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1. Inleiding 
  
Wanneer een particulier bij een verhuurmaatschappij een auto huurt dan wil dat niet zeggen 
dat voor de fiscaliteit ook automatisch sprake van verhuur. In de fiscaliteit kunnen partijen 
namelijk worden geconfronteerd met het dilemma van de economische realiteit. Bij de 
verhuur van een auto kunnen de voorwaarden voor de verhuur dusdanig zijn dat in 
economische zin wordt geleverd.  
 
Tussen partijen gemaakte afspraken geven doorgaans een juist en volledig beeld van de 
werkelijke situatie. Dit is echter niet altijd het geval. In die situaties is het voor de fiscaliteit 
van belang welke werkelijkheid gevolgd moet worden.  
 
Ter inleiding van deze verhandeling en ter illustratie van het bovenstaande twee citaten: 
 
“De juridische werkelijkheid is maakbaar, de economische niet. Daarom is het logisch dat de 
belastingheffing zou moeten aansluiten bij de economische werkelijkheid.2“  
 
“Uitgangspunt bij de belastingheffing dient te zijn dat de fiscaliteit de economische 
werkelijkheid volgt en niet de economische werkelijkheid vormt.3“  
 
Als de economische realiteit voorgaat, dan is de consequentie dat de afspraken in contracten 
en dergelijke terzijde moeten worden geschoven. Het is echter niet altijd duidelijk in welke 
situatie en op welke wijze van de gemaakte afspraken moet en kan worden afgeweken.  
 
In de rechtspraktijk bestaan drie situaties waarin afwijking van de contractuele verhoudingen 
aan de orde is: schijnhandelingen, misbruik van recht en fiscaalrechtelijke kwalificatie4. In de 
praktijk is echter niet altijd helder welke situatie wanneer van toepassing kan zijn. De vraag is 
dan ook of er wel een duidelijke afbakening is van deze begrippen? Kunnen ze naast elkaar 
bestaan of sluiten ze elkaar juist uit?  
 
In deze verhandeling wordt een aantal arresten van het Hof van Justitie en de Hoge Raad 
over dit onderwerp geanalyseerd. Het Hof van Justitie geeft in de verscheidene arresten 
criteria voor de beoordeling wanneer sprake is van misbruik van recht. Misbruik van recht is 
een zwaarder middel voor het afwijken van de contracten dan het kwalificeren van de feiten. 
Op basis van de jurisprudentie lijkt het Hof van Justitie eerder geneigd om naar dit middel te 
grijpen dan de Hoge Raad.  
 
In deze verhandeling wordt onderzocht in welke situaties van de contractuele verhoudingen 
kan worden afgeweken. De vraag is in hoeverre er op dit moment eenduidigheid is over de 
specifieke situaties waarin van contractuele verhoudingen afgeweken mag/kan worden.  
 
Hieronder geef ik eerst een korte algemene omschrijving van de drie situaties waarin kan 
worden afgeweken van de contractuele verhoudingen. In het vervolg van deze verhandeling 
wordt geanalyseerd in welke situaties de contracten terzijde worden geschoven voor de 
fiscaliteit in de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Hoge Raad. Onderzocht wordt 
vervolgens of de criteria van het Hof van Justitie en de Hoge Raad overeen komen. Deze 
verhandeling sluit af met een conclusie. 

                                                
2 citaat prof. L.G.M. Stevens, WFR 1997/307 
3 citaat prof. R.P.C.W.M. Brandsma, TFO 2004/151 
4 Conclusie van 21 mei 2014, nr. 13/0265 
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2 Afwijking van de contracten: 
 
In de rechtspraktijk zijn zoals aangegeven drie situaties waarin afwijking van de contractuele 
verhoudingen aan de orde is: schijnhandelingen, misbruik van recht en fiscaalrechtelijke 
kwalificatie. Deze begrippen worden hieronder toegelicht. 

2.1 Schijnhandeling: 
Bij een schijnhandeling wordt van de contractuele verhoudingen afgeweken omdat in 
werkelijkheid een andere overeenkomst is gesloten dan in de overeenkomsten tussen 
partijen is neergelegd. 
 
In zijn conclusie van 26 juli 20135, geeft AG Wattel aan dat een schijnhandeling zich 
voordoet als de jegens derden gepresenteerde rechtshandeling bewust niet overeenkomt 
met hetgeen de partijen bij die rechtshandeling werkelijk beogen.  
 
Ofwel, wat partijen daadwerkelijk hebben gewild wijkt bewust af van wat in de contracten is 
omschreven. De gepresenteerde rechtshandeling wordt bij absolute simulatie geacht niet te 
bestaan. Bij relatieve simulatie is er sprake van een andere rechtshandeling dan de 
voorgewende. 

2.2 Kwalificatie 
In zijn conclusie van 26 juli 2013 geeft AG Wattel aan dat zelfstandige fiscaalrechtelijke 
kwalificatie van rechtshandelingen in afwijking van het civiele recht zich onderscheidt van het 
aannemen van schijnhandelingen doordat niet getornd wordt aan de civielrechtelijke 
kwalificaties, maar andere fiscale gevolgen worden verbonden aan die kwalificaties dan men 
op grond van die civiele kwalificaties zou verwachten. 
 
Bij zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten is het uitgangspunt dat de (civiele) 
werkelijkheid niet altijd gelijk is aan de fiscale werkelijkheid. 
 
Advocaat-Generaal Ettema schijft in onderdeel 7.9. van haar conclusie van 29 december 
20156, dat fiscaalrechtelijke kwalificatie het uitleggen van de feiten (waarvan de 
overeenkomsten deel uitmaken) in het licht van de fiscale rechtsnorm is. Daarbij geldt de 
economische betekenis en het economische resultaat van de feiten als uitgangspunt.  

2.3 Misbruik van recht 
Een stap verder dan het kwalificeren van de contracten gaat het leerstuk misbruik van recht. 
In die situatie is sprake van strijd met doel en strekking van de Richtlijn en/of de wet. 
 
In de zaak Halifax7, formuleerde het Hof van Justitie twee voorwaarden om te komen tot 
misbruik van recht: 
 
1. De betrokken transacties leiden ertoe dat in strijd met het door de Btw-richtlijn en de 
nationale wettelijke regeling beoogde doel een belastingvoordeel wordt toegekend; en 
 
2. Uit een geheel van objectieve factoren blijkt dat het wezenlijke doel van de transacties erin 
bestaat dit belastingvoordeel te verkrijgen. 
 

                                                
5 Zaaknummer 12/04640 
6 Zaaknummer 15/00664 
7 Hof van Justitie, 21 februari 2006, C-255/02 
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Het Hof van Justitie heeft in de loop der jaren een groot aantal arresten gewezen over deze 
onderwerpen. In het volgende hoofdstuk wordt een aantal arresten over kwalificatie en/of 
misbruik behandeld.  

3 Misbruik en kwalificatie in de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie 
 
Wanneer het Hof van Justitie de contracten fiscaal anders kwalificeert doet hij dat doorgaans 
met een beroep op de “economische realiteit”. Als de economische realiteit afwijkt van de 
juridische dan kan worden aangesloten bij de economische realiteit zonder dat sprake is van 
misbruik van recht.  
 
In de Europese jurisprudentie zijn tal van voorbeelden waarin het Hof van Justitie in fiscale 
zin een andere oplossing kiest dan je zou mogen verwachten op basis van de gemaakte 
afspraken. Hoe dit uitwerkt in de jurisprudentie wordt in dit hoofdstuk beschreven.  
 

3.1 Kwalificatie 
Doorgaans gaat de economische realiteit voor de juridische uitwerking. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit het arrest Part Service8, waarin het Hof van Justitie overweegt: 
 
“54. De nationale rechter moet beoordelen of de hem voorgelegde gegevens kenmerkend 
zijn voor één enkele handeling, ongeacht hoe zij contractueel is uitgewerkt” (cursivering TP). 
 
Als de economische en de civiele werkelijkheid niet gelijk zijn, is de contractuele uitwerking 
in beginsel dus van minder belang dan de daadwerkelijke kenmerken van de handeling. 
Advocaat-Generaal Colomer schrijft daarover in zijn conclusie in de zaak Temco9: 
 
“De sleutel moet daarom worden gezocht in de aard van de handeling zoals zij werkelijk is, 
ongeacht de juridische kwalificatie die de partijen daaraan hebben gegeven, aangezien elke 
andere oplossing het gevaar zou inhouden dat de algemeenheid en de neutraliteit van de 
belasting zou worden ondermijnd doordat de weg zou worden geopend voor een 
verschillende behandeling van materieel identieke handelingen.” 
 
Kwalificatie kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij de beoordeling of een prestatie een levering 
of een dienst is voor de omzetbelasting. Voor deze beoordeling is niet relevant wat partijen 
civielrechtelijk zijn overeen gekomen. Voor de beantwoording van de vraag of de overdracht 
van het economische eigendom van een goed leidt tot een levering van dat goed voor 
toepassing van de omzetbelasting, dient te worden beoordeeld of afspraken tussen partijen 
ertoe leiden dat de macht om als eigenaar over een zaak te beschikken wordt overgedragen 
(volgens het Safe arrest10). De civiele kwalificatie is niet van belang voor de vraag of er 
sprake is van een levering of een dienst.  
 
In de loop van jaren zijn tal van arresten verschenen waarin het Hof van Justitie een beroep 
doet op de economische realiteit, zonder dat naar het zwaardere middel van misbruik wordt 
gegrepen. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden. 

                                                
8 Hof van Justitie, 21 februari 2008, C-425/06 
9 Hof van Justitie, 24 januari 2002, C-284/03 
10 Hof van Justitie, 8 februari 1990, C-320/88   

javascript:showNDFR_ID('HvJC320-88');
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3.1.1 Bupa Hospitals 
Tegelijkertijd met het arrest Halifax, waarin misbruik van recht aan de orde was, verscheen 
het arrest BUPA Hospitals Ltd11. Hoewel in deze zaak sprake was van een kunstmatige 
structuur, was er geen sprake van misbruik van recht volgens het Hof van Justitie. De zaak 
was als volgt. In Engeland werd bekend gemaakt dat het nultarief voor ziekenhuizen zou 
worden vervangen door een vrijstelling. De consequentie hiervan was dat ziekenhuizen niet 
langer de voorbelasting op hun inkopen konden aftrekken. Een bepaald ziekenhuis bestelde 
daarom op papier voor jaren in de toekomst grote hoeveelheden geneesmiddelen en claimde 
aftrek voor deze bestelling.  
 
De verwijzende rechter merkte in deze procedure op dat het BUPA-concern na de 
aankondiging van de nieuwe regeling had besloten gebruik te maken van 
vooruitbetalingconstructies. Het idee was dat een marktdeelnemer wiens leveringen met het 
nultarief worden belast overeenkomsten sluit over de aankoop van goederen en diensten in 
het vooruitzicht van de wetswijziging. Deze marktdeelnemer vraagt vervolgens voor de 
periode waarin de betaling is verricht of een factuur is afgegeven, te worden ontlast van de 
als voorbelasting voldane BTW, ook al vindt de levering pas in een latere boekperiode 
plaats. In het kader van deze constructies werd besloten gebruik te maken van een 
vennootschap van het BUPA-concern om de rol van leverancier te spelen teneinde de 
vooruitbetaling binnen het BUPA-concern te houden. 
 
Volgens het Hof van Justitie is er echter geen sprake van belastbare leveringen aan het 
ziekenhuis omdat de vooruitbetalingen forfaitaire bedragen zijn en de goederen slechts 
algemeen omschreven. Pas in een later stadium hoefde het ziekenhuis te beslissen welke 
geneesmiddelen het ziekenhuis werkelijk wilde hebben.  
 
Het Hof van Justitie overweegt dat voor het verschuldigd worden van btw bij 
vooruitbetalingen alle relevante elementen van het belastbare feit reeds bekend moeten zijn, 
Met name moeten de goederen of de diensten op het tijdstip van de vooruitbetaling 
nauwkeurig zijn omschreven. 
 
Het Hof van Justitie doet deze zaak derhalve af met het zuiver btw-technische oordeel dat 
geen sprake is van een levering tegen vergoeding. Naar mijn mening is dat een kwalificatie 
van de tussen partijen gemaakte afspraak over de vooruitbetalingen. Ondanks dat partijen 
hadden afgesproken dat de vooruitbetalingen een btw-vergoeding vormden, is volgens het 
Hof van Justitie de economische realiteit anders.  
 
Het Hof van Justitie vindt dus dat in dit arrest misbruik van recht niet aan de orde is, terwijl 
dat in Halifax wel het geval was. Op basis waarvan het Hof van Justitie die afweging maakt 
wordt helaas niet nader toegelicht.  

3.1.2 Don Bosco 
Eén van de bekendste voorbeelden van het aansluiten bij de economische realiteit is wellicht 
het arrest Don Bosco12.  
 
In dit arrest werd een terrein met daarop een oud gebouw geleverd. Partijen waren overeen 
gekomen dat de leverancier na de levering het gebouw zou slopen. Na de levering zijn de 
sloopwerkzaamheden aldus uitgevoerd in opdracht en voor rekening van de leverancier 
zodat onbebouwde grond ontstond.  
 
Het Hof van Justitie concludeerde als volgt:  

                                                
11 Hof van Justitie, 21 februari 2006, C-419/02  
12 Hof van Justitie, 19 november 2009, C-461/08 
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“de levering van een terrein waarop nog een oud gebouw staat dat moet worden gesloopt 
om op de plaats ervan een nieuw bouwwerk op te richten, welke sloop reeds is aangevangen 
vóór die levering, en de sloop van dit gebouw, in de door de verwijzende rechter beschreven 
omstandigheden, vanuit het oogpunt van de btw, als één handeling te worden beschouwd, 
die, als geheel, niet de levering van het bestaande gebouw, maar de levering van een 
onbebouwd terrein tot voorwerp heeft”. 
 
Het Hof van Justitie kwalificeert dus de civiele levering van het oude gebouw met de 
verplichting tot sloop tot één handeling zijnde de levering van een onbebouwd terrein. De te 
onderscheiden overeenkomsten worden in hun onderlinge verband zo uitgelegd dat in fiscale 
zin één rechtsverhouding bestaat. Aan dit oordeel ligt volgens het Hof van Justitie ten 
grondslag dat de handelingen als economisch doel hadden de levering van een terrein dat 
gereed was om te worden bebouwd. Het Hof van Justitie vindt het economisch doel van de 
verkrijger in deze zaak een belangrijk criterium voor de beoordeling van wat er nu feitelijk 
geleverd wordt. Dat in strikt juridische zin een oud gebouw wordt geleverd is blijkbaar minder 
relevant.  

3.1.3 Mercedes Benz financial services13 
In het recente arrest Mercedes Benz financial services ging het om de vraag of een 
leasecontract met een latere koopoptie kwalificeert als levering of als dienst. Bij een lease 
contract met koopoptie is volgens het Hof van Justitie sprake van een levering wanneer uit 
de financiële voorwaarden blijkt dat uitoefening van de optie aan het einde van de 
overeenkomst de enige economisch rationele keuze is. Ook hier geldt dat de civiele 
kwalificatie niet van belang is voor de beoordeling of sprake is van een levering of dienst.  

3.1.4 Stock 9414 
Een andere recente zaak waarin kwalificatie aan de orde is, is het arrest Stock 94. In deze 
procedure oordeelt het Hof van Justitie dat een goederenlevering en het verstrekken van een 
lening voor het aankopen van die goederen, één enkele handeling is, waarbinnen de levering 
van de goederen de hoofdprestatie is.  
 
In punt 29 overweegt het Hof van Justitie: “Bij de bepaling of een uit meerdere prestaties 
bestaande transactie één enkele transactie vormt voor de btw, houdt het Hof rekening met 
het economische doel van die transactie.”  
 
