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De performance van de btw 3

Mijnheer de rector magnificus,

Zeer gewaardeerde toehoorders,

Changed environment  Dit is een bijzondere dag. Exact zeven jaar 
geleden stond ik ook op deze plaats. Ik ben verheugd dat zo velen van u hier vandaag ook 
weer zijn. Sinds wij elkaar hier de laatste keer troffen, is de wereld behoorlijk veranderd. 
Zo is in 2009 Barack Obama als eerste Afro-Amerikaan beëdigd als president van de 
Verenigde Staten, werd in 2010 de iPad geïntroduceerd en hebben we sinds vorig jaar de 
tweede vrijwillige paus emeritus ooit.1 Het meest in het oog springend is vermoedelijk 
echter de economische en financiële crisis die er voor heeft gezorgd dat de wereld 
van zeven jaar geleden niet meer bestaat. In mei 2007 stonden we aan de vooravond 
van de economische en financiële crisis. De eerste scheuren in het financiële systeem 
werden zichtbaar. In augustus 2007 daalden de aandelenkoersen fors. De Amerikaanse 
huizenmarkt en verpakte hypotheken zorgden al voor veel problemen. Bank of America 
nam in die maand een belang van USD 2 miljard in de grootste hypotheekverstrekker 
van de Verenigde Staten, Countrywide, die in ernstige problemen verkeerde. Daarna 
volgden berichten over omvangrijke afschrijvingen door financiële instellingen en 
liquiditeitsmaatregelen van centrale banken elkaar in rap tempo op.

Uiteindelijk barstte de kredietcrisis in de zomer van 2008 pas echt los. Wereldwijd 
kelderden de beurzen drastisch. De twee grootste Amerikaanse hypotheekbanken Freddie 
Mac en Fannie Mae moesten uit de brand worden geholpen. De definitieve klap vormde 
het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in september 2008. 
De bank valt om en wordt niet gered. De verliezen op de financiële markten nemen 
astronomische proporties aan. Ook de bedragen die gemoeid zijn met het redden van 
systeembanken en het herstel van het vertrouwen in de economie worden steeds groter. 
In oktober 2008 wordt ABN AMRO in Nederland genationaliseerd. Nu in 2014 lijken de 
tekenen van economisch herstel gelukkig zichtbaar. Zo gaat de OESO voor dit jaar uit 

1 Paus emeritus Benedictus XVI. Alleen paus Celestinus V trad in 1294 ook vrijwillig terug. Dante Alighieri 
‘strafte’ Celestinus V postuum voor zijn vrijwillige abdicatie door hem in zijn La Divina Commedia in de 
eerste cirkel van de hel te plaatsen. Dit vanwege zijn ‘grote weigering’. Anders is het paus Julius II (1443-1513) 
vergaan die door een andere grote Italiaanse schrijver, Niccolò Macchiavelli, juist als een krachtige paus werd 
gezien.
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 4 De performance van de btw

van hogere groei van de wereldeconomie2 en verwacht de Europese Commissie dat de 
economie in de gehele Europese Unie aantrekt.3

Ook de fiscale wereld is veranderd ten opzichte van mei 2007. Een eerste belangrijke 
ontwikkeling is dat als gevolg van de economische crisis overheden wereldwijd te kampen 
hebben gekregen met teruglopende inkomsten.4 De maatregelen die zijn genomen om de 
budgettaire tekorten terug te dringen, zijn onder te verdelen in twee klassieke archetypen: 
bezuinigingen en lastenverzwaringen. De fiscaliteit biedt uiteraard ruimte voor overheden 
om vorm te geven aan maatregelen van dit laatste archetype. Bij het verhogen van de 
opbrengsten voor de schatkist hebben overheden wereldwijd vooral gekeken naar de 
indirecte belastingen en niet zozeer naar de directe belastingen. Een tweede belangrijke 
ontwikkeling is het ontstane debat over tax fairness. Denk daarbij aan de hoorzittingen in 
het Britse parlement5 en de publiekelijk gevoerde discussies over onder meer Starbucks, 
Google6 en Amazon. Hier lijkt het primaat niet te liggen bij de indirecte belastingen, maar 
veeleer bij de directe belastingen.

Van de indirecte belastingen is wereldwijd de btw inmiddels wel de meest belangrijke. 
Meer dan 150 landen7 kennen momenteel een btw.8 In het licht van bovengenoemde 
ontwikkelingen komt de vraag op hoe de btw als belasting presteert. Hoe presteert de 
btw ten opzichte van andere belastingen als het gaat om het op orde brengen van de 
overheidsfinanciën? Hoe presteert de btw als we kijken naar het debat over tax fairness? 
Op welke punten kunnen de prestaties van de btw eventueel nog worden verbeterd? De 
centrale vraag van deze rede is dan ook wat de performance van de btw is. Ik zal mij hierbij 
niet beperken tot de Europese btw, maar tevens naar andere btw-systemen kijken. Het 
doel is om de btw van een afstand te observeren en vast te stellen wat haar performance 
wereldwijd is. 

2 Zie http://www.oecd.org/newsroom/global-economy-recovering-at-moderate-pace-but-more-risks-ahead.htm.
3 Zie SPEECH/14/159 van Eurocommissaris Rehn van 25 februari 2014 over de Winter Economic Forecasts van 
de Europese Commissie; http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-159_en.htm.
4 Zie ook P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis, OECD 
Working Papers, No. 17, OECD Publishing, p. 6.
5 Zie www.parliament.uk en https://www.youtube.com/user/UKParliament/featured voor de parlementaire 
interviews onder leiding van Margaret Hodge.
6 Zie voor een overzicht van de verschillende elementen van de belastingstructuur van Google H.T.P.M. van 
den Hurk, ‘Starbucks versus the People’, in: Rijkersbundel, Tilburg University, Tilburg, 2013, pp. 209-230.
7 OECD, Consumption Tax Trends 2012: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Administration Issues, OECD 
Publishing, 2012, p. 11.
8 Ofschoon de benaming kan afwijken. Zo zijn de Australische en de Nieuw-Zeelandse Goods and Services 
Taxes (GST’s) in principe Value Added Taxes (VAT’s/btw’s). 
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Performance in relatie 
tot overheidsfinanciën De betekenis van belastingheffing ligt hierin dat 
zij het functioneren van de staat mogelijk maakt en daarmee tevens een samenleving 
die is geordend naar gelang van de eisen van de moderne mens.9 Daarmee is de 
maatschappelijke relevantie van belastingheffing in principe afdoende aangetoond. Het 
gepaste niveau van belastingheffing in een land hangt af van zijn karakteristieken op 
economisch, politiek en zelfs geografisch vlak.10 Echter, de wijze waarop de heffing van 
belasting vorm moet worden gegeven, staat daarmee niet vast. Een wetgever heeft immers 
een ruime keuze aan belastingsoorten, variërend van internationaal gangbare belastingen, 
zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw, tot milieuheffingen. De hoogte 
en samenstelling van de belastingopbrengsten van een land weerspiegelen zonder enige 
twijfel zijn economische en sociale context. Zo zullen ontwikkelingslanden en opkomende 
landen in de regel meer leunen op belastingen die relatief eenvoudig zijn te innen, zoals 
belastingen op handelstransacties en vastgoed.

Het hanteren van een belastingmix met verschillende belastingen leidt tot een stabiele 
belastingopbrengst voor de overheid. Het heffen van verschillende belastingen zorgt 
immers voor diversiteit in inkomstenbronnen.11 Een consumptiebelasting met een brede 
grondslag in combinatie met een belasting op inkomen verkleint het risico op verlies 
van belastinginkomsten. Er treedt namelijk spreiding van belastingheffing op over een 
aantal verschillende aangrijpingspunten voor belastingheffing, waarbij elke heffing tot 
op zekere hoogte onafhankelijk plaatsvindt.12 In OESO-verband is gemiddeld een derde 
van de belastingopbrengst uit de belastingmix afkomstig van belastingen op inkomen 
en winst, een derde van sociale zekerheidspremies en loonheffingen en een derde 
van belastingen op goederen en diensten.13 Van deze laatste categorie is de btw het 
belangrijkste onderdeel. In opkomende markteconomieën ligt het aandeel van de btw in 
de belastingmix momenteel nog wat lager, gemiddeld betreft het 17%.14 

9 R.E.C.M. Niessen, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Kluwer, Deventer, 2010, p. 3.
10 IMF, Fiscal Monitor, Taxing Times, October 2013, p. 27.
11 Zie bijvoorbeeld J. Mirrlees e.a., Tax by Design: The Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford, 2011, 
p. 496.
12  I. Crawford, M. Keen and S. Smith, Value Added Tax and Excises, in: Dimensions of Tax Design, The 
Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 276.
13 P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis, OECD 
Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 15.
14 IMF, Fiscal Monitor, Taxing Times, October 2013, p. 29.
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 6 De performance van de btw

Onderzoek laat zien dat binnen de belastingmix de vennootschapsbelasting het meest 
negatieve effect heeft op economische groei op de lange termijn, gevolgd door de 
inkomstenbelasting, consumptiebelastingen en tot slot belastingen op vastgoed.15 Op het 
gebied van belastingen en economische groei beveelt de OESO landen dan ook aan om 
een verschuiving aan te brengen van belastingen op inkomen en winst naar belastingen 
op consumptie.16 Een belangrijk voordeel van de verschuiving van directe naar indirecte 
belastingen is dat de grondslag van indirecte belastingen internationaal minder mobiel 
is.17 Dat geldt dus ook voor de btw. Onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse btw laat zien 
dat de btw het meest effectieve instrument is om overheidsinkomsten te genereren.18 

In een belastingmix fungeert een btw dan ook als stabiele factor die bijdraagt aan een 
solide belastingopbrengst en daarmee zorgt voor financiering van publieke goederen en 
diensten ten behoeve van de maatschappij.

Een btw heeft belangrijke voordelen voor de overheidsfinanciën. Op de eerste plaats 
fluctueert de btw-opbrengst in het algemeen minder dan die van een inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. De belastinggrondslag van een btw is stabieler. Op de tweede 
plaats zijn de kosten die aan de heffing van btw zijn verbonden (perceptiekosten) in het 
algemeen veel geringer dan bij de belastingen naar inkomen en winst. Op de derde plaats 
wordt de btw geheven volgens het beginsel van de minste pijn. De consument ervaart 
deze belasting minder als een last dan andere belastingen, omdat de btw onderdeel 
uitmaakt van de prijs van producten en diensten.19 Een btw is voor overheden dus een 
efficiënte en effectieve wijze om belastingopbrengsten te incasseren. De gefaseerde 
inning in de handelsketen maakt dat de btw een meer robuuste inkomstenbron is dan 
een traditionele kleinhandelsbelasting die alleen in de laatste schakel van de handelsketen 
wordt geheven.20

De rol die de btw kan vervullen voor de overheidsfinanciën is in alle landen een belangrijke 
reden geweest om tot introductie over te gaan. In de afgelopen decennia hebben steeds 

15 Zie onder meer IMF, Fiscal Monitor, Taxing Times, October 2013, p. 31.
16  Zie bijvoorbeeld P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the 
Crisis, OECD Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 18.
17 P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis, OECD 
Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 36-37.
18 D.S. Go, M. Kearney, S. Robinson and K. Thierfelder, An analysis of South Africa’s Value Added Tax, World 
Bank Policy Research Working Paper 3671, August 2005.
19 Zie J. Reugebrink, Omzetbelasting, Fed, Deventer, 1973, p. 14-15 over de psychologische voordelen van een 
btw.
20 Zie onder meer Robert F. van Brederode, Systems of General Sales Taxation, Theory, Policy and Practise, 
Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp.15-16.
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meer landen op nationaal niveau een btw geïntroduceerd. Zo heeft een groot aantal 
ontwikkelde landen een btw ingevoerd. Denk daarbij onder meer aan Nieuw-Zeeland 
(1986), Japan (1989), Canada (1991) en Australië (2000). Het IMF heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij de invoering van btw-stelsels in minder ontwikkelde landen. In eerste 
instantie heeft het IMF zich gericht op Latijns-Amerika, maar later ook op landen elders 
in de wereld.21 Het IMF heeft de introductie van een btw in het bijzonder gestimuleerd 
vanuit het oogpunt van economische groei. Het IMF heeft zich echter niet beperkt tot 
aanbevelingen, maar heeft landen ook concreet geholpen met het ontwerp van de btw-
regelgeving en de te maken beleidskeuzes. Voorbeelden van minder ontwikkelde landen 
die in de laatste decennia een btw hebben ingevoerd, zijn Mexico (1980), Bangladesh 
(1991), Zuid-Afrika (1991), Ghana (1998), Libanon (2002) en Gambia (2013). De verplichting 
om binnen WTO-verband de douaneheffingen te verminderen, heeft bij deze categorie 
landen een belangrijke rol gespeeld bij de invoering van een btw. Zij moesten namelijk op 
zoek naar vervangende inkomsten. De invoering van een btw is in deze landen in de regel 
gepaard gegaan met een verbetering van de wijze van belastingheffing, in het bijzonder 
door vereenvoudiging van de belastingwetgeving.22 

De succesvolle bijdrage die een btw kan leveren aan de belastingopbrengsten is in de 
Verenigde Staten overigens juist als reden gezien om niet over te gaan tot invoering van een 
federale btw. Zo valt in een rapport van een presidentieel panel voor belastinghervorming 
uit 2005 te lezen: 

“Some members were also concerned that introducing a VAT would lead to higher total 
tax collections over time and facilitate the development of a larger federal government 
- in other words, that VAT would be a ‘money machine’.”23

De politieke gevoeligheid van een federale btw in de Verenigde Staten bleek ook op het 
moment dat de toenmalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden 
Nancy Pelosi in oktober 2009 aangaf dat de introductie van een btw als optie op tafel 
lag om de overheidsfinanciën te versterken. Naar aanleiding hiervan riep de Americans 

21 R.M. Bird, Value-Added Taxes in Developing and Transitional Countries: Lessons and Questions, Prepared 
for the First Global International Tax Dialogue Conference on VAT, Rome, 15-16 maart 2005, 2005, p. 4; zie 
http://www.itdweb.org/VATConference/documents/Presentations/Plenary1_VAT%20in%20Developing%20
and%20Transitional%20Countries_RBird.pdf.
22 M. Moore, The Changing Politics of Tax Policy Reform in Developing Countries, The World Bank PREM 
Notes, February 2013, No. 2.
23 Simple, Fair, and Pro-Growth: Proposals to Fix America’s Tax System, Report of the President’s Advisory 
Panel on Federal Tax Reform, november 2005, p. 192. De Verenigde Staten is ook het enige OESO-land dat 
geen nationale btw kent.
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 8 De performance van de btw

for Tax Reform Group het publiek op om contact te zoeken met hun congresleden om 
invoering van een btw te voorkomen. Ook toen president Obama in 2010 in een interview 
zei dat een btw mogelijk een optie was, haastte minister van Financiën Geithner zich 
om een dag later te melden dat de president geen voorstander is van een btw voor de 
Verenigde Staten.24

Onmiskenbaar is echter dat de overheidsfinanciën wereldwijd ernstig onder druk zijn 
komen te staan als gevolg van de economische en financiële crisis. De belastinginkomsten 
van overheden zijn teruggelopen door verminderde ondernemingswinsten en toenemende 
werkloosheid. In de periode 2007-2011 is de verhouding tussen de belastingopbrengst en 
het bruto binnenlands product, de zogenoemde tax-to-GDP ratio, in een meerderheid van 
de OESO-landen gedaald als gevolg van de economische en financiële crisis.25 Deze daling 
is nagenoeg geheel te wijten aan een daling van belastingen op inkomen en winst. Het 
aandeel van belastingen op goederen en diensten in de gemiddelde OESO belastingmix 
steeg juist.26 In de meeste OESO-landen lijkt de wijziging van de belastingmix echter een 
automatisch gevolg te zijn van de economische ontwikkelingen en niet zo zeer het gevolg 
van daadwerkelijke beleidsbeslissingen.27 Aan het begin van de crisis in 2008 en 2009 
hebben sommige OESO-landen de belastingen, in het bijzonder de inkomstenbelasting 
en soms de btw, wel verlaagd. De gedachte was om hiermee consumptieve bestedingen, 
en daarmee de gehele economie, te stimuleren.28 Om de budgettaire tekorten snel terug 
te dringen, hebben landen in het algemeen echter gezocht naar manieren om belastingen 
te verhogen. Het efficiënt doorvoeren van bezuinigingen is in de regel een veel moeilijkere 
exercitie, zeker op de korte termijn. 

In dat kader hebben veel OESO-landen ervoor gekozen om het algemene btw-tarief te 
verhogen. In de periode 2007-2013 hebben 18 van de 34 OESO-landen hun algemene btw-
tarief verhoogd.29 Het gemiddelde btw-tarief is in die periode meer dan 1% gestegen, 

24 http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/93721-geithner-obama-does-not-support-the-vat-for-the-us.
25  P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis, OECD 
Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 12.
26 P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis, OECD 
Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 17.
27 P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis, OECD 
Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 18.
28 P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis, OECD 
Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 19.
29 P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis, OECD 
Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 19 en 30. In het verleden is het instrument van verhoging 
van btw-tarieven gedurende crises ook al gehanteerd. Zo heeft Mexico tijdens de Tequila crisis in 1995 het 
algemene btw-tarief verhoogd van 10% naar 15%.
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van 17,8% naar 18,9%. In deze periode heeft Nederland het btw-tarief verhoogd van 
19% naar 21%. Onderstaande grafiek laat een meer gedetailleerd overzicht zien.30 Het 
beeld voor de EU is vergelijkbaar.31 Ook de cijfers van het IMF over de periode 2010-2013 
laten dezelfde trend zien. Niet alleen in de gevestigde markteconomieën, maar ook in 
opkomende markteconomieën, hebben overheden ervoor gekozen om het algemene 
btw-tarief te verhogen.32 Overigens hebben verschillende OESO-landen niet alleen hun 
algemene btw-tarief verhoogd, maar tevens hun verlaagde btw-tarief. Verschuivingen van 
het verlaagde naar het algemene btw-tarief hebben echter nauwelijks plaatsgevonden.33 

Slechts enkele landen hebben, al dan niet in combinatie met de verhoging van het tarief, 
wel gekozen voor deze vorm van grondslagverbreding.34 De trend van verhoging van btw-
tarieven ter versterking van de overheidsfinanciën zet zich ook momenteel nog door. Zo 
heeft Japan per 1 april 2014 zijn btw-tarief verhoogd van 5% naar 8%. Secretaris-generaal 
Gurria van de OESO heeft Japan met dit besluit gefeliciteerd. Hij vindt het een belangrijk 
signaal voor de wereld dat Japan heeft besloten om zijn overheidsfinanciën te versterken.35

30 Grafiek afkomstig van P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after 
the Crisis, OECD Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 31.
31 European Commission, VAT Rates Applied in the Member States of the European Union, Situation at 13th 
January 2014, taxud.c.1(2014)48867 - EN, pp. 24-29.  
32 IMF, Fiscal Monitor, Taxing Times, October 2013, p. 24 en 26.
33 P. LeBlanc, S. Matthews and K. Mellbye, The Tax Policy Landscape Five Years after the Crisis, OECD 
Working Papers, No. 17, OECD Publishing, 2013, p. 30. Een uitzondering is bijvoorbeeld Portugal.
34 IMF, Fiscal Monitor, Taxing Times, October 2013, p. 24 en 26.
35 OECD’s Gurria backs Abe’s move on VAT; http://www.oecd.org/ctp/consumption/gurria-backs-abes-move-
on-vat.htm.
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 10 De performance van de btw

Performance in relatie 
tot tax fairness debat De economische en financiële crisis heeft niet 
alleen geleid tot een vermindering van belastinginkomsten, maar heeft tevens gefungeerd 
als een katalysator in de discussie over tax fairness. De namen van Starbucks, Google en 
Amazon vielen eerder al. In tijden waarin burgers de broekriem moeten aanhalen, ontstaat 
er spanning als multinationale ondernemingen minder belasting betalen dan het voor 
hen geldende standaardtarief. Een gemiddelde burger betaalt immers toch ook gewoon 
belasting tegen het voor hem geldende tarief? De intrigerende combinatie van het publiek, 
de non-gouvernementele organisaties, de pers en de politiek zorgen voor een interessante 
dynamiek in het publieke debat. De aandacht gaat tot op heden vooral uit naar de directe 
belastingen. Een bekend voorbeeld in de btw is het Zwitserse inkoopkantoor van ING. 
De aandacht van de pers en van de politiek voor deze btw-structuur begin 2010 kan naar 
mijn mening niet los worden gezien van de € 10 miljard steun die de bank-verzekeraar 
eind 2008 van de Nederlandse overheid kreeg.36 Onder andere omstandigheden was de 
structuur waarschijnlijk niet in de publieke arena onder vuur komen te liggen.

In het verleden lag de focus bij de discussie over tax fairness op zeer vermogende 
particulieren en vooral op hun buitenlandse bankrekeningen. Het publieke debat 
heeft zich de afgelopen tijd echter toegespitst op belastingbesparende structuren van 
ondernemingen, in het bijzonder van multinationals. Multinationale ondernemingen 
maken gebruik van fiscale planning. Dat is een gegeven en zal ook niet veranderen. 
Fiscale planning vloeit immers voort uit het algemeen aanvaarde fiscale principe dat 
een belastingplichtige voor de meest gunstige fiscale route mag kiezen.37 Hij is niet 
gedwongen om een fiscaal ongunstige route te bewandelen. Dat algemeen aanvaarde 
fiscale principe zien we bijvoorbeeld terug in de Europese btw-rechtspraak over misbruik 
van recht.38 Een terechte vraag is echter hoe ver een belastingplichtige mag gaan bij zijn 
fiscale planning. Over die vraag is al veel gezegd en geschreven. Ik verwijs onder meer 

36 Begin 2009 heeft de Nederlandse Staat bovendien het risico van ING overgenomen op 80% van een groot 
pakket zogenoemde aan Amerikaanse Alt-A-hypotheekobligaties. ING heeft op dit moment € 12,506 miljard 
betaald aan de Nederlandse Staat (€ 9,317 miljard aan hoofdsom en € 3,189 miljard aan rente en premies). 
Na de laatste betaling, uiterlijk mei 2015, heeft ING in totaal € 13,5 miljard aan de Staat betaald voor de 
kapitaalinjectie van € 10 miljard.
37 Het moet dan uiteraard wel om een reële fiscale route gaan.
38 Zie HvJ 21 februari 2006, nr. C-255/02 (Halifax), BNB 2006/170, HvJ 21 februari 2008, nr. C-425/06 (Part 
Service), BNB 2009/1, HvJ 22 december 2010, nr. C-103/09 (Weald Leasing), BNB 2011/203 en HvJ 22 
december 2010, nr. C-277/09 (RBS Deutschland Holdings), BNB 2011/213.
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naar de afscheidsrede van Happé,39 de oratie van Marres40 en het recente proefschrift van 
Peters.41,42 Het vraagstuk in hoeverre moraliteit een rol kan of moet spelen in de fiscaliteit 
is zeer complex. Het gaat het bestek van deze oratie te buiten om hier dieper op in te 
gaan. Ik wil mij nu uitsluitend richten op de vraag welke rol de btw momenteel speelt in 
de discussie over tax fairness.

Bij de internationale fiscale planning die momenteel onderwerp is van publiek debat, 
wordt in principe gebruik gemaakt van een aantal vaste elementen, namelijk: 

1. de verschillen in nationale belastingsystemen;
2. dubbele belastingheffing en regels om dat te voorkomen;
3. de mogelijkheid die ondernemingen hebben om winsten (en verliezen) te verplaatsen
 via interne transacties;
4. de verschillen in fiscale behandeling tussen eigen en vreemd vermogen.

Het gaat hierbij, uitzonderingen daargelaten, om belastingbesparende structuren die 
passen binnen het raamwerk van wet- en regelgeving van de betrokken landen. Het 
initiële hoofddoel van de internationale fiscale planning van een multinational zal zijn om 
dubbele heffing te voorkomen. In aanvulling daarop wordt gekeken of de belastingdruk 
kan worden beperkt binnen de grenzen van wet- en regelgeving. In het publieke debat 
liggen structuren die zijn gericht op dergelijke belastingbesparing sterk onder vuur. Niet 
altijd met evenveel nuance wordt wel gesproken van agressieve fiscale planning. De 
scheidslijn tussen legaliteit, valt een bepaalde internationale belastingstructuur binnen 
de grenzen van fiscale wet- en regelgeving van de betrokken landen, en moraliteit, is die 
belastingstructuur ethisch ook aanvaardbaar, lijkt daarbij niet steeds even strak te worden 
getrokken. Overigens is de discussie over agressieve fiscale planning deels het gevolg van 
het feit dat landen zelf een zo aantrekkelijk mogelijke vestigingsplaats voor buitenlandse 
bedrijven willen zijn. In veel gevallen gebruiken landen hier hun fiscale regelgeving voor.

39 R.H. Happé, Belastingrecht en de geest van de wet, Een pleidooi voor een beginsel-benadering in de 
wetgeving (afscheidsrede), Tilburg University, 2011.
40 O.C.R. Marres, Eerlijk delen in de fiscale jungle (oratie), Universiteit van Amsterdam, 2012.
41 C. Peters, The faltering legitimacy of international tax law, CentER Dissertation Series, nr. 361, Tilburg, 
2013.
42 Zie voor een selectie uit alleen de Nederlandse fiscale literatuur bijvoorbeeld J.A.G. van der Geld, De 
wet als enige werkbare norm in fiscaal-ethische zaken, in: Maatschappelijk heffen 1, De wetenschap (liber 
amicorum prof. dr. L.G.M. Stevens), Kluwer, Deventer, 2006, pp. 269-275, R.H, Happé en J.L.M. Gribnau, 
Belastingen en ethiek, Preadviezen en bespreking van preadviezen, Geschriften van de Vereniging voor 
Belastingwetenschap, No. 243, Kluwer, Deventer, 2011, F. van Horzen, Weg met moralisme!, NTFR 2013/1038 
en H.K.C. Bakker, Fair share: wat moet ik er mee?, in: Met oog voor detail (liber amicorum mr. J.W. van den 
Berge), Sdu Uitgevers, Den Haag 2013, pp. 29-34.
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Zowel de OESO als de Europese Commissie zijn zeer actief op het vlak van het voorkomen 
van agressieve fiscale planning. Zo heeft de OESO op verzoek van de G-20 begin 2013 
haar rapport Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) gepubliceerd.43 Daarin 
heeft de OESO de belangrijkste aandachtspunten geïnventariseerd. In haar Action Plan 
on Base Erosion and Profit Shifting heeft de OESO concrete voorstellen geformuleerd om 
grondslaguitholling en winstverschuiving tegen te gaan.44 De Europese Commissie heeft 
in deze zelfde context eind 2012 een tweetal aanbevelingen gedaan. De eerste aanbeveling 
ziet op het toepassen van minimumstandaarden voor good tax governance door derde 
landen.45 De tweede aanbeveling heeft betrekking op het voorkomen van agressieve fiscale 
planning.46

De btw komt in het publieke debat nagenoeg niet aan de orde. In het enkele geval dat 
mogelijke ontwijking van btw wel in de pers komt, is dat op een incorrecte wijze.47 Zo 
trekt de kop “VAT loophole on digital sales ‘costs UK more than Olympics’” in The Guardian 
uiteraard wel de aandacht. De inhoud zet de niet fiscaal geschoolde lezer echter op het 
verkeerde been. Dat bedrijven als Amazon zich in Luxemburg hebben gevestigd en vanaf 
daar tegen een lager btw-tarief hun elektronische diensten aanbieden aan consumenten 
in het Verenigd Koninkrijk is geen VAT loophole. De btw-behandeling is enkel het gevolg 
van de politieke besluitvorming van de gezamenlijke EU-lidstaten, waaronder het Verenigd 
Koninkrijk. Zeker in een geharmoniseerde belasting als de btw kan belastingplichtigen 
toch nauwelijks kwalijk worden genomen dat zij hun vestigingsplaats mede laten afhangen 
van eventuele btw-(tarief)voordelen. Bovendien is de vrijheid van vestiging één van de 
belangrijkste pijlers van de Europese Unie. Niet onbelangrijk is verder dat de plaats van 
dienst regels per 1 januari 2015 worden aangepast in die zin dat elektronische diensten 
verleend door in de EU gevestigde belastingplichtigen aan consumenten in de EU per 
die datum belastbaar zijn in de lidstaat waar die consumenten zijn gevestigd. Amazon 
Luxemburg zal vanaf 2015 dus gewoon Britse btw in rekening moeten brengen ter zake 
van elektronische diensten die zij verleent aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk. 

43 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 2013.
44 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 2013. Zie daarover onder meer 
het themanummer Het BEPS-project, WFR 2013/7026, pp. 1412-1449. 
45 Europese Commissie, Aanbeveling van de Commissie van 6 december 2012 met betrekking tot 
maatregelen om derde landen aan te moedigen minimumnormen voor goed bestuur in belastingzaken toe te 
passen, C(2012) 8805 final.
46 Europese Commissie, Aanbeveling van de Commissie van 6 december 2012 over agressieve fiscale 
planning, C(2012) 8806 final.
47 VAT loophole on digital sales ‘costs UK more than Olympics’, The Guardian, 3 december 2012; ook te 
raadplegen via http://www.theguardian.com/business/2012/dec/03/vat-loophole-digital-sales-olympics.
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Voor die datum is daar geen enkele reden voor. Sterker nog, dat zou niet in overeen-
stemming zijn met wet- en regelgeving.

Ook in het Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting van de OESO komt de btw 
nauwelijks aan bod. Bij actiepunt 1 met betrekking tot de digitale economie wordt nog wel 
aandacht besteed aan de heffing van btw. Dat actiepunt betreft echter de wijze waarop 
voor de belastingheffing moet worden omgegaan met de digitale economie en dan in het 
bijzonder in internationaal verband.48 Gelet op alle technologische ontwikkelingen, is het 
toe te juichen dat de OESO wederom met dit thema aan de slag gaat. Het is echter geen 
thema dat specifiek op het BEPS-terrein ligt. Daarvoor is het te generiek van aard. Ook de 
Europese Commissie richt zich in haar actieplannen uitsluitend op de directe belastingen. 
Zo heeft de aanbeveling van de Commissie van eind 2012 alleen betrekking op agressieve 
fiscale planning op het gebied van de directe belastingen.49

Wat is de reden dat in het huidige publieke debat de focus nagenoeg uitsluitend op de 
directe belastingen ligt? Daarvoor lijkt de reden niet dat er in de btw geen structuren zijn 
die de overheid of het publiek afkeuren.50 De belangrijkste reden dat de btw in het huidige 
publieke debat buiten schot lijkt te blijven, is vermoedelijk gelegen in het beoogde object 
van heffing. Zo geldt voor de btw wereldwijd dat deze beoogt consumptie te belasten. Het 
gaat daarbij uiteindelijk om particuliere consumptie. Belastingplichtige ondernemingen 
behoren als hoofdregel geen btw-druk te ervaren. Dat is op te maken uit de intentie van 
wetgevers en uit de rechtspraak. Zo is de Europese btw een ‘general tax on consumption’51 

en is de Australische GST een ‘tax on private consumption in Australia’.52 Ook het 

48 Dit thema is ook in Nederlandse fiscale oraties al eerder aan de orde gesteld. Vgl. B.G. van Zadelhoff, 
Of de BTW het redt met Telecom en Internet, Kluwer, Deventer, 1996 en E.C.C.M. Kemmeren, E-business 
en vaste inrichtingen: paniekvoetbal, 2003; zie hiervoor M.R.T. Pauwels, Verslag van de oratie van prof. mr. 
E.C.C.M. Kemmeren: E-business en vaste inrichtingen: paniekvoetbal, WFR 2003/6537, pp. 1126-1129.
49 Europese Commissie, Aanbeveling van de Commissie van 6 december 2012 over agressieve fiscale 
planning, C(2012) 8806 final.
50  Denk bijvoorbeeld aan de btw-besparende structuren van ziekenhuizen (zie onder meer Ziekenhuizen 
ontweken 104 mln btw, NRC Handelsblad van 26 maart 2008) en gemeenten (zie onder meer Gemeente 
vecht voor fiscale truc met btw, NRC Handelsblad van 28 augustus 2009, de Antwoorden op Kamervragen 
van het lid Bashir, Aanhangsel Handelingen II 2009-2010, nr. 276, V-N 2009/53.9 en de brief van de 
staatssecretaris van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie van 19 november 2010, nr. 
DGB2010/2809 U, V-N 2011/4.3) en de structuur van ING (zie onder meer ING ontwijkt btw-afdracht, Het 
Financieele Dagblad van 22 maart 2010 en de brief van de staatssecretaris van Financiën van 22 december 
2010, nr. DGB/2010/8308 U, V-N 2011/8.20 over het onderzoek naar btw-ontwijkende structuren en 
financiële instellingen).
51  Art. 1, lid 2, Btw-richtlijn (Engelse tekst).
52 Australian Executive Summary to the Explanatory Memorandum.
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Europese Hof van Justitie en de Supreme Court van Nieuw-Zeeland hebben bijvoorbeeld
geoordeeld dat het gaat om heffing ter zake van particuliere consumptie.53 Ingeval van 
vrijstellingen zonder recht op btw-aftrek dient op basis van keuzes van de wetgever ook 
btw te blijven drukken bij ondernemingen. Dit geeft in voorkomende gevallen aanleiding 
om deze belastingdruk te minimaliseren. Vrijstellingen zonder recht op aftrek spelen 
echter een rol bij slechts een beperkt deel van alle ondernemingen.

Kijkend naar de hiervoor benoemde elementen die bij internationale fiscale planning in de 
directe belastingen een rol spelen zijn belangrijke verschillen te onderkennen met de btw. 

1. Allereerst de verschillen tussen de nationale belastingsystemen. Door de Europese 
Btw-richtlijn zijn er binnen de Europese Unie veel minder verschillen tussen de 
btw-stelsels dan tussen de Vpb-stelsels. Er zijn dus ook minder verschillen waarvan 
belastingplichtigen gebruik kunnen maken. Tussen btw-stelsels bestaan sowieso minder 
verschillen, omdat alle btw-stelsels ter wereld in principe het bestemmingslandbeginsel 
hanteren als uitgangspunt voor de toedeling van heffingsrechten. In de directe 
belastingen kunnen de uitgangspunten voor allocatie van heffingsrechten al heel 
verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan landen die de woonstaat als leidend beginsel 
nemen en landen die de bronstaat als uitgangspunt nemen.

2. In de btw zijn er momenteel geen belastingverdragen.54 Er kan dan ook geen gebruik 
worden gemaakt van regels om dubbele belastingheffing te voorkomen. Bovendien is 
dubbele niet-heffing niet snel aan de orde doordat het bestemmingslandbeginsel een 
wereldwijd basisprincipe vormt in de btw-regelgeving. 

3. Ook het via interne transacties schuiven van winst naar landen met een lage 
belastingdruk kent geen echte equivalent in de btw. Het uitgangspunt is immers dat 
btw-heffing plaatsvindt in het land van (eind)consumptie in combinatie met btw-
aftrek in alle voorliggende schakels van de handelsketen. Bij goederentransacties is 
dat het meest evident. Hoe interne transacties ook worden verschoven of gecreëerd, 
uiteindelijk vindt btw-heffing plaats daar waar de goederen ter beschikking van de 
consument komen. Dat een deel van de winst van deze verkopen wordt ‘afgeroomd’ 
via een IP-vennootschap in een land met een lage Vbp-heffing leidt voor de btw niet 

53  HvJ 24 november 1996, nr. C-317/94 (Elida Gibbs), V-N 1996, blz. 4573, r.o. 19: “Het basisbeginsel van het 
btw-stelsel is dat enkel de eindverbruiker wordt belast”, en Supreme Court of New Zealand 19 december 
2008, Glenharrow Holdings Ltd. v. Commissioners of Inland Revenue, SC 59/2007, [2008] NZSC 116: “tax on 
final consumption”.
54  Zie over de mogelijkheden voor een modelverdrag op het gebied van de btw T. Ecker, A VAT/GST Model 
Convention, Tax Treaties as Solution for Value Added Tax and Goods and Services Tax Double Taxation, 
IBFD, Amsterdam, 2013.
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 tot een andere heffing ter zake van de uiteindelijke levering van de goederen aan de 
 consument. Bij diensten ligt dat wellicht wat minder eenvoudig, maar in essentie werkt 

het principe hetzelfde. In de niet-aftrekgerechtigde sferen valt met betrekking tot dit 
punt wellicht wel een parallel te trekken met de directe belastingen. Wanneer er geen 
recht op aftrek bestaat, zou onder omstandigheden gebruik kunnen worden gemaakt 
van een combinatie van planning op vestigingsplaats en juridische vormgeving. Dit zal 
met name kunnen spelen in de financiële en verzekeringssector. In haar recente public 
discussion draft geeft de OESO het voorbeeld van een multinationale bank met vaste 
inrichtingen in verschillende landen die centraal digitale diensten inkoopt via een vaste 
inrichting in een land zonder btw.55 Uitgaande van de regel dat binnen één juridische 
entiteit geen belastbare dienstverlening plaatsvindt, kunnen de ingekochte digitale 
diensten dan btw-vrij bij het hoofdhuis en alle andere vaste inrichtingen terecht komen. 
Dit acht de OESO niet in overeenstemming met de uitgangspunten van btw-heffing.

4. In de btw kan anders dan in de directe belastingen nagenoeg geen gebruik worden 
gemaakt van verschillen in fiscale behandeling tussen eigen en vreemd vermogen. 
In het Europese btw-systeem is zowel over de financiering met eigen vermogen als 
over de financiering met vreemd vermogen56 geen btw verschuldigd. Er kan op dit 
punt dan ook geen mismatch worden gecreëerd. In de Europese btw is er in geval van 
non-EU deelnemingen hoogstens een belang te onderkennen voor het recht op btw-
aftrek bij de keuze tussen de twee typen financiering. Dat betreft naar mijn mening 
echter geen agressieve fiscale planning. Het gaat er dan enkel om dat het verstrekken 
van vreemd vermogen aan non-EU deelnemingen recht op btw-aftrek geeft,57 terwijl 
dat als uitgangspunt niet geldt voor het verstrekken van eigen vermogen. Binnen het 
geharmoniseerde Europese btw-stelsel zouden mismatches niet mogen voorkomen. 
Deze kunnen echter wel aan de orde zijn ingeval lidstaten gebruik hebben gemaakt 
van optionele bepalingen of wanneer er een verschil van inzicht bestaat over de 
interpretatie van een bepaling uit de Btw-richtlijn. In dergelijke gevallen komt het 
wel voor dat belastingplichtigen die mismatches opzoeken. Dat was bijvoorbeeld het 
geval in de zaak RBS Deutschland Holdings waarin een situatie van non-heffing was 
ontstaan doordat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een leasetransactie op een 
andere manier kwalificeerden.58 Het HvJ oordeelde dat geen sprake was van misbruik 
van recht, nu de betrokken diensten daadwerkelijk werden verricht in het kader van 
de uitoefening van een reële economische activiteit. Dubbele niet-heffing als gevolg 

55 OECD, Public discussion draft, BEPS action 1: address the challenges of the digital economy, 24 March 
2014-14 April 2014, p. 47.
56 Art. 135, lid 1, onderdeel b, Btw-richtlijn.
57 Art. 169, onderdeel c, Btw-richtlijn.
58 HvJ 22 december 2010, nr. C-277/09 (RBS Deutschland Holdings), BNB 2011/213.
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van interpretatieverschillen tussen lidstaten moet in de geharmoniseerde btw voor 
rekening komen van die lidstaten en kan niet worden gecorrigeerd ten nadele van 
belastingplichtigen.

Deze analyse laat zien dat de btw in vergelijking met de directe belastingen minder 
gevoelig is voor internationale belastingbesparende structuren. Daardoor werkt de btw 
ook minder verstorend in economisch opzicht. De huidige discussie over BEPS laat naar 
mijn mening de kracht zien van belastingheffing die aanknoopt bij consumptie, zoals de 
btw. Bij het grensoverschrijdend aanbieden van elektronische diensten zijn de woonstaat 
en de bronstaat in de ogen van sommige landen ontoereikend als aanknopingspunten 
om te komen tot een realistische heffing van winstbelasting. Dergelijke landen proberen 
alsnog tot heffing van winstbelasting te komen door aanknoping te zoeken bij consumptie. 

Een recent voorbeeld daarvan is de Italiaanse ‘Google tax’. Op basis van eind 2013 
aangenomen wetgeving mochten Italiaanse ondernemingen hun internetadvertenties 
alleen inkopen van bedrijven die een Italiaanse btw-registratie hadden. Zij mochten dit 
niet langer doen van bedrijven die waren gevestigd in landen met een lage belastingdruk, 
zoals Ierland, Luxemburg of Bermuda. Het beoogde resultaat was dat Italië de 
winstbelasting kon heffen waar zij recht op meende te hebben. Op deze ‘Google tax’ was 
het nodige aan te merken, alleen al vanwege de Europese vrijheid van vestiging en de 
vrijheid van diensten.59 Dit onderdeel van de ‘Google tax’ is per 6 maart 2014 ingetrokken. 
Het voorbeeld toont echter aan dat het landen menens is met de bestrijding van in hun 
ogen ongerechtvaardigde belastingbesparingen. In Frankrijk is begin 2013 het Collin en 
Colin rapport verschenen.60 Daarin is onderzocht op welke wijze voor de belastingheffing 
het hoofd kan worden geboden aan de digitalisering van de economie. In het rapport 
wordt gesuggereerd om uitsluitend voor de digitale economie een nieuw begrip vaste 
inrichting te formuleren. Daarbij kan worden aangesloten bij consumptie. Ook wordt 
gedacht aan een nieuwe indirecte belasting die het gebruik van data moet gaan belasten. 
De soms geopperde gedachte dat consumptie geen aanknopingspunt kan vormen voor 
een vaste inrichting voor de winstbelastingen, omdat er al btw wordt geheven, deel ik niet. 
Indien bijvoorbeeld Amazon vanuit de US elektronische diensten verleent aan in Frankrijk 

59 Art. 49 en 56 VwEU.
60 Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, Rapport au Ministre de l’économie et des 
finances, au Ministre de redressement productif, au Ministre délégué chargé du budget et à la Ministre 
délégué charge des petites et moyennes enterprises, de l’innovation et de l’économie numérique, établli par 
Pierre Collin et Nicolas Colin (Collin en Colin rapport). Zie hierover onder meer N. Gaoua, Taxation of the 
Digital Economy: French Reflections, European Taxation 2014, No. 1, pp. 10-14.
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wonende particulieren, dan is Amazon daarover btw verschuldigd aan de Franse fiscus.61 
Amazon treedt in dit verband echter op als onbezoldigd belastingontvanger en voldoet 
de btw die de Franse consument ter zake van zijn consumptie betaalt. De btw is immers 
een consumptiebelasting. De btw grijpt dus aan bij een ander object van heffing dan 
de winstbelastingen. De vraag of het begrip vaste inrichting in de winstbelastingen 
aanpassing behoeft en mogelijk ook kan aansluiten bij consumptie moet naar mijn 
mening autonoom worden beantwoord binnen de context van de winstbelastingen. In de 
recente public discussion draft van de OESO wordt de mogelijke herijking van het begrip 
vaste inrichting in de directe belastingen ook los gezien van de btw.62 

Heeft het publieke debat dan geen effect op het gebied van de btw? Die conclusie gaat 
te ver. Het publieke debat heeft wel degelijk invloed op de btw. Zowel belastingplichtigen 
als belastingadministraties lijken verder weg te blijven van de grenzen van wet- en 
regelgeving dan voorheen. Belastingplichtigen zullen zich ook op het gebied van de btw 
meer rekenschap geven van hun corporate governance en corporate social responsibility. 
De grenzen zijn echter duidelijk: dat zijn die van wet- en regelgeving en rechtspraak.

Is de ware koningin 
een wonderkind? In het voorgaande heb ik de voordelen van de 
heffing van een btw aangetoond. Owens, voormalig directeur van het Centre for Tax 
Policy and Administration van de OESO en thans hoogleraar belastingrecht aan de 
Wirtschaftuniversität Wien, noemt de wereldwijde verspreiding van de btw de meest 
opmerkelijke fiscale ontwikkeling van de laatste 50 jaar.63 Het wekt dan ook geen verbazing 
dat verschillende landen die nog geen btw kennen bezig zijn om een dergelijke belasting 
te introduceren. Daarbij valt te denken aan de landen in de Golf-regio,64 maar ook aan 

61 Art. 58 jo. 193 Btw-richtlijn. Zie art. 357-369 Btw-richtlijn voor de mogelijkheid die non-EU 
belastingplichtigen hebben om in een dergelijke situatie btw-aangifte te doen via het zogenoemde mini-one-
stop-shop mechanisme.
62 OECD, Public discussion draft, BEPS action 1: address the challenges of the digital economy, 24 March 
2014-14 April 2014, pp. 64-66.
63  Jeffrey Owens, Improving performance of VAT systems is a priority in the context of the economic crisis, 
World Commerce Review, Vol. 5, Issue 3, September 2011, p. 8. In vergelijkbare zin L. Ebrill, M. Keen, J.P. 
Bodin and V. Summers, The Allure of the Value-Added Tax, IMF Quarterly Magazine, 2002, Volume 39, 
Number 2 (zie: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/06/ebrill.htm).
64 Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Zie S. Thacker, 
Taxation in the Gulf: Introduction of a Value Added Tax, Michigan State Journal of International Law, 2008-
2009, Vol. 17, Issue 3, pp. 721-728. 
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Afghanistan en de Bahama’s. Andere landen, zoals India en China, moderniseren hun 
bestaande consumptiebelastingsysteem. Zo kende China weliswaar een btw, maar deze 
had slechts een beperkte reikwijdte en leidde in een aantal gevallen tot cumulatie.65 Naast 
de btw werd nog een niet-aftrekbare business tax geheven op diensten die niet onder de 
btw vielen en op de overdracht van immateriële activa en onroerend goed. Momenteel 
voert China gefaseerd een algemene btw in, terwijl de eerder genoemde business tax aan 
het eind van 2015 volledig afgeschaft zou moeten zijn.

Dat een btw echter geen belasting zonder rafelrandjes is, toont het Europese btw-stelsel 
wel aan. De Europese Commissie heeft in haar Groenboek over de toekomst van de btw uit 
2010 verschillende knelpunten geïdentificeerd.66 Het Europese btw-stelsel voldoet volgens 
de Commissie niet langer aan de behoeften van een moderne, op technologie gebaseerde 
diensteneconomie. De complexiteit van het huidige btw-stelsel veroorzaakt onnodige 
kosten en lasten voor belastingplichtigen en belastingadministraties en belemmert de 
goede werking van de interne markt. Bovendien is het stelsel kwetsbaar voor fraude. 
In andere landen kunnen knelpunten van een geheel andere orde spelen. Zo vormt de 
stapeling van federale, regionale en lokale btw-heffing in bijvoorbeeld Brazilië een 
belangrijk probleem. ‘Btw-oorlogen’ tussen regionale staten zijn daar niet ongebruikelijk.67 
Regionale staten proberen hun vestigingsklimaat via de btw aantrekkelijker te maken dan 
dat van andere staten.

Vanuit economisch en overheidsperspectief zijn soliditeit, betrouwbaarheid en omvang 
van de btw-inkomsten cruciaal. In dit verband is de zogenoemde ‘C-efficiency’ of ‘VAT 
revenue ratio’ (VRR) relevant.68 Dit is een algemeen geaccepteerde methode om de 
performance van de btw te meten. De VRR is de breuk tussen de daadwerkelijke btw-
opbrengst en de btw-opbrengst die zou zijn behaald bij toepassing van het algemene btw-

65 Zie onder meer B. Brys, S. Matthews, R. Herd and X. Wang, Tax Policy and Tax Reform in the People’s 
Republic of China, OECD Working Papers, No. 18, OECD Publishing, 2013, pp. 18-27.
66 Europese Commissie, Groenboek over de toekomst van de btw, Naar een eenvoudiger, solider en 
efficiënter btw-stelsel, COM(2010)695 def.
67  J.F. Bianco and C. Grazioli, Brazil, in: The Future of Indirect Taxation, Recent Trends in VAT and GST 
Systems Around the World, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 99.
68 Zie in dit verband onder meer L. Ebrill, M. Keen, J.P. Bodin en V. Summers, The Modern VAT, International 
Monetary Fund, Washington, 2001, OECD, Consumption Tax Trends 2012: VAT/GST and Excise Rates, Trends 
and Administration Issues, OECD Publishing, 2012, pp. 103-115 en M. Keen, The Anatomy of the VAT, IMF 
Working Paper, WP/13/11, 2013.
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tarief op alle binnenlandse consumptie, met perfecte inning van de belasting.69 In een 
btw-stelsel zonder vrijstellingen, één btw-tarief en volledige compliance bedraagt de VRR 
100%. In ontwikkelde economieën ligt de VRR gedurende de laatste 20 jaar zo rond de 
60%. In opkomende landen en lage inkomenslanden ligt de VRR over het algemeen onder 
de 50%.70 Hoewel de VRR geen exacte wetenschap betreft, is het wel een generiek middel 
om de performance van landen op btw-gebied te meten en met elkaar te vergelijken. Een 
aantal factoren beïnvloedt de performance van een btw:

1. de structurele kenmerken van de btw; tarieven, vrijstellingen, belastinggrondslag en 
drempelbedragen;

2. de evolutie van consumptieve bestedingen (indien een deel van de potentiële 
belastinggrondslag is vrijgesteld);

3. de regels voor de plaats van prestatie die afwijken van het bestemmingslandbeginsel 
en daarmee de toewijzing van heffingsrechten tussen landen verstoren;

4. de mogelijkheden van belastingadministraties om de btw op een efficiënte wijze te 
managen;

5. de mate waarin belastingplichtigen compliant zijn.71

Al deze factoren hebben invloed op de VRR en kunnen er - in onderlinge samenhang - voor 
zorgen dat deze onder de 100% blijft. Samenvattend, ontstaat de VRR in feite door een 
combinatie van twee gaps, te weten de compliance gap en de policy gap. De compliance 
gap wordt veroorzaakt door non-compliance van belastingplichtigen. Dat kan liggen 
aan fraude, maar bijvoorbeeld ook aan faillissementen, statistische fouten, uitgestelde 
betalingen en onjuiste configuratie van ERP-systemen. De policy gap vindt daarentegen 
zijn oorzaak in keuzes van de wetgever, zoals het hanteren van verlaagde tarieven en 
vrijstellingen. De compliance gap en policy gap duid ik hierna samen aan als VAT gap.
De kenmerken van een individueel btw-systeem dragen bij aan de verklaring voor de 
hoogte van de VRR van een bepaald land. Zo had Luxemburg in 2009 een VRR van 

69  daadwerkelijke btw-opbrengst / B = totale particuliere consumptie / r = algemene btw-tarief.

  
De totale particuliere consumptie is afkomstig uit onderdeel P3 van de national accounts. Dit betreft een 
internationale gestandaardiseerde norm (System of National Accounts 1993). De totale particuliere 
consumptie wordt uiteraard nog wel gecorrigeerd voor de btw die in de national accounts is opgenomen als 
onderdeel van de totale particuliere consumptie. Btw wordt in de national accounts niet afzonderlijk geboekt.
70 IMF, Fiscal Monitor, Taxing Times, October 2013, p. 29 en 30. Zie ook OECD, Consumption Tax Trends 
2012: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Administration Issues, OECD Publishing, 2012, p. 113 voor een 
overzicht van de ontwikkeling van de VRR in OESO-landen in de periode 1976-2009.
71 OECD, Consumption Tax Trends 2012: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Administration Issues, 
OECD Publishing, 2012, p. 113.
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92%, wat behoorlijk hoog is ten opzichte van het gemiddelde van rond de 60% voor 
ontwikkelde landen. De verklaring hiervoor is te vinden in de specifieke kenmerken van 
het Luxemburgse btw-stelsel.72 Op de eerste plaats heeft Luxemburg een grote financiële 
sector. Deze verleent niet alleen financiële diensten aan afnemers in Luxemburg, maar 
ook aan afnemers in het buitenland. Ook de niet-aftrekbare btw die verband houdt 
met financiële dienstverlening aan niet in Luxemburg, maar elders in de Europese Unie 
gevestigde afnemers, komt in de Luxemburgse schatkist terecht. Dat heeft dus een 
positief effect op de teller in de VRR-breuk. Op de tweede plaats hebben veel e-commerce 
bedrijven zich in Luxemburg gevestigd door het lage btw-tarief. Luxemburg krijgt door de 
plaats van dienst regels voor elektronische diensten dus btw-opbrengsten binnen voor 
elektronische diensten die vanuit Luxemburg aan particulieren in andere landen worden 
verricht. De consumptie van die dienstverlening vindt echter niet in Luxemburg plaats. 
Ook dit heeft een positief effect op de teller in de VRR-breuk. Als gevolg van de nieuwe 
plaats van dienst regels voor elektronische diensten per 1 januari 201573 zal de VRR van 
Luxemburg overigens dalen.

Om een scherper beeld te krijgen van de financiële belangen, is het interessant om 
de VRR percentages te vertalen naar absolute getallen. In 2013 is in opdracht van de 
Europese Commissie onderzoek gedaan naar de compliance gap in de Europese Unie.74 
Uit dat onderzoek blijkt dat in 2011 de geschatte compliance gap voor de hele Europese 
Unie, exclusief Cyprus, ongeveer € 193 miljard bedroeg. Meer dan de helft van dit bedrag 
heeft betrekking op Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In Australië 
bedroeg de GST gap voor het jaar 2009-2010 ongeveer AUD 2,3 miljard.75 Uitgaande van 
de gemiddelde wisselkoers op dat moment gaat het om ongeveer € 1,5 miljard.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de performance van de btw in de diverse landen 
beter kan vanuit economisch en overheidsperspectief. Dit is echter maar één kant van 

72 OECD, Consumption Tax Trends 2012: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Administration Issues, 
OECD Publishing, 2012, p. 112.
73 Zie art. 5 Richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat 
betreft de plaats van een dienst, PbEU 2008, L 44/11. Luxemburg krijgt, evenals andere lidstaten, het recht 
om van de btw die ter zake van B2C-telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten tot 1 
januari 2019 in Luxemburg moet worden betaald een deel af te romen. Van 1 januari 2015 tot 31 december 
2016 gaat het om 30%, van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 om 15%. Zie Persmededeling, 2836e zitting 
van de Raad, Economische en Financiële Zaken, nr. 15 698/07, Brussel, 4 december 2007, p. 27.
74 Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States, Final report, TAXUD/2012/DE/316, 
FWC. No. TAXUD/2010/CC/104, 2013.
75 Australian Government, Australian Tax Office, Measuring tax gaps in Australia for the GST and LCT, 2012, 
p. 3.
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de medaille. De andere kant van de medaille ziet op de performance van de btw vanuit 
het perspectief van belastingplichtigen. Voor belastingplichtigen zijn de complexiteit 
van regelgeving en administratieve verplichtingen de belangrijkste aandachtspunten. 
Deze leiden tot rechtsonzekerheid en hoge kosten. Ook de problemen rondom het 
terugvragen van buitenlandse btw verdienen de aandacht vanuit het perspectief van 
belastingplichtigen.76

Performance verbetering: 
gemeenschappelijke uitdagingen btw-systemen Om 
te kunnen reflecteren op de uitdagingen die btw-systemen wereldwijd gemeenschappelijk 
hebben, dienen de kenmerken van een ideaaltypische btw te worden vastgesteld. Deze 
ideaaltypische btw kan als toetsingsmaatstaf worden genomen voor de uitdagingen waar 
de verschillende btw-systemen voor staan. Ik sluit aan bij de kenmerken waaraan een 
ideaaltypische btw volgens de OESO moet voldoen. In het kader van de OESO International 
VAT/GST Guidelines, waarover later meer, heeft de OESO de volgende basisprincipes 
geformuleerd voor een btw.77 Op de eerste plaats dient het neutraliteitsbeginsel te 
worden gerespecteerd. De btw is een consumptiebelasting en behoort niet te drukken 
bij ondernemers maar bij particuliere eindverbruikers, tenzij in de wetgeving uitdrukkelijk 
anders is aangegeven. Op de tweede plaats dient het bestemmingslandbeginsel 
toepassing te vinden. Grensoverschrijdende leveringen van goederen en diensten dienen 
met btw te worden belast volgens de regels van het land waar het verbruik plaatsvindt.

Om recht te doen aan deze twee basisprincipes heeft de OESO zes Guidelines opgesteld:78

1. De btw behoort niet te drukken bij ondernemers, tenzij dat in de wetgeving 
uitdrukkelijk is aangegeven. Dit is in feite een herhaling van het eerste basisprincipe;

2. Ondernemers die onder gelijke omstandigheden gelijke handelsactiviteiten 
verrichten behoren te worden onderworpen aan een gelijke heffing;

3. Btw-regelgeving behoort zodanig te worden opgesteld dat zij geen leidende invloed 
heeft op ondernemingsbeslissingen;

4. Voor wat betreft de hoogte van de heffing behoren buitenlandse ondernemers niet 
te worden benadeeld of bevoordeeld ten opzichte van binnenlandse ondernemers in 

76 Zie OECD, VAT/GST relief for foreign businesses: the state of play, A business and government survey, 
February 2010.
77 OECD International VAT/GST Guidelines, April 2014, Chapter 1.
78 OECD International VAT/GST Guidelines, April 2014, Chapter 2. 
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het land waar de btw verschuldigd of betaald wordt;
5. Om te voorkomen dat buitenlandse ondernemingen worden geconfronteerd met 

onverrekenbare btw kunnen overheden een aantal benaderingen hanteren;
6. Indien specifieke administratieve voorwaarden voor buitenlandse ondernemingen 

noodzakelijk worden geacht, behoren zij geen onevenredige of onnodige 
administratieve last te veroorzaken.

Iedere btw waar dan ook ter wereld zou moeten voldoen aan deze Guidelines op het 
gebied van de neutraliteit. Gesteld kan worden dat btw-stelsels die niet aan deze 
standaarden voldoen op dat gebied een onvoldoende performance laten zien. De 
gemeenschappelijke uitdagingen waar btw-stelsels wereldwijd voor staan, kunnen worden 
onderverdeeld in twee hoofdcategorieën. De eerste categorie ziet op binnenlandse 
verhoudingen, terwijl de tweede categorie op grensoverschrijdende verhoudingen ziet. In 
binnenlandse verhoudingen gaat het om vraagstukken die in ieder btw-stelsel opkomen.79 
Op welke wijze moet worden omgegaan met de reikwijdte van de belastingplicht, hoe 
moet de afbakening worden gemaakt tussen de productieve en de consumptieve sfeer, 
welke positie moet worden toegekend aan publiekrechtelijke lichamen, wat te doen met 
financiële dienstverlening en op welke wijze wordt de belastinggrondslag zo robuust 
mogelijk gemaakt? In grensoverschrijdende verhoudingen gaat het om gevallen waarin 
twee btw-systemen elkaar kunnen raken. Het gaat dan in het bijzonder om situaties 
waarin dubbele heffing of dubbele niet-heffing kan optreden. De toename van de 
internationale handel, de toename van het dienstenverkeer en de verdere digitalisering 
van de wereldwijde economie hebben de urgentie van de vragen in grensoverschrijdende 
verhoudingen verder versterkt. Gelet op de grensoverschrijdende context waarin de 
meeste (Europese) btw-fraude plaatsvindt, hoort ook fraude in deze tweede categorie.

Performance verbetering 
in binnenlandse verhoudingen Vanuit economisch en overheids-
perspectief is in binnenlandse verhoudingen de verbetering van de efficiëntie van de btw 
cruciaal. Daarbij staat verhoging van de VRR en verbreding van de belastinggrondslag 
voorop. Dit is vooral een uitdaging voor de Europese btw. In vergelijking met meer recent 
geïntroduceerde btw-stelsels lijkt het Europese btw-stelsel verouderd, onder meer op 

79  Ik ga hierbij niet in op de specifieke uitdagingen die een rol spelen in federale staten, waarin spanning 
kan bestaan tussen heffing van btw op federaal niveau en op het niveau van de individuele staten. Zie in dit 
verband bijvoorbeeld Brazilië, Canada en India. 
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het gebied van de tariefstructuur.80 Zoals we hebben gezien, kan grondslagverbreding 
plaatsvinden door verkleining van de policy gap en door verkleining van de compliance gap.

In het kader van de policy gap is het onder meer de vraag op welke wijze wordt omgegaan 
met publiekrechtelijke lichamen. In de Europese Unie worden publiekrechtelijke 
lichamen indien en voorzover zij optreden als overheid en niet in concurrentie treden 
met marktpartijen niet als belastingplichtige beschouwd.81 Voor het optreden als overheid 
bestaat dan ook geen recht op btw-aftrek. Het op deze wijze buiten de btw houden van 
publiekrechtelijke lichamen leidt echter tot economische verstoringen.82 Zo belemmert 
de btw de uitbesteding van werkzaamheden door publiekrechtelijke lichamen aan 
marktpartijen, ook wanneer dat in economisch opzicht de beste keuze zou zijn. In verband 
daarmee hebben veel EU-lidstaten, waaronder Nederland, buiten hun btw-stelsel om een 
btw-compensatiefonds in het leven geroepen.83 Landen met een moderne btw gaan hier 
anders mee om. Zo merkt Nieuw-Zeeland publiekrechtelijke lichamen volledig aan als 
belastingplichtigen. Hun handelingen zijn daadwerkelijk belast en zij hebben recht op 
aftrek.84 Dit geldt zowel in de verhouding met de private sector als met andere lichamen in 
de publieke sector. Ook in Australië85 en Japan86 zijn publiekrechtelijke lichamen gewoon 
belastingplichtig. Anders dan Nieuw-Zeeland past Australië in bepaalde gevallen een 
nultarief toe. Hoewel publiekrechtelijke lichamen in het Canadese systeem ook volledig 
belastingplichtig zijn, is de uitwerking anders. In Canada kunnen publiekrechtelijke 

80 Zie onder meer I. Crawford, M. Keen and S. Smith, Value Added Tax and Excises, in: Dimensions of Tax 
Design, The Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 277-278.
81 Zie art. 13 Btw-richtlijn alsmede onder meer HvJ 17 oktober 1989, nrs. C-231/87 en C-129/88 (Carpaneto 
Piacentino), FED 1990/312, HvJ 26 juni 2007, nr. C-369/04 (Hutchison 3G UK Ltd e.a.), V-N 2007/32.22 
en HvJ 26 juni 2007, nr. C-284/04 (T-Mobile), V-N 2007/32.21, HvJ 4 juni 2009, nr. C-102/08 (SALIX), V-N 
2009/28.13 en O. Henkow, The VAT/GST Treatment of Public Bodies, Kluwer Law International, Alphen aan 
den Rijn, 2013. 
82  Zie R. de la Feria, The EU VAT Treatment of Public Sector Bodies: Slowly Moving in the Wrong Direction, 
Intertax 2009, No. 3, pp. 148-165.
83 Ook Denemarken, Finland, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Zweden kennen een 
btw-compensatiefonds.
84 D.I. White and E. Trombitas, New Zealand, in: The Future of Indirect Taxation, Recent Trends in VAT and 
GST Systems Around the World, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, pp. 370 en 377-378. 
Zie ook R. Millar, Smoke and Mirrors: Applying the Full Taxation Model to Government under the Australian 
and New Zealand GST Laws, in: VAT Exemptions: Consequences and Design Alternatives, Kluwer Law 
International, Alphen aan den Rijn, 2013, pp. 135-174.
85 R. Millar and D. McCarthy, Australia, in: The Future of Indirect Taxation, Recent Trends in VAT and GST 
Systems Around the World, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, pp. 48-50.
86 Kotaka Kimu and Yumi Nishiyama, Japan, in: The Future of Indirect Taxation, Recent Trends in VAT and 
GST Systems Around the World, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 218.
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lichamen hun activiteiten belast, tegen een nultarief, maar ook vrijgesteld verrichten. 
Afhankelijk van het type overheidsinstelling bestaat in geval van vrijgestelde handelingen 
evenwel een vastgesteld btw-kortingspercentage dat ze kunnen toepassen op de 
voorbelasting.87 Vanuit het oogpunt van grondslagverbreding, en rekening houdend 
met de internationale ervaringen, lijkt het dan ook raadzaam om de wijze waarop in 
de Europese btw met publiekrechtelijke lichamen wordt omgegaan fundamenteel ter 
discussie te stellen. De consultatie die de Europese Commissie in dit kader eind 2013 is 
gestart, is dan ook te prijzen.88

Ook het gebruik van registratiedrempels draagt bij aan de policy gap, zeker wanneer 
deze drempels hoog liggen. Registratiedrempels passen conceptueel niet in een 
btw-stelsel. Het is immers de bedoeling om consumptie te belasten. Dat gebeurt 
echter niet wanneer een consument goederen of diensten koopt van een ondernemer 
die onder de registratiedrempel blijft. Bovendien kunnen registratiedrempels voor 
concurrentieverstoring zorgen. Ondernemers die onder de drempel blijven kunnen 
hun goederen en diensten immers goedkoper aan consumenten aanbieden dan hun 
geregistreerde concurrenten. In het verleden was het algemene advies van experts aan 
overheden dan ook om de registratiedrempel zo laag mogelijk vast te stellen.89 Het is 
echter gebleken dat het gevaarlijk kan zijn om de registratiedrempel te laag vast te 
stellen. Als een belastingadministratie onvoldoende is ontwikkeld om een grote groep 
belastingplichtigen aan te kunnen, dan komt de btw-heffing in dat land in gevaar. Zowel in 
Ghana als in Malta was een te lage registratiedrempel een van de voornaamste redenen 
waarom de eerste invoering van een btw mislukte.90 De huidige communis opinio lijkt 
dan ook te zijn dat de hoogte van de registratiedrempel moet worden vastgesteld door 
de inningskosten af te zetten tegen de additionele belastingopbrengsten.91 Wereldwijd 
varieert de hoogte van de registratiedrempels zeer, van een paar duizend USD tot boven 

87 Zie P.P. Gendron, VAT Treatment of Public-Sector Bodies: The Canadia Model, in: VAT Exemptions: 
Consequences and Design Alternatives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2013, pp. 103-133.
88 Europese Commissie, Raadplegingsdocument Herziening van de bestaande btw-vrijstellingen inzake 
overheidsinstanties en belastingvrijstellingen in het algemeen belang, TAXUD/C1, 2013.
89 R. de la Feria and R. Krever, Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT, in: VAT Exemptions: 
Consequences and Design Alternatives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2013, p. 14.
90 A. Carter (red.), International Tax Dialogue, Key issues and debates in VAT, SME taxation and the tax 
treatment of the financial sector, International Tax Dialogue, 2013, p. 25. In Ghana werd in maart 1995 een 
btw geïntroduceerd die twee maanden later weer werd afgeschaft, terwijl de in 1995 in Malta ingevoerde btw 
in 1997 werd afgeschaft. Sinds 1998 respectievelijk 1999 kennen beide landen overigens weer een btw.
91 M. Keen and J. Mintz, The Optimal Threshold for Value-Added Tax, 88 J. Pub. Econ. 2004, p. 564.
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USD 200.000.92 Of aan deze bedragen nog steeds een recente en accurate afweging 
tussen kosten en baten ten grondslag ligt, valt te bezien. Het afschaffen of verlagen van 
registratiedrempels draagt niet per definitie bij aan een verbetering van de performance 
van een btw, ook al zou dit moeten leiden tot een verkleining van de policy gap. Wel is het 
aan te bevelen om kritisch te kijken of de huidige registratiedrempels op de juiste hoogte 
zijn vastgesteld. Is dat niet het geval, dan moeten ze worden aangepast.

In btw-stelsels met meerdere tarieven kan de policy gap tevens worden verkleind door 
één btw-tarief te introduceren. Veelal hanteren landen verlaagde tarieven vanuit een 
draagkrachtgedachte. Hierbij wordt echter vergeten om naar het gehele belastingstelsel 
te kijken. Het hanteren van verschillende tarieven in de inkomstenbelasting en de sociale 
zekerheid is namelijk een veel meer geschikt instrument om inkomensherverdeling te 
bewerkstelligen dan een verlaagd btw-tarief.93 Bovendien zijn de nadelen van verlaagde 
tarieven legio. Zo zorgen ze voor administratieve complexiteit, arbitraire verstoringen 
tussen verschillende vormen van consumptie en ongelijke behandeling van consumenten 
met verschillende voorkeuren.94 Moderne btw-stelsels, zoals die in Australië, Canada, 
Japan, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika en Zuid-Korea, kennen slechts één btw-
tarief. Binnen de Europese Unie is Denemarken het enige land dat één btw-tarief hanteert. 
De internationale trend is dat landen die een btw-stelsel introduceren in toenemende 
mate slechts één btw-tarief hanteren. Uit cijfers van het IMF blijkt dat 25% van de btw-
stelsels die zijn geïntroduceerd vóór 1990 gebruik maakten van één btw-tarief. Bij de 
btw-stelsels die in de periode 1990-1999 zijn ingevoerd, was dat al 71%, terwijl het in de 
periode 1999-2011 ging om 81%.95 

Ook in het recente CPB-rapport Bouwstenen voor een moderne btw is aangegeven dat het 
verlaagde btw-tarief niet doelmatig is.96 De Europese Commissie heeft zich in 2010 in 
haar Groenboek over de toekomst van de btw uitgesproken voor één btw-tarief. Volgens 
de Commissie zou een btw-stelsel op brede grondslag, bij voorkeur met één tarief, het 
ideaal van een zuivere verbruiksbelasting met minimale nalevingskosten heel dicht 

92 A. Carter (red.), International Tax Dialogue, Key issues and debates in VAT, SME taxation and the tax 
treatment of the financial sector, International Tax Dialogue, 2013, p. 25.
93 Zie onder meer J. Mirrlees e.a., Tax by Design: The Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford, 2011, 
p. 476 en 481 en J. Owens, P. Battiau and A. Charlet, VAT’s next half century: Towards a single-rate system?, 
OECD Observer No. 284, Q1 2011.
94 J. Mirrlees e.a., Tax by Design: The Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 484.
95 M. Keen, Targeting, Cascading and Indirect Tax Design, IMF Working Paper, WP/13/57, 2013, p. 5.
96 Centraal Planbureau, Bouwstenen voor een moderne btw, CPB Policy Brief 2014/02.
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benaderen.97 Om de doelmatigheid van het btw-systeem te vergroten, is de Europese 
Commissie dan ook voorstander van een beperkt gebruik van verlaagde btw-tarieven.98 
In 2012 is de Commissie een consultatie gestart over de huidige btw-tariefstructuur.99 De 
reacties op de consultatie komen voornamelijk van partijen die een belang hebben bij de 
verlaagde tarieven. De rode draad van de reacties is dan ook een oproep tot het behoud 
van de verlaagde tarieven.100 De route voor verbetering van de performance van de btw op 
dit punt is echter helder, namelijk die naar één btw-tarief. Het is echter een fiscaalpolitiek 
vraagstuk, waarbij de politiek de durf moet hebben om één btw-tarief te introduceren. 
Essentieel is om de samenleving mee te krijgen.101 De introductie van de btw in Nieuw-
Zeeland in 1986 is bijvoorbeeld voorafgegaan door veel publiek debat. Uiteindelijk is 
echter op succesvolle wijze een btw met één tarief ingevoerd die van toepassing is op 
alle producten, waaronder op voedsel en kleding. Het voorbeeld van Denemarken toont 
mijns inziens aan dat het ook binnen de Europese Unie geen onmogelijkheid is om één 
btw-tarief te hanteren. Belangrijk daarbij is wel om gezamenlijk op te trekken als Europese 
Unie om de grenseffecten zo beperkt mogelijk te houden.

Voor (binnenlandse) vrijstellingen geldt in wezen hetzelfde als voor verlaagde tarieven.102 

Ook vrijstellingen hollen de belastinggrondslag uit. In veel btw-stelsels bestaat bij 
toepassing van een vrijstelling bovendien geen recht op btw-aftrek. Het ontbreken van 
een recht op aftrek leidt tot cumulatie van btw en economische inefficiënties. Er is in een 
btw-stelsel maar een beperkt aantal redenen voor vrijstellingen zonder recht op aftrek.103 

Op de eerste plaats kunnen goederen en diensten zijn vrijgesteld om de vermeende 
regressiviteit van de btw te verminderen. Denk daarbij aan vrijstellingen voor goederen en 
diensten die vooral worden geconsumeerd door de lage inkomens. Op de tweede plaats 

97 Europese Commissie, Groenboek over de toekomst van de btw, Naar een eenvoudiger, solider en 
efficiënter btw-stelsel, COM(2010)695 def., p. 5.
98 Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité over de toekomst van de btw, Naar een eenvoudiger, solider en 
efficiënter btw-stelsel aangepast aan de eengemaakte markt, COM(2011)851 def., pp. 11-12. 
99 Europese Commissie, Consultation paper Review of existing legislation on VAT reduced rates, TAXUD/C1, 
2012.
100 Europese Commissie, Summary report of the outcome of the public consultation on the Review of 
existing legislation on VAT reduced rates (8 October 2012 - 4 January 2013), taxud.c.1(2013)708070.
101 J. Owens, P. Battiau and A. Charlet, VAT’s next half century: Towards a single-rate system?, OECD 
Observer No. 284, Q1 2011.
102 Zie in deze zin ook Centraal Planbureau, Bouwstenen voor een moderne btw, CPB Policy Brief 2014/02.
103 A. Schenk and O. Oldman, Value Added Tax: A Comparative Approach, Cambridge University Press, New 
York, 2007, pp. 268-279 en Robert F. van Brederode, Systems of General Sales Taxation, Theory, Policy and 
Practise, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp.127-128.
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worden bepaalde activiteiten van algemeen belang vrijgesteld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
de titel van hoofdstuk 2 van titel IX van de Europese Btw-richtlijn, waarin onder meer 
vrijstellingen voor medische dienstverlening, onderwijs en bepaalde sociaal-culturele 
activiteiten zijn opgenomen. Op de derde plaats zijn vrijstellingen geïntroduceerd voor 
activiteiten die moeilijk zijn te belasten in een btw, zoals financiële dienstverlening en 
kansspelen.104 

Er kunnen echter vraagtekens worden gezet bij de validiteit van deze redenen. Zo kan 
het effect van btw op minima beter op andere manieren worden gemitigeerd dan via 
vrijstellingen zonder recht op aftrek. Bij de introductie van een btw in Singapore heeft 
de overheid dat ook expliciet overwogen.105 Een effectievere wijze om de positie van lage 
inkomens te bevorderen, is bijvoorbeeld door maatregelen te treffen in de sfeer van de 
inkomstenbelasting of door subsidies toe te kennen. Daarbij moet wel aandacht zijn voor 
vormgeving en uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek rondom toeslagen 
in Nederland. Het hanteren van vrijstellingen zonder recht op aftrek om redenen van 
algemeen belang leidt tot economische inefficiënties doordat uitbesteding in de regel 
btw-druk oplevert. Bovendien leiden vrijstellingen zonder recht op aftrek tot een groot 
aantal gerechtelijke procedures.106 Om de performance van de btw te verbeteren, zouden 
vrijstellingen zonder recht op aftrek dan ook moeten worden afgeschaft. In moderne btw-
stelsels is van dit type vrijstelling in de regel slechts zeer beperkt gebruik gemaakt. Zo kent 
Nieuw-Zeeland vrijstellingen zonder aftrek voor de levering van gedoneerde goederen 
door non-profit organisaties en huurwoningen, maar niet voor medische diensten en 
onderwijs.107 Ook Singapore kent geen vrijstellingen zonder aftrek voor medische diensten 

104 Zie in dit verband bijvoorbeeld Y. Margalioth, VAT on Gambling, en A. Schenk, Comments: VAT on 
Gambling, in: VAT Exemptions, Consequences and Design Alternatives, Kluwer Law International, Alphen 
aan den Rijn, 2013, pp. 203-222.
105 Ministry of Trade & Industry and Ministry of Finance, White Paper on The Goods and Services Act, 1993: 
“Although Singapore is not a welfare state, we can and will offset the impact of the GST on low income 
households by other measures. It is better to introduce a clean GST which covers practically all goods 
and services uniformly, rather than build complicated exemptions into the GST in an attempt to make it 
progressive.”
106 R. Lyal, Comments: The EU Perspective on VAT Exemptions, in: VAT Exemptions, Consequences and 
Design Alternatives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2013, p. 93 merkt op dat vrijstellingen 
“are probably the biggest single source of disputes and litigation, and it is at least questionable whether the 
difficulty to which they give rise is justified by any benefit.” Denk in de Nederlandse context alleen al aan alle 
ziekenhuislease zaken; zie onder meer HR 23 november 2007, nr. 38 126, BNB 2008/54, HR 10 februari 2012, 
nr. 08/05317, BNB 2012/127 en HR 10 februari 2012, nr. 09/03203, BNB 2012/128.
107 D.I. White and E. Trombitas, New Zealand, in: The Future of Indirect Taxation, Recent Trends in VAT and 
GST Systems Around the World, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, pp. 383-384.
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en onderwijs. Dergelijke dienstverlening is gewoon belast.108 Anders dan in de Europese 
Unie zijn in Zuid-Afrika bijvoorbeeld verzekeringen en herverzekeringen belast, met 
uitzondering van levensverzekeringen.109 

Een bijzondere categorie vormt financiële dienstverlening. Daarvoor geldt in de regel het 
‘difficult to tax’ argument. De economische gedachte daarbij is dat het gecompliceerd is 
om de toegevoegde waarde van financiële dienstverlening te belasten. Dit speelt vooral 
bij het rentebedrijf waarbij de toegevoegde waarde in feite bestaat uit de rentemarge en er 
geen expliciete vergoeding overeen is gekomen voor de dienstverlening van de bank als 
financieel intermediair in economische zin. Hierover is reeds zeer veel geschreven110, niet 
in de laatste plaats door collega Huizinga van de economische faculteit.111 Het gaat het 
bestek van mijn oratie te buiten om hier uitgebreid met u op in te gaan. Ik veroorloof mij 
hier op deze plaats een drietal observaties. 

Op de eerste plaats gaat het ‘difficult to tax’ argument niet op voor financiële dienstverlening 
waarvoor een aparte vergoeding wordt gevraagd. Expliciet overeengekomen vergoedingen 
kunnen in een btw immers gewoon worden belast.112 Op de tweede plaats zijn er 
nu al landen die financiële diensten deels of geheel belasten. Zo belast onder meer 
Nieuw-Zeeland bepaalde financiële diensten. De overige financiële diensten zijn in 
B2B verhoudingen in principe vrijgesteld met recht op aftrek. Zo wordt de prikkel tot 

108 Soo How Koh, Singapore, in: The Future of Indirect Taxation, Recent Trends in VAT and GST Systems 
Around the World, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 447.
109 J. Roeleveld and C. De Wet, South Africa, in: The Future of Indirect Taxation, Recent Trends in VAT and 
GST Systems Around the World, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 474.
110 Zie onder meer H.H. Zee, A New Approach to Taxing Financial Intermediation Services Under a Value-
Added Tax, IMF Working Paper, WP/04/119, 2004, H.H. Zee, VAT Treatment of Financial Services: A Primer 
on Conceptual Issues and Country Practices, Intertax 2006. Vol. 43, No. 10, pp. 458-474, J. Mirrlees e.a., 
Tax by Design: The Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 195-215, H. Grubert and R. 
Krever, VAT and Financial Services: Competing Perspectives on What Should be Taxed, in: VAT Exemptions, 
Consequences and Design Alternatives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2013, pp. 309-343 
and H.H. Zee, Further Thoughts on Reforming the VAT: Treatment of Financial Intermedition Services, in: 
VAT Exemptions, Consequences and Design Alternatives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 
2013, pp. 345-355.
111  Zie H. Huizinga, A European VAT on Financial Service?, Economy Policy 2002, Vol. 17, pp. 499-534.
112 Het belasten van expliciet overeengekomen vergoedingen kan mogelijk wel aanleiding geven tot 
zogenoemde value shifting. In plaats van een met btw belaste apart overeengekomen vergoeding zou dit 
bedrag onderdeel kunnen worden gemaakt van de rentevergoeding die van btw vrijgesteld is. Zo zou toch 
een vrijstelling bewerkstelligd kunnen worden voor een vergoeding die in principe belast is. Dit uiteraard 
onder de voorwaarde dat sprake is van één prestatie voor de btw.
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inbesteden weggenomen en neemt de economische efficiëntie toe.113 Australië114 en 
Singapore115 geven bepaalde financiële instellingen een vast percentage btw-aftrek. Ook 
in het Maleisische btw-systeem dat per 1 april 2015 moet worden ingevoerd, zullen voor 
financiële instellingen vaste btw-aftrekpercentages worden gehanteerd.116 Op de derde 
plaats bestaat vanuit het oogpunt van de btw als transactiebelasting weinig verschil tussen 
het rentebedrijf en een reguliere ‘supply chain’ in de belaste sector. In die sector wordt 
de levering van goederen steeds volledig belast met btw en niet slechts de toegevoegde 
waarde. Duidelijk is dat de neutraliteit van een btw in ieder geval wordt verstrekt door 
financiële dienstverlening in B2B verhoudingen te belasten. Dat voorkomt cumulatie en 
leidt tot meer economische efficiëntie. Financiële instellingen zullen dan sneller overgaan 
tot uitbesteding. Door de additionele btw-druk gebeurt dit nu niet altijd, ook al is dat 
vanuit economisch perspectief wel efficiënter.

Zoals opgemerkt, kan grondslagverbreding niet alleen plaatsvinden door verkleining 
van de policy gap maar ook door verkleining van de compliance gap. Aangenomen moet 
worden dat de compliance gap in geen enkel btw-stelsel kan worden teruggebracht tot 
nul. Oorzaken voor de compliance gap zijn namelijk ook faillissementen, statistische 
fouten en onjuiste configuraties van ERP-systemen. Dergelijke zaken zullen zich altijd 
blijven voordoen. Op het vlak van non-compliance bestaat er belangrijk verschil tussen 
welvarende landen en ontwikkelingslanden. Een grote bedreiging voor btw-stelsels in 
ontwikkelingslanden is namelijk de omvang van de informele sector. In ontwikkelings-
landen met een omvangrijke informele sector fungeert de btw enkel als heffing over 
transacties in de formele sector.117 Heffing van btw kan op zichzelf weer aanleiding zijn 
voor een verdere verschuiving naar de informele sector, omdat goederen en diensten door 
de btw duurder worden. De meest effectieve remedie voor dit probleem is het hanteren 
van relatief hoge registratiedrempels, omdat intensieve controle in de regel (nog) geen 
haalbare kaart is.

113 Zie onder meer M. Pallot, Financial Services under New Zealand’s GST, International VAT Monitor 
2011/5.3.nz.
114 Zie onder meer M. Walpole, The Miraculous Reduced Input Tax Credit for Financial Supplies in Australia, 
International VAT Monitor 2011/5.5.au.
115 Zie bijvoorbeeld I. Lejeune, D. Stevens and M. Killer, The International Direction in the VAT Treatment of 
Financial Services, in: Value Added Tax and Direct Taxation, Similarities and Differences, IBFD, Amsterdam, 
2009, pp. 688-689. 
116 Zie http://gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/industry_guides_pdf/Revised/GST%20Guide%20On%20 
Commercial%20Banking%20-%20revised%20as%20at%204%20January%202014.pdf.
117 M. Keen, VAT Attacks!, IMF Working Paper, WP/07/142, 2007, p. 12.

140265_vNorden_binnen_modern_def..indd   29 02-05-14   16:43



 30 De performance van de btw

Voor alle landen met een btw geldt dat fraude een belangrijke factor is voor de omvang 
van de compliance gap. Btw-fraude zorgt voor een verlaging van de VRR doordat minder 
btw in de schatkist terecht komt dan in principe het geval zou moeten zijn. De meest 
bekende vorm van btw-fraude is vermoedelijk de carrouselfraude zoals deze in de 
Europese Unie voorkomt. Op dit punt kan de performance van de Europese btw duidelijk 
worden verbeterd. Op deze vorm van fraude kom ik later terug, nu deze haar grondslag 
vindt in grensoverschrijdende transacties. Btw-fraude is overigens zeker niet alleen een 
probleem in de Europese Unie. In Sri Lanka bijvoorbeeld heeft één fraudezaak in het 
verleden SL Rs 24 miljard, ongeveer € 13 miljoen, gekost.118 Het betrof hier een omvangrijk 
deel van de btw-opbrengsten. Onderzoek laat ook zien dat via verborgen IT tools de data 
van kassa- en vergelijkbare systemen gemanipuleerd kan worden om btw-opbrengsten te 
verzwijgen.119 Fraude komt dus in allerlei vormen voor. Om de performance van de btw te 
verbeteren moet de bestrijding van fraude en non-compliance voor alle landen met een 
btw hoge prioriteit hebben.

Performance verbetering 
in grensoverschrijdende verhoudingen De belangrijkste 
uitdaging in grensoverschrijdende verhoudingen is, net als bij andere belastingen, een 
evenwichtige allocatie van heffingsbevoegdheden. Zowel dubbele heffing als dubbele 
niet-heffing dient te worden voorkomen. Hoewel het bestemmingslandbeginsel leidend 
is in alle landen waar btw wordt geheven, bestaan er verschillen in de manier waarop 
uitvoering wordt gegeven aan dat beginsel. Deze verschillen vloeien voort uit de historie, 
het verschil in juridische tradities en de noodzaak om bepaalde beleidsdoelen te bereiken. 
Bovendien kunnen er verschillen bestaan in interpretatie en definitie van vergelijkbare 
juridische concepten, zoals de kwalificatie als goed of dienst.120 Ingeval van supranationale 
btw-regelgeving is het voorkomen van dubbele heffing en dubbele niet-heffing in theorie 
gewaarborgd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de btw-heffing in de Europese Unie, maar zal 
ook gaan gelden in de Golf-regio wanneer daar een btw wordt geïntroduceerd.121 Het is 
de bedoeling dat daar een blauwdruk van de btw-regelgeving komt op het supranationale 

118 M. Keen, VAT Attacks!, IMF Working Paper, WP/07/142, 2007, p. 5.
119 R.T. Ainsworth, Zappers - retail VAT fraud, Boston University School of Law, Working Paper No. 10-04, 26 
February 2010; beschikbaar via http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/2010.html.
120 A. Charlet and S. Buydens, The OECD International VAT/GST Guidelines: past and future developments, 
World Journal of VAT/GST Law, 2012, Vol. 1, Issue 2, p. 176.
121 Zie S. Thacker, Taxation in the Gulf: Introduction of a Value Added Tax, Michigan State Journal of 
International Law, 2008-2009, Vol. 17, Issue 3, pp. 721-728. 
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niveau van de GCC, de Gulf Cooperation Council. Deze blauwdruk is qua functie 
vergelijkbaar met de Europese Btw-richtlijn. Zoals de Europese zaak RBS Deutschland 
Holdings illustreert, kan dubbele niet-heffing overigens ook nog voorkomen in een 
supranationaal btw-stelsel.122 Het ging in dat geval om een interpretatieverschil tussen 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waardoor uiteindelijk geen heffing plaatsvond.

Anders dan in de directe belastingen bestaan er in de btw geen modelverdragen.123  Ook zijn 
er geen bilaterale belastingverdragen op btw-gebied. Wel is er behoefte aan afstemming 
tussen de diverse btw-stelsels. Met de opkomst van e-commerce werd die behoefte nog 
sterker gevoeld. De Ottawa conferentie over e-commerce vormde in 1998 de start van het 
werk van de OESO op btw-gebied. De Ottawa Taxation Framework Conditions bevatten een 
aantal basisregels voor btw-heffing ter zake van e-commerce.124 Begin 2006 is de OESO 
gestart met het ontwikkelen van de zogenoemde OESO International VAT/GST Guidelines. 
Het doel van deze Guidelines is om rechtsonzekerheid en het risico op dubbele heffing 
en dubbele niet-heffing te verminderen.125 De Guidelines zien uitsluitend op diensten en 
niet op goederen. Voor goederen is door de aanwezigheid van douanegrenzen in principe 
makkelijker te voldoen aan het neutraliteitsbeginsel en het bestemmingslandbeginsel.126 
Voor diensten ligt dat uiteraard anders. Bij het opstellen van de VAT/GST Guidelines 
is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Inmiddels zijn de VAT/GST Guidelines over 
neutraliteit en de plaats van B2B dienstverlening gereed.127 Het is de bedoeling om nog 
Guidelines te ontwikkelen over de plaats van B2C dienstverlening, over antimisbruikregels 
en over onderlinge samenwerking en procedures voor geschillenbeslechting. Dit zijn 
zeker niet de meest eenvoudige onderwerpen. Bij het opstellen van de Guidelines wordt 
steeds via publieke consultatierondes om input gevraagd van stakeholders, waaronder het 
bedrijfsleven.
 
Op deze plaats beperk ik me tot de hoofdpunten van de VAT/GST Guidelines voor zover 
deze betrekking hebben op grensoverschrijdende dienstverlening. Om invulling te geven 
aan het bestemmingslandbeginsel zijn voor zogenoemde ‘single location entities’ de 

122 HvJ 22 december 2010, nr. C-277/09 (RBS Deutschland Holdings), BNB 2011/213.
123 Zie over de mogelijkheden voor een modelverdrag op btw-vlak T. Ecker, A VAT/GST Model Convention, Tax 
Treaties as Solution for Value Added Tax and Goods and Services Tax Double Taxation, IBFD, Amsterdam, 
2013.
124  OECD Committee on Fiscal Affairs, Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, 1998.
125  OECD International VAT/GST Guidelines, April 2014, Preface, p. 4.
126 A. Charlet and S. Buydens, The OECD International VAT/GST Guidelines: past and future developments, 
World Journal of VAT/GST Law, 2012, Vol. 1, Issue 2, p. 179.
127 OECD International VAT/GST Guidelines, April 2014.
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volgende Guidelines geformuleerd. Op de eerste plaats dienen grensoverschrijdende 
diensten te worden belast volgens de regels van het land waar het verbruik plaatsvindt.128 
Op de tweede plaats vindt bij grensoverschrijdende B2B dienstverlening als hoofdregel 
btw-heffing plaats in het land van de afnemer.129 Op de derde plaats wordt de identiteit 
van de afnemer in beginsel vastgesteld aan de hand van de zogenoemde ‘business 
agreement’.130 De ‘business agreement’ is een zeer breed concept en is niet beperkt tot 
een schriftelijk juridisch contract, maar kan bijvoorbeeld ook correspondentie, facturen, 
e-mails en inkooporders omvatten.131 De ‘business agreement’ is vormvrij. Hiermee wordt 
beoogd recht te doen aan het bestemmingslandbeginsel zonder de uitvoeringspraktijk op 
te zadelen met te ingewikkelde regels. 

Een belangrijke uitdaging vormen de zogenoemde ‘multiple location entities’. Het 
gaat dan om hoofdhuis - vaste inrichting structuren, waarbij een belastingplichtige 
rechtspersoon zijn primaire zetel in een bepaald land heeft en secundaire vestigingen 
in andere landen. Hierbij spelen twee vragen. Ten eerste op welke wijze de inkoop van 
diensten moet worden toegerekend aan het hoofdhuis dan wel een vaste inrichting. Ten 
tweede hoe moet worden omgegaan met dienstverlening en kostendoorbelastingen 
tussen het hoofdhuis en zijn vaste inrichtingen en tussen vaste inrichtingen onderling. 
In de Europese btw bevat de Btw-verordening nadere regels voor de beantwoording van 
de eerste vraag.132 De tweede vraag kan in de Europese context worden beantwoord op 
basis van het arrest FCE Bank.133 Kort gezegd, is daarin beslist dat diensten tussen een 
hoofdhuis en zijn vaste inrichting in principe buiten de reikwijdte van de btw vallen. In 
andere landen is dat overigens geen gegeven.134 Zo vindt in Australië bijvoorbeeld wel 

128 Guideline 3.1.
129 Guideline 3.2.
130 Guideline 3.3.
131 Zie OECD International VAT/GST Guidelines, April 2014, onderdeel 3.10-3.17 alsmede C. Schutte, De 
internationale btw-richtsnoeren van de OESO; een tussenbericht, BtwBrief 2013, nr. 6/7, p. 7.
132  Art. 21 en 22 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende 
vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (herschikking), PbEU 2011, L 77/1.
133 HvJ 23 maart 2006, nr. C-210/04 (FCE Bank), BNB 2006/184.
134 Binnen de Europese Unie is er overigens ook geen consensus over de btw-heffing indien een hoofdhuis 
dan wel een vaste inrichting onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid in de zin van art. 11 Btw-richtlijn. 
Sommige lidstaten (onder andere Nederland) heffen dan geen btw, zoals ook in de situatie van enkel een 
hoofdhuis met een vaste inrichting, terwijl andere lidstaten dat wel doen. Het Hof van Justitie zal hierover 
binnenkort meer duidelijkheid moeten verschaffen; zie het Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend 
door het Förvaltningsrätt i Stockholm (Zweden) op 7 januari 2013, Skandia America Corporation USA, filial 
Sverige/Skatteverket, zaak C-7/13.
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heffing plaats als een buitenlandse vaste inrichting tegen vergoeding diensten verricht 
aan haar niet-aftrekgerechtigde, Australische hoofdhuis.135 

In de VAT/GST Guidelines geldt voor het toerekeningsvraagstuk dat heffing plaatsvindt 
in het land waar de vestiging zich bevindt die de dienst gebruikt.136 Er worden drie 
benaderingen onderscheiden die kunnen worden gehanteerd om vast te stellen welke 
vestiging de dienst gebruikt.137 Het gaat dan om: 

1. de direct use benadering, die aansluit bij de vestiging die de ingekochte dienst 
gebruikt;

2. de direct delivery benadering, die aansluit bij de vestiging waaraan de ingekochte 
dienst wordt geleverd; 

3. de recharge methode, die aansluit bij de vestiging die de ingekochte dienst op basis 
van een interne doorberekening gebruikt. Hierbij wordt dan gekeken naar de wijze 
waarop deze interne doorberekening geschiedt voor de directe belastingen en de 
accounting regels.

In de VAT/GST Guidelines is geen keuze gemaakt voor een van de drie benaderingen. 
Landen mogen zelf een benadering, of een combinatie van benaderingen, kiezen 
die ze het meest passend achten.138 Gelet op het doel van de VAT/GST Guidelines 
om rechtsonzekerheid te verminderen en dubbele heffing en dubbele niet-heffing te 
voorkomen, vind ik dit een gemiste kans. Het was beter geweest als er een keuze was 
gemaakt voor één benadering. Dan zou er één gemeenschappelijk uitgangspunt gelden bij 
de toerekening van de inkoop van diensten aan een hoofdhuis dan wel (een van) zijn vaste 
inrichting(en). Nu de VAT/GST Guidelines landen uitdrukkelijk de ruimte bieden voor een 
eigen invulling, blijft rechtsonzekerheid en het risico op dubbele heffing en dubbele niet-
heffing onverkort bestaan. Het lijkt er overigens op dat het pas laat in het overlegproces 
niet is gelukt de steun van alle betrokken partijen te krijgen voor één van de benaderingen. 
In het laatste publiekelijk beschikbare concept van de VAT/GST Guidelines van februari 
2013 was namelijk nog gