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De Belastingdienst, de rechtbank, het hof en de advocaat-generaal (A-G) van de Hoge Raad lijken allemaal te worstelen
met de vraag hoe moet worden omgegaan met de levering en lease back van vastgoed in verhuurde staat. Is sprake van
levering, een dienst of de overgang van een gedeelte van een algemeenheid van goederen? En, mocht sprake zijn van een
dienst, is dan sprake van kredietverlening waarvoor een vrijstelling van toepassing is (art. 11-1-i of 11-1-j)? Alle varianten
komen voorbij in de procedure waarin de A-G recent een conclusie heeft genomen (ECLI:NL:PHR:2020:435). Het HvJ heeft
bovendien nog geoordeeld over een situatie dat de ‘sale’ werd geëffectueerd door middel van een recht van erfpacht.

De situatie

De situatie waarover de A-G haar advies heeft uitgebracht, is als volgt.
Een woningcorporatie heeft, ter verbetering van haar liquiditeitspositie, een vrijwel nieuw appartementencomplex
overgedragen aan een derde. De woonruimten, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten binnen dit complex werden reeds vóór
de overdracht door de woningcorporatie (grotendeels) verhuurd. Omdat volgens het Nederlandse civiele recht ‘koop geen
huur breekt’, zou de koper van het complex in beginsel de nieuwe verhuurder van het complex worden, die de units
rechtstreeks aan de al aanwezige huurders zou verhuren. In afwijking hiervan zijn de woningcorporatie en de koper
overeengekomen dat de woningcorporatie het complex voor een periode van 25 jaar zou huren van de koper en dat zij als
verhuurder zou blijven optreden voor de huidige huurders. Verder zijn de woningcorporatie en de koper van het complex
overeengekomen dat de koper het complex in de eerste 15 jaar niet zal verkopen aan een derde. Na deze 15 jaar mag hij
het complex alleen met toestemming van de woningcorporatie verkopen.
In de akte van levering is ervan uitgegaan dat art. 37d Wet OB 1968 (overgang van een geheel of gedeelte van een
algemeenheid van goederen) op de levering van toepassing is. De inspecteur was echter van mening dat art. 37d Wet OB
1968 niet van toepassing was. Hij heeft op basis hiervan een naheffingsaanslag opgelegd, op basis van een reguliere met
btw belaste levering van nieuw vervaardigd onroerend goed binnen de tweejaarstermijn. Bovendien heeft de inspecteur aan
de woningcorporatie een verzuimboete opgelegd. In beroep oordeelde de rechtbank dat art. 37d Wet OB 1968 wel degelijk
van toepassing was. De rechtbank heeft de naheffingsaanslag op basis hiervan vernietigd. Het hof is het eens met de
vernietiging van de naheffingsaanslag, maar koppelt hier een volledig andere motivering aan. Het hof is namelijk van
mening dat geen sprake was van een levering in de zin van de Wet OB 1968, omdat geen sprake zou zijn van een
overgang van de macht om als eigenaar over het complex te beschikken. Vervolgens overweegt het hof, ten overvloede, dat
sprake is van een vrijgestelde financieringshandeling (art. 11-1-i of 11-1-j Wet OB 1968), indien wel sprake was geweest
van een voor de omzetbelasting in overweging te nemen handeling.
De A-G oordeelt dat de motivering van het hof de door het hof genomen conclusie niet kan dragen. Tevens vindt de A-G het
oordeel van het hof ‘onbegrijpelijk’.

Vier verschillende btw-kwalificaties voor één feitencomplex

Hoe kan één feitencomplex leiden tot vier verschillende beoordelingen (geen levering, een regulier belaste levering, art. 37d
of een financiële prestatie) van de fiscale uitwerking voor de btw?
Naar onze mening wordt dit voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de btw een eigen begrippenkader kent waarvoor,
zo leert de rechtspraak van het HvJ, de economische en niet de (civielrechtelijke) juridische realiteit doorslaggevend is. Dit
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leidt in de onderhavige zaak tot twee heikele punten. Ten eerste is de levering van louter de juridische eigendom van het
complex niet voldoende om te concluderen dat ook voor de btw sprake is geweest van een levering. Ten tweede is de vraag
aan de orde of de juridische levering moet worden gezien als een onderdeel van een samenstel van prestaties, die voor de
btw gezamenlijk (als één prestatie) moeten worden beoordeeld.
Het aansluiten bij de economische realiteit heeft ten doel ervoor te zorgen dat de btw-wetgeving in elke EU-lidstaat
hetzelfde, fiscaal neutraal, wordt uitgelegd en niet afhankelijk is van bepalingen in nationale wetgevingen. Dit is
noodzakelijk, maar maakt het btw-systeem er niet duidelijker op, zoals blijk uit de hier besproken procedure/conclusie.