In bovenstaande arresten kwalificeert het Hof van Justitie de afspraken voor de fiscaliteit. 
Het economisch doel is in bovenstaande procedures telkens het uitgangspunt. In de praktijk 
is het echter niet altijd eenvoudig om te bepalen hoe een contract moet worden geduid voor 
de fiscaliteit. Dat blijkt wel uit het feit dat vergelijkbare procedures in voorkomende situaties 
tot verschillende uitkomsten hebben geleid.  
 
In het arrest Stock 94 bijvoorbeeld kwalificeert het Hof van Justitie twee handelingen voor de 
fiscaliteit tot één handeling. In een vergelijkbare eerdere procedure (Muys  en De Winter15) 
oordeelde het Hof van Justitie echter: een leverancier van goederen of diensten die zijn 
cliënt tegen vergoeding van rente uitstel van betaling verleent, verstrekt in beginsel een 
vrijgesteld krediet. In dit arrest kent het verlenen van uitstel van betaling derhalve wel een 
eigen fiscaal regime. Toch kwalificeert het Hof van Justitie in Stock 94 de beide handelingen 
tot één handeling vanwege het economisch doel.  
 

                                                
13 Hof van Justitie, 4 oktober 2017, C-164/16 
14 Hof van Justitie, 8 december 2016, C-208/15 
15 Hof van Justitie, 27 oktober 1993, C-281/91 
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Een ander voorbeeld van een procedure die tot een andere uitkomst had kunnen leiden is 
het bovengenoemde arrest BUPA Hospitals. In deze procedure oordeelde het Hof van 
Justitie dat geen sprake was van belastbare leveringen aan het ziekenhuis omdat de 
vooruitbetalingen forfaitaire bedragen waren en de goederen slechts algemeen omschreven. 
In het arrest Le Rayon d’Or16 echter oordeelt het Hof van Justitie dat het door een 
verzekeraar aan een zorginstelling betaalde ‘zorgforfait’ als de vergoeding voor de verrichte 
(vrijgestelde) diensten aan de bewoners kwalificeert. Dat niet op voorhand is bepaald welke 
zorg precies wordt verleend aan elke individuele bewoner, doet aan dit oordeel niet af.  
 
Uiteraard zijn er verschillen tussen de hierboven genoemde procedures. Duidelijk mag 
echter zijn dat het kwalificeren van de contracten leidt tot een onzekere uitkomst voor 
partijen. In het arrest Paul Newey17 overweegt het Hof van Justitie dan ook dat vanwege de 
rechtszekerheid de contracten een in aanmerking te nemen factor vormen. Er is echter wel 
een grens volgens het Hof van Justitie zo blijkt uit het arrest Paul Newey. Dit arrest wordt 
hieronder nader toegelicht.  

3.1.5 Paul Newey 
Paul Newey is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kredietbemiddelaar. Deze 
kredietbemiddelaar had – teneinde de btw-druk op reclamediensten te vermijden – een 
samenstel van transacties opgezet met behulp van twee op Jersey gevestigde 
rechtspersonen. Deze rechtspersonen namen vervolgens de reclamediensten af van derden, 
zonder dat op die diensten btw drukte.  
 
Het Hof van Justitie overwoog dat het, gelet op de economische realiteit van de 
handelsbetrekkingen, tussen al die partijen niet kon worden uitgesloten dat Newey 
daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk de afnemer van de reclamediensten was. In dat 
geval zouden de vennootschappen op Jersey dus niet de afnemer van de diensten zijn en 
zou wel btw drukken op de reclamediensten.  
 
In het arrest Newey is nog eens nadrukkelijk overwogen dat de economische realiteit een 
fundamenteel criterium vormt bij de toepassing van het gemeenschappelijke btw-stelsel. 
Contracten geven normaliter die economische realiteit weer en vormen, omwille van de 
rechtszekerheid, een in aanmerking te nemen factor teneinde te bepalen wie de verrichter en 
de ontvanger van een dienst zijn.  
 
Contractuele bepalingen geven echter de economische realiteit niet altijd geheel weer. Dat 
is, aldus het Hof van Justitie, met name het geval wanneer blijkt dat de contractuele 
bepalingen een zuiver kunstmatige constructie vormen die niet beantwoordt aan de 
economische realiteit van de handelingen.  
 
Mijn simpele vertaling van het arrest tot zover is dat de contracten volgens het Hof van 
Justitie doorgaans de werkelijkheid weergeven, maar in sommige situaties is dat niet het 
geval.  
 
Het Hof van Justitie vervolgt zijn betoog echter als volgt: 
“Het Hof heeft immers meermaals geoordeeld dat de bestrijding van eventuele fraude, 
belastingontwijking en misbruik een doelstelling is die door de Zesde richtlijn is erkend en 
wordt gestimuleerd” 
 

                                                
16Hof van Justitie, 27 maart 2014, C-151/13  
17 Hof van Justitie, 20 juni 2013, nr. C-653/11 
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Daarmee plaatst het Hof van Justitie het terzijde schuiven van de contracten in een misbruik 
kader. De overweging van het Hof van Justitie roept de vraag op of, en zo ja, wanneer 
afwijken van de contracten in gekunstelde situaties mogelijk is zonder misbruik van recht. 
Hierop wordt in hoofdstuk 4 terug gekomen. In de Europese jurisprudentie zijn ook tal van 
voorbeelden waarin misbruik van recht wel aan de orde is. In het volgende hoofdstuk ga ik 
hier allereerst nader op in. 

3.2 Misbruik van recht 
In dit hoofdstuk staat een aantal voorbeelden van arresten waarin het Hof van Justitie juist 
wel misbruik aan de orde acht. De bekendste is wellicht het arrest Halifax. 

3.2.1 Halifax 
Zoals hierboven aangegeven al moet aan twee eisen worden voldaan wil sprake zijn van 
misbruik van recht.  

3.2.1.1 Halifax eerste vereiste  
Het Hof van Justitie verduidelijkt het eerste vereiste in ro 80 van Halifax. Hierin overweegt 
het Hof dat sprake is van strijdigheid met de aftrekregeling wanneer het belastingplichtigen 
wordt toegestaan btw in aftrek te brengen, wanneer zij  in het kader van hun normale 
handelstransacties deze btw niet – ook niet gedeeltelijk – zouden hebben kunnen aftrekken.  

3.2.1.2 Halifax tweede vereiste  
Het tweede vereiste is dat het wezenlijke doel van de transacties erin bestaat een 
belastingvoordeel te verkrijgen. 
 
Het Hof van Justitie verduidelijkt het tweede vereiste in ro 81 van Halifax. Het Hof overweegt 
dat het aan de nationale rechter staat vast te stellen wat de werkelijke inhoud en betekenis 
van de betrokken handelingen zijn. Hierbij kan hij het louter artificiële karakter van deze 
handelingen in aanmerking nemen, alsmede de banden van juridische, economische en/of 
persoonlijke aard tussen de bij de constructie ter verlaging van de belastingdruk betrokken 
ondernemers. 
 
In een aantal latere arresten zijn deze criteria verder uitgewerkt.  

3.2.2 Weald Leasing 
Weald Leasing18 gaat over een verzekeringsmaatschappij die bij de aankoop van 
bedrijfsmiddelen slechts één procent btw over die aankoop zou mogen aftrekken. Op het 
moment dat de verzekeringsmaatschappij nieuwe bedrijfsmiddelen nodig had, werden deze 
gekocht door Weald Leasing. Vervolgens werden de bedrijfsmiddelen met tussenkomst van 
een andere vennootschap door middel van lease ter beschikking gesteld aan de 
verzekeringsmaatschappij.  
 
Met deze transacties werd beoogd, het tijdstip waarop de verzekeringsmaatschappij 
belasting verschuldigd zou zijn, uit te stellen door de verdeling en spreiding van dat bedrag.  
 
