandeling van diensten 
waarbij de te ontvangen vergoeding afhankelijk is van een bepaald te behalen resultaat. 
Hierbij kan gedacht worden aan sporters die prijzengeld ontvangen wanneer zij een 
bepaalde plaats in een wedstrijd behalen, maar ook aan juridische diensten die worden 
verleend waarbij alleen een vergoeding wordt verschuldigd op het moment dat de diensten 
leiden tot het winnen van een rechtszaak. Voordat het Baŝtová arrest werd gewezen, werden 
dergelijke prestaties tegen een resultaatafhankelijke vergoeding over het algemeen als btw-
belaste prestaties behandeld. Echter, na het Baŝtová arrest is het onduidelijk of dergelijke 
prestaties nog belast moeten worden met btw. 
 
Deze verhandeling heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre er sprake is van een dienst 
onder bezwarende titel indien het verschuldigd worden van een vergoeding afhankelijk is van 
een bepaald te behalen resultaat. Zowel voor ondernemers die prestaties verrichten tegen 
een resultaatafhankelijke vergoeding als voor afnemers van dergelijke prestaties is het van 
belang duidelijkheid te krijgen over de vraag wanneer dergelijke prestaties belast zijn met 
btw.  
 
De probleemstelling zal ik onderzoeken aan de hand van een literatuuronderzoek. Daarvoor 
zal ik in hoofdstuk 2 eerst het relevante rechtskader bespreken, waarna ik in hoofdstuk 3 in 
zal gaan op de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie met betrekking tot de dienst 
onder bezwarende titel. Daarbij zal ik de voorwaarden uiteenzetten wanneer er sprake is van 
een dienst onder bezwarende titel in de zin van de Btw-richtlijn. In hoofdstuk 4 zal ik op basis 
van een analyse van het Baŝtová arrest nagaan of het arrest in lijn is met de eerdere 
jurisprudentie van het Hof van Justitie. Daarbij zal ik ook bekijken hoe het Baŝtová arrest zich 
verhoudt tot de kenmerken van de btw. In hoofdstuk 5 zal ik nader ingaan op enkele veel 
voorkomende no cure no pay situaties waarvoor het Baŝtová arrest gevolgen zou kunnen 
hebben in de praktijk. 
 
In de conclusie zal ik aan de hand van de deelconclusies aangeven wanneer er sprake is 
van een dienst onder bezwarende titel indien het verschuldigd worden van een vergoeding 
afhankelijk is van een bepaald te behalen resultaat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 HvJ 10 november 2016, C-432/15 (Baŝtová). 
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2. Rechtskader 
 

2.1 Btw-richtlijn 
 
Op grond van artikel 1, lid 2 van de Btw-richtlijn is de btw een algemene verbruiksbelasting 
welke op goederen en diensten wordt geheven binnen elke schakel in een productieketen. 
Bij elke handeling wordt de btw berekend over de prijs van het goed of de dienst volgens het 
van toepassing zijnde tarief. Deze btw is verschuldigd onder aftrek van de btw welke in een 
eerder stadium aan de ondernemer in rekening is gebracht, voor zover deze toerekenbaar is 
aan de belaste handelingen. Daardoor drukt er uiteindelijk alleen btw over de door de 
ondernemer toegevoegde waarde.  
 
De btw is een indirecte belasting, wat betekent dat de ondernemer die presteert de 
verschuldigde btw voldoet aan de Belastingdienst en niet degene op wie de belasting drukt. 
 
Op grond van artikel 2, lid 1, sub a en c van de Btw-richtlijn is de levering van goederen en 
diensten die binnen het grondgebied van een lidstaat door een als zodanig handelende 
belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht, onderworpen aan de btw.  
 
Als belastingplichtige wordt beschouwd eenieder die zelfstandig een economische activiteit 
verricht, ongeacht op welke plaats en het oogmerk of resultaat van die activiteit, zo volgt uit 
artikel 9, lid 1 Btw-richtlijn. Uit dat artikel volgt ook dat economische activiteiten alle 
werkzaamheden van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter zijn, met inbegrip van de 
winning van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van vrije en daarmee gelijkgestelde 
beroepen. Daarnaast is de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er 
duurzaam opbrengst uit te verkrijgen ook een economische activiteit.  
 
Artikel 73 van de Btw-richtlijn bepaalt dat de maatstaf van heffing in beginsel alles omvat wat 
de leverancier of dienstverrichter voor zijn handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet 
verkrijgen van de zijde van de afnemer of van een derde.  
 
In deze verhandeling zal ik mij alleen richten op de uitleg van de dienst onder bezwarende 
titel. Daarmee laat ik dus buiten beschouwing wanneer er sprake is van een ‘economische 
activiteit’, een ‘belastingplichtige’ en ‘binnen het grondgebied van een lidstaat’. 
 

2.2 Neutraliteitsbeginsel 
 
Een belangrijk beginsel in de btw is het neutraliteitsbeginsel. De Btw-richtlijn bevat echter 
geen uitleg van dit beginsel. Het Hof van Justitie meent dat het neutraliteitsbeginsel een 
fundamenteel principe is wat ten grondslag ligt aan het gemeenschappelijke btw-stelsel en 
wat voortvloeit uit artikel 2 van de Btw-richtlijn. Het neutraliteitsbeginsel kan op twee 
manieren worden uitgelegd. Ten eerste betekent het neutraliteitsbeginsel dat de btw precies 
evenredig moet zijn aan de prijs van de goederen en diensten (stelselbeginsel). Dit houdt 
onder andere in dat de lengte van de productie of distributieketen geen effect mag hebben 
op het btw-bedrag dat uiteindelijk zal drukken op een goed of dienst, maar ook dat er geen 
sprake mag zijn van dubbele of niet-belasting. Dit wordt vooral bereikt via het recht op aftrek. 
Ten tweede houdt het neutraliteitsbeginsel in dat er sprake moet zijn van gelijke behandeling 
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(gelijkheidsbeginsel). Het gaat daarbij om de gelijke behandeling van gelijke goederen en 
diensten welke met elkaar in concurrentie treden.2 
 

2.3 Nederlandse wet 
 
Voor de volledigheid bespreek ik kort de in de Nederlandse wet geïmplementeerde relevante 
artikelen voor deze verhandeling. Op grond van artikel 1 van de Wet OB wordt 
omzetbelasting geheven ter zake van leveringen van goederen en diensten die door een 
ondernemer onder bezwarende titel worden verricht. Dit is de omzetting van artikel 2 van de 
Btw-richtlijn in de Nederlandse Wet OB. 
 
Artikel 7 bepaalt dat een ondernemer ieder is die een bedrijf zelfstandig uitoefent, waar ook 
het uitoefenen van een beroep onder wordt verstaan en de exploitatie van een 
vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Artikel 8 bepaalt de 
maatstaf van heffing. In beginsel wordt de belasting berekend over de vergoeding. De 
vergoeding is het totale bedrag dat in rekening wordt gebracht voor de levering of dienst 
exclusief de btw. Indien meer wordt voldaan dan in rekening is gebracht, is de vergoeding 
hetgeen is voldaan. 
 
De Nederlandse wetsartikelen blijven in deze verhandeling verder buiten beschouwing. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 A. van Doesum, H. van Kesteren & G.J. van Norden, Fundamentals of EU VAT Law, Kluwer Law 
International, 2016. 
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3. Prestaties onder bezwarende titel 
 
Zoals uit de Btw-richtlijn blijkt, kan een dienst alleen aan btw onderworpen worden wanneer 
deze onder bezwarende titel wordt verricht. Uit de Btw-richtlijn blijkt niet wanneer er sprake is 
van een dienst onder bezwarende titel. Het Hof van Justitie heeft in verschillende arresten 
uitleg gegeven aan dit begrip. In dit hoofdstuk zal ik de belangrijkste arresten van het Hof 
van Justitie in dit kader bespreken.  
 

3.1 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats3 
 
In dit arrest ging het om de Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats welke voor haar leden 
(aardappeltelers) aardappelen bewaarde in een koelhuis tegen betaling van een vergoeding. 
Elk aandeelbewijs dat een lid bezat, gaf de leden het recht dat een bepaalde hoeveelheid 
aardappelen in bewaring werd gehouden door de coöperatie. In de betreffende jaren was 
echter geen vergoeding in rekening gebracht en ontvangen. Het Hof van Justitie zette in dit 
arrest uiteen dat een dienst belastbaar is wanneer zij onder bezwarende titel wordt verricht, 
waarbij de belastinggrondslag bestaat uit al hetgeen als tegenwaarde voor die dienst wordt 
ontvangen. Er moet volgens het Hof van Justitie een rechtstreeks verband bestaan tussen 
de verrichte dienst en de ontvangen tegenwaarde. In dit geval is er geen rechtstreeks 
verband aanwezig, aangezien de waardedaling van de aandelen van de leden niet kan 
worden beschouwd als een vergoeding die wordt ontvangen door de coöperatie.  
 
Het Hof van Justitie legt ook nog uit dat de tegenwaarde die wordt ontvangen uitgedrukt 
moet kunnen worden in een geldbedrag en dat de tegenwaarde een subjectieve waarde is, 
aangezien de belastinggrondslag voor diensten de daadwerkelijk ontvangen tegenprestatie 
is. Daarom is een dienst waarvoor geen bepaalde subjectieve tegenwaarde wordt 
ontvangen, niet een “onder bezwarende titel” verrichte dienst en dus niet belastbaar. 
 

3.2 Hong-Kong Trade4 
 
In deze zaak ging het om de Hong-Kong Trade Development Council, welke organisatie 
gratis voorlichting en inlichtingen aan ondernemers gaf in Nederland over Hong Kong en de 
handelsmogelijkheden daar. De inkomsten van het kantoor in Amsterdam bestonden uit een 
vaste jaarlijkse bijdrage van de regering van Hong Kong en uit de opbrengst van een heffing 
van een percentage van de in Hong Kong ingevoerde en uitgevoerde goederen. 
 
Hoewel het arrest gaat over de vraag of sprake is van ondernemerschap, gaat het Hof van 
Justitie ook in op diensten onder bezwarende titel. Zo volgt uit de Tweede Richtlijn dat enkel 
diensten welke onder bezwarende titel door de belastingplichtige worden verricht aan de btw 
zijn onderworpen. Het Hof van Justitie stelt dat wanneer iemands werkzaamheden uitsluitend 
bestaan in het verschaffen van prestaties zonder directe tegenprestatie, een 
belastinggrondslag ontbreekt. Deze prestaties om niet zijn dus niet onderworpen aan de btw. 
Zo iemand moet gelijk worden gesteld met een eindverbruiker, aangezien de productie- en 
distributieketen bij hem ophoudt. Onder deze omstandigheden onderscheiden prestaties om 
niet zich naar hun aard van belastbare handelingen, die, in het kader van het btw-stelsel, 
veronderstellen dat een prijs of tegenwaarde is bedongen. 
 

