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‘Verhuur plus’ van zeilboten onder voorwaarden belast tegen 6%
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Een ‘verhuur plus’ van zeilboten kan, onder voorwaarden, worden aangemerkt als ‘het geven van gelegenheid tot
sportbeoefening’, zodat hierop het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is in plaats van het reguliere btw-tarief van
21%. Dit volgt uit de recent gewezen uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 1 februari 2018
(ECLI:NL:GHSHE:2018:374). In dit artikel gaan wij in op de redenering die aan de uitspraak ten grondslag ligt en op de
gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk.

De situatie

Het Hof oordeelde over de navolgende situatie.
De belanghebbende is een watersportondernemer. Zij verricht een veelheid aan watersport gerelateerde activiteiten, onder
meer de exploitatie van een zeilschool en de verhuur van zeil- en motorboten. Ook stelt zij vergaderruimten ter beschikking
en verkoopt zij boten.
De procedure voor het Hof spitste zich toe op de verhuur van kajuitzeilboten. Gedurende de eerdere procedure voor de
rechtbank van 31 maart 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:1916) waren de partijen al tot de overeenstemming gekomen dat het
6%-btw-tarief van toepassing is voor de verhuur van de ‘open, door wind- en/of spierkracht aangedreven vaartuigen’ (hier:
polyvalken, sup-boards en kano’s) en dat het tarief van 21% van toepassing is op de verhuur van sloepen. Belanghebbende
verhuurt de kajuitzeilboten in overwegende mate op dagbasis, maar verhuurt ook boten voor deelname aan wedstrijden,
voor een weekend, midweek of week varen op de Zeeuwse wateren en tot slot voor zeezeilen. De dienstverlening van
belanghebbende is in de uitspraak als volgt omschreven:

“De dienstverlening van belanghebbende met betrekking tot kajuitzeiljachten bestaat uit verschillende elementen, namelijk:
• het ter beschikking stellen van een kajuitzeiljacht;
• de mogelijkheid om van de getroffen (onroerende) havenfaciliteiten en van het aangrenzende vaargebied (en

aldus van de sportaccommodatie van belanghebbende) gebruik te maken;
• de mogelijkheid om van de overige, ten behoeve van de watersport te gebruiken onroerende faciliteiten gebruik

te maken (zoals de toiletten, kleedruimten, douches en instructieruimte);
• het geven van instructies ten aanzien van het gebruik van het kajuitzeiljacht, alsmede van de invloed van het

weer en van het vaargebied op het gebruik van het jacht;
• het ter beschikking stellen van de voor het beoefenen van de zeilsport benodigde aanvullende

(watersport)attributen;
• het paraat blijven voor 'raad en daad' gedurende de gehele periode waarin er met een kajuitzeiljacht van

belanghebbende wordt gezeild;
• het zorgdragen door de betrokken watersportondernemers voor de schoonmaak, de beveiliging en het beheer

van de betrokken watersportaccommodatie en van de boten en sportattributen;
• het door belanghebbende zorgdragen (bij voorbeeld bij de terbeschikkingstelling van kajuitzeiljachten voor

zeilwedstrijden en races) voor de meetbrieven, de inschrijving en het verstrekken van de benodigde informatie
aan de wedstrijdorganisatie.

Het dienstenpakket van belanghebbende wordt toegesneden op de specifieke behoeften van de watersporter.”

Deze dienstverlening wordt aangeboden vanuit de accommodatie van belanghebbende. In de uitspraak is deze
accommodatie omschreven als ‘een accommodatie aan de wal, bestaande uit een gebouw met een kantoor met
informatiebalie, een kantine, sanitaire voorzieningen, douche- en kleedruimten, een instructieruimte, dag- en
overnachtingsverblijven en een parkeerterrein parkeerplaats’. Onder verwijzing naar het Buitenritten te paard-arrest (HR 6
april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0934) is ten aanzien van deze accommodatie opgemerkt dat hier sprake is van een

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D00020&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 17-04-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op
www.wolterskluwer.nl

Pagina 1/4

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D00020&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl


‘sportaccommodatie’. Dit was overigens ook niet in geding tussen de partijen.