In Weald Leasing heeft het Hof van Justitie nader toegelicht wanneer er sprake kan zijn van 
een belastingvoordeel in strijd met doel en strekking van de wettelijke bepalingen. 
Uitgangspunt is - zoals altijd - dat de belastingplichtige het recht heeft om zijn activiteit 
zodanig te structureren dat de omvang van zijn belastingschuld beperkt blijft19. Het Hof van 
Justitie zegt in Weald Leasing dat lease transacties geen abnormale handelstransacties zijn 
en dat het belastingplichtigen vrij staat om te kiezen voor lease in plaats van koop.  

                                                
18 Hof van Justitie, 22 december 2010, C‑103/09 
19 zie ook Halifax, punt 73 
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In Weald leasing stelt het Hof van Justitie echter wel als voorwaarde dat de 
contractvoorwaarden inzake deze leasetransacties, in het bijzonder die met betrekking tot de 
vaststelling van de leasevergoeding, overeenstemmen met normale marktvoorwaarden.  
 
Tevens geeft het Hof van Justitie aan dat sprake kan zijn van misbruik wanneer de 
betrokkenheid van een derde intermediair ertoe leidt dat toepassing van de btw-regelgeving 
wordt verhinderd.  

3.2.3 WebMindLicenses 
WebMindLicenses20 is een Hongaarse vennootschap. WebMindLicenses krijgt op grond van 
een overeenkomst met een Portugese vennootschap knowhow voor de exploitatie van een 
internetsite. WebMindLicenses heeft de knowhow op dezelfde dag via een 
licentieovereenkomst weer verstrekt aan Lalib, gevestigd op Madeira. Lalib verstrekt 
vervolgens de internet diensten aan natuurlijke personen. 
 
Webmindlicense wilde op deze wijze profiteren van het op Madeira geldende lagere btw-
tarief. De Hongaarse Belastingdienst was echter van mening dat de overdracht van 
knowhow aan Lalib niet beantwoordde aan een werkelijke economische handeling 
aangezien deze knowhow in werkelijkheid door WebMindLicenses in Hongarije werd 
geëxploiteerd, zodat de exploitatie van deze knowhow moest worden geacht op het 
Hongaarse grondgebied te hebben plaatsgevonden. In dat geval zou de dienstverrichting 
onderworpen zijn aan het Hongaarse btw-tarief. 
 
Het feit dat in een lidstaat een minder hoog normaal btw-tarief geldt dan in een andere 
lidstaat, is volgens het Hof van Justitie geen belastingvoordeel dat in strijd met de 
doelstellingen van de btw-richtlijn wordt toegekend. Dat ligt evenwel anders wanneer de 
dienst in werkelijkheid vanuit die andere lidstaat wordt verricht. In die situatie is mogelijk wel 
sprake van misbruik van recht.  

3.2.4 Cussens e.a.21 
Deze procedure gaat over drie eigenaren van een bouwterrein in Ierland. De eigenaren 
hebben daarop vijftien vakantiehuizen gebouwd, bestemd voor de verkoop. Voorafgaand aan 
de verkoop van die vakantiehuizen hebben ze een langlopende huurovereenkomst gesloten 
met een verbonden vennootschap, alsmede een overeenkomst tot terug-verhuur van 
dezelfde vakantiehuizen voor twee jaar.  
 
Een maand later werden deze beide overeenkomsten met wederzijds goedvinden ontbonden 
zodat de drie eigenaren weer de volle eigendom van de betrokken onroerende goederen in 
handen hadden. Weer een maand later werden de vakantiehuizen verkocht. Volgens de 
geldende btw-regels was over deze laatste verkopen geen btw verschuldigd, omdat de 
langlopende huurovereenkomst al aan btw onderworpen was geweest.  
 
De Ierse belastingdienst heeft echter btw nageheven omdat zij van mening was dat de beide 
huurovereenkomsten een kunstmatige transactie vormden die alleen tot stand was gebracht 
om te vermijden dat latere verkoop aan btw zou worden onderworpen.  
 
Het Hof van Justitie oordeelt dat mogelijk sprake is van misbruik van recht wanneer de 
onroerende goederen, vóór de verkoop ervan aan derden, nog niet daadwerkelijk zijn 
gebruikt door de eigenaar of de huurder ervan.  

                                                
20 Hof van Justitie, 17 december 2015, C-419/14 
21 Hof van Justitie, 22 november 2017, C-251/16 
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In die situatie is er ten tijde van de verkoop immers sprake van ongebruikte onroerende 
zaken. De levering hiervan is belast met btw22.  
 
De conclusie die ik uit de twee laatstgenoemde arresten trek, is dat volgens het Hof van 
Justitie mogelijk sprake is van misbruik indien op kunstmatige wijze de economische realiteit 
wordt verhuld. Dat gaat dan om de lidstaat van waaruit een dienst werkelijk wordt verricht of 
om de werkelijke status van een onroerende zaak.  
 
Ik vraag me echter af of misbruik in die situaties wel nodig is. De werkelijkheid verhullen doet 
de werkelijkheid immers niet verdwijnen. Zou het Hof van Justitie deze zaken ook niet 
kunnen (of moeten) afdoen met een verwijzing naar de economische realiteit? In het 
volgende hoofdstuk wordt hier nader op in gegaan. 

4 Onderscheid tussen misbruik en kwalificatie volgens het Hof van 
Justitie 
 
Kan met bovenstaande arresten de vraag wanneer sprake is van misbruik of kwalificatie 
worden beantwoord?  
 
In bijvoorbeeld BUPA Hospitals kiest het Hof van Justitie ervoor om de vooruitbetalingen 
fiscaal anders te duiden dan de betrokken partijen hadden voorzien. Wat is nu het 
belangrijke onderscheid met bijvoorbeeld de zaak Cussens e.a.? In die zaak oordeelt het Hof 
van Justitie dat mogelijk sprake is van misbruik van recht wanneer de onroerende goederen, 
vóór de verkoop ervan aan derden, nog niet daadwerkelijk zijn gebruikt door de eigenaar of 
de huurder ervan. Als dat laatste het geval is dan zijn de goederen naar mijn mening dus 
nieuw ten tijde van de verkoop.  
 
Moet er dan een beroep op het leerstuk misbruik van recht worden gedaan om te 
concluderen dat het de verkoop van nieuwe goederen betreft? Als de vaststelling is dat de 
goederen niet daadwerkelijk zijn gebruikt dan hoeft dat naar mijn mening niet. Ook hier had 
het Hof van Justitie naar mijn mening kunnen stellen dat de economische realiteit is dat de te 
onderscheiden handelingen tezamen moeten worden aangemerkt als de levering van nieuwe 
vakantiehuizen.  
 
In WebMindLicenses zegt het Hof van Justitie kort gezegd dat mogelijk sprake is van 
misbruik als op kunstmatige wijze wordt verhuld van waaruit een dienst daadwerkelijk wordt 
verricht. 
Naar mijn mening is ook dit bij uitstek een situatie waarin de belastingheffing zou moeten 
aansluiten bij de economische realiteit. Het zwaardere middel misbruik van recht is ook dan 
in mijn optiek helemaal niet nodig. Het verhullen van de werkelijkheid is namelijk 
onvoldoende om de werkelijkheid te veranderen.  
 
Het oordeel van het Hof van Justitie in de zaken Cussens e.a. en WebMindLicenses vind ik 
dus opmerkelijk. In mijn optiek zou het meer voor de hand liggen om in deze arresten geen 
betekenis toe te kennen aan de kunstmatige verhulling en de economische realiteit te volgen 
voor de fiscaliteit. 
 

                                                
22 In de Ierse wetgeving is de levering van onroerend goed na ingebruikname direct vrijgesteld, wij 

kennen hiervoor een tweejaarstermijn in de Wet OB. 
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Toch stelt het Hof van Justitie in beide arresten dat misbruik aan de orde kan zijn. Een 
mogelijke verklaring daarvoor is dat de verwijzende rechter hier impliciet naar vraagt. 
Wellicht had het Hof van Justitie wel aangesloten bij de economische realiteit als de 
verwijzende rechters andere vragen had gesteld? Of moet uit het arrest Newey de conclusie 
worden getrokken dat in dergelijke gekunstelde situaties enkel afgeweken kan worden van 
de contracten in het geval van misbruik van recht?  
 