                                                
3 HvJ 5 februari 1981, C-154/80 (Coöperatieve aardappelenbewaarplaats). 
4 HvJ 1 april 1982, C-89/81 (Hong-Kong Trade). 
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Het bezwarende karakter van de belastbare handelingen wordt bevestigd door het feit dat er 
voor economische bedrijvigheid van de belastingplichtigen sprake moet zijn van 
werkzaamheden die zijn verricht met het oog op het verkrijgen van een tegenwaarde of die 
met een tegenwaarde kunnen worden gecompenseerd, zo stelt het Hof van Justitie. 
Wanneer handelingen om niet worden verricht, vallen zij niet binnen het btw-stelsel, 
aangezien zij op grond van artikel 8 van de Tweede Richtlijn geen belastinggrondslag 
kunnen hebben. Dat dit bezwarende karakter noodzakelijk is, volgt ook uit artikel 12 van de 
Tweede Richtlijn, op grond waarvan iedere belastingplichtige die goederen levert en diensten 
verricht voor een andere belastingplichtige een factuur moet uitreiken, een boekhouding 
moet voeren die controle door de Belastingdienst mogelijk maakt, en elke maand een 
aangifte moet indienen waarin alle voor de berekening van de belasting benodigde gegevens 
voorkomen. 
 

3.3 Apple and Pear Development Council5 
 
In dit arrest ging het om de Apple and Pear Development Council welke als voornaamste 
taak had het maken van reclame, het voeren van promotieacties en de verbetering van de 
kwaliteit van in Engeland en Wales geproduceerde appels en peren. De Council is bevoegd 
de telers een jaarlijkse bijdrage op te leggen. Deze bijdrage is gekoppeld aan het met appel- 
en perenbomen beplante grondoppervlak. Met de bijdragen worden de kosten gedekt die de 
Council maakt bij de uitoefening van zijn taak. 
 
Volgens het Hof van Justitie houdt het begrip “diensten welke onder bezwarende titel worden 
verricht” in dat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de verrichte dienst en de 
ontvangen tegenwaarde. Aangezien de Council zich bezig houdt met de behartiging van de 
gemeenschappelijke belangen van de telers, komen de voordelen die uit de verrichte 
diensten voortvloeien ten goede aan de gehele betrokken sector. Er bestaat geen verband 
tussen de omvang van het voordeel dat individuele telers bij de dienstverlening van de 
Council hebben en het bedrag van de verplichte bijdragen. Bovendien zijn deze bijdragen 
een wettelijke verplichting en geen contractuele verplichting, die dienen te worden betaald 
ongeacht of de telers voordeel hebben bij een specifieke dienst van de Council. Daardoor is 
de bijdrage van de telers niet een tegenprestatie die in rechtstreeks verband staat met de 
voordelen die voor de individuele telers voortvloeien uit de werkzaamheden van de Council. 
De uitoefening van de werkzaamheden is daarom geen dienst die onder bezwarende titel 
wordt verricht volgens het Hof van Justitie. 
 

3.4 Tolsma6 
 
Tolsma exploiteert een draaiorgel, waarmee hij op de openbare weg muziek ten gehore 
brengt aan voorbijgangers. Sommige voorbijgangers gooien kleingeld in het hen 
voorgehouden geldbakje. Tolsma kan geen aanspraak maken op een vergoeding. Het Hof 
van Justitie oordeelt dat een belastinggrondslag voor een dienstverrichting bestaat in al 
hetgeen als tegenprestatie voor die dienst wordt ontvangen en dat een dienstverrichting 
enkel belastbaar is wanneer er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verrichte dienst 
en de ontvangen tegenprestatie. Een dienst wordt enkel onder bezwarende titel verricht en is 
dus enkel belastbaar wanneer tussen de verrichter en ontvanger van de dienst een 
rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld, en de door de 

                                                
5 HvJ 8 maart 1988, C-102/86 (Apple and Pear Development Council). 
6 HvJ 3 maart 1994, C-16/93 (Tolsma). 
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dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de 
ontvanger verleende dienst.  
 
De diensten van Tolsma voldoen niet aan deze voorwaarden volgens het Hof van Justitie. 
Wanneer iemand muziek ten gehore brengt op de openbare weg en daarvoor kleingeld van 
voorbijgangers ontvangt, kunnen deze ontvangsten niet worden geacht de tegenprestatie te 
zijn voor een aan die voorbijgangers verleende dienst, zo stelt het Hof van Justitie. Dit is in 
de eerste plaats omdat er geen overeenkomst tussen partijen bestaat en in de tweede plaats 
omdat er geen enkel noodzakelijk verband bestaat tussen de dienst en de betaling. De 
betaling hangt niet af van de muzikale prestatie. Sommige voorbijgangers gooien een 
betrekkelijk hoog bedrag in het bakje zonder stil te staan en andere blijven lange tijd luisteren 
zonder geld te geven. De betalingen zijn dus geheel vrijwillig en willekeurig. Dat Tolsma wel 
om een vergoeding vraagt en ook zekere bedragen ontvangt waarvan de hoogte niet 
bepaald of bepaalbaar is, doet hier niet aan af. 
 

3.5 Cibo Participations7 
 
Cibo is een holding die belangrijke participaties heeft in drie ondernemingen in de 
rijwielsector. Cibo heeft alle aan haar in rekening gebracht btw in aftrek gebracht, welke zag 
op diensten door derden in verband met de verwerving van de deelnemingen in haar 
dochterondernemingen. Cibo stelt aan haar dochterondernemingen tegen betaling 
deskundigen ter beschikking om in die dochterondernemingen algemene leidinggevende, 
administratieve, financiële, commerciële en technische functies op zich te nemen. 
 
Ten aanzien van de vraag of de inning van dividenden binnen de scope van de btw valt, stelt 
het Hof van Justitie dat dit niet het geval is. Door de omstandigheid dat het bedrag van het 
dividend voor een deel onvoorzienbaar is, en het recht op dividend enkel het gevolg is van 
het houden van deelnemingen, bestaat er tussen het dividend en een dienst, zelfs indien 
deze wordt verricht door een aandeelhouder die dit dividend ontvangt, niet het rechtstreekse 
verband dat noodzakelijk is om het dividend als de tegenprestatie voor de dienstverrichting 
te kunnen aanmerken. 
 

3.6 Town & County Factors8 
 
Town & County is vertegenwoordigend lid van een groep ondernemingen, waarvan één het 
spel “spot-the-ball” organiseerde. Op een foto van een moment in een voetbalwedstrijd is de 
bal onzichtbaar gemaakt en kunnen deelnemers middels het zetten van een kruisje op de 
foto raden waar de bal zich bevindt. De deelnemer met het kruisje dat het dichtst bij de 
plaats van de voetbal staat, wint de eerste prijs. Op de deelnameformulieren staan de 
spelregels waarin vermeldt staat dat de deelnemers ermee instemmen dat het spel voor de 
organisator slechts een ereschuld doet ontstaan. De organisator heeft echter nooit 
geweigerd de op het deelnameformulier vermelde prijzen uit te betalen. De prijzen werden 
betaald uit de ontvangen deelnamekosten. 
 
Het Hof van Justitie refereert aan het arrest Tolsma en herhaalt dat een dienst enkel onder 
bezwarende titel wordt verricht en dus slechts belastbaar is, 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 

                                                
7 HvJ 27 september 2001, C-16/00 (Cibo Participations). 
8 HvJ 17 september 2002, C-498/99 (Town & County Factors). 
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tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verleende dienst. Bij het spel in dit arrest 
worden volgens het Hof van Justitie tussen de organisator en de deelnemers over en weer 
prestaties uitgewisseld, waarbij de deelnamekosten de ontvangen vergoedingen zijn die de 
werkelijke tegenwaarde vormen voor de dienst die door de organisator aan de deelnemers 
wordt verleend. Wanneer beide partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de 
verplichting tot uitbetaling van een prijs niet in rechte kan worden afgedwongen, omdat er 
slechts een ereschuld ontstaat, dan vormt zo’n overeenkomst toch een rechtsbetrekking in 
de zin van Tolsma. In casu is er dus sprake van een dienst onder bezwarende titel, welke 
onderworpen is aan de btw. 
 

3.7 Saudaçor9 
 
Saudaçor verricht diensten van algemeen economisch belang voor de regio Azoren op het 
gebied van gezondheidszorg, zoals de planning en het beheer van de regionale 
gezondheidsdienst. In dit kader heeft Saudaçor met de regio Azoren 
programmaovereenkomsten gesloten. De regio betaalt op grond van deze overeenkomsten 
een vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de diensten en de dekking van de 
bedrijfskosten van Saudaçor. Het totaalbedrag dat op grond van deze overeenkomsten 
betaald zou worden, kan worden herzien wanneer het wegens een wijziging van de 
omstandigheden kennelijk ontoereikend zou zijn voor de uitvoering van de overeenkomsten.  
 
Eén van de vragen die voorlag bij het Hof van Justitie was of de activiteit van Saudaçor 
kwalificeert als een economische activiteit in de zin van de Btw-richtlijn. Het Hof van Justitie 
herhaalt dat er sprake is van een dienstverrichting onder bezwarende titel, wanneer er een 
rechtstreeks verband bestaat tussen die verrichting en de door de belastingplichtige 
daadwerkelijk ontvangen tegenprestatie. Een dergelijk rechtstreeks verband bestaat 
wanneer tussen de verrichter en de ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking bestaat in 
het kader waarvan over en weer prestaties worden uitgewisseld, en de door de 
dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de ten 
behoeve van de ontvanger verrichte dienst.  
 
In casu is de regio op grond van de overeenkomsten gehouden Saudaçor als tegenprestatie 
voor de diensten een vergoeding te betalen waarvan het bedrag in de overeenkomsten is 
vastgelegd. Er wordt geen afbreuk gedaan aan het rechtstreekse verband tussen de dienst 
en de tegenprestatie waarvan het bedrag vooraf volgens duidelijk afgebakende criteria wordt 
bepaald, wanneer de diensten permanent en ononderbroken worden verricht en de 
vergoeding niet wordt bepaald op basis van individuele prestaties, maar forfaitair op 
jaarbasis om de bedrijfskosten te kunnen dekken. Het rechtstreekse verband kan ook niet in 
twijfel worden getrokken door het feit dat de overeenkomsten clausules bevatten op grond 
waarvan de vergoeding kan worden aangepast, wanneer het wegens gewijzigde 
omstandigheden klaarblijkelijk ontoereikend is om de uitvoering van de overeenkomsten 
mogelijk te maken. Aan het rechtstreekse verband wordt evenmin afgedaan door het feit dat 
de activiteit van Saudaçor tot doel heeft uitvoering te geven aan een grondwettelijke 
verplichting. De activiteit van Saudaçor vormt dan ook een economische activiteit zo meent 
het Hof van Justitie. 
 