Eén of twee prestaties?

De A-G begint de opbouw van haar conclusie met de vraag of in deze situatie sprake is geweest van een levering voor de
btw. Dit lijkt een logische stap, nu dit een belangrijk discussiepunt is dat in de cassatiemiddelen aan de orde is gesteld. Voor
een stapsgewijze benadering van deze materie was het echter wellicht nóg logischer geweest om eerst te bepalen welke
prestatie(s) precies is (zijn) verleend en uit welke elementen deze prestatie(s) bestaat/bestaan. Is sprake van twee
prestaties (de sale en de lease back) of van één samengestelde prestatie?
De A-G merkt in haar conclusie zijdelings op dat het arrest Mercedes-Benz (ECLI:EU:C:2017:734) op de onderhavige
situatie niet van toepassing is. Bij Mercedes-Benz ging het om ‘een standaardhuurovereenkomst met koopoptie’ waarbij op
grond van de financiële voorwaarden van de overeenkomst in wezen op voorhand al vaststond dat er aan het einde van de
huurperiode een koop tot stand zou komen. In dat arrest werd derhalve in feite de ‘huurprestatie’/‘huurovereenkomst’
beoordeeld (waaruit de latere levering voortvloeide). Deze situatie verschilt daarin van een ‘sale and lease back’, waarin
eerst een verkoop en levering plaatsvinden die worden gevolgd door een (terug)huur. De ‘sale’ en de ‘lease back’ vormen
hierbij in beginsel twee afzonderlijke prestaties.
In de in dit artikel besproken casus werd de ‘sale’ verricht door de woningcorporatie aan de koper en de ‘lease back’ door de
koper van het complex aan de woningcorporatie. De vraag die in de procedure aan de orde is, is hoe de ‘sale’ voor de btw
moet worden gekwalificeerd.

Leveringsbegrip

Het HvJ heeft in arrest Safe (ECLI:EU:C:1990:61) overwogen:
“dat het begrip levering van een goed niet verwijst naar de eigendomsoverdracht in de door het nationale recht voorziene
vormen, maar elke overdrachtshandeling van een lichamelijke zaak door een partij insluit, die de andere partij in staat stelt
daadwerkelijk daarover te beschikken als ware zij de eigenaar van die zaak.”
De A-G heeft in de uitgebrachte conclusie aan de hand van verschillende arresten toegelicht dat voor de vraag of sprake is
van een btw-levering het ‘besliscriterium’ van doorslaggevend belang is. De A-G overweegt in dit kader:
“De macht om als eigenaar over een goed te beschikken moet volgens het HvJ worden opgevat als de mogelijkheid om te
beslissen hoe of waarvoor het goed wordt gebruikt. In dit geval had de lessee de mogelijkheid de kwaliteit, de hoeveelheid
en het tijdstip van aankoop te kiezen.”
In het voorbeeld van het arrest Safe was degene die aan de pomp besloot hoeveel brandstof er was getankt de partij aan
wie geleverd werd en niet de leasemaatschappij. De leasemaatschappij opereerde volgens het arrest Safe als
kredietverstrekker.
Zo bezien, is het ook in deze zaak niet verwonderlijk dat ook in deze procedure de vraag aan de orde is gekomen of de sale
and lease back moet worden gezien als kredietverstrekking. De reden voor het aangaan van de sale and lease back was
immers gelegen in het verbeteren van de liquiditeitspositie van de woningcorporatie. Voor het overige werd de situatie
‘feitelijk’ in stand gelaten.
De A-G overweegt dat de stukken van het geding geen andere gevolgtrekking toelaten dan dat de macht om als eigenaar
over het complex te beschikken op de koper is overgegaan. Het verbod om het complex zonder toestemming van de
woningcorporatie te vervreemden en de bepaling dat de woningcorporatie deze toestemming de eerste 15 jaar niet zal
geven, heeft volgens de A-G alleen verbintenisrechtelijke gevolgen. De bepaling heeft geen goederenrechtelijke werking:
als de koper van het complex besluit het complex toch, zonder toestemming, aan een derde te leveren, dan is deze levering
geldig en heeft de woningcorporatie alleen verbintenisrechtelijk een claim. De beslissingsbevoegdheid ligt hierdoor, zo
overweegt de A-G, bij de koper van het complex. Er heeft een btw-levering plaatsgevonden van de woningcorporatie aan
deze koper.
En zo hangt de vraag of een btw-levering plaats heeft gevonden toch (ook) af van het civiele recht. Uit het civiele recht volgt
immers welke rechten en plichten de koper heeft gekregen. In deze situatie is de beslissingsbevoegdheid naar de mening
van de A-G (die wij delen) overgegaan op de koper. De A-G stelt echter vraagtekens bij de situatie dat een wettelijke
beperking van de vervreemdingsbevoegdheid op straffe van nietigheid is overeengekomen, ‘omdat het gevolg van
nietigheid is dat de beoogde rechtshandeling niet tot stand komt’. Deze situatie was aan de orde in het arrest Gemeente
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Gemert-Bakel (ECLI:NL:HR:2012:BR4486) en leidde ook tot de conclusie dat de macht om als eigenaar te beschikken was
overgegaan. Een argument voor de conclusie dat dit in de onderhavige situatie ook het geval moet zijn.