Ettema stelt zichzelf dezelfde vraag in haar conclusie bij het arrest Hardinxveld-
Giessendam23. Zij vraagt zich af of uit het arrest Paul Newey volgt dat alleen bij misbruik kan 
worden afgeweken van de contractuele bepalingen. Volgens Ettema brengt het arrest 
WebMindLicenses duidelijkheid over deze problematiek omdat het Hof van Justitie in dit 
arrest de bestrijding van “een zuiver kunstmatige constructie die niet beantwoordt aan de 
economische en commerciële realiteit” als bedoeld in punt 45 van het Paul Newey volledig in 
het licht van misbruik van recht brengt. Ettema schrijft: “Mijn twijfel is hiermee verdwenen als 
sneeuw voor de zon”.  
 
Ettema concludeert dus dat alleen bij misbruik kan worden afgeweken van de contractuele 
bepalingen. 
 
Het op deze conclusie volgende arrest van de Hoge Raad brengt echter weer reden tot 
twijfel. In het volgende hoofdstuk ga ik nader in op de jurisprudentie van de Hoge Raad over 
het onderscheid tussen misbruik en kwalificatie. Ik doe dit aan de hand van twee arresten.  

5 Onderscheid tussen misbruik en kwalificatie volgens de Hoge 
Raad 
 
Zoals hierboven aangegeven, is het maar de vraag of de twijfel van Advocaat-Generaal 
Ettema terecht verdwenen is. De Hoge Raad volgt haar conclusie namelijk niet. In deze 
verhandeling ga ik nader in op twee recente arresten van de Hoge Raad over deze 
problematiek, namelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 oktober 201624 en het arrest van 
de Hoge Raad van 2 juni 201725. In het eerste arrest kiest de Hoge Raad voor kwalificatie, 
maar in het tweede arrest niet. De vraag is of deze arresten helderheid bieden. 

5.1 Hoge Raad 14 oktober 2016 
Eerstgenoemd arrest is het arrest Hardinxveld-Giessendam dat volgde op de hierboven 
aangehaalde conclusie. Het betreft een zogenaamde scholenconstructie. Deze constructie 
laat zich als volgt omschrijven: 

5.1.2 De scholenstructuren 
De onderwijswetgeving draagt gemeenten op te voorzien in de bekostiging van de 
huisvesting van gebouwen voor onderwijs. Zij kunnen daarvoor geld beschikbaar stellen aan 
het schoolbestuur dat zelf de school bouwt. Zij kunnen ook zelf jegens een aannemer als 
opdrachtgever optreden.  
 
De constructie houdt in dat de gemeente als opdrachtgever optreedt voor de bouw. De 
school wordt vervolgens geleverd aan het schoolbestuur. De eigendomsoverdracht van het 
schoolgebouw wordt aangemerkt als een belaste levering. De vergoeding die de 
verkrijgende partij betaalt is een stuk lager dan de bouwkosten welke de gemeente voor haar 

                                                
23 Conclusie van 29 december 2015, nummer 15/00664 
24 zaak nummer 15/00664 
25 zaak nummer 16/01568  
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rekening heeft genomen. Zo bewerkstelligt de gemeente dat zij recht verkrijgt op aftrek van 
de omzetbelasting ter zake van de bouw.  
 
Doorgaans zal de verkrijgende partij echter geen vergoeding willen betalen voor het 
schoolgebouw omdat de gemeente wettelijk eraan gehouden is om het schoolgebouw te 
bekostigen. Door middel van een samenhang van afspraken wordt dan maar een vergoeding 
“geconstrueerd.” Over dergelijke structuren is veelvuldig geprocedeerd.  
 
In de arresten Gemert-Bakel26 en Nijkerk27 heeft de Hoge Raad beslist dat de overdracht van 
de juridische eigendom van het schoolgebouw door de gemeente aan het bevoegd gezag 
een levering is in de zin van de omzetbelasting.  
 
De Hoge Raad heeft in zijn verscheidene arresten overwogen dat de onderwijswetgeving 
niet uitsluit dat de gemeente en het bevoegd gezag met betrekking tot de overdracht een 
vergoeding overeenkomen. Dit laatste met inachtneming van het uitgangspunt van de 
onderwijswet, te weten dat de gemeente ten minste de kosten draagt van de huisvesting van 
de school volgens de normen van die wet. De Hoge Raad heeft op grond daarvan 
geoordeeld dat de verkoop en overdracht van het schoolgebouw in beginsel geen misbruik 
van recht opleveren.  
 
De kunstmatigheid van de constructie zit echter niet louter in de overdracht van het gebouw. 
De overdracht vloeit immers voort –zoals de Hoge Raad terecht stelt- uit de 
onderwijswetgeving. De kunstmatigheid van de structuur zit met name in de wijze waarop de 
vergoeding tot stand komt.  
  
In de procedure van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 14 oktober 2016 was de 
voorliggende vraag dan ook of belanghebbende (de gemeente Hardinxveld-Giessendam), 
alle omstandigheden in aanmerking nemende, wel een vergoeding had bedongen. 
Verderop kom ik uitgebreid terug op deze uitspraak. Van belang is echter ook de aan deze 
uitspraak voorafgaande geschiedenis. 

5.1.2.1 Hoge Raad Albrandswaard28 
Een met de zaak Hardinxveld-Giessendam vergelijkbare procedure was de procedure van 
de gemeente Albrandswaard. Het arrest gemeente Albrandswaard betreft de overdracht van 
het eigendom van een schoolgebouw aan een koepel van een aantal stichtingen voor 
basisonderwijs. De verkoopprijs bedroeg € 1.154.300, inclusief omzetbelasting. Dit bedrag 
was circa 15 percent van de stichtingskosten van het schoolgebouw.  
 
In verband met de levering had de gemeente aan de stichting een aflossingsvrije geldlening 
ten bedrage van de koopsom verstrekt, met een jaarlijkse rente van 0,5 percent. Als het 
schoolgebouw is afgeschreven gaat het eigendom van rechtswege terug naar de gemeente, 
hiermee is de lening afgelost.  
 
Vanwege de lening van de gemeente hoeft de stichting dus feitelijk nooit iets te betalen voor 
de verkrijging van het schoolgebouw, behoudens de jaarlijkse rente.  
 
Hof Den Haag oordeelt dat deze structuur misbruik van recht oplevert29. De gemeente heeft 
volgens het Hof met een conglomeraat van rechtshandelingen bereikt dat zij een 
substantieel bedrag aan omzetbelasting in aftrek heeft gebracht.  

                                                
26 HR 17 februari 2012, VN 2012/15.24 (gemeente Gemert-Bakel) 
27 HR 27 april 2012, NTFR 2012, 1168 (gemeente Nijkerk) 
28 HR 29 juni 2012, NTFR 2012, 2078 
29 Hof Den Haag, NTFR 2010/743 
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De Hoge Raad vernietigt dit oordeel. De Hoge Raad overweegt dat de verkoop en de 
overdracht van het schoolgebouw geen misbruik van recht vormen. De gemeente mocht 
namelijk haar activiteit zo structureren dat de omvang van haar belastingschuld beperkt 
bleef.  
 
Helemaal aan het slot van het arrest geeft de Hoge Raad echter als uitsmijter: “in dit kader 
verdient opmerking dat de Inspecteur voor het Hof niet heeft gesteld dat de overeengekomen 
vergoeding kunstmatig is, in die zin dat belanghebbende, alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, in wezen geen of slechts een symbolische vergoeding van de 
stichting heeft bedongen en ontvangen. In dat geval zou belanghebbende met betrekking tot 
het schoolgebouw geen economische activiteit hebben verricht en ter zake van het 
schoolgebouw geen recht op aftrek hebben gehad”. 
 
Hoewel de Hoge Raad niet met zoveel woorden zegt dat hij de vergoeding kunstmatig vindt, 
meen ik wel dat deze conclusie hieruit mag worden getrokken. Deze passage in het arrest is 
een eerste aanwijzing dat de Hoge Raad van mening is dat de economische realiteit is dat er 
in dergelijke situaties geen vergoeding is bedongen.  
 
En zo belanden we bij het arrest Hardinxveld-Giessendam.  

5.1.2.2 Hoge Raad Hardinxveld-Giessendam  
In het arrest Hardinxveld-Giessendam ging het ook om de nieuwbouw van een 
schoolgebouw. De gemeente had het schoolgebouw laten bouwen en aan een vereniging in 
eigendom overgedragen. De koopsom bedroeg € 274.208 exclusief omzetbelasting. De 
gemeente heeft de ter zake van de bouw van het schoolgebouw aan haar in rekening 
gebrachte omzetbelasting in aftrek gebracht. 
 
In de akte van levering is vermeld dat de gemeente afstand doet van haar vordering tot 
betaling van het bedrag van € 326.307,52 en dat de vereniging dit bedrag schuldig blijft. De 
gemeente en de vereniging hebben direct na de levering de koopschuld omgezet in een 
aflossingsvrije rentedragende leenschuld. De rente op de schuld wordt jaarlijks 
kwijtgescholden.  
 
Ook hier geldt dat het eigendom van rechtswege terug naar de gemeente gaat als het 
schoolgebouw is afgeschreven. Op dat moment is de lening afgelost. In deze structuur is dus 
geen sprake van een daadwerkelijke betaling van de vereniging aan de gemeente. 
 
Hof Den Haag concludeert dat geen sprake is van een economische activiteit ter zake van 
de levering30.  
 
De gemeente gaat in cassatie en de Hoge Raad vernietigt het oordeel van het Hof. In eerste 
aanleg31 overweegt de Hoge Raad: 
 
“Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat belanghebbende de onderhavige overdracht 
tegen vergoeding heeft verricht, heeft zij deze prestatie als ondernemer verricht.” 
 
Met deze subtiele hint verwijst de Hoge Raad de zaak naar Hof Amsterdam.32 Hof 
Amsterdam concludeert echter dat wel sprake is van een economische activiteit.  
 

                                                
30 Hof Den Haag, NTFR 2012, 1968   
31 HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:940 
32 Hof Amsterdam, 18 december 2014, NTFR 2015/1038 
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In de tweede cassatie ronde oordeelt de Hoge Raad: alle hiervoor vermelde omstandigheden 
tezamen genomen laten geen andere conclusie toe dan dat het samenstel van 
rechtshandelingen dat de rechtsbetrekking tussen belanghebbende en de vereniging 
bepaalt, inhoudt dat door belanghebbende in wezen geen vergoeding in de zin van artikel 8, 
lid 2, van de Wet OB is bedongen. 

5.1.2.3 Vergelijking Hardinxveld-Giessendam en Albrandswaard 
Het feitencomplex in Albrandswaard en Hardinxveld-Giessendam is vergelijkbaar. In beide 
gevallen wordt de koopschuld omgezet in een aflossingsvrije leenschuld, zodat van een 
daadwerkelijke betaling van de koopsom geen sprake is.  
 
Na het verschijnen van het laatste arrest Hardinxveld-Giessendam zijn de opmerkingen van 
de Hoge Raad in het arrest Albrandswaard en het eerste arrest Hardinxveld-Giessendam 
beter te plaatsen.  
 
In beide arresten hintte de Hoge Raad namelijk al naar de uiteindelijke  uitkomst door mee te 
geven dat de Inspecteur voor het Hof niet heeft gesteld dat de overeengekomen vergoeding 
kunstmatig is (Albrandswaard) en er “veronderstellenderwijs van uit te gaan dat 
belanghebbende de onderhavige overdracht tegen vergoeding heeft verricht (Hardinxveld-
Giessendam).” 
 
De Hoge Raad lijkt dus de mening te zijn toegedaan dat in dergelijke structuren geen sprake 
is van misbruik van recht maar dat het samenstel van rechtshandelingen inhoudt dat door de 
gemeente in wezen geen vergoeding is bedongen. Hoewel de Hoge Raad het niet met 
zoveel woorden zegt ben ik van mening dat hier sprake is van kwalificatie van de feiten. In 
de akte van levering en het koopcontract is namelijk wel een vergoeding overeen gekomen.  
 
Ik vraag me – gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie over dit onderwerp - af of 
het oordeel van de Hoge Raad dat in dergelijke structuren geen sprake kan zijn van misbruik 
van recht wel juist is.  Immers het Hof van Justitie vindt een gekunstelde verhulling van de 
economische realiteit wel een situatie waarbij misbruik van recht aan de orde is of kan zijn.  
 
Dezelfde twijfel heeft Advocaat-Generaal Ettema getuige haar conclusie voorafgaand aan 
het tweede Hardinxveld-Giessendam arrest. Zij kwam namelijk juist tot de slotsom dat van 
kwalificatie in dergelijke situaties geen sprake kan zijn.  
 
Ettema concludeert: 
 
“Om de handelingen te herdefiniëren zal het zwaardere middel van misbruik van recht 
moeten worden ingezet. Zoals meermalen gememoreerd, beroept de Staatssecretaris zich in 
cassatie echter niet langer op dat leerstuk”. 
 
De Advocaat-Generaal ziet in het arrest Hardinxveld-Giessendam –in tegenstelling tot de 
Hoge Raad - dus juist geen ruimte voor een kwalificatie van feiten. Afwijken van de 
contracten kan alleen bij misbruik van recht volgens de Advocaat-Generaal.  

5.1.2.4 De commentaren  
Het arrest Hardinxveld-Giessendam wordt wisselend ontvangen.  
 
In het commentaar van Vakstudienieuws33 bij de conclusie van de Advocaat-Generaal schrijft 
de commentator dat de Advocaat-Generaal terecht betoogt dat voor een zelfstandige 

                                                
33 V-N 2016/11.18 
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fiscaalrechtelijke duiding in de btw geen plaats is, indien geen sprake is van misbruik van 
recht.  
 
In het commentaar bij het latere arrest schrijft de commentator:34 
 
Naar zijn oordeel is voor de overdracht van het schoolgebouw, gelet op de feitelijke 
vaststellingen(!), in wezen geen vergoeding bedongen. Hieruit volgt dat de Hoge Raad 
kennelijk wel ruimte ziet af te wijken van de juridische realiteit ingeval geen sprake is van 
schijnhandelingen of misbruik van recht. Hoe deze beslissing van de Hoge Raad zich 
verhoudt tot de reeds aangehaalde arresten-Paul Newey en -WebMindLicenses, waaruit 
naar onze mening het tegendeel kan worden afgeleid, wordt (helaas) niet duidelijk. Op dit 
punt achten wij het arrest van de Hoge Raad onbevredigend, zeker indien in ogenschouw 
wordt genomen dat de Hoge Raad verplicht is een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof 
van Justitie EU, indien over de verenigbaarheid met het Unierecht redelijkerwijs twijfel 
mogelijk is (Hof van Justitie EG 6 oktober 1982, nr. 283/81 (Cilfit), NJ 1983, 55). 
 
Fiscaal Up to date schrijft35: 
 
En de Hoge Raad maakt duidelijk wat de werkelijkheid is. Of partijen een andere 
werkelijkheid hebben willen doen voorkomen of niet, is dan minder relevant. 
 
Jan Sanders Jr is duidelijk in zijn NTFR commentaar36: 
 
In hoeverre kan in deze zaak nog worden gesproken van een vergoeding? De leenschuld 
blijkt aflossingsvrij te zijn en de rente lijkt, zo schreef ik op dat moment, gelet op punt 8.11 uit 
de conclusie van de advocaat-generaal, te zijn kwijtgescholden. De gemeente heeft dan én 
de aankoopprijs én de aflossingen én de rente voor de lening ter hoogte van de aankoopprijs 
niet daadwerkelijk ontvangen. De maatstaf van heffing moet worden teruggebracht tot nihil 
op het moment dat duidelijk wordt dat de gemeente nooit daadwerkelijk iets heeft ontvangen 
en nooit daadwerkelijk iets zál ontvangen. 
 
Prof. dr. G.J. van Norden schrijft37: 
 
Het oordeel van de Hoge Raad komt mij vérstrekkend voor, omdat de Hoge Raad een 
samenstel van contractuele afspraken en feitelijke gebeurtenissen samenpakt en dat 
samenstel onvoldoende acht voor de aanwezigheid van een bezwarende titel. 
 
En verder: 
 
In het kader van de rechtszekerheid lijkt mij de aanpak van de Hoge Raad in deze zaak 
voorbehouden voor (zeer) bijzondere situaties. De (her)kwalificatie van een samenstel van 
rechtshandelingen en de daarbij behorende btw-behandeling behoort de uitzondering te 
blijven. Als uitgangspunt heeft immers te gelden dat de contractuele betrekkingen tussen de 
belastingplichtigen voor de toepassing van het btw-stelsel moeten worden gevolgd. 
Bovendien dient, zoals het Hof van Justitie EU meerdere malen heeft aangegeven, in 
principe iedere prestatie normaal gesproken als onderscheiden en zelfstandig te worden 
beschouwd. 
 

                                                
34 V-N 2016/54.12 
35 FutD 2016-2470 
36 NTFR 2016/2493 
37 FED 2017/39 
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Het arrest levert voer voor discussie derhalve. De nuance zit er wellicht in dat de Hoge Raad 
niet zozeer afwijkt van de contracten, maar dat hij deze in samenhang beziet. Ik meen dat 
dat ook de lijn is waarop Jan Sanders Jr zit en waar ik mij geheel in kan vinden.  
 
Feitelijk komt de situatie er simpelweg op neer dat partijen een vergoeding overeen komen 
en tegelijkertijd afspreken dat deze vergoeding nooit betaald hoeft te worden. 
 
Is de vaststelling dat er in wezen niet wordt betaald dan wel een afwijking van de contracten? 
Naar mijn mening niet. Het is wellicht een afwijking van de koopovereenkomst waarin een 
vergoeding wordt overeen gekomen. Maar de koopovereenkomst is onlosmakelijk verbonden 
met de afspraak dat de vergoeding niet hoeft te worden betaald. Daarmee wordt de in het 
contract vast gelegde afspraak teniet gedaan, voor de fiscaliteit althans. Feitelijk behelst de 
afspraak dan simpelweg dat er niet wordt betaald door partijen over en weer. Het lijkt mij dat 
in een dergelijke situatie niet het relatief zware middel “misbruik van recht” moet worden 
gehanteerd.  
 
Het eindoordeel van de Hoge Raad vind ik dan ook volkomen logisch. In de arresten 
WebMindLicenses en Cussens e.a. lijkt het Hof van Justitie echter wel ruimte te zien voor 
misbruik van recht in een gekunstelde situatie zoals aan de orde was in Hardinxveld-
Giessendam. De conclusie na Hardinxveld-Giessendam lijkt dan ook dat de Hoge Raad wel 
degelijk ruimte ziet voor een andere kwalificatie van de contracten, zonder dat sprake is van 
misbruik. Toch oordeelt de Hoge Raad halverwege 2017 anders. Hieronder ga ik nader in op 
dit arrest. 

5.2 Hoge Raad 2 juni 2017 
Deze procedure ging over een exploitant van een autobedrijf. Deze heeft omzetbelasting in 
aftrek gebracht ter zake van leveringen van auto’s door B. Naar aanleiding van een 
strafrechtelijk onderzoek heeft de inspecteur geconcludeerd dat belanghebbende geen recht 
heeft op aftrek van omzetbelasting omdat er sprake is van fraude: de auto’s zijn niet aan 
belanghebbende geleverd. 
 
In deze procedure concludeert de Hoge Raad juist dat een kunstmatige constructie alleen 
dan verboden is als deze is bedoeld om fiscaal voordeel te verkrijgen. Ofwel, als aan beide 
voorwaarden voor misbruik van recht wordt voldaan.  
 
Het Hof had in deze procedure geoordeeld dat de Inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat 
niet kan worden aangesloten bij de overeengekomen contractuele bepalingen, dan wel de 
daarop gebaseerde facturen.  
 
In dat verband heeft het Hof geoordeeld dat aan de facturen een kunstmatige constructie ten 
grondslag ligt die niet beantwoordt aan de economische realiteit. Het Hof heeft ook 
geoordeeld dat aan de facturen niet daadwerkelijk overeenkomsten tot koop en verkoop ten 
grondslag hebben gelegen. 
 
Ofwel het Hof komt tot een kwalificatie van de contractuele bepalingen zonder dat misbruik 
van recht aan de orde is. 
 
De Hoge Raad is het daar echter niet mee eens en geeft het Hof een duidelijke boodschap 
mee in zijn arrest: 
Volgens de Hoge Raad nemen de facturen de uit de koopovereenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen tot leveringen van auto’s tot uitgangspunt. De Hoge Raad oordeelt: 
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“Indien het Hof heeft bedoeld haar oordeel daarop te gronden dat aan de facturen moet 
worden voorbijgegaan omdat sprake is van misbruik, heeft het Hof miskend dat uit de 
hiervoor in 3.4.1 aangehaalde rechtspraak volgt dat, om een verrichte prestatie voor de 
heffing van omzetbelasting niet als zodanig te behandelen, het essentieel is vast te stellen 
dat het wezenlijke doel van de constructie enkel is geweest een fiscaal voordeel te 
verkrijgen”.  
 
De Hoge Raad lijkt nu uit het arrest Paul Newey te concluderen dat enkel bij misbruik van 
recht een verrichte prestatie voor de BTW anders kan worden behandeld. Omdat de 
uitspraak niet aangaf dat het Hof deze vaststelling had gedaan, had het Hof zijn uitspraak 
volgens de Hoge Raad niet naar behoren gemotiveerd. 
 
De Hoge Raad vervolgt door te stellen dat indien het Hof heeft bedoeld dat in werkelijkheid 
geen overeenkomsten zijn gesloten op grond waarvan B verplicht was de desbetreffende 
auto’s aan de BV te leveren in de zin van de Wet, het oordeel van het Hof getuigt van een 
onjuiste rechtsopvatting omtrent het leveringsbegrip, dan wel is ook dat oordeel niet naar 
behoren gemotiveerd.  
 
De Hoge Raad oordeelt: 
 
“Bij de beoordeling dat geen sprake is geweest van een levering in de zin van artikel 3, lid 1, 
aanhef en letter a, of lid 4, van de Wet is niet doorslaggevend of [B] de auto’s volgens de 
economische en commerciële realiteit aan de BV heeft verkocht en geleverd (….)” 
 
Uit hetgeen is overwogen volgt volgens de Hoge Raad dat het Hof onvoldoende inzicht heeft 
gegeven in zijn gedachtegang die heeft geleid tot haar oordeel. Een duidelijke boodschap 
van de Hoge Raad aan het Hof.  
 
Maar zit er nu echt een wezenlijk verschil in de benaderingswijze van Hof Amsterdam in de 
“autocasus” en de benaderingswijze van de Hoge Raad in de Hardinxveld-Giessendam 
casus? Ik zie dat niet namelijk.  
 
De “terechtwijzing” van de Hoge Raad komt dan ook wat onredelijk over. Als het Hof 
misbruik aan de orde had geacht dan zou het Hof dat toch wel met zoveel woorden hebben 
gezegd lijkt mij?  
 
Volgens Vakstudienieuws38 is het voor de Hoge Raad niet duidelijk of het Hof heeft 
geoordeeld dat sprake is van misbruik van recht danwel van schijnhandelingen.  
 
Bijl schrijft in zijn BNB noot dat sprake is van “een wonderlijk misverstand”.  
 