 
 

                                                
9 HvJ 29 oktober 2015, C-174/14 (Saudaçor). 
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3.8 Tussenconclusie 
 
Op basis van de hiervoor behandelde arresten van het Hof van Justitie, kan worden 
geconcludeerd dat sprake is van een dienst onder bezwarende titel wanneer een 
rechtstreeks verband bestaat tussen de dienstverrichting en de door de belastingplichtige 
daadwerkelijk ontvangen tegenprestatie. Een dergelijk rechtstreeks verband bestaat 
wanneer tussen de dienstverrichter en de ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking 
bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld. Daarbij moet de ontvangen 
vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormen voor de verleende dienst. De volgende drie 
elementen dienen dus aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een dienst onder 
bezwarende titel: 

1. een rechtsbetrekking tussen dienstverrichter en ontvanger; 
2. de uitwisseling van prestaties; en 
3. de vergoeding die de werkelijke tegenwaarde voor de dienst vormt. 

 
De tegenwaarde die wordt ontvangen moet uitgedrukt kunnen worden in een geldbedrag en 
deze tegenwaarde is een subjectieve waarde, aangezien de belastinggrondslag voor 
diensten de daadwerkelijk ontvangen tegenprestatie is. Indien diensten worden verricht 
zonder directe tegenprestatie, dan ontbreekt de belastinggrondslag en kan geen sprake zijn 
van een dienst onder bezwarende titel. 
 
Het rechtstreekse verband tussen de dienst en de tegenprestatie waarvan het bedrag vooraf 
volgens duidelijk afgebakende criteria wordt bepaald wordt niet verbroken, wanneer de 
diensten permanent en ononderbroken worden verricht en de vergoeding niet wordt bepaald 
op basis van individuele prestaties, maar forfaitair op jaarbasis om de bedrijfskosten te 
kunnen dekken. Het rechtstreekse verband kan ook niet in twijfel worden getrokken door het 
feit dat overeenkomsten clausules bevatten op grond waarvan de vergoeding kan worden 
aangepast, wanneer het wegens gewijzigde omstandigheden klaarblijkelijk ontoereikend is 
om de uitvoering van de overeenkomsten mogelijk te maken. Aan het rechtstreekse verband 
wordt evenmin afgedaan door het feit dat een activiteit tot doel heeft uitvoering te geven aan 
een grondwettelijke verplichting. 
 
Overigens leidt de situatie dat sprake is van een dienst onder bezwarende titel niet tot de 
conclusie dat ook altijd sprake is van een economische activiteit, zo volgt onder andere uit 
het arrest Gemeente Borsele.10 Wanneer er sprake is van een economische activiteit blijft 
echter buiten de reikwijdte van deze verhandeling. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 HvJ 12 mei 2016, C-520/14 (Gemeente Borsele). 
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4. Baŝtová arrest11 
 
Nu duidelijk is wanneer sprake is van een dienst onder bezwarende titel volgens het Hof van 
Justitie, zal ik in dit hoofdstuk het Baŝtová arrest bespreken en het arrest vergelijken met de 
in het voorgaande hoofdstuk besproken jurisprudentie en de kenmerken van het btw-
systeem. 
 

4.1  Analyse Baŝtová arrest  
 
Pavlína Baŝtová exploiteert een paardenrenstal waarin zij haar eigen paarden fokt en traint, 
evenals paarden van derden, die zij voorbereidt op wedrennen. Baŝtová ontvangt 
prijzengelden voor de rangschikking van haar eigen paarden bij aankomst in een wedren en 
een percentage van de prijzengelden dat zij als trainer ontvangt voor de rangschikking van 
de paarden van derden bij aankomst in een wedren. Daarnaast ontvangt Baŝtová betalingen 
door eigenaars van paarden voor de training van die paarden met het oog op hun deelname 
aan wedrennen, maar ook voor de kosten van hun stalling en voeding. 
 
De vraag die het Hof van Justitie dient te beantwoorden is of de terbeschikkingstelling van 
een paard door zijn btw-plichtige eigenaar aan een paardenwedrenorganisator met het oog 
op deelname van dat paard aan die wedren, een dienst onder bezwarende titel is. Daarbij 
dient beantwoord te worden of het prijzengeld ontvangen voor de rangschikking van het 
paard bij aankomst in de paardenwedren of de ontvangen dienst die bestaat in de 
mogelijkheid om het paard aan die wedren te doen deelnemen, een tegenprestatie voor deze 
dienst kan zijn. De overige vragen die in het arrest behandeld worden blijven buiten het 
bereik van deze verhandeling. 
 
Het Hof van Justitie herhaalt in rechtsoverweging 28 dat voor de kwalificatie van een dienst 
als een handeling onder bezwarende titel alleen vereist is dat een rechtstreeks verband 
bestaat tussen deze dienst en een door de belastingplichtige daadwerkelijk ontvangen 
tegenprestatie. Een dergelijk rechtstreeks verband bestaat wanneer tussen de verrichter en 
de ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking bestaat in het kader waarvan over en weer 
prestaties worden uitgewisseld, en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de 
werkelijke tegenwaarde vormt voor de ten behoeve van de ontvanger verrichte dienst. Deze 
overweging van het Hof van Justitie is geheel in lijn met de eerder besproken jurisprudentie 
van het Hof van Justitie. 
 
Onder verwijzing naar de arresten Tolsma12 en Cibo Participations13 stelt het Hof van Justitie 
in het Baŝtová arrest in rechtsoverweging 29 dat de omstandigheid dat het bestaan van een 
vergoeding onzeker is, volstaat om de rechtstreekse band tussen de ten behoeve van de 
ontvanger verrichte dienst en de vergoeding die eventueel wordt ontvangen, te verbreken. 
Dit is mijns inziens de belangrijkste rechtsoverweging van dit arrest naar aanleiding waarvan 
veel discussie is ontstaan in de praktijk.  
 
Het Hof van Justitie verwijst in dit kader naar rechtsoverweging 19 van het Tolsma arrest. In 
deze overweging meent het Hof van Justitie dat er geen sprake is van een dienst onder 
bezwarende titel ondanks “dat een muzikant om geld vraagt en inderdaad mag verwachten 
bepaalde bedragen te ontvangen doordat hij op de openbare weg muziek ten gehore brengt. 
Deze bedragen worden immers volstrekt vrijwillig en willekeurig gegeven, terwijl de hoogte 

                                                
11 HvJ 10 november 2016, C-432/15 (Baŝtová). 
12 HvJ 3 maart 1994, C-16/93 (Tolsma). 
13 HvJ 27 september 2001, C-16/00 (Cibo Participations). 
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ervan in de praktijk onmogelijk is vast te stellen.” In Tolsma wordt dus niet expliciet gezegd 
dat de omstandigheid dat het bestaan van een vergoeding onzeker is volstaat om het 
rechtstreekse verband te verbreken. Echter, op basis van het Baŝtová arrest lijkt nu dat het 
Hof van Justitie dit blijkbaar wel bedoeld heeft met deze rechtsoverweging. Het verschil 
tussen Tolsma en Baŝtová is echter dat er bij Tolsma geen sprake was van een 
overeenkomst en bij Baŝtová is deze overeenkomst er naar alle waarschijnlijkheid wel. 
Immers, Baŝtová stelt paarden ter beschikking aan de paardenwedrenorganisator om deel te 
nemen aan een wedren, waarbij de paardenwedrenorganisator gehouden is Baŝtová 
prijzengeld uit te keren indien één van haar paarden een goede rangschikking behaalt. 
Daardoor is het aannemelijk dat sprake is van een rechtsbetrekking tussen de 
paardenwedrenorganisator en Baŝtová. Daarbij zal ook afgesproken zijn welke bedragen 
gewonnen kunnen worden voor aanvang van de wedren. Bij Tolsma zijn echter geen 
afspraken gemaakt over bedragen die hij eventueel kan ontvangen, aangezien de bedragen 
volstrekt vrijwillig en willekeurig worden gegeven. Swinkels stelt in dat kader ook dat de 
onzekerheid bij Tolsma is dat hij nooit enige vergoeding kan afdwingen.14 De onzekerheid 
omtrent het prijzengeld bij een wedren is geheel anders, omdat de wedren gewonnen moet 
worden en de onzekerheid daarmee samenhangt. In het geval de wedren wordt gewonnen, 
dan is de winnaar zeker van het prijzengeld. 
 
Naast Tolsma verwijst het Hof van Justitie ook naar rechtsoverweging 43 van het arrest Cibo 
Participations. In deze overweging stelt het Hof van Justitie in het kader van de 
belastbaarheid van dividend het volgende. “Juist de omstandigheid dat het bedrag van het 
dividend voor een deel onvoorzienbaar is, en het recht op dividend enkel het gevolg is van 
het houden van deelnemingen, bestaat tussen het dividend en een dienst, zelfs indien deze 
wordt verricht door een aandeelhouder die dit dividend ontvangt, niet het rechtstreekse 
verband dat noodzakelijk is om het dividend als de tegenprestatie voor de dienstverrichting 
te kunnen aanmerken.” Hier stelt het Hof van Justitie wel expliciet dat de omstandigheid dat 
het feit dat de vergoeding onvoorzienbaar is er toe leidt dat er geen sprake is van een 
rechtstreeks verband tussen het dividend en de dienst. Echter, hier is ook van belang dat het 
recht op dividend enkel het gevolg is van het houden van deelnemingen. In 
rechtsoverweging 43 van het arrest Cibo Participations wordt verwezen naar het arrest 
Floridienne en Berginvest.15 Hierin oordeelt het Hof van Justitie dat het bedrag van het 
dividend gedeeltelijk afhangt van het toeval en het recht op dividend enkel afhangt van het 
houden van deelnemingen, waardoor tussen het dividend en de dienst geen rechtstreeks 
verband aanwezig is om het dividend als tegenprestatie van de dienstverrichting te kunnen 
aanmerken. In dit arrest gebruikt het Hof van Justitie het begrip ‘toeval’, wat mijns inziens 
een andere betekenis heeft dan het begrip ‘onvoorzienbaar’. Echter, het Hof van Justitie lijkt 
wel hetzelfde te bedoelen, namelijk dat het al dan niet ontvangen van dividend en de hoogte 
van een bedrag aan dividend onzeker is en afhankelijk is van andere factoren (zoals het 
behalen van winst) dan de verleende dienst. Dit blijkt eveneens uit de Engelse tekst van de 
twee arresten, waarin niet wordt gesproken over ‘toeval’ of ‘onvoorzienbaar’, maar “the 
dividend thus depends partly on unknown factors”. Dit komt overeen met de situatie in het 
Baŝtová arrest: of en welk bedrag aan prijzengeld wordt ontvangen is afhankelijk van andere 
onbekende factoren (het resultaat van het paard in de wedren) dan de terbeschikkingstelling 
van het paard aan de wedrenorganisator (de dienst). Hoewel de twee situaties op het eerste 
gezicht niet vergelijkbaar lijken, blijken de situaties in de kern vergelijkbaar door de onzekere 
vergoeding die afhankelijk is van andere onbekende factoren dan de dienst zelf die wordt 
verricht. Tot aan het Baŝtová arrest is de uitleg van Floridienne en Cibo echter altijd beperkt 
gebleven tot het uitkeren van dividend, nu blijkt echter dat de uitleg verder doorgetrokken 
kan worden naar andere situaties waarbij er sprake is van een onzekere factor. 

