Drie musketiersverliezenstrijd koepelvrijstelling

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG
voorgelegd:
“Moet artikel 13 A lid 1 letter f van de Zesde Richtlijn zo worden uitgelegd dat daaronder mede vallen diensten van de in deze bepaling bedoelde groeperingen aan hun
leden, die direct nodig zijn voor de uitoefening van hun vrijgestelde prestatiesof prestaties waarvoor zij niet belastingplichtig zijn en waarvoor als vergoeding niet meer wordt
gevorderd dan de voor die diensten gemaakte kosten, indien deze slechtsjegens een of
meer leden worden verricht?”
Na de verwijzingsbeslissing werd in de literatuur 6 aangenomen dat het antwoord op de
gestelde vraag positief zou moeten worden beantwoord. Indien namelijk, zoals in casu,
aan de voorwaarden van de koepelvrijstelling wordt voldaan is deze van toepassing.
Zolang de kosten van de diensten in het kader van de kwaliteitszorg tegen kostprijs worden voldaan en er in totaliteit geen winst ontstaat blijft de vrijstelling in stand, ook al worden er aan sommige leden andere diensten verricht en tegen kostprijs doorbelast. Doordat
de Hoge Raad ervoor gekozen heeft de zaak voor te leggen aan het HvJ EG ontstond er
twijfel over de afloop van deze interpretatie.

Strikte uitlegging
Vrijstellingen welke zijn opgenomen in de Richtlijn betreffende belasting over de toegevoegde waarde (verder: Richtlijn) dienen conform jurisprudentie van het HvJ EG strikt te
worden uitgelegd 7.
Zo werd in het arrest Stichting Uitvoering Financiële Acties door het HvJ EG benadrukt
dat vrijstellingen voor de omzetbelasting strikt moeten worden uitgelegd, aangezien deze
afwijkingen vormen van het algemene beginsel dat omzetbelasting geheven wordt over
elke dienst die door een belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht.
Uit de letterlijke tekst 8 van de vrijstellingsbepaling in de Richtlijn is op te maken dat deze
een exacte terugbetaling van het aandeel in de gezamenlijke uitgaven die voor rekening van
de leden komen verlangt. Aldus kan worden aangesloten bij de leuze van de drie muske-
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Prof. dr. R.N.G. van der Paardt in zijn annotatie bij BNB2007/285, Dijkstra, “Koepelvrijstelling btw: wie
begrijpt het nog?”, BTW bulletin november 2007, nr. 11 pagina 2, annotatie bij het arrest van de HOGE RAAD
van 10 augustus 2007 in deVakstudie Nieuws (VN2007/40.25)
Zie o.a. C-287/00 punt 43 (Commissie/Duitsland) en 348/87 punt 13 (Stichting Uitvoering Financiële Acties)
artikel 13 A lid 1 letter f Zesde Richtlijn , nu artikel 132 lid 1 letter f Richtlijn betreffende belasting over de toegevoegde waarde.
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tiers: “Één voor allen, allen voor één” 9 en kan niet worden aangenomen dat de vrijstelling
ook ziet op diensten die enkel aan bepaalde leden worden verricht.
In de uitspraak geeft het HvJ EG echter aan dat het Hof de rechtspraak van de strikte uitlegging niet zodanig moet uitleggen dat de vrijstellingen in de praktijk onmogelijk zijn toe
te passen. Hierbij verwijst het HvJ EG naar de conclusie van AG Sharpston die verwijst
naar het arrest Taksatorringen 10.
In deze zaak stond de vraag centraal of schade-taxaties door Taksatorringen voor haar
leden (verzekeringsmaatschappijen) onder de koepelvrijstelling konden vallen, vanwege
het feit dat dit eventueel tot concurrentievervalsing zou kunnen leiden. Het HvJ EG
besliste in deze zaak dat de vrijstelling niet zo eng moest worden uitgelegd dat deze niet
van toepassing was, omdat eventueel een hypothetisch gevaar bestaat dat deze vrijstelling
tot concurrentievervalsing leidt: “Deze rechtspraak heeft evenwel niet tot doel een zodanige uitlegging te geven dat de bedoelde vrijstellingen in de praktijk bijna onmogelijk toe
te passen zijn” 11
Tevens geeft het HvJ EG aan dat uitlegging van bewoordingen van de Richtlijn in overeenstemming dienen te zijn met de nagestreefde doeleinden van de vrijstellingen en bovendien dienen te voldoen aan de eisen van het beginsel fiscale neutraliteit 12. Het niet van
toepassing zijn van een vrijstelling leidt tot cumulatie van omzetbelasting hetgeen ongewenst is indien aan de doeleinden van een vrijstelling wordt voldaan.
Op grond van het bovenstaande geeft het HvJ EG aan dat de bewoordingen van artikel
132 lid 1 letter f Richtlijn betreffende belasting over de toegevoegde waarde niet aangeven
dat de vrijstelling alleen ten goede kan komen aan de diensten die zelfstandige groeperingen ten behoeve van al hun leden verrichten.

Beantwoordingprejudiciëlevraag
Het HvJ EG concludeert dat op grond van de verwijzingsbeslissing vaststaat dat de diensten die worden verricht direct nodig zijn voor de uitoefening van de vrijgestelde activiteiten en dat er geen sprake is van concurrentieverstoringen.
Tevens stelt het HvJ EG dat de bewoordingen van de koepelvrijstelling niet strikt moeten
worden uitgelegd, indien hierdoor de vrijstelling in de praktijk niet meer is toe te passen.
Vervolgens benadrukt het HvJ EG dat indien diensten worden verricht ten behoeve van
één of enkele leden de kosten voor het verrichten van deze diensten wel degelijk uitgaven
9

Conclusie van AG E. Sharpston 9 oktober 2008, zaak C-407-7 punt 2
C-8/01 (Taksatorringen)
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C-8/01 (Taksatorringen) punt 62
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C-434/05 (Horizon College) punt 16
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43

Drie musketiersverliezenstrijd koepelvrijstelling

zijn die gezamenlijk zijn gedaan. Via methodes van analytisch boekhouden kan zonder
meer het exacte aandeel in de gezamenlijke uitgaven voor elke afzonderlijke dienst worden
bepaald.
Het HvJ EG beantwoordt de prejudiciële vraag als volgt: “…dat artikel………aldus moet
worden uitgelegd dat, gesteld dat aan de overige bij die bepaling gestelde voorwaarden is
voldaan, de dienstverrichtingen door een zelfstandige groepering ten behoeve van haar
leden voor de in die bepaling voorziene vrijstelling in aanmerking komen, zelfs als deze
diensten ten behoeve van één of enkele van die leden zijn verricht.” 13
Deze uitspraak van het HvJ EG voorkomt een stringente toepassing van de koepelvrijstelling in de praktijk en zorgt ervoor dat de vrijstelling van toepassing blijft op individuele
diensten. Met de uitspraak is ook duidelijkheid gekomen over de werkingssfeer van de
koepelvrijstelling voor zowel de belastingdienst als de praktijk.

Werkingkoepelvrijstellingnu duidelijk voor de praktijk?
De koepelvrijstelling kent een aantal beperkingen:
– de (rechts)personen of lichamen verrichten vrijgestelde prestaties of verrichten hun
prestaties niet als belastingplichtige;
– de vrijstelling ziet alleen op diensten die rechtstreeks nodig zijn voor de activiteiten van
de leden;
– door toepassing van de vrijstelling mag geen (ernstige) concurrentieverstoring optreden 14;
– de koepel mag een vergoeding voor haar diensten vragen, maar deze mag alleen kostendekkend zijn.
Door deze beperkingen is de koepelvrijstelling in de praktijk lastig toe te passen, omdat de
beperkingen meestal aanleiding geven tot discussie met de belastingdienst. Wanneer is er
immers sprake van een (ernstige) concurrentieverstoring? Is de koepelvrijstelling bijvoorbeeld niet van toepassing indien er commerciële activiteiten worden verricht? Conform het
reeds hiervoor aangehaalde arrest Taksatorringen is de koepelvrijstelling dan toch (tijdelijk) van toepassing totdat duidelijk is dat er op korte termijn of in de toekomst werkelijk
sprake is van een concurrentieverstoring, alsdan dient de koepelvrijstelling te vervallen.
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C-407/07 punt 43
Deze worden verder uitgewerkt in artikel 9 Uitv.besl. OB 1968 en art. 9a Uitv.besch OB 1968
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De koepelvrijstelling kan niet worden toegepast indien door de koepel diensten worden
verricht aan niet leden. Het Hof van Beroep te Brussel heeft echter op 29 maart 2007 in de
zaak SA AXA Belgium 15 hierover toch een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EG.
Het Hof van Beroep vraagt of artikel 13, A, sub 1, f, Zesde richtlijn (oud) aldus moet
worden uitgelegd dat zij lidstaten toestaan, een belastingvrijstelling slechts dan te verlenen wanneer zelfstandige groeperingen van personen diensten verrichten uitsluitend voor
hun leden, en niet voor niet-leden?” Ook voor de Belgische regeling geldt dat deze niet
van toepassing is op niet-leden 16. Tot op dit moment is in deze zaak nog geen conclusie of
arrest gewezen.
De uitspraak van het HvJ EG inzake de zaak Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor
de Intercollegiale Toetsing heeft ervoor gezorgd dat voor de praktijk duidelijkheid is
gekomen over de werkingssfeer van de koepelvrijstelling met betrekking tot de verdeling
van de door de leden aan de koepel verschuldigde bijdrage in de kosten. De musketiers
hebben de strijd verloren, want ook indien diensten ten behoeve van één of enkele leden
zijn verricht is de koepelvrijstelling van toepassing.
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