Art. 37d

Doordat de overdracht van het complex volgens de A-G kwalificeert als een btw-levering, komt de A-G toe aan de vraag of
wellicht sprake is van een ‘overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d’. En ook deze vraag
biedt grond voor een worsteling tussen een juridische en economische benadering. Enerzijds zijn de woningcorporatie en de
koper juist overeengekomen dat de (exploitatie middels de) huurovereenkomsten met de huurders niet zullen overgaan op
de koper. Anderzijds is sprake van verhuurd vastgoed, dat wordt overgedragen aan de koper en waarbij de
huurovereenkomsten worden voortgezet, zij het met ‘tussenvoeging’ van de woningcorporatie en daardoor als ‘onderhuur’.
Op basis van een economische uitleg van art. 37d Wet OB 1968 zou derhalve kunnen worden gesteld dat hier sprake is van
de voortzetting van de exploitatie van het complex, zij het met een extra tussenschakel in de vorm van de woningcorporatie.
De A-G haalt in dit kader Cornielje aan met de term ‘objectbenadering’ (zie in dit kader rechtsoverweging 3.10 en verder van
de uitgebrachte conclusie). Wordt echter een juridische benadering gevolgd, dan leidt dit tot het oordeel dat de koper de
bestaande huurovereenkomsten niet overneemt en dat hierdoor geen voortzetting van de exploitatie is overeengekomen.
De A-G volgt deze juridische benadering en komt tot de slotsom dat art. 37d Wet OB 1968 niet van toepassing is. Tot slot
noemt de A-G in één zin:
“Zo nodig geef ik uw Raad in overweging hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU”.
Nu het hier gaat om de uitleg van een autonoom begrip van Unierecht, zou het stellen van prejudiciële vragen over dit
onderwerp naar onze mening inderdaad niet misstaan. Het HvJ heeft eerder wel geoordeeld over de uitleg van art. 37d Wet
OB 1968 (art. 19 Btw-richtlijn), maar niet over een situatie dat er in feite een extra schakel ontstaat omdat sprake is van
huurovereenkomsten die worden voortgezet, maar door het tussenschuiven van de voormalig eigenaar als
onderverhuurder. De huidige definities en overwegingen die zijn gegeven in EU-jurisprudentie als Zita Modes en Christel
Schriever bieden op dit punt naar onze mening ook geen voldoende duidelijkheid. In Zita Modes wordt bijvoorbeeld
overwogen dat art. 19 Btw-richtlijn doelt op:
“de overdrachten waarbij de verkrijger de bedoeling heeft om de handelszaak of het overgedragen bedrijfsonderdeel te
exploiteren, en niet om de betrokken activiteit onmiddellijk zonder meer te vereffenen en in voorkomend geval de voorraden
te verkopen”.
Vraag is of dit bij een exploitatie middels een verhuur-onderverhuur-structuur aan de orde zou kunnen zijn. Mede met het
oog op de fiscale neutraliteit zou het naar onze mening niet onlogisch zijn als de hier voorliggende situatie hetzelfde zou
moeten worden beoordeeld als de situatie dat de koper de huurcontracten een-op-een zou hebben overgenomen. Wij
zouden een oordeel van het HvJ over dit vraagstuk toejuichen.

11-1-i of 11-1-j

Het hof was van oordeel dat geen sprake was van een btw-levering (geen overdracht van de macht om als eigenaar over
het complex te beslissen). Hieraan koppelde het hof ‘ten overvloede’ het oordeel dat sprake zou zijn geweest van een van
btw vrijgestelde handeling op grond van art. 11-1-i of 11-1-j Wet OB 1968 indien wel sprake zou zijn geweest van een btw-
belastbare handeling. Art. 11-1-i voorziet in een vrijstelling voor betaalmiddelen en effecten; art. 11-1-j voorziet in een
vrijstelling voor financiële diensten waaronder het verlenen van krediet.
Het ‘ten overvloede’-oordeel van het hof heeft tot gevolg dat de A-G ook aandacht heeft moeten besteden aan de financiële
vrijstelling. Het oordeel van het hof lijkt gebaseerd op de uitlating van de inspecteur, ‘die zich ter zitting de woorden “loutere
financieringstransactie” heeft laten ontvallen’. Het enkele feit dat de liquiditeitspositie van de woningcorporatie door de sale
and lease back wordt verbeterd, heeft echter nog niet het gevolg dat de financiële vrijstelling ook van toepassing is. Ook de
A-G komt tot deze conclusie. Het oordeel van het hof is volgens de A-G dan ook niet of althans onvoldoende gemotiveerd.
Zoals de A-G aangeeft volgt uit het arrest Paulo Nascimento (ECLI:EU:C:2019:867) dat bij kredietverstrekking een geldsom
ter beschikking moet worden gesteld tegen betaling van rente. Dit betekent dat de koopsom zou moeten kwalificeren als
krediet en dat de huurbedragen als rentebetaling moeten worden beschouwd. De koper zou dan dus een dienst verlenen
aan de woningcorporatie. Feit blijft hier dat de woningcorporatie het complex juridisch heeft geleverd aan de koper en dat
díe prestatie in het geding aan de orde is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de A-G van mening is dat het hof ten
onrechte concludeert tot de toepassing van de vrijstelling in geval sprake zou zijn geweest van een belastbare prestatie. De
procedure handelt over een prestatie van de woningcorporatie en niet over de eventuele prestaties van de koper.

Mydibel
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Om in de sfeer van ‘ten overvloede’-opmerkingen te blijven, plaatsen wij de navolgende opmerking ‘ten overvloede’.
Nóg weer een andere situatie zou aan de orde zijn geweest, indien geen sprake zou zijn geweest van een sale and lease
back, maar van een erfpacht- en-lease-back. Zie artikel R.D. Dirks en M.D.C. Gomes Vale Viga, ‘Erfpacht-en-leaseback’ is
geen ‘sale-en-leaseback’, MBB 2019/11.41.

Conclusie

Omdat het hof naar onze mening geen danwel weinig overwegingen ten grondslag heeft gelegd aan het oordeel dat de sale
and lease back geen levering tot stand had gebracht (waardoor het niet toekwam aan een beoordeling van art. 37d Wet OB
1968), komt de conclusie van de A-G om het beroep in cassatie gegrond te verklaren niet als een verrassing. Nu de lagere
instanties in de onderhavige procedure al compleet verschillend over de situatie hebben geoordeeld, zal het wel verrassend
zijn hoe de Hoge Raad zal omgaan met deze specifieke ‘sale and lease back’-situatie en welke gevolgen daaruit
voortvloeien voor vergelijkbare transacties.
Naar onze mening is met de juridische levering van het complex ‘de macht om als eigenaar over het complex te beschikken’
overgegaan (een btw-levering). Hierin volgen we de A-G, die op basis van een afweging van de civiel-juridische feiten komt
tot een afweging op basis van het leveringsbegrip zoals dat in EU-jurisprudentie is geformuleerd. Zoals ook is opgemerkt in
Vakstudie-Nieuws (V-N 2020/28.12), is de (terug)huur een gebruiksrecht en dat recht ontstaat pas na de levering van de
onroerende zaak.
Vervolgens is de vraag aan de orde of art. 37d van toepassing is. Uit de worsteling die deze vraag in de onderhavige zaak
teweegbrengt blijkt naar onze mening dat de EU-definitie van het begrip ‘overgang van een algemeenheid van goederen’,
zoals volgt uit Zita Modes, nog niet voldoende duidelijk is. Contractueel bezien zet de koper de huurovereenkomsten met de
gebruikers van de units in het complex niet voort en is derhalve geen sprake van de voortzetting van de economische
activiteit. Wordt echter meer gekeken naar het geheel, dan is en blijft het complex gebruikt voor verhuur en wel aan dezelfde
gebruikers. Met het oog hierop zou kunnen worden betoogd dat de exploitatie van het complex toch wordt ‘voortgezet’. Een
dergelijke benadering zou kunnen worden aangeduid met de term ‘objectbenadering’. Mede met het oog op de fiscale
neutraliteit zou het naar onze mening niet onlogisch zijn als de hier voorliggende situatie hetzelfde zou moeten worden
beoordeeld als de situatie dat de koper de huurcontracten een-op-een zou hebben overgenomen. Nu het hier gaat om de
interpretatie van een Unierechtelijk begrip, zouden wij een oordeel van het HvJ over dit vraagstuk toejuichen.

 
Voetnoten

[1]
Iris Duinker en Klaas Dijkstra zijn btw-specialist bij DHK Tax & Legal.
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