                                                
14 HvJ 10 november 2016, C-432/15, m.nt. J.J.P. Swinkels (Baštová). 
15 HvJ 14 november 2000, C-142/99 (Floridienne en Berginvest). 
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Overigens meent Van Bruggen dat het prijzengeld wel voorzienbaar is voor Baŝtová.16 Zij 
moet betalen om mee te doen aan de wedren en zal dat met name doen als zij een kans op 
prijzengeld maakt, zo stelt hij. Ik ben met Van Bruggen eens dat Baŝtová de paarden ter 
beschikking stelt omdat zij denkt kans te maken op het prijzengeld. Dit doet echter niet af 
aan het feit dat het onzeker is of prijzengeld wordt gewonnen en zo ja, hoe hoog dat bedrag 
is. Overigens is ook hier de vergelijking te trekken met dividend. Aandelen zullen over het 
algemeen worden gehouden om daar opbrengsten uit te verkrijgen. De vraag is echter of er 
opbrengsten worden ontvangen en zo ja, hoe hoog dat bedrag (dividend) zal zijn. Van 
Bruggen stelt eveneens dat de vergelijking met het Cibo arrest niet sterk is, omdat het 
prijzengeld niet enkel het gevolg is van het houden van de paarden, maar dat Baŝtová er 
juist haar bedrijf van heeft gemaakt om renpaarden te trainen die wedstrijden kunnen 
winnen. Het prijzengeld is inderdaad niet enkel het gevolg van het houden van de paarden. 
Het prijzengeld vloeit voort uit het resultaat in de wedren, waarin de training door Baŝtová 
een aandeel kan hebben. Maar in het geval van aandelen vloeit het dividend voort uit het 
resultaat van de deelneming, waarin de invloed van de aandeelhouder van belang kan zijn. 
Zoals ik hiervoor al schreef, de twee situaties van het uitkeren van dividend en het uitkeren 
prijzengeld voor plaatsing in een paardenwedren lijken op het eerste gezicht niet 
vergelijkbaar, maar in de kern vertonen de situaties toch overeenkomsten die in de zin van 
de btw van belang zijn. 
 
Het Hof van Justitie vervolgt het Baŝtová arrest in overweging 34 dat de 
terbeschikkingstelling van een paard door zijn belastingplichtige eigenaar aan de 
paardenwedrenorganisator (hierna: “terbeschikkingstelling”) erop neerkomt dat het paard 
aan een paardenwedren deelneemt waarvoor de eigenaar van dat paard inschrijf- en 
aanmeldingsgelden betaalt. De verrichte dienst door de paardenwedrenorganisator die erin 
bestaat dat de eigenaar de mogelijkheid krijgt om zijn paard aan de wedren te doen 
deelnemen is volgens het Hof van Justitie niet de daadwerkelijke tegenprestatie voor de 
terbeschikkingstelling, zo volgt uit rechtsoverweging 35. De vergoeding voor die dienst is 
immers de betaling van inschrijf- en aanmeldingsgelden die de daadwerkelijke tegenwaarde 
voor de deelname aan de wedren vormen. Daarnaast is het eventuele voordeel dat behaald 
wordt door de eigenaar van het paard door deelname, zoals de verhoging van de waarde 
van het paard bij een goede rangschikking of de reclameopbrengsten door de deelname, 
moeilijk kwantificeerbaar en onzeker. Dit voordeel kan dan ook geen tegenwaarde zijn voor 
de terbeschikkingstelling, zo stelt het Hof.  
 
Ik ben met het Hof van Justitie eens dat de betaling van inschrijf- en aanmeldingsgeld door 
de eigenaar van een paard de vergoeding en de daadwerkelijke tegenwaarde voor de 
deelname aan de wedren vormt. Dit is ook in overeenstemming met het arrest Town & 
County Factors.17 Aangezien er ook een rechtsbetrekking aanwezig is tussen de eigenaar en 
de organisator en er tevens prestaties worden uitgewisseld, zou hier sprake moeten zijn van 
een dienst onder bezwarende titel. Deze conclusie benoemt het Hof van Justitie niet expliciet 
in het Baŝtová arrest. Wel lijkt het Hof van Justitie te willen concluderen dat, aangezien er 
een tegenprestatie aanwezig is voor de deelname aan de wedren, deze dienst niet de 
tegenprestatie kan zijn voor de terbeschikkingstelling van het paard. Ofwel, wanneer een 
tegenprestatie aanwezig is voor een dienst, dan kan deze dienst niet de tegenprestatie 
vormen voor een andere dienst. Dit lijkt mij een logische conclusie in het licht van het btw-
systeem. In het geval dit wel mogelijk zou zijn, dan zou dit tot de conclusie kunnen leiden dat 
er dubbele heffing plaatsvindt. Immers, er zou btw geheven worden over het inschrijf- en 

                                                
16 G.J. van Bruggen, ‘Prijzengelden buiten de btw: winnen is belangrijker van meedoen (deel 1)’, Btw 
Brief 2017/10.  
17 HvJ 17 september 2002, C-498/99 (Town & County Factors). 
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aanmeldingsgeld als zijnde de vergoeding voor de deelname aan de wedren. Daarnaast zou 
over de deelname aan de wedren btw geheven moeten worden indien dit de tegenprestatie 
zou zijn voor de terbeschikkingstelling. Om de tegenprestatie uit te drukken in een 
geldbedrag, kom je dan weer uit bij het inschrijf- en aanmeldingsgeld, waarover dan dus in 
feite twee keer btw geheven zou worden. Dit is in strijd met het neutraliteitsbeginsel 
(stelselbeginsel). De conclusie van het Hof van Justitie in dit kader is dan ook in lijn met het 
neutraliteitsbeginsel.  
 
In het oordeel van het Hof van Justitie dat de verhoging van de waarde van het paard of de 
reclameopbrengsten eveneens niet de tegenwaarde kunnen zijn voor de 
terbeschikkingstelling kan ik mij ook vinden. Dit eventuele voordeel wat kan voortvloeien uit 
de rangschikking van het paard bij de wedren is meer een gevolg hiervan, dan aan te wijzen 
als een tegenprestatie. Tevens hangt dit voordeel meer samen met de uitslag van de wedren 
dan met de terbeschikkingstelling van het paard aan de organisator. De enkele 
terbeschikkingstelling van het paard leidt immers niet tot een verhoging van de waarde van 
het paard of reclameopbrengsten. Daarnaast bleek in het arrest Coöperatieve 
Aardappelenbewaarplaats dat de waardedaling van de aandelen van de leden niet kan 
worden beschouwd als een vergoeding die wordt ontvangen door de coöperatie. Dit leidt 
mijns inziens tot de conclusie dat de waarde verhoging van het paard ook niet aangemerkt 
kan worden als een vergoeding die wordt ontvangen door de eigenaar van het paard. 
 
In rechtsoverwegingen 36 tot en met 38 komt het Hof van Justitie tot de conclusie dat er 
geen daadwerkelijke tegenprestatie is voor de terbeschikkingstelling, wanneer er geen 
deelnamegeld of enige andere vergoeding betaald wordt voor de terbeschikkingstelling en 
wanneer alleen de eigenaars van de paarden met een goede rangschikking bij aankomst in 
de wedren prijzengeld ontvangen. Het is namelijk het feit dat een bepaald resultaat wordt 
behaald na afloop van de wedren wat leidt tot de betaling van prijzengeld en niet de 
terbeschikkingstelling. Ook indien de wedrenorganisator zich ertoe verbonden zou hebben 
een vast en op voorhand bekend bedrag aan prijzengeld toe te kennen, het prijzengeld kan 
slechts worden verkregen indien een bijzondere prestatie wordt neergezet en wanneer in 
zekere zin alle omstandigheden meevallen. Het Hof van Justitie meent dat die toevalligheid 
uitsluit dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de terbeschikkingstelling en het 
ontvangen van het prijzengeld. Daarnaast stelt het Hof van Justitie in rechtsoverweging 38 
dat wanneer het prijzengeld de daadwerkelijke tegenprestatie zou vormen voor de 
terbeschikkingstelling, de terbeschikkingstelling als belastbare handeling wordt aangemerkt 
afhankelijk van het resultaat dat het paard behaald in de wedren. Dit zou strijdig zijn met de 
vaste rechtspraak van het Hof, op grond waarvan het begrip ‘dienst’ een objectief begrip is 
dat niet afhangt van het oogmerk of het resultaat van de betrokken handelingen, zoals ook 
volgt uit het arrest Newey18 waar het Hof van Justitie naar verwijst.  
 
In het geval er deelnamegeld wordt betaald door de wedrenorganisator ongeacht de 
rangschikking van het paard bij aankomst in de wedren, dan is er wel sprake van een directe 
tegenprestatie en dient de terbeschikkingstelling als een dienst onder bezwarende titel 
beschouwd te worden volgens het Hof van Justitie (rechtsoverweging 39).  
 
Het dictum van dit arrest luidt dan ook als volgt: 

“Gelet op wat voorafgaat, dient op de eerste vraag, onder a) en b), te worden 
geantwoord dat artikel 2, lid 1, onder c), van de btw-richtlijn aldus moet worden 
uitgelegd dat de terbeschikkingstelling van een paard door zijn btw-plichtige eigenaar 
aan de organisator van een paardenwedren met het oog op deelname van dat paard 
aan die wedren, geen dienst onder bezwarende titel is in de zin van die bepaling, 

                                                
18 HvJ 20 juni 2013, C-653/11 (Newey). 
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wanneer die terbeschikkingstelling niet ertoe leidt dat deelnamegeld of een andere 
directe vergoeding wordt betaald en wanneer enkel de eigenaars van een paard met 
een goede rangschikking bij aankomst in de wedren prijzengeld ontvangen, ook al is 
dat op voorhand bepaald. Een dergelijke terbeschikkingstelling van een paard vormt 
echter wel een dienst onder bezwarende titel wanneer de organisator een vergoeding 
uitbetaalt onafhankelijk van de rangschikking van het betrokken paard bij aankomst in 
de wedren.” 