“Kennelijk houdt de Hoge Raad het voor mogelijk dat het Hof misbruik van recht heeft 
aangenomen. In dat geval heeft het Hof ten onrechte niet vastgesteld dat het behalen van 
belastingvoordeel de overwegende reden voor de constructie is geweest. Dit komt tamelijk 
bizar over”. 
 
Bijl vervolgt: 
Het Hof heeft naar mijn idee helemaal niet beoordeeld of er sprake is van misbruik van recht. 
Als dat al zo zou zijn dan is het tamelijk ondenkbaar dat het Hof niet aan het oogmerk van 
belastingvoordeel heeft gedacht. 
 

                                                
38 V-N 2017/29.12 
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Dat lijkt mij een volkomen logische gedachte van Bijl die ik alleen maar kan onderschrijven. 
We mogen er toch wel vanuit gaan dat als het Hof zich op het standpunt zou stellen dat 
sprake is van misbruik van recht, dat het Hof de twee duidelijke voorwaarden getoetst zou 
hebben?  
 
Dan legt Bijl naar mijn mening de vinger op de zere plek in het vervolg van zijn noot: 
 
“Waarschijnlijk heeft de Hoge Raad zich op het verkeerde been laten zetten door het 
aanhalen van het arrest Paul Newey door het Hof. Het Hof wilde kennelijk duidelijk maken 
dat unierechtelijk de contractuele verhoudingen niet heilig zijn en dat onder omstandigheden 
de economische en commerciële werkelijkheid prevaleren. Het geval wil dat het in het arrest 
Paul Newey niet ging om de vraag wie dienstverrichter en afnemer waren, dat stond vast, 
maar om de vraag of ondanks de juridische duidelijkheid hieromtrent er geen sprake was van 
een kunstmatige constructie die misbruik van recht oplevert. In ons geval ligt dat anders. Aan 
de orde is hier de feitelijke vraag wie leverancier en afnemer zijn. Zolang dat niet is 
vastgesteld kan geen oordeel worden gevormd over eventueel misbruik van recht. Misschien 
had het Hof beter een ander arrest kunnen kiezen voor de economische realiteit, zoals Braxi 
en Loyalty Management UK (Hof van Justitie EU 7 oktober 2010, C-53/09 en C-55/09), 
waarin misbruik van recht niet aan de orde is” 
 
En verder: 
 
Opmerkelijk is dat de Hoge Raad zich bij het oordeel dat het oordeel van het Hof zonder 
verdere motivering onbegrijpelijk is, laat leiden door aan het arrest Paul Newey ontleende 
overwegingen. Allereerst moet ik bekennen dat ik moeite heb met de voortdurende nadruk 
die de Hoge Raad legt op omstandigheden die op zichzelf of in onderlinge samenhang niet 
doorslaggevend zijn voor het oordeel dat niet aan X2 is geleverd. Die omstandigheden zijn 
dat naar mijn idee ook niet voor het oordeel dat wel aan X2 is geleverd. Op die manier blijven 
we om de kern heen draaien. Wat er echt toe doet is naar mijn mening de vaststelling van 
het Hof dat X2 op geen enkel moment feitelijk over de auto’s kon beschikken en dat zij op 
geen enkel moment juridisch over de auto’s kon beschikken. Daaruit valt moeilijk iets anders 
af te leiden dan dat X2 op geen enkel moment de macht heeft verkregen om als eigenaar 
over de auto’s te beschikken. De rest is bijzaak. Na deze vaststelling concludeert het Hof 
(r.o. 6.11) dat met de inkoopfacturen een andere werkelijkheid wordt gepresenteerd dan die 
in werkelijkheid is beoogd en verderop (r.o. 6.16) dat geen sprake is van leveringen van 
auto’s. Je zou kunnen zeggen dat het wellicht niet handig was van het Hof om aan het arrest 
Paul Newey ontleende formuleringen te gebruiken, maar het lijkt mij volstrekt duidelijk dat het 
Hof oordeelde dat X2 niet de afnemer was van de auto’s op grond van de vaststelling dat X2 
noch feitelijk noch juridisch op enig moment over de auto’s kon beschikken en zeventien 
andere feiten en omstandigheden. Ik geef toe dat bij de conclusie de magische formule 
inzake de macht om als eigenaar over de auto’s te beschikken niet is gebruikt, maar het Hof 
had eerder (r.o. 6.3 en 6.4) laten blijken dat het daarom ging. In elk geval had de formulering 
van het Hof niet tot cassatie moeten leiden, aangezien hetgeen vastgesteld is de beslissing 
van het Hof draagt. 
 
Een terechte constatering van Bijl, waar ik mij volledig in kan vinden. 
 
De Hoge Raad lijkt in het laatste arrest dus toch van mening te zijn dat afwijking van de 
contracten enkel mogelijk is bij misbruik van recht. De economische en commerciële realiteit 
acht de Hoge Raad in dit geval niet doorslaggevend.  
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Hiermee lijkt de Hoge Raad de door hem niet gevolgde conclusie van Ettema in de 
Hardinxveld-Giessendam procedure alsnog te omarmen. De vraag wanneer sprake is van 
misbruik en/of kwalificatie is hiermee echter nog steeds niet beantwoord.  

6 Conclusie 
 
Volgens het Hof van Justitie leidt een kunstmatige verhulling van de werkelijkheid 
mogelijkerwijs tot misbruik van recht.  
 
Hoewel de Hoge Raad in de Albrandswaard procedure van mening lijkt te zijn dat de 
vergoeding kunstmatig is, is zijn oordeel dat geen sprake is van misbruik van recht. 
 
Uit de procedure van Hardinxveld-Giessendam blijkt dat de Hoge Raad vindt dat in een 
dergelijke situatie de gemeente in wezen geen vergoeding heeft bedongen. Hoewel ik dat 
oordeel juist acht, vraag ik me af of op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie er 
ook niet sprake is van een “misbruik van recht situatie”.  
 
Wat de Hoge Raad in de laatste procedure doet, is de afspraken tussen partijen in 
samenhang bezien en beoordelen wat nu eigenlijk deze afspraken in economische zin 
moeten bewerkstelligen. De Hoge Raad gooit de afspraken op een hoop en velt een oordeel 
over hetgeen de afspraken in samenhang moeten bezien. De Hoge Raad respecteert de 
afspraken echter wel.  
 
In het latere arrest van 2 juni 2017 oordeelt de Hoge Raad dat een kunstmatige constructie 
alleen dan verboden is als deze is bedoeld om fiscaal voordeel te verkrijgen. Daarmee lijkt 
de Hoge Raad te zeggen dat in die situaties enkel kan worden afgeweken van de contracten 
als is vastgesteld dat sprake is van misbruik van recht.  
 
De vraag blijft dus in hoeverre de rechter de vrijheid heeft om af te wijken van de contracten. 
Kwalificeren kan de rechter niet onbegrensd doen. Aan het wegen van de contracten zit 
ergens een einde. De kwalificatie of economische realiteit wordt begrensd door het 
rechtszekerheidsbeginsel. Als dat einde bereikt is resteert als ultieme remedie het beginsel 
van misbruik van recht. Als de rechter volledig vrij zou zijn om de contracten naar eigen 
goeddunken te kwalificeren dan zou het leerstuk van misbruik ook niet meer nodig zijn. 
 
Waar dan echter in het schemergebied kwalificatie precies ophoudt en misbruik begint, is 
niet duidelijk.  
 
Het Hof van Justitie vindt dat er sprake is van misbruik bij het op kunstmatige wijze verhullen 
van de werkelijke vestingplaats (WebMindLicenses) en het op kunstmatige wijze verhullen 
dat een onroerende zaak nieuw is (Cussens e.a.). Als dat het geval is dan is er naar mijn 
mening ook sprake van misbruik bij het op kunstmatige wijze verhullen dat er in wezen geen 
vergoeding is bedongen. Van een duidelijke afbakening is in de jurisprudentie echter naar 
mijn mening nog geen sprake. Wie weet wat de toekomst nog brengt over deze 
problematiek. Ik verwacht in ieder geval dat er nog een vervolg zal komen op de hier 
behandelde arresten. 
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