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BTW - uitbreiding van de vrijstellingen van de 

vrijgestelde handelingen naar uitbestede handelingen 
(13 augustus 2021) 

(Noot onder sous EHvJ  17 juni 2021, zaken C-58/20 K en C-59/20 DBKAG) 

 

In een arrest van 17 juni 2021, heeft het Hof van Justitie van de EU verduidelijkingen 

aangebracht aan een vaste rechtspraak inzake BTW-vrijstellingen op uitbestede handelingen 

van handelingen die zelf vrijgesteld zijn. Het gaat om fundamentele beginselen die het  strikte 

kader van de BTW op financiële verrichtingen te buiten gaan.  

Vrijstelling in geval van een intrinsiek en exclusief verband met de vrijgestelde 

activiteit 

DBKAG is een Oostenrijkse vennootschap die beleggingsfondsen beheert. Daarvoor doet zij 

een beroep op SC GmbH, gevestigd in Duitsland. SC GmbH is verantwoordelijk voor de 

juiste berekening van de risico- en prestatie-indicatoren, vertrekkende van de gegevens 

verstrekt door DBKAG om verslagen op te stellen om in orde te zijn met de wettelijke 

informatieverplichtingen ten aanzien van de overheid en de beleggers. DBKAG is van 

oordeel dat de diensten die door SC GmbH verstrekt worden van BTW vrijgestelde 

diensten zijn in de zin van « het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, zoals 

omschreven door de lidstaten » (art. 135(1)(g) van de BTW-Richtlijn). 

De Oostenrijkse fiscus stelt dat de SC GmbH slechts een kleine technische bijstand levert 

die niet specifiek of essentieel is voor het beheer van het gemeenschappelijke 
beleggingsfonds. Volgens hem zijn de diensten die door SC GmbH worden verstrekt 

onvoldoende autonoom. Bijgevolg zouden de diensten die door SC GmbH aan DBKAG 

worden verstrekt volgens de Oostenrijkse fiscus onderworpen zijn aan de BTW. 

Het geschil wordt gebracht voor het Hof van Justitie van de EU, dat oordeelt dat deze 

uitbestede werken vrijgesteld zijn van de BTW aangezien ze een intrinsiek verband houden 

met het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, en uitsluitend worden verricht 

voor het beheer van dergelijke fondsen. Ongeacht of deze diensten al dan niet in hun geheel 

worden uitbesteed. Inderdaad, 

 

• het enkele feit dat een dienst volledig elektronisch wordt verricht belet op zich niet 

dat de vrijstelling op die dienst wordt toegepast ; 

• deze diensten zijn specifiek voor het beheer van gemeenschappelijke 

beleggingsfondsen en ze kunnen enkel voor deze fondsen worden gebruikt en voor 

geen andere ; 

• ongeacht of deze specifieke en essentiële diensten niet in hun geheel zouden worden 

uitbesteed : het tegenovergestelde zou leiden tot een discriminatie ten voordele van 

de beheersvennootschappen die zelf deze dienst verstrekken alsmede ten voordele 

van de beleggers die hun geld rechtstreeks in effecten beleggen en geen beroep doen 

op de diensten van een fondsbeheerder. 
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Wanneer de prestaties van SC GmbH daarentegen niet specifiek zouden zijn voor de 

activiteit van het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, maar eigen zouden zijn 

aan iedere vorm van belegging, zouden ze niet vrijgesteld zijn. 

 

Vrijheid van organisatie en non-discriminatie 

Het Hof baseert zijn interpretatie op twee essentiële beginselen : de fiscale neutraliteit en de 

non-discriminatie. 

Het Hof herinnert eraan dat marktdeelnemers krachtens het beginsel van fiscale neutraliteit 

het organisatiemodel kunnen kiezen dat hun uit strikt economisch oogpunt het beste 

uitkomt, zonder het risico te lopen dat hun activiteiten worden uitgesloten van de 

vrijstelling. 