 
De AG oordeelde in het kader van dit arrest wel dat er sprake is van een rechtstreeks 
verband tussen de terbeschikkingstelling van het paard en het prijzengeld.19 De AG was van 
mening dat het prijzengeld wat de eigenaar van het paard ontvangt een tegenprestatie is 
voor de bijzondere prestatie van het paard in de wedren, welke het evenement heeft verrijkt 
door het interessanter en waardevoller te maken. Op die manier kan de wedrenorganisator 
meer publiek aantrekken, maar ook bijvoorbeeld sponsors en adverteerders interesseren. 
Daardoor is er volgens de AG een rechtstreeks verband tussen de dienst en het prijzengeld. 
Daarnaast stelt de AG dat het feit dat niet iedere eigenaar prijzengeld ontvangt voor zijn 
dienst en het prijzengeld afhankelijk is van het resultaat van de wedren, er niet voor zorgt dat 
er geen rechtstreeks verband is. De AG hecht dus niet een dermate groot belang aan de 
onzekerheid van de vergoeding dat daardoor het rechtstreekse verband tussen de dienst en 
het prijzengeld wordt verbroken. Daarbij verwijst de AG ook naar het Saudaçor20 arrest, op 
grond waarvan de AG stelt dat de omstandigheid dat het bedrag van de tegenprestatie kan 
variëren niet afdoet aan het rechtstreekse verband. De verwijzing naar Saudaçor is mijns 
inziens niet geheel zuiver, omdat het hierbij ging om vaste vergoedingen voor diensten 
waarbij in de overeenkomsten clausules waren opgenomen op grond waarvan de vergoeding 
kon worden aangepast wanneer het op grond van gewijzigde omstandigheden ontoereikend 
was om de uitvoering van de overeenkomsten mogelijk te maken (de kosten konden niet 
gedekt worden). Dit is naar mijn mening een andere situatie, aangezien hier wel een vaste 
vergoeding is overeengekomen, maar deze enkel in een bepaalde situatie aangepast zou 
kunnen worden. Bij het prijzengeld is helemaal niet zeker of er überhaupt wel een bedrag 
wordt uitbetaald, dit is immers volledig afhankelijk van de uitslag van de wedren. Het Hof van 
Justitie heeft de uitspraak van de AG in dit kader volledig links laten liggen en concludeert 
dus het tegenovergestelde. 
 
Bijl en Zeegers menen in tegenstelling tot Soltysik en Spiessens dat het helemaal niet 
onzeker is of het prijzengeld voor de terbeschikkingstelling van een paard zal worden 
betaald, omdat dit zeker niet het geval is.21 Het prijzengeld wordt immers betaald voor de 
rangschikking van het paard in de wedren en niet voor de terbeschikkingstelling. Bijl en 
Zeegers menen dat de ‘toevalligheid’ waar het Hof van Justitie over spreekt refereert aan 
‘kansbepaling’. Het prijzengeld is geen vergoeding voor een overeengekomen prestatie, 
maar is het resultaat van een kansspel. Zij vinden voor hun standpunt steun in 
rechtsoverweging 38 van het arrest, waarin het Hof van Justitie meent dat het strijdig is met 
vaste rechtspraak van het Hof dat het afhankelijk is van het resultaat van een handeling of 
deze belastbaar is. In de vergelijking met een kansspel kan ik mij niet vinden, aangezien het 
resultaat in de wedren niet louter een kansspel is, maar de uitkomst is van een sportwedstrijd 
waarbij een bepaald resultaat wordt behaald wat voor een groot deel bepaald wordt door 
talent, training en voorbereiding. De wedstrijd is een momentopname, waarbij deze 
elementen samenkomen en ook onzekere factoren meespelen, waardoor het resultaat 

                                                
19 Conclusie AG Wahl 14 juni 2016, C-432/15 (Baštová). 
20 HvJ 29 oktober 2015, C-174/14 (Saudaçor). 
21 J.B.O. Bijl en M. Zeegers, ‘No-cure-no-pay-diensten zijn onderworpen aan BTW’, WFR 2017/97; 
M.W.C. Soltysik en A.E. Spiessens, ‘De bezwarende titel en onzekere betalingen in de BTW’, WFR 
2017/44. 
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onzeker en daarmee het eventuele prijzengeld onzeker is. In de Van Dale wordt het begrip 
‘kansspel’ als volgt gedefinieerd: “spel waarbij winst of verlies afhankelijk is van het toeval, 
zoals lotto”. Daarbij worden de volgende voorbeelden genoemd: hazardspel, dobbelspel, ge-
luksspel, gokspel. Tevens wordt aangegeven dat het geen behendigheidsspel is. Hieruit 
maak ik op dat een kansspel volledig afhankelijk is van het toeval. Immers, bij de lotto en de 
overige genoemde voorbeelden is het spel volledig afhankelijk van het toeval. Een wedren 
kan dan ook niet als kansspel kwalificeren. Dit wordt mijns inziens ook bevestigd door het 
Hof van Justitie in rechtsoverweging 37: “het prijzengeld kan slechts in de wacht worden 
gesleept indien een bijzondere prestatie wordt neergezet en wanneer in zekere zin alle 
omstandigheden meevallen”. In de volgende zin wordt dan aangegeven dat “die 
toevalligheid” uitsluit dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de 
terbeschikkingstelling van het paard en het behalen van het prijzengeld. “Die toevalligheid” 
slaat mijns inziens dus op een bijzondere prestatie en wanneer alle omstandigheden 
meevallen en niet op een kansspel. Dit volgt ook uit de Engelse tekstversie, waarin niet 
wordt gesproken over “die toevalligheid”, maar “that uncertainty”’, welk begrip ook in 
rechtsoverweging 29 wordt gebruikt en in de Nederlandse vertaling van die overweging wel 
wordt vertaald met ‘onzeker’. Het is jammer dat de Nederlandse vertaler in dit opzicht niet 
wat consequenter is geweest. 
 
Dat het prijzengeld betaald wordt als gevolg van de rangschikking in de wedren, ben ik met 
Bijl en Zeegers eens.22 Dit onderkent het Hof van Justitie ook in het arrest. Echter, het Hof 
van Justitie merkt meerdere malen op dat het de onzekerheid is van de uitslag van de 
wedren die ervoor zorgt dat er geen rechtstreeks verband aanwezig is tussen het prijzengeld 
en de terbeschikkingstelling. De vraag is hoe rechtsoverweging 38 gelezen moet worden. Bijl 
en Zeegers menen hieruit af te leiden dat het prijzengeld niet de vergoeding kan zijn voor de 
terbeschikkingstelling en dat er daarom geen sprake is van een rechtstreeks verband. 
Soltysik en Spiessens concluderen echter dat het bestaan van enige onzekerheid over het al 
dan niet verschuldigd worden van een betaling met zich brengt dat er geen sprake is van een 
bezwarende titel.23 Op basis van het arrest ben ik van mening dat beide elementen in de 
zaak van Baŝtová bijdragen aan het feit dat er geen sprake is van een dienst onder 
bezwarende titel. Het Hof van Justitie onderkent dat het prijzengeld slechts betaald wordt 
wanneer een goede rangschikking wordt behaald en herhaalt tevens dat de 
onzekerheid/toevalligheid van de uitslag van de wedren ertoe leidt dat er geen rechtstreeks 
verband is tussen het prijzengeld en de terbeschikkingstelling, waardoor er geen sprake is 
van een dienst onder bezwarende titel. Echter, op basis van rechtsoverweging 29 zou de 
enkele omstandigheid dat het bestaan van een vergoeding onzeker is al moeten volstaan om 
de rechtstreekse band tussen een dienst en eventuele vergoeding te verbreken, volgens het 
Hof van Justitie. Dit is tevens wat Soltysik en Spiessens concluderen op basis van het arrest 
en ik ben van mening dat deze conclusie op basis van de tekst van het arrest juist is. Omdat 
dit een redelijk verregaande conclusie is, zou het in het kader van de rechtszekerheid goed 
zijn wanneer het Hof van Justitie in een andere casus dit standpunt zou herhalen en nader 
zou toelichten. 
 
Het arrest van het Hof van Justitie blinkt mijns inziens niet uit in helderheid. Dit wordt 
bevestigd door de artikelen die in Nederland zijn verschenen naar aanleiding van dit arrest, 
waarin de diverse schrijvers verschillende conclusies trekken op basis van het arrest. Het is 
dan ook afwachten tot het Hof van Justitie een nieuw arrest wijst waarin de standpunten uit 
dit arrest verder worden toegelicht. 
 

                                                
22 J.B.O. Bijl en M. Zeegers, ‘No-cure-no-pay-diensten zijn onderworpen aan BTW’, WFR 2017/97. 
23 M.W.C. Soltysik en A.E. Spiessens, ‘De bezwarende titel en onzekere betalingen in de BTW’, WFR 
2017/44.  
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4.2 Kenmerken btw-systeem 
 

4.2.1 Algemene verbruiksbelasting  
 
De btw is een algemene verbruiksbelasting, waarbij het verbruik wordt belast door btw te 
heffen op goederen en diensten binnen elke schakel in een productieketen. In het geval 
paarden ter beschikking worden gesteld aan een wedrenorganisator met het oog op 
deelname aan een wedren, dan vindt er verbruik plaats bij de afnemer. De 
wedrenorganisator verbruikt de terbeschikkingstelling immers om inkomsten te generen voor 
zijn wedren (bijvoorbeeld de verkoop van toegangskaarten en producten tijdens een 
wedren). Het verbruik van deze afnemer wordt echter op basis van het Baŝtová arrest in dit 
geval niet belast. Wanneer dit arrest ook doorwerkt naar andere situaties waarbij de te 
ontvangen vergoeding onzeker is, dan zullen er veel gevallen aan te wijzen zijn waarbij het 
verbruik niet belast wordt. Dit lijkt mij zeer onwenselijk en ook zeker niet de bedoeling van 
het Hof van Justitie, gezien de brede werking van de algemene verbruiksbelasting. Het wordt 
dan immers redelijk eenvoudig om btw-heffing te ontlopen in allerlei situaties. De vraag is of 
het Hof van Justitie dit kenmerk van de btw wel voldoende in het oog heeft gehouden bij haar 
uitspraak. Aangenomen mag worden dat het Hof van Justitie dit wel heeft gedaan, waardoor 
wellicht toch geconcludeerd moet worden dat het arrest een beperktere strekking heeft en 
alleen van toepassing is in vergelijkbare gevallen waarbij sprake is van de uitkering van 
prijzengeld afhankelijk van de uitkomst van een paardenwedren. Echter, gezien de tekst van 
de uitspraak van het Hof van Justitie en de verwijzing naar Tolsma24 en Cibo Participations25, 
meen ik dat het arrest niet zo beperkt uitgelegd dient te worden.   
 

