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Voor de belanghebbende duurde het feitelijk zo’n zeven jaar voordat hij onherroepelijk uitsluitsel kreeg van de HR over de
vraag of het verlaagde btw-tarief voor ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ van toepassing was op zijn prestatie,
die kon worden omschreven als ‘de terbeschikkingstelling van kajuitzeilboten, vanuit een sportaccommodatie en met
aanvullend dienstbetoon’. Op 22 november 2019 sprak de HR zich hierover uit (ECLI:NL:HR:2019:1836).

Van deze periode van zeven jaar betrof ruim één jaar het wachten op het oordeel van de HR, gerekend vanaf het moment
ná indiening van het verweerschrift van belanghebbende midden 2017 en zo’n twee jaar na de uitspraak van het
gerechtshof op 1 februari 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:374). Navraag bij de griffie van de HR over de voortgang van de
procedure leverde steeds het antwoord op dat het lange wachten te maken had met de ‘moeilijkheidsgraad’ van het dossier.
Des te onbevredigender is de omstandigheid dat de HR de zaak uiteindelijk heeft afgedaan op basis van art. 81 RO.
Om toch grip te kunnen krijgen op deze zaak, gaan wij in dit artikel in op de vraag wat dit art. 81 RO-arrest naar onze
mening betekent.

De situatie

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de door belanghebbende
verhuurde polyvalken, sup-boards en kano’s (dat wil zeggen: ‘open, door wind- en/of spierkracht aangedreven vaartuigen’).
In tweede aanleg spitste het geschil zich toe op de vraag of het lage btw-tarief ook van toepassing is op kajuitzeilboten (dat
wil zeggen: ‘niet open, door wind- en/of spierkracht aangedreven vaartuigen’). Zoals wij eerder hebben besproken in BTW-
bulletin 2018/25, oordeelde het hof dat dit inderdaad het geval was.
De procedure betreft een watersportondernemer die vanuit een sportaccommodatie (een gehuurde jachthaven, ingericht op
het van daaruit beoefenen van de zeilsport) kajuitzeiljachten ter beschikking stelt en hierbij ook overige voor de zeilsport
benodigde ondersteuning biedt. Zoals aangehaald in ons eerdere artikel BTW-bulletin 2018/25 bestond de dienstverlening
van belanghebbende uit de navolgende elementen:
• 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 voor 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
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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.

Uitspraak gerechtshof

Voor de bespreking van het HR-arrest is van belang dat het hof allereerst heeft geoordeeld dat belanghebbende ‘een
geheel aan prestaties verricht, die door de modale consument als één dienst worden beschouwd’. Een splitsing van de door
belanghebbende verrichte prestaties zou kunstmatig zijn. Bovendien was het de modale consument, in bewoordingen van
het hof, ‘in werkelijkheid te doen (...) om het “totaalpakket”.’
Over de kwalificatie van de prestatie heeft het hof vervolgens overwogen:
“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.”
Het gerechtshof heeft hieraan toegevoegd:
“De modale consument zal de door belanghebbende verleende dienst ervaren als een comfortabele en veilige manier om
voor het zeilen te kunnen beschikken over een kajuitzeiljacht (alsmede over onder meer het onder 2.6 vermelde
aanvullende materieel en informatie) met het comfort dat het gebruik van de sportaccommodatie bij vertrek en aankomst
biedt.”
Voorts heeft het hof overwogen dat zeilen met een kajuitzeiljacht als sport moet worden aangemerkt en tot slot dat het hof
met zijn uitleg blijft binnen de reikwijdte van Richtlijnbepaling categorie 14 van Bijlage III,
“omdat belanghebbende recht geeft op het gebruik van een sportaccommodatie, ook al is dit gebruik, zoals is overwogen
onder 4.5, binnen de door belanghebbende verleende dienst gelijkwaardig aan de ter beschikkingstelling van een
kajuitzeiljacht en de overige prestaties.”
Al met al is het gerechtshof van oordeel ‘dat belanghebbende met het ter beschikking stellen van de kajuitzeiljachten
gelegenheid geeft tot sportbeoefening’. 
De subsidiaire stelling van belanghebbende dat bij haar door Besluit Toelichting tabel I (nr. BLKB 2011/26M en/of nr.
BLKB2013/1686M) het in rechte te honoreren vertrouwen is gewekt dat ter zake van het ter beschikking stellen van de
kajuitzeiljachten het verlaagde tarief van toepassing is, behoeft op basis van het hiervóór genoemde volgens het hof geen
behandeling.