Beoordeling

Het hof houdt voor de beoordeling van de situatie de systematiek van het Sportbesluit (Besluit 28 augustus 2017, nr.
2017-168377, ‘Toelichting Tabel I’) aan. Dit houdt in dat allereerst wordt beoordeeld of sprake is van meerdere, individueel
te beoordelen prestaties of één samengestelde prestatie. Vervolgens stelt het hof vast wat de kenmerkende elementen van
de samengestelde prestatie zijn. Tot slot toetst het hof of met deze elementen wordt voldaan aan Tabel I, post b.3, Wet OB
1968 (‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’).

Samengestelde prestatie

Zoals is opgemerkt in paragraaf 3.2.4 van het Sportbesluit, moeten prestaties in beginsel als zelfstandig worden
aangemerkt, tenzij er vanuit economisch opzicht, bezien vanuit de positie van de modale consument, (objectief) één
prestatie wordt verricht.
Voor de (hiervóór opgesomde) dienstverlening van belanghebbende geldt, zo oordeelt het hof, dat een splitsing tussen deze
prestaties/diensten kunstmatig zou zijn. Het hof is het met de belanghebbende eens, dat het de modale consument er niet
om te doen is één element van de prestatie te ontvangen, maar dat het juist gaat om het ‘totaalpakket” van de
dienstverlening.

Kenmerkende elementen van de samengestelde prestatie

In paragraaf 3.2.3 van het Sportbesluit is voorts opgemerkt dat, voor de kwalificatie van een samengestelde prestatie,
rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden.
In de voorliggende situatie overweegt het hof:
“Kenmerkend en overheersend voor de door belanghebbende verleende dienst is het ter beschikking krijgen van een
kajuitzeiljacht vanuit de sportaccommodatie (zoals het gebruik van de toiletten, kleedruimten, douches en instructieruimte bij
vertrek en aankomst) tezamen met de andere prestaties.”
Met andere woorden: het hof oordeelt dat in deze situatie het ‘totaalpakket’ het overheersende kenmerk van de prestatie is.
Het hof volgt hiermee het standpunt van belanghebbende dat de prestatie van belanghebbende moet worden
onderscheiden van de situatie waarin een watersportbedrijf alleen een boot verhuurt. In tegenstelling tot die situatie, stelt
belanghebbende in deze situatie ook ter beschikking: zijn sportaccommodatie, al het voor de sportbeoefening benodigde
aanvullende materieel (van verschillende zeilen en fokken tot zeilpakken), aanvullend materieel (zoals bagagekarretjes), alle
benodigde informatie (zoals over de veiligheid, specifieke informatie over het vaargebied en weersverwachtingen),
aanvullend dienstbetoon (zoals hulp bij het optuigen van het jacht), het gedurende de gehele huurperiode ter beschikking
blijven voor advies, instructie en hulp.
Naar onze mening doet deze beoordeling, die inhoudt dat het de ‘modale consument’ juist te doen is om het samenstel van
de prestaties van belanghebbende, recht aan de feitelijke situatie. Deze beoordeling sluit naar onze mening ook aan bij de
uitleg in het Sportbesluit van het begrip ‘bijkomende prestaties’. Bijkomende prestaties worden in het Sportbesluit
omschreven als:
“prestaties die voor de modale consument geen doel op zich vormen. Zij maken de hoofdprestatie aantrekkelijker of zijn een
middel om daarvan zo goed mogelijk te profiteren. Bijkomende prestaties zijn prestaties die samen met de hoofdprestatie
worden verricht (in één transactie), die een kleine invloed hebben op de totaalprijs van de betreffende transactie en die door
de leverancier van de hoofdprestatie worden verricht. Voor bijkomende prestaties geldt hetzelfde btw-tarief als voor de
hoofdprestatie waaraan zij ondergeschikt zijn.”
Bijvoorbeeld de elementen van de prestatie van belanghebbende ‘terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie’, het
‘paraat blijven tijdens de hele verhuurperiode’ en het geven van ‘advies en hulp ten aanzien van de sportbeoefening’ kunnen
alleen al niet als ‘bijkomend’ worden aangemerkt, omdat de beschikking of deze elementen wel degelijk een doel op zich
voor de consument zijn en omdat deze elementen bovendien uit financieel opzicht niet als ‘bijkomend’ kunnen worden
aangemerkt.

Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

De tekst van tabel I, post b.3, Wet OB 1968 (‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’) moet dusdanig worden
uitgelegd, dat de reikwijdte samenvalt met die van categorie 14, Bijlage III, Btw-richtlijn (‘het recht gebruik te maken van een
sportaccommodatie’). Het gaat hierbij om ‘dienstverlening die bestaat uit het gelegenheid bieden een sport te beoefenen
onder terbeschikkingstelling van een accommodatie’ (HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU6507 en
ECLI:NL:HR:2012:BW0934).
In het verlengde van deze definitie overweegt het hof in de hier besproken procedure, dat alleen het recht om gebruik te
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maken van een sportaccommodatie onvoldoende is om tot de toepassing van het verlaagde btw-tarief te komen. Het hof
verwijst hierbij naar het arrest HvJ 10 november 2016, zaak C-432/15 (Baštová). Hiermee doelt het hof, naar onze
interpretatie, specifiek op overweging 66, waaruit volgt dat de terbeschikkingstelling van een stal voor paarden onderdeel
kon uitmaken van een prestatie die kwalificeert als ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’, maar dat dit niet aan de
orde was als deze terbeschikkingstelling (alleen) verband houdt met de stalling van de paarden en verder niet werd gebruikt
voor de feitelijke beoefening van sport. Het begrip ‘recht gebruik te maken van sportaccommodaties’ moet, in bewoordingen
van het arrest Baštová ‘aldus worden uitgelegd dat dit het recht betreft accommodaties te gebruiken die voor
sportbeoefening en lichamelijke opvoeding zijn bestemd, alsmede het gebruik daarvan met dat doel voor ogen’.
Ten aanzien van het gebruik voor sportbeoefening wijst het hof op het arrest HvJ 26 oktober 2017, zaak C 90/16 (The
English Bridge Union Limited) en HvJ 21 februari 2013, zaak C-18/12 (Mesto Zamberk). Uit het The English Bridge Union
Limited-arrest volgt dat voor het EU-begrip ‘sport’ is vereist dat het gaat om een activiteit, die ‘wordt gekenmerkt door een
niet te verwaarlozen lichamelijke component’. Uit het arrest Mesto Zamberk volgt dat voor het EU-begrip ‘sport’ niet is
vereist dat de sportactiviteiten in georganiseerd verband, op regelmatige basis of met het doel om aan sportcompetities deel
te nemen worden verricht. Recreatieve sport is, met andere woorden, ook sport volgens de EU-terminologie van de Btw-
richtlijn.
Gelet op deze overwegingen van het HvJ overweegt het hof dat het zeilen met een door belanghebbende ter beschikking
gestelde kajuitzeiljacht een niet te verwaarlozen lichamelijke component bevat (en de accommodatie aldus wordt gebruikt
voor sportbeoefening).

Slotsom

Nu het hof heeft vastgesteld dat sprake is van één, samengestelde prestatie, waarvan de terbeschikkingstelling van de
sportaccommodatie van belanghebbende onderdeel uitmaakt en waarbij de sportaccommodatie daadwerkelijk wordt
gebruikt voor ‘sport’, laten deze overwegingen naar onze mening geen andere slotsom toe dan dat hier sprake is van ‘het
geven van gelegenheid tot sportbeoefening’. Het hof benadrukt hierbij dat recreatieve sport op basis van Mesto Zamberk
ook als ‘sport’ moet worden aangemerkt en dat op basis van het Buitenritten te paard-arrest en het Hardlopen op de
openbare weg-arrest (HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU6507 en ECLI:NL:HR:2012:BW0934) niet van belang is
of de zeilsport al dan niet binnen een gemarkeerd gedeelte van het vaarwater wordt beoefend.

‘Verhuur plus’ van boten

Wanneer is nu sprake van de verhuur van een boot en wanneer van een andersluidende prestatie, die kwalificeert als ‘het
geven van gelegenheid tot sportbeoefening’?
Naar onze mening kan voor deze vraag aansluiting worden gevonden bij de beschrijving van het begrip ‘verhuur’, zoals dat
met betrekking tot onroerend goed is gedefinieerd. Van het EU-begrip ‘verhuur’ is sprake als een eigenaar, tegenover een
vergoeding, aan de huurder het recht verleent om de zaak voor een bepaalde tijdsduur met uitsluiting van anderen te
gebruiken. Dit is voor roerende zaken niet anders dan voor onroerende zaken.
Ten aanzien van onroerend goed is in het Vastgoedbesluit (Besluit 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M) vermeld, dat
sprake kan zijn van een ‘andere prestatie dan verhuur’, wanneer naast de terbeschikkingstelling van het gehuurde andere
handelingen worden verricht waardoor het passieve karakter van de verhuur verloren gaat. Hiervoor is volgens het
Vastgoedbesluit vereist dat de terbeschikkingstelling en de andere handelingen één prestatie vormen en dat het passieve
karakter van de verhuur verloren gaat doordat de verhuur niet meer de overwegende prestatie is. Dit moet worden
beoordeeld vanuit het standpunt van de modale consument.
Dit is naar onze interpretatie ook de toets die het hof, naar onze mening terecht, heeft toegepast ten aanzien van de verhuur
van de kajuitzeilboten. Het hof heeft vastgesteld dat sprake is van één samengestelde prestatie en dat de verhuur van de
boot op zichzelf niet de overwegende prestatie is, maar dat het de modale consument juist is te doen om het ‘totaalpakket’.
Deze samengestelde prestatie bestaat erin dat de consument (door middel van het recht gebruik te maken van de zeilboot,
van de sportaccommodatie en van alle op de zeilsport toegespitste faciliteiten en faciliterende dienstverlening van
belanghebbende) in de gelegenheid wordt gesteld om de zeilsport te beoefenen, waardoor het 6%-btw-tarief van toepassing
is.

‘Verhuur plus’ van ligplaatsen

Onlangs adviseerde advocaat-generaal Ettema de Hoge Raad omtrent de vraag of de verhuur van een ligplaats kan vallen
onder het 6%-btw-tarief voor ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ (ECLI:NL:PHR:2017:1216).
De A-G baseert haar conclusie voor een belangrijk deel op de deels ook hiervoor aangehaalde overweging uit het Baštová-
arrest:
“65. Het begrip ‘recht gebruik te maken van sportaccommodaties’ moet daarom aldus worden uitgelegd dat dit het recht
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betreft accommodaties te gebruiken die voor sportbeoefening en lichamelijke opvoeding zijn bestemd, alsmede het gebruik
daarvan met dat doel voor ogen”
en
“66. Daaruit volgt dat diensten die verband houden met het gebruik van accommodaties die nodig zijn voor de beoefening
van de paardensport, onder punt 14 van bijlage III bij de btw-richtlijn kunnen vallen, maar dat dit niet het geval is voor
diensten die verband houden met het gebruik van accommodaties bestemd voor het passieve verblijf van paarden in een
stal, hun voedering of verzorging, en evenmin voor rust- of opslagplaatsen.”
Deze uitleg brengt volgens de A-G met zich mee dat diensten die verband houden met het gebruik van accommodaties
die nodig zijn voor de beoefening van sport onder het verlaagde btw-tarief kunnen vallen. Hiervan is volgens de A-G sprake
bij de terbeschikkingstelling van een ligplaats, wanneer die ligplaats bestemd is voor een vaartuig dat vanwege zijn
objectieve kenmerken geschikt is voor de beoefening van sport.
De conclusie van de A-G gaat naar onze mening nog wat verder dan de in dit artikel besproken uitspraak van het hof, omdat
de A-G ‘aanvullend dienstbetoon’ (in aanvulling op de terbeschikkingstelling van de voor sportieve doeleinden gebruikte
sportaccommodatie/ligplaats) niet noemt als vereiste voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. De A-G ziet naar onze
interpretatie de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie en het gebruik van deze accommodatie voor
sportbeoefening op zichzelf al als doorslaggevende elementen voor toepassing van het 6%-btw-tarief voor ‘het geven van
gelegenheid tot sportbeoefening’. Aan de A-G moet naar onze mening worden toegegeven dat deze redenering prima
strookt met het arrest Baštová. Immers, uit dit arrest volgt dat (in de in dat arrest beoordeelde situatie) een paardenstal – op
zichzelf genomen – kon worden aangemerkt als voor sportbeoefening bestemde accommodatie en dat het verlaagde btw-
tarief voor ‘sportbeoefening’ kon worden toegepast indien deze sportaccommodatie ook voor sportbeoefening werd gebruikt.

Gevolgen voor de praktijk

Zowel de in dit artikel besproken uitspraak van het hof (ten aanzien van de verhuur/verhuur plus van boten) als de conclusie
van de A-G (ten aanzien van de verhuur van ligplaatsen) vormt naar onze mening een belangrijke aanwijzing voor de
praktijk. In het Sportbesluit is op dit moment naar onze mening de te beperkte zienswijze geformuleerd, dat ‘het recht
gebruik te maken van een sportaccommodatie’ alleen aan de orde is als de terbeschikkingstelling van de
sportaccommodatie de enkelvoudige prestatie danwel de hoofdprestatie is. Een dergelijk standpunt is naar onze mening
achterhaald, onder meer door jurisprudentie zoals het arrest Baštová.
Voldoende is naar onze mening dat sprake is van een samengestelde prestatie, waarvan de terbeschikkingstelling van de
sportaccommodatie een element vormt, mits de sportaccommodatie ook voor sportbeoefening wordt gebruikt. De conclusie
van de A-G gaat hierin nog wat verder dan de uitspraak van het hof.

Conclusie

De conclusie van het hof dat de verhuur van boten, in combinatie met de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie
en aanvullend dienstbetoon, moet worden aangemerkt als ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ is naar onze
mening logisch opgebouwd en goed gemotiveerd. Uit de praktijk volgt echter dat een dergelijke uitspraak op het beleid van
de belastingdienst een drastische omslag vormt, die nog niet door elke inspecteur wordt geaccepteerd. De belastingdienst
blijkt nog niet altijd open te staan voor een ‘verhuur plus’-kwalificatie van een overeenkomst, die in de praktijk (met name
ook vanwege het afdekken van risico’s/aansprakelijkheden voor de watersportondernemer) als ‘bootverhuurovereenkomst’
wordt betiteld.
Uit (vaste) EU-rechtspraak volgt echter dat alle met sport verbonden elementen zo veel mogelijk als één geheel moeten
worden beoordeeld. Als zodanig moet niet alleen de bootverhuur, maar moeten juist ook het aanvullend dienstbetoon én de
terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie worden meegewogen. Daaraan toevoegend dat de beoordeling, gelet op
het Baštová-arrest, tot op heden wellicht wat te streng is toegepast, ligt een aanpassing van het bestaande beleid omtrent
de toepassing van het 6%-tarief voor ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ naar onze mening voor de hand.
We zullen helaas nog even moeten wachten met de definitieve conclusies en wel omdat de staatssecretaris op de valreep
cassatie heeft ingesteld.

 
Voetnoten

[1]
Mr. Iris Duinker en drs. Klaas Dijkstra zijn als specialist omzet- en overdrachtsbelasting verbonden aan DHK Tax & Legal.
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