4.2.1 Neutraliteitsbeginsel 
 
In het geval dat de enkele omstandigheid dat het bestaan van een vergoeding onzeker is al 
volstaat om de rechtstreekse band tussen een dienst en een eventuele vergoeding te 
verbreken, dan kan dit op gespannen voet komen te staan met het neutraliteitsbeginsel. In 
contracten kan afgesproken worden dat de vergoeding voor een bepaalde te verrichten 
dienst afhankelijk is van andere factoren, waardoor er onzekerheid ontstaat over de 
vergoeding en de rechtstreekse band tussen de dienst en de vergoeding verbroken wordt. 
Wanneer in het ene contract wel een dergelijke afspraak wordt gemaakt en in een ander 
contract wordt uitgegaan van dezelfde dienst maar voor een op voorhand vaststaande 
vergoeding, dan ontstaat er mijns inziens ongelijkheid die strijdig is met het 
neutraliteitsbeginsel. Dezelfde dienst is in het eerste geval belastbaar en in het tweede geval 
niet. Gelijke handelingen worden dus ongelijk behandeld. Dit kan niet de bedoeling zijn van 
het Hof van Justitie. Echter, in het geval er een vaste vergoeding (deelnamegeld of een 
minimaal bedrag aan prijzengeld) wordt betaald voor de terbeschikkingstelling van het paard 
met het oog op deelname aan de wedren, dan is er wel sprake van een dienst onder 
bezwarende titel volgens het Hof van Justitie. Ook in dat geval is er voor dezelfde dienst in 
het ene geval dus wel sprake van btw-heffing en in het andere geval niet. Dit strookt mijns 
inziens niet met het neutraliteitsbeginsel. 
Ook in het licht van het neutraliteitsbeginsel moet dus de vraag worden gesteld of het 
Baŝtová arrest zo breed uitgelegd moet worden dat de enkele omstandigheid dat het 
bestaan van een vergoeding onzeker is al volstaat om de rechtstreekse band tussen een 
dienst en een eventuele vergoeding te verbreken. Een verduidelijking door het Hof van 
Justitie op dit punt is dan ook zeker gewenst. 

                                                
24 HvJ 3 maart 1994, C-16/93 (Tolsma). 
25 HvJ 27 september 2001, C-16/00 (Cibo Participations). 
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4.3 Tussenconclusie  
 
In het Baŝtová arrest herhaalt het Hof van Justitie dat voor de kwalificatie van een dienst als 
een handeling onder bezwarende titel alleen vereist is dat een rechtstreeks verband bestaat 
tussen deze dienst en een door de belastingplichtige daadwerkelijk ontvangen 
tegenprestatie. Een dergelijk rechtstreeks verband bestaat dus wanneer tussen de verrichter 
en de ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking bestaat in het kader waarvan over en 
weer prestaties worden uitgewisseld, en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding 
de werkelijke tegenwaarde vormt voor de ten behoeve van de ontvanger verrichte dienst. 
 
Daarbij stelt het Hof van Justitie dat uit eerdere rechtspraak volgt dat de omstandigheid dat 
het bestaan van een vergoeding onzeker is, volstaat om de rechtstreekse band tussen de 
ten behoeve van de ontvanger verrichte dienst en de vergoeding die eventueel wordt 
ontvangen, te verbreken. De verwijzing van het Hof van Justitie naar het Cibo Participations 
arrest26 leidt mijns inziens tot de conclusie dat tussen het ontvangen van dividend in het 
kader van het houden van aandelen en het ontvangen van prijzengeld in het kader van de 
terbeschikkingstelling van een paard met het oog op deelname aan een wedren een 
vergelijking getrokken kan worden. In beide situaties is het al dan niet ontvangen van een 
vergoeding en de hoogte daarvan afhankelijk van andere factoren dan de dienst die wordt 
verricht. Mede daarom is er geen sprake van een rechtstreeks verband tussen de 
vergoeding en de dienst en dus geen sprake van een dienst onder bezwarende titel. 
 
Het Hof van Justitie komt tot de conclusie dat er geen daadwerkelijke tegenprestatie is voor 
de terbeschikkingstelling van het paard, indien er geen deelnamegeld of enige andere 
vergoeding betaald wordt voor de terbeschikkingstelling en wanneer alleen de eigenaars van 
de paarden met een goede rangschikking bij de aankomst in de wedren prijzengeld 
ontvangen. De zogenoemde ‘onzekerheid’ die komt kijken bij het behalen van een bepaald 
resultaat in de wedren sluit uit dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de 
terbeschikkingstelling van het paard en het prijzengeld. Het Hof van Justitie concludeert dan 
ook dat deze terbeschikkingstelling geen dienst onder bezwarende titel is.  
 
In het geval deelnamegeld wordt betaald door de wedrenorganisator ongeacht de 
rangschikking van het paard in de wedren, dan is er volgens het Hof van Justitie wel sprake 
van een directe tegenprestatie en kwalificeert de terbeschikkingstelling als een dienst onder 
bezwarende titel. Dit komt naar mijn mening overeen met de vaste jurisprudentie van het Hof 
van Justitie. 
 
De inschrijf- en aanmeldingsgelden die de eigenaar van een paard moet betalen voor de 
deelname aan de wedren is volgens het Hof van Justitie de daadwerkelijke tegenprestatie 
voor die dienst. Dit is mijns inziens in overeenstemming met het Town & County Factors 
arrest.27 
 
De conclusie van het Hof van Justitie is mijns inziens niet in overeenstemming met de 
kenmerken van het btw-systeem, in het bijzonder de btw als algemene verbruiksbelasting en 
het neutraliteitsbeginsel. Het verbruik van de terbeschikkingstellingsdienst wordt in deze 
situatie immers niet belast met btw. Daarnaast kan er strijdigheid ontstaan met het 
neutraliteitsbeginsel doordat dezelfde diensten soms wel belast zijn (in het geval van een 
vaste vergoeding) en soms onbelast blijven (in het geval van een onzekere vergoeding). 
 

                                                
26 HvJ 27 september 2001, C-16/00 (Cibo Participations). 
27 HvJ 17 september 2002, C-498/99 (Town & County Factors). 
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Diverse schrijvers hebben zich uitgelaten over de uitleg van het Baŝtová arrest. Hoewel de 
meningen onder hen verdeeld zijn, ben ik op basis van de tekst van het arrest van mening 
dat we er in de toekomst van uit kunnen gaan dat er geen sprake is van een rechtstreeks 
verband tussen een eventuele vergoeding en een dienst wanneer het bestaan van een 
vergoeding onzeker is. Het gaat dan uitsluitend om situaties waarin het al dan niet ontvangen 
van een vergoeding en de hoogte daarvan afhankelijk zijn van andere onbekende factoren 
dan de dienst die wordt verricht. 
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5. No cure no pay diensten 
 
Naar aanleiding van het Baŝtová arrest is er in de praktijk onduidelijkheid ontstaan over de 
gevolgen van dit arrest in situaties waarbij er sprake is van diensten die worden verricht op 
basis van no cure no pay afspraken. In dit hoofdstuk zal ik een aantal veel voorkomende 
situaties bespreken waarvoor dit arrest gevolgen kan hebben. 
 

5.1 Succesfee juridische dienstverlening 
 
Juridische dienstverleners maken soms gebruik van no cure no pay afspraken voor hun 
dienstverlening. In dat soort gevallen spreekt de juridisch dienstverlener bijvoorbeeld af 
bepaalde diensten te verrichten aan zijn cliënt waarbij alleen een bepaalde vergoeding is 
verschuldigd op het moment dat bijvoorbeeld een rechtszaak wordt gewonnen of een 
bezwaarschrift wordt goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis van het Baŝtová arrest 
kan het standpunt ingenomen worden dat in dergelijke gevallen geen sprake is van diensten 
onder bezwarende titel, waardoor deze diensten niet belast zijn met btw. De vergoeding is 
immers onzeker, dus de rechtstreekse band tussen de dienst en de vergoeding die 
eventueel wordt ontvangen is verbroken. Net als in het Baŝtová arrest is de vergoeding 
immers afhankelijk van het behaalde resultaat. Dit is tevens het standpunt dat Soltysik en 
Spiessens innemen.28 Bijl en Zeegers menen echter dat het Baŝtová arrest niet tot gevolg 
heeft dat succesfees van juridische dienstverleners buiten de heffing van btw kunnen 
blijven.29 Bijl en Zeegers geven daarbij aan dat volgens hen het grootste verschil tussen 
prijzengeld en een succesfee is dat het prijzengeld niet wordt betaald voor de 
overeengekomen prestatie (de terbeschikkingstelling van het paard), terwijl de succesfee wel 
een overeengekomen vergoeding is voor de overeengekomen prestatie. De betaling wordt 
verricht voor de juridische dienstverlening, maar is afhankelijk van het resultaat. Ik ben het 
met Bijl en Zeegers eens dat hier sprake is van een verschil. Er wordt inderdaad een 
vergoeding betaald voor de juridische dienstverlening in het geval de zaak wordt gewonnen 
of het bezwaar wordt goedgekeurd. Terwijl de vergoeding niet wordt betaald voor de 
terbeschikkingstelling van het paard als zodanig, maar enkel voor het resultaat van de 
wedren. Maar ook bij de juridische dienstverlening leidt het resultaat van bijvoorbeeld de 
rechtszaak of het bezwaarschrift uiteindelijk tot de betaling en niet de juridische 
dienstverlening op zichzelf. Dit komt mijns inziens overeen met de bewoordingen uit 
rechtsoverweging 37, dus of dit verschil doorslaggevend is voor de toets of sprake is van een 
dienst onder bezwarende titel betwijfel ik. Overigens kan hier ook de vergelijking worden 
gemaakt met het verstrekken van een winstafhankelijke lening. De vergoeding die wordt 
ontvangen (rente) wordt betaald voor het verstrekken van de lening, maar is afhankelijk van 
de winst die wordt gemaakt. In dit geval neemt de Belastingdienst het standpunt in dat er 
geen sprake is van een bezwarende titel omdat de vergoeding onzeker is. 
 
Vanuit het kenmerk van de btw als algemene verbruiksbelasting zouden dergelijke juridische 
diensten belast moeten zijn met btw, immers het verbruik van de diensten moet belast 
worden. Echter, in Baŝtová wordt ook geconcludeerd dat er geen dienst onder bezwarende 
titel is en wordt het verbruik ook niet belast. De vraag is dan ook of het Baŝtová arrest zo 
breed uitgelegd moet worden dat in het geval van juridische diensten met een onzekere 
vergoeding ook geen sprake is van diensten onder bezwarende titel. Deze vraag komt ook 
op in het licht van het neutraliteitsbeginsel. Juridische diensten tegen vergoeding zijn immers 
in beginsel belast met btw. Indien de vergoeding afhankelijk wordt gemaakt van een 

                                                
28 M.W.C. Soltysik en A.E. Spiessens, ‘De bezwarende titel en onzekere betalingen in de BTW’, WFR 
2017/44.  
29 J.B.O. Bijl en M. Zeegers, ‘No-cure-no-pay-diensten zijn onderworpen aan BTW’, WFR 2017/97. 
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onzekere factor en daardoor niet belast is, zou dit in strijd zijn met het neutraliteitsbeginsel. 
Echter, zoals ik hiervoor al schreef wordt dit onderscheid in het Baŝtová arrest ook gemaakt 
door het Hof van Justitie en is dus blijkbaar gerechtvaardigd. Op basis van het Baŝtová 
arrest ben ik met Soltysik en Spiessens eens dat het enkele feit dat de vergoeding onzeker 
is, voldoende is om het rechtstreekse verband te verbreken tussen de succesfee en de 
juridische dienstverlening. De vergoeding is immers afhankelijk van het resultaat wat deels 
afhankelijk is van factoren waar de dienstverlener geen invloed op heeft. Ik vind steun voor 
dit standpunt in rechtsoverwegingen 29 en 37. Ik vind in het arrest zelf geen argumenten om 
te concluderen dat dit beperkt is tot de casus van Baŝtová en niet breder van toepassing is 
op andere situaties. Door de verwijzingen naar Tolsma30 en Cibo Participations31 maak ik 
juist op dat een onzekere vergoeding in andere situaties ook het rechtstreekse verband 
tussen de dienst en de vergoeding verbreekt. Daarom ben ik van mening dat ook bij 
juridische dienstverlening tegen een succesfee geen sprake is van een dienst onder 
bezwarende titel. Of dit standpunt in de toekomst ook stand houdt, moet echter bezien 
worden, gezien de strijd met het kenmerk van de btw als algemene verbruiksbelasting en het 
neutraliteitsbeginsel.  
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde op 4 oktober 2017 anders.32 In deze zaak 
werden juridische procedures gevoerd door belanghebbende voor diverse klanten op basis 
van no cure no pay. Alleen in het geval van een succesvolle afloop van de procedure werd 
een vergoeding door de klant betaald ter hoogte van de toegekende 
proceskostenvergoeding. De Rechtbank oordeelde in deze zaak dat er wel sprake is van een 
dienst onder bezwarende titel. Dat het al dan niet ontvangen van een vergoeding en de 
hoogte van de vergoeding afhankelijk zijn van het resultaat van de procedure, en het dus 
vooraf onzeker is of er een vergoeding zal worden ontvangen, maakt volgens de Rechtbank 
niet dat er geen rechtstreeks verband bestaat. Hierbij wordt verwezen naar de uitspraak van 
Rechtbank Noord-Holland van 9 juni 2017.33 Het verschil met het Baŝtová arrest volgens de 
Rechtbank is dat bij Baŝtová geen rechtstreeks verband aanwezig was omdat voor de 
terbeschikkingstelling geen directe vergoeding werd ontvangen. In de zaak van de 
Rechtbank is er wel sprake van een vergoeding die rechtstreeks verband houdt met de 
dienst als zodanig (de werkzaamheden in het kader van het voeren van juridische 
procedures). De Rechtbank volgt hier dus het standpunt van Bijl en Zeegers zoals hiervoor 
beschreven.34 Op basis van het Baŝtová arrest ben ik echter van mening dat de Rechtbank 
hier geen juist oordeel heeft gegeven. In het Baŝtová arrest oordeelt het Hof van Justitie 
immers expliciet dat het onzeker zijn van de betaling van een vergoeding juist wel de 
rechtstreekse band tussen de vergoeding en de dienst verbreekt. De Rechtbank meent in 
haar uitspraak echter het tegenovergestelde. Daarnaast is de verwijzing naar de uitspraak 
van Rechtbank Noord-Holland ook niet correct, aangezien het in deze zaak ging om een 
vaste vergoeding met daar bovenop een eventuele performance fee. Tussen de dienst en de 
vaste vergoeding was een rechtstreeks verband, de performance fee ging daarin mee. Dit is 
mijns inziens een andere situatie en leidt daarom niet per definitie tot dezelfde uitkomst. Ik ga 
in paragraaf 5.5 nog verder in op deze zaak van Rechtbank Noord-Holland.  
 
In het geval de afnemer geen recht op aftrek van voorbelasting heeft, is het gunstig om 
juridische diensten af te nemen op basis van een succesfee. Er drukt dan immers geen niet-
aftrekbare btw op de diensten, waardoor de diensten voor de afnemer goedkoper zijn dan in 
het geval een vaste vergoeding wordt overeengekomen. De dienstverleners moeten er 

                                                
30 HvJ 3 maart 1994, C-16/93 (Tolsma). 
31 HvJ 27 september 2001, C-16/00 (Cibo Participations). 
32 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:6283. 
33 Rechtbank Noord-Holland 9 juni 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:4553. 
34 J.B.O. Bijl en M. Zeegers, ‘No-cure-no-pay-diensten zijn onderworpen aan BTW’, WFR 2017/97.  
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echter wel rekening mee houden dat de Belastingdienst het standpunt in zou kunnen nemen 
dat deze niet-economische activiteiten kunnen leiden tot een aftrekbeperking bij de 
dienstverleners zelf. 
 

5.2 Winstafhankelijke managementfee  
 
Een andere situatie die veel voorkomt waar het Baŝtová arrest gevolgen voor kan hebben, 
zijn managers die alleen een vergoeding ontvangen voor hun diensten indien er sprake is 
van winst. Zij krijgen vaak een percentage van die winst. Ook in dit geval meen ik dat het 
Baŝtová arrest gevolgen heeft voor deze handelingen. Ook in dit geval is de vergoeding 
onzeker, waardoor het rechtstreekse verband tussen de managementfee en de 
managementdiensten verbroken wordt. De vergoeding is immers afhankelijk van het 
resultaat wat deels afhankelijk is van onbekende factoren waar de dienstverlener geen 
invloed op heeft. ‘Deels’ omdat er net als in Baŝtová slechts een managementfee wordt 
ontvangen wanneer een bijzondere prestatie wordt neergezet en wanneer in zekere zin alle 
omstandigheden meevallen. Deze situatie lijkt enigszins op de eerder aangehaalde situatie 
dat een winstafhankelijke lening wordt verstrekt, waarbij de Belastingdienst ook het 
standpunt inneemt dat er geen sprake is van een dienst onder bezwarende titel, omdat er 
een winstafhankelijke vergoeding wordt ontvangen voor het verstrekken van de lening. In het 
geval er wel rente wordt ontvangen op de lening, valt deze rente niet binnen de reikwijdte 
van de btw. Daarom ben ik ook in deze situaties van mening dat er geen sprake is van 
diensten onder bezwarende titel. 
 

5.3 Makelaarscommissie 
 
De AG beschrijft in zijn conclusie een voorbeeld waarbij verschillende makelaars worden 
ingeschakeld voor de verkoop van een huis, waarbij alleen degene die het huis 
daadwerkelijk verkoopt een vergoeding ontvangt voor zijn diensten.35 Deze vergoeding is 
vaak een commissie gebaseerd op de verkoopprijs. De AG komt tot de conclusie dat de 
diensten van de makelaar welke daadwerkelijk het huis verkoopt en de commissie ontvangt, 
een dienst onder bezwarende titel is. Echter, op basis van het Baŝtová arrest zou de 
uitkomst anders moeten zijn. Of een vergoeding voor de diensten van de makelaar wordt 
ontvangen is immers onzeker en volledig afhankelijk van het resultaat (wel/geen verkoop). 
Dit resultaat is mede afhankelijk van factoren waar de dienstverlener geen invloed op heeft. 
Daarom zou mijns inziens op basis van het Baŝtová arrest ook in deze gevallen geen sprake 
moeten zijn van diensten onder bezwarende titel, waardoor deze diensten niet belastbaar 
zijn. Het is jammer dat het Hof van Justitie zelf niet is ingegaan op het voorbeeld van de AG. 
Dit had waarschijnlijk meer duidelijkheid gegeven over de reikwijdte van het oordeel van het 
Hof van Justitie. 
 

5.4 Prijzengeld 
 
De situatie waarbij een sporter die kwalificeert als btw-ondernemer deelneemt aan een 
wedstrijd en daarbij prijzengeld kan winnen indien hij bij de beste drie eindigt, is goed 
vergelijkbaar met de situatie van Baŝtová. Het enige verschil is dat de sporter zichzelf als 
btw-ondernemer ter beschikking stelt voor deelname aan de wedstrijd en niet als btw-
ondernemer een paard wat hij in eigendom heeft ter beschikking stelt. Dit zou mijns inziens 
echter geen invloed mogen hebben op de uitkomst of een dergelijke dienst belast is in het 

                                                
35 Conclusie AG Wahl 14 juni 2016, C-432/15 (Baštová). 
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licht van de btw. Het prijzengeld is immers onzeker, wordt alleen ontvangen bij een goed 
resultaat, is het gevolg van het resultaat en niet de terbeschikkingstelling en is deels 
afhankelijk van factoren waar de dienstverlener geen invloed op heeft. Ook in deze situaties 
is naar mijn mening geen sprake van diensten onder bezwarende titel, aangezien er geen 
sprake is van een rechtstreeks verband. 
 

5.5 Basisfee plus succesfee 
 
Zowel in het geval van prijzengeld, als in het geval van bijvoorbeeld succesfees of 
managementfees, kan er sprake zijn van een basisfee met daarnaast een eventuele 
succesfee. Zo’n basisfee wordt dan als vaste vergoeding betaald voor de dienstverlening. Zo 
kan ook in het geval van Baŝtová een vast bedrag aan prijzengeld uitgereikt worden aan alle 
deelnemers, waarbij dan voor een bepaalde rangschikking een extra bedrag aan prijzengeld 
uitgereikt kan worden. In dergelijke gevallen zijn er drie mogelijkheden.  

1. De basisfee kwalificeert als de daadwerkelijke tegenprestatie voor een dienst, waarbij 
de daar bovenop verkregen succesfee meegaat in de maatstaf van heffing, waardoor 
de gehele vergoeding (basisfee plus succesfee) belastbaar kan zijn.  

2. Alleen de basisfee is belastbaar en de succesfee moet afzonderlijk bekeken worden.  
3. Zowel de basisfee als de succesfee zijn niet de daadwerkelijke tegenprestatie voor 

een dienst, aangezien de totale vergoeding onzeker is.  
 