 

Met de verwijzing naar het non-discriminatiebeginsel stelt het Hof vast dat "indien een dienst 

die specifiek en essentieel is voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, aan 

btw zou moeten worden onderworpen enkel omdat hij niet in zijn geheel wordt uitbesteed, 

zou dat in het voordeel zijn van beheermaatschappijen die deze dienst zelf verrichten en van 

beleggers die hun geld rechtstreeks in effecten beleggen en geen beroep doen op de diensten 

van een fondsbeheerder (zie met name zaak C-464/12 - ATP PensionService)". 

Het onderscheid tussen "Neutraliteit" (een eenvoudig interpretatiebeginsel) en "Non-
discriminatie" (Een Algemeen Rechtsbeginsel van de Unie dat bindend is voor de 

rechtbanken en de nationale overheden) is erg subtiel. Ik heb er een volledig hoofdstuk aan 

gewijd in een gezamenlijk werk : Virtues and Fallacies of VAT: An Evaluation after 50 

Years (Robert F. van Brederode, ed., Kluwer Law International, 2021, waarvan de publicatie 

voorzien is tegen september 2021). De neutraliteit bestaat uit het,  tegen dezelfde prijs, 

dezelfde BTW toe te passen op het vlak van de eindverbruiker (en, onrechtstreeks, de 

afwezigheid van een fiscale planning in de volledige productie- of distributieketen).  

Gelijkheid bestaat uit de gelijke behandeling van vergelijkbare situaties in dezelfde productie- 

of distributiefase (ongeacht of er wel of geen gebrek aan neutraliteit bestaat).  

Het gebrek aan neutraliteit is perfect verenigbaar met het huidige Europese BTW-stelsel. 

Een discriminatie daarentegen moet uitdrukkelijk worden toegelaten door de Europese 

Wetgever. Een nationale wetgever en a fortiori een belastingadministratie zijn strikt 

gebonden door het Gelijkheidsbeginsel, dat een Grondwettelijk beginsel is van iedere 

Lidstaat van de EU. Vandaar het praktische belang van het onderscheid 

Neutraliteit/Gelijkheid bij de geschillen voor de Rechtbanken. 

 

Een interpretatie die de financiële sector overschrijdt… 

De Belgische administratie heeft het arrest K en DBKAG, waarvan zij de beginselen reeds vele 

jaren toepast, ten minste in de financiële sector, onmiddellijk gepubliceerd op Fisconet. 

Men kan er logischerwijze uit afleiden dat de Beginselen die door het Hof verduidelijkt 

worden in dit arrest van 17 juni 2021 niet van toepassing zouden zijn op de uitbesteding van 

andere vrijgestelde activiteiten. Waarom zouden bijvoorbeeld bepaalde prestaties die 
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specifiek en inherent zijn aan laboratoria voor klinische biologie (vrijstelling van artikel 44§2, 

3° W.BTW) belastbaar zijn om de enkele reden dat ze worden uitbesteed? Waarom zouden 

de prestaties van verpleegsters (art. 44§2, 2° van het BTW-Wetboek) belastbaar zijn om de 

enkele reden dat deze verpleegsters ter beschikking worden gesteld door interimkantoren 

en niet handelen als zelfstandigen of binnen een arbeidsovereenkomst? In deze sectoren stelt 

men vast dat dezelfde handeling in sommige gevallen belastbaar is en in andere gevallen 

wordt vrijgesteld al naargelang de controles... Het is juist dat de BTW-Commentaar op dat 

vlak zeer onduidelijk is... Is het daarom niet verwonderlijk dat noch de belastingambtenaren, 

noch de belastingplichtigen er iets van begrijpen? Moet men zich tot de rechtbanken wenden 

enkel en alleen om er voor te zorgen dat de belastingadministratie de rechtsbeginselen, die 

ze in gelijkaardige gevallen aanvaard, gaat toepassen ...? 

 

 