Beoordelingskader HR

Gelet op de omstandigheid dat de HR de onderhavige zaak zonder motivering (op basis van art. 81 Wet RO) heeft
afgedaan, is het voor de conclusies die uit deze zaak getrokken kunnen worden allereerst van belang vast te stellen wat nu
het beoordelingskader van de HR is.
Op basis van art. 79 Wet RO kan de HR een uitspraak van het gerechtshof vernietigen a) wegens verzuim van vormen of b)
wegens schending van het recht. De HR oordeelt niet opnieuw over de feiten; deze zijn bij de lagere rechters komen vast te
staan. Art. 81 Wet RO bevat de mogelijkheid voor de HR een zaak versneld af te doen, wanneer de HR oordeelt dat de
aangevoerde klacht ‘niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot de beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling’. Op basis van deze bepaling kan naar onze mening de vraag worden gesteld of de
onderhavige zaak terecht is afgedaan op basis van art. 81 Wet RO, met name omdat de onderhavige zaak naar onze
mening wel degelijk ‘noopt tot de beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de
rechtsontwikkeling’. Van een eenduidige toepassing van het verlaagde btw-tarief is, óók na het arrest van de HR, in de
praktijk nog niet altijd sprake.

Middelen in cassatie

Om de inhoud van het art. 81 RO-arrest te kunnen bepalen, is van belang vast te stellen wat in deze procedure de
aangevoerde middelen in cassatie betroffen (en met name waarom deze ‘niet tot cassatie’ hebben kunnen leiden). Mede
gezien de omstandigheid dat de cassatiegronden in een ‘art. 81 RO-arrest’ over het algemeen genomen
onbekend/ongepubliceerd zullen blijven, zien wij hierin de toegevoegde waarde van dit artikel.
De staatssecretaris heeft twee cassatiemiddelen voorgedragen, beide wegens schending van het recht (‘met name van
artikel 9, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet 0B) juncto post b.3 van
Tabel I behorende bij de Wet 0B in samenhang met categorie 14 van Bijlage III bij de richtlijn 2006/112/EG’). In het eerste
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cassatiemiddel neemt de staatssecretaris het standpunt in dat het oordeel van het hof onjuist is; in het tweede
cassatiemiddel neemt de staatssecretaris het standpunt in dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is (‘motiveringsklacht’).
Belanghebbende heeft tegen de cassatiemiddelen verweer gevoerd en bovendien incidenteel beroep in cassatie
aangetekend om haar door het hof onbehandeld gelaten beroep op het vertrouwensbeginsel onder de aandacht van de HR
te kunnen brengen.

Eerste cassatiemiddel

Het eerste cassatiemiddel van de staatssecretaris betreft de kwalificatie van een samengestelde prestatie. De
staatssecretaris onderkent de navolgende elementen in de prestatie van belanghebbende:
• de verhuur (terbeschikkingstelling) van de kajuitzeiljachten,
• het gebruik van de sportaccommodatie en
• de overige prestaties.

Voor deze elementen heeft de staatssecretaris zich op het standpunt gesteld dat twee hoofdelementen te onderscheiden
zijn: de verhuur van kajuitzeiljachten en het gebruik van de sportaccommodatie. De overige prestaties zijn naar de mening
van de staatssecretaris ‘bijkomend’.
De staatssecretaris heeft vervolgens aangevoerd dat de gelijkwaardigheid van de eerste twee elementen binnen de
prestatie in de weg staat aan de toepassing van het verlaagde btw-tarief, omdat een beperkte uitleg van het lage btw-tarief
met zich meebrengt dat het lage btw-tarief alleen van toepassing is voor het gebruik van de sportaccommodatie. Het
verlaagde btw-tarief zou hierdoor alleen van toepassing zijn, wanneer het gebruik van de sportaccommodatie het
hoofdelement is van de samengestelde prestatie, maar niet voor ‘gelijkwaardige prestaties’. De staatssecretaris beroept zich
hierbij op de arresten HvJ 10 november 2016, zaak C-432/15 (Bastová) en HvJ 19 juli 2012, zaak C-44/11 (Deutsche Bank).
Belanghebbende heeft tegen dit standpunt van de staatssecretaris aangevoerd dat het hof (op basis van een waardering
van de feiten) heeft geoordeeld, dat het de modale consument te doen is om het ‘totaalpakket’ van de prestatie. Het hof
heeft bovendien vastgesteld dat voor deze samengestelde prestatie ‘het ter beschikking krijgen van een kajuitzeiljacht
vanuit de sportaccommodatie (...) tezamen met andere prestaties’ kenmerkend en overheersend is. Met andere woorden:
het ter beschikking krijgen vanuit een kajuitzeiljacht vanuit de sportaccommodatie is naar de mening van belanghebbende
op basis van de uitspraak van het hof het overheersende element binnen de prestatie. Als zodanig volgt uit de uitspraak van
het hof inderdaad dat de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie overheersend is en geldt het verlaagde btw-
tarief.
Voorts is onderbouwd dat het hof met zijn overwegingen de toetsingscriteria die zijn gevolgd uit eerdere jurisprudentie van
de HR correct heeft toegepast, zoals wij hierna zullen bespreken ten aanzien van het tweede cassatiemiddel.

Tweede cassatiemiddel

Subsidiair (namelijk ‘indien uw Raad cassatiemiddel I ongegrond mocht verklaren en kennelijk aanneemt dat de uitspraak zo
zou moeten worden begrepen dat volgens het Hof het gebruik van de sportaccommodatie het hoofdelement van deze
enkele samengestelde prestatie is’) voert de staatssecretaris aan dat het hof zijn uitspraak niet deugdelijk heeft
gemotiveerd. De staatssecretaris benoemt hierbij eerdere jurisprudentie van de HR als het ‘rechtskader’ waaraan het hof
heeft moeten toetsen, namelijk: HR 10 augustus 2007, nr. 43169, (Vierdaagse), HR 2 december 2011, nr. 10/02778
(Zeilschool), HR 2 december 2011, nr. 11/00311 (Hardlopen vanuit kleedruimte sportcomplex) en HR 6 april 2012, nr.
11/01973 (buitenritten vanuit manege).
De staatssecretaris acht het hierbij van belang dat het sporten in de voorliggende situatie plaatsvindt op het openbare water
en dat de vergoeding is aangeduid als ‘huursom’ in plaats van als vergoeding voor het sporten. Naar de mening van de
staatssecretaris moet, bij het feitelijke sporten buiten de sportaccommodatie van belanghebbende, de prestatie méér
omvatten dan het ter beschikking stellen van de sportaccommodatie. De terbeschikkingstelling (‘verhuur’) van het
kajuitzeiljacht en de aanvullende prestaties die nauw verband houden met deze terbeschikkingstelling moeten hier naar de
mening van de staatssecretaris echter los van worden gezien. Zij zijn ‘inherent aan de verhuur’. Hoe deze prestaties
bijdragen/zijn toe te rekenen aan het recht gebruik te maken van de sportaccommodatie vindt de staatssecretaris
onvoldoende gemotiveerd in het oordeel van het hof.
Belanghebbende heeft hiertegen het verweer gevoerd dat het hof heeft vastgesteld dat het de modale consument te doen is
om het ‘totaalpakket’ van de ‘samengestelde prestatie’. Het hof heeft tevens feitelijk vastgesteld dat aan klanten een
dienstpakket ‘op maat’ wordt verleend. Uit deze feitelijke vaststellingen door het hof en de waardering daarvan (die ook
voorbehouden is aan het hof) heeft te volgen dat het beschikbaar stellen van een kajuitzeiljacht als onderdeel van het
‘totaalpakket’ geen doel op zich is en daarom ook geen prestatie is die los kan worden gezien van de overige elementen
van het afgenomen totaalpakket.
Belanghebbende heeft hierbij aangehaald dat de navolgende drie toetsingscriteria volgen uit de eerdere jurisprudentie van
de HR over de vraag wanneer het verlaagde btw-tarief voor ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ van toepassing
is:
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1 belanghebbende dient een sportaccommodatie ter beschikking te stellen;
2 belanghebbende dient de klant in de gelegenheid te stellen sport te beoefenen in of vanuit deze

sportaccommodatie; en
3 er moet feitelijk sprake zijn van sportbeoefening.

Het hof heeft gemotiveerd aan deze criteria getoetst. In de procedure zijn de navolgende feiten komen vast te staan, die
naar de mening van belanghebbende tot het (juiste en) deugdelijk gemotiveerde oordeel van het hof leiden dat het
verlaagde btw-tarief van toepassing is op het ‘totaalpakket’ van diensten dat bestaat uit het ter beschikking stellen van een
sportaccommodatie, van de kajuitzeilboot en met aanvullend dienstbetoon:
1 de accommodatie van belanghebbende kwalificeert als sportaccommodatie;
2 belanghebbende stelt de sportaccommodatie aan de klant ter beschikking;
3 belanghebbende verricht een geheel aan prestaties die door de modale consument als één dienst worden

beschouwd (een ‘totaalpakket’);
4 het kenmerkende en overheersende element van deze prestatie is het ‘totaalpakket’, te weten 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’;

5 het zeilen met het door belanghebbende ter beschikking gestelde kajuitzeiljacht is aan te merken als
‘sportbeoefening’.

Incidenteel cassatiemiddel – gerechtvaardigd vertrouwen

Voor beide cassatiemiddelen heeft belanghebbende bovendien verwezen naar de steun/het gerechtvaardigd vertrouwen die
belanghebbende voor haar standpunt ontleent aan de verschillende versies van Besluit Toelichting Tabel I (hierna
gezamenlijk aangeduid als Sportbesluit). Het beroep op gerechtvaardigd vertrouwen, gebaseerd op dit Sportbesluit, is in de
procedure niet inhoudelijk behandeld (ook niet in de lagere instanties).
Concreet is in het Sportbesluit aan de orde gesteld dat de ondernemer voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor
sportbeoefening:
• de klant de sportaccommodatie ter beschikking moet stellen, dat
• de klant de sportaccommodatie moet gebruiken voor sportbeoefening en dat
• de ondernemer samen met de sportaccommodatie de attributen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van de

desbetreffende sport ter beschikking moeten worden gesteld (tenzij het voor de desbetreffende sport gebruikelijk
is dat de sporter deze attributen zelf meeneemt).

Dit zijn naar onze mening materiële toetsingscriteria waaraan het hof in zijn uitspraak ook heeft getoetst. Vandaar dat dit
beroep op gerechtvaardigd vertrouwen naar onze mening ook zou zijn geslaagd, indien het hof aan de behandeling had
toegekomen.

Analyse betekenis art. 81 Wet RO-uitspraak

De HR heeft met zijn art. 81 Wet RO-uitspraak geconcludeerd dat de uitspraak van het hof geen ‘schending van het recht’
betreft. Gelet op de feiten in deze procedure heeft het beroep in cassatie van de staatssecretaris niet tot cassatie kunnen
leiden en behoeft het beroep op gerechtvaardigd vertrouwen van belanghebbende geen behandeling meer.
Wij benoemden (bij herhaling) de feiten waar het in deze procedure om ging en die naar onze mening ook voldoende bij de
lagere rechters zijn komen vast te staan als volgt:

1 de accommodatie van belanghebbende kwalificeert als sportaccommodatie;
2 belanghebbende stelt de sportaccommodatie aan de klant ter beschikking;
3 belanghebbende verricht een geheel aan prestaties die door de modale consument als één dienst worden

beschouwd (een ‘totaalpakket’);
4 het kenmerkende en overheersende element van deze prestatie is het ‘totaalpakket’, te weten 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’;

5 het zeilen met het door belanghebbende ter beschikking gestelde kajuitzeiljacht is aan te merken als
‘sportbeoefening’.

De staatssecretaris heeft in zijn cassatieschrift specifiek aangevoerd dat uit de uitspraak van het hof zou volgen dat sprake
zou zijn van twee gelijkwaardige elementen (terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie en verhuur van het
kajuitzeiljacht) binnen de samengestelde prestatie van belanghebbende. De gelijkwaardigheid van deze elementen zou naar
de opvatting van de staatssecretaris met zich meebrengen dat het verlaagde btw-tarief niet van toepassing is op basis van
de beperkte uitleg van uitzonderingen op de hoofdregel dat het reguliere btw-tarief van toepassing is. Alleen wanneer de
terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie het overheersende element binnen de prestatie betreft, zou het verlaagde
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btw-tarief naar de opvatting van de staatssecretaris aan de orde zijn.
De toegevoegde waarde van dit art. 81 Wet RO-arrest is naar onze mening dan ook met name dat –met de instandhouding
van de uitspraak van het hof en derhalve met de conclusie dat het recht juist is toegepast – is komen vast te staan dat het
ter beschikking stellen van de sportaccommodatie het overwegende element is binnen de hiervoor omschreven
samengestelde prestatie van belanghebbende. Dit is conform de eerder geciteerde opmerking van de staatssecretaris dat
de HR kennelijk aanneemt dat de uitspraak van het hof zo moet worden begrepen dat het gebruik van de
sportaccommodatie ‘het hoofdelement van deze enkele samengestelde prestatie is’ indien de HR het eerste cassatiemiddel
van de staatssecretaris gegrond verklaart.

Conclusies

Met dit arrest van de HR is naar onze mening duidelijkheid ontstaan over de toepassing van de jurisprudentie over het
verlaagde btw-tarief voor ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ voor de terbeschikkingstelling/verhuur van
(kajuit)zeilboten, wanneer deze terbeschikkingstelling een onderdeel uitmaakt van een samengestelde prestatie waarin
bovendien recht wordt gegeven om gebruik te maken van de sportaccommodatie van de ondernemer en (op de
sportbeoefening gerichte) aanvullend dienstbetoon wordt verricht. Al met al is deze conclusie naar onze mening terecht,
omdat juist met dit samenstel aan prestaties ‘gelegenheid tot sportbeoefening’ wordt gegeven.
Een en ander is naar onze mening volledig in lijn met het Sportbesluit, waarin onder meer ook is aangegeven dat het
verlaagde btw-tarief van toepassing kan zijn voor gebruik van een vliegveld bestemd voor een zweefvliegvereniging. Het viel
naar onze mening al niet in te zien hoe de terbeschikkingstelling van een op het beoefenen van watersport ingerichte
accommodatie/jachthaven tezamen met een zeilboot tot een andere situatie zou leiden.
Indien en voor zover de Belastingdienst hiervan zich, zelfs na een oordeel van de HR, niet laat overtuigen, moet ook dit
voorbeeld naar onze mening worden toegevoegd aan de tekst van het Sportbesluit, waarin toch al veel voorbeelden van
jurisprudentie zijn aangehaald waarin beoordeeld is of het lage btw-tarief wel of juist niet kan worden toegepast.

 
Voetnoten

[1]
Iris Duinker en Klaas Dijkstra zijn verbonden aan het btw-advieskantoor DHK Tax & Legal.
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