De basisfee is mijns inziens in beginsel de daadwerkelijke tegenprestatie voor een dienst, 
waarbij er sprake is van een dienst onder bezwarende titel indien er ook sprake is van een 
rechtsbetrekking waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld. De basisfee is immers 
geen onzekere vergoeding welke afhankelijk is van een bepaald te behalen resultaat. De 
basisfee staat vast en is de daadwerkelijke overeengekomen tegenprestatie voor een 
overgekomen dienst. De vraag komt dan op of de daar bovenop komende succesfee ook de 
vergoeding is voor die dienst. Is die succesfee onderdeel van de maatstaf van heffing op 
grond van artikel 73 van de Btw-richtlijn? De maatstaf van heffing omvat immers alles wat de 
dienstverrichter voor zijn handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen. In een 
dergelijk geval ben ik van mening dat op grond van dit artikel ook de succesfee meegaat in 
de maatstaf van heffing. Er is immers al sprake van een dienst onder bezwarende titel en de 
succesfee wordt ook verkregen als vergoeding voor deze dienst. Overigens zou dit in het 
geval van prijzengeld wellicht anders liggen, omdat het prijzengeld niet wordt verkregen voor 
de terbeschikkingstelling maar voor het resultaat in de wedren zoals Bijl en Zeegers stellen.36 
Het prijzengeld is geen onderdeel van de tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling en 
kan in dat geval ook geen onderdeel zijn van de maatstaf van heffing voor de 
terbeschikkingstelling. Mijns inziens moet dus bepaald worden of de succesfee / het 
prijzengeld gezien kan worden als tegenprestatie voor de dienst die wordt geleverd. Als dat 
het geval is, kan de succesfee / het prijzengeld onderdeel zijn van de maatstaf van heffing 
voor de dienst onder bezwarende titel (via de basisfee). Ik vind hiervoor ook steun in de 
uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 9 juni 2017 waarin ter discussie staat of een 
performance fee bovenop een vaste vergoeding op basis van het Baŝtová arrest de 
vergoeding vormt voor de dienst.37 Er worden in deze zaak vermogensbeheerdiensten 
verricht. Hier was niet in geschil dat tussen de dienstverrichter en de cliënten een 
rechtsbetrekking bestaat op grond waarvan vermogensbeheerdiensten verricht worden tegen 
een vergoeding. De Rechtbank oordeelt in dit geval dat het feit dat de hoogte van een deel 
van de vergoeding, de performance fee, afhankelijk is van het resultaat van de beleggingen 

                                                
36 J.B.O. Bijl en M. Zeegers, ‘No-cure-no-pay-diensten zijn onderworpen aan BTW’, WFR 2017/97. 
37 Rechtbank Noord-Holland 9 juni 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:4553. 
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en het dus vooraf onzeker is of dat deel zal worden ontvangen, er niet toe leidt dat er geen 
rechtstreeks verband bestaat tussen dat deel van de vergoeding en de 
vermogensbeheerdiensten. De Rechtbank komt niet tot deze conclusie op basis van artikel 
73 van de Btw-richtlijn, maar stelt dat het feit dat een deel van de vergoeding afhankelijk is 
van het resultaat en dus onzeker is, er niet toe leidt dat er geen rechtstreeks verband is. Ik 
ben van mening dat je voor deze conclusie wel artikel 73 van de Btw-richtlijn nodig hebt. Een 
onzekere vergoeding verbreekt immers het rechtstreekse verband tussen die eventuele 
vergoeding en de dienst. Het bedrag kan dus alleen belast zijn wanneer er al een dienst 
onder bezwarende titel bestaat via de basisfee, waarbij de performance fee op grond van 
artikel 73 van de Btw-richtlijn als het ware “meeloopt” in de maatstaf van heffing, omdat deze 
fee mede wordt verkregen als tegenprestatie voor die dienst. 
 
Echter, voor de andere twee opties zijn mijns inziens ook goede argumenten denkbaar. Zo 
zou je kunnen stellen dat de succesfee afzonderlijk bekeken moet worden, omdat er geen 
sprake is van een rechtstreeks verband tussen de succesfee en de dienst, de succesfee niet 
de daadwerkelijke tegenprestatie is en daarmee geen onderdeel kan zijn van de maatstaf 
van heffing. In dat geval zou alleen de basisfee belastbaar kunnen zijn en de succesfee niet. 
Maar je zou zelfs kunnen stellen dat de vergoeding in zijn geheel onzeker is en afhankelijk 
van het resultaat, waardoor het rechtstreekse verband tussen de vergoeding en de dienst 
verbroken wordt, zodat zowel de basisfee als de succesfee buiten de heffing van btw vallen. 
De totale fee is immers afhankelijk van het resultaat. 
 

5.6 Tussenconclusie 
 
Wanneer juridische diensten worden verleend waarbij alleen een vergoeding (succesfee) is 
verschuldigd op het moment dat een bepaald resultaat wordt behaald (bijvoorbeeld het 
winnen van een rechtszaak), dan is er mijns inziens op basis van het Baŝtová arrest ook in 
dergelijke gevallen geen sprake van diensten onder bezwarende titel. Het enkele feit dat de 
vergoeding onzeker is, blijkt immers al voldoende te zijn om het rechtstreekse verband te 
verbreken tussen de succesfee en de juridische dienstverlening. De vergoeding is onzeker 
omdat deze afhankelijk is van het resultaat wat mede afhankelijk is van factoren waar de 
dienstverlener geen invloed op heeft. Ik volg deze redenering ook voor de andere situaties 
die ik heb behandeld: een manager ontvangt een winstafhankelijke vergoeding, een 
makelaar ontvangt alleen een commissie indien een pand wordt verkocht en een sporter 
ontvangt alleen prijzengeld indien hij bij de beste drie eindigt in een wedstrijd. 
 
Bij het verlenen van diensten kan er ook overeengekomen worden dat een basisfee 
verschuldigd wordt met daar bovenop een eventuele succesfee. Zo’n basisfee wordt dan als 
vaste vergoeding betaald voor de dienstverlening. De succesfee hangt samen met een 
onzekere gebeurtenis. Ik ben in dergelijke gevallen van mening dat in het geval de succesfee 
betaald moet worden, deze succesfee meegaat in de maatstaf van heffing voor de dienst. Er 
is immers een dienst onder bezwarende titel, waarbij de succesfee ook de vergoeding is voor 
de dienst. Het is echter theoretisch ook mogelijk dat de succesfee niet meegaat in de 
maatstaf van heffing en apart bezien moet worden. Een derde mogelijkheid is dat naar de 
vergoeding in zijn geheel moet worden gekeken, waardoor de rechtstreekse band wordt 
verbroken tussen de dienst en de gehele onzekere vergoeding, waardoor er geen sprake is 
van een dienst onder bezwarende titel. Mijns inziens zijn de argumenten voor deze laatste 
twee mogelijkheden minder sterk.   
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6. Conclusie 
 
Deze verhandeling heb ik geschreven naar aanleiding van het Baŝtová arrest. In de praktijk 
blijkt er onduidelijkheid te bestaan over de btw-behandeling van diensten waarbij de te 
ontvangen vergoeding afhankelijk is van een bepaald te behalen resultaat. In dat kader heb 
ik geprobeerd de volgende centrale vraag te beantwoorden: in hoeverre is er sprake van een 
dienst onder bezwarende titel indien het verschuldigd worden van een vergoeding afhankelijk 
is van een bepaald te behalen resultaat? Zowel voor ondernemers die prestaties verrichten 
tegen een resultaatafhankelijke vergoeding als voor afnemers van dergelijke prestaties is het 
van belang duidelijkheid te krijgen wanneer dergelijke prestaties belast zijn met btw.  
 
Op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie kan worden geconcludeerd dat er 
sprake is van een dienst onder bezwarende titel wanneer er een rechtstreeks verband 
bestaat tussen de dienstverrichting en de door de belastingplichtige daadwerkelijk ontvangen 
tegenprestatie. Een dergelijk rechtstreeks verband bestaat wanneer tussen de 
dienstverrichter en de ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en 
weer prestaties worden uitgewisseld. Daarbij moet de ontvangen vergoeding de werkelijke 
tegenwaarde vormen voor de verleende dienst. In het Baŝtová arrest herhaalt het Hof van 
Justitie deze uitleg. 
 
In het Baŝtová arrest stelt het Hof van Justitie dat uit eerdere rechtspraak volgt dat de 
omstandigheid dat het bestaan van een vergoeding onzeker is, volstaat om de rechtstreekse 
band tussen de ten behoeve van de ontvanger verrichte dienst en de vergoeding die 
eventueel wordt ontvangen, te verbreken. Daarom is er geen sprake van een rechtstreeks 
verband tussen de vergoeding en de dienst en dus geen sprake van een dienst onder 
bezwarende titel. 
 
Diverse schrijvers hebben zich uitgelaten over de uitleg van het Baŝtová arrest. Hoewel de 
meningen onder hen verdeeld zijn, concludeer ik op basis van de tekst van het arrest dat er 
in de toekomst van uit gegaan kan worden dat er geen sprake is van een rechtstreeks 
verband tussen een vergoeding en een dienst wanneer het bestaan van die vergoeding 
onzeker is. Het gaat dan om situaties waarin het al dan niet ontvangen van een vergoeding 
en de hoogte daarvan afhankelijk zijn van andere onbekende factoren dan de dienst die 
wordt verricht. 
 
In het geval deelnamegeld wordt betaald door een wedrenorganisator ongeacht de 
rangschikking van het paard in de wedren, dan is er volgens het Hof van Justitie wel sprake 
van een directe tegenprestatie en kwalificeert de terbeschikkingstelling als een dienst onder 
bezwarende titel. Dit komt naar mijn mening overeen met de vaste jurisprudentie van het Hof 
van Justitie over de dienst onder bezwarende titel. Ook de inschrijf- en aanmeldingsgelden 
die de eigenaar van een paard moet betalen voor de deelname aan de wedren is volgens het 
Hof van Justitie de daadwerkelijke tegenprestatie voor die dienst. Dit is in overeenstemming 
met het Town & County Factors arrest. 
 
Het Baŝtová arrest is mijns inziens niet in overeenstemming met de kenmerken van het btw-
systeem, in het bijzonder de btw als algemene verbruiksbelasting en het 
neutraliteitsbeginsel. Het verbruik van de terbeschikkingstellingsdienst waarover gesproken 
wordt in het arrest is immers niet belast met btw. Daarnaast kan er strijdigheid ontstaan met 
het neutraliteitsbeginsel doordat dezelfde diensten in sommige gevallen wel belast zijn (als 
er een vaste vergoeding is) en in andere gevallen onbelast blijven (bij een onzekere 
vergoeding). 
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Ik concludeer dat de gevolgen van het Baŝtová arrest verder reiken dan wellicht op het 
eerste gezicht werd gedacht. Er zijn veel situaties denkbaar waarbij een vergoeding onzeker 
is, omdat deze afhankelijk is van andere factoren dan de dienstverrichting zelf. Ik ben van 
mening dat in veel van deze situaties, en in ieder geval de in deze verhandeling besproken 
situaties, geen sprake is van een dienst onder bezwarende titel. Daarom kom ik tot de 
conclusie dat er geen sprake is van een dienst onder bezwarende titel indien een vergoeding 
wordt ontvangen welke afhankelijk is van andere onbekende factoren dan de 
dienstverrichting zelf. 
 
Deze conclusie biedt voor de toekomst planningsmogelijkheden voor afnemers die geen 
recht op aftrek van voorbelasting hebben. Omdat de meningen in de vakliteratuur verdeeld 
zijn over de reikwijdte van het Baŝtová arrest en ook de Rechtbank niet in lijn met mijn 
conclusie heeft geoordeeld in een zaak over juridische dienstverlening, kan ook nog steeds 
het standpunt ingenomen worden dat wel sprake is van diensten onder bezwarende titel bij 
dienstverlening tegen een resultaatafhankelijke vergoeding. Echter, in gevallen waarbij 
sprake is van een wedstrijd met prijzengeld welke vergelijkbaar is met het Baŝtová arrest, 
dan is dit standpunt na dit arrest niet langer te verdedigen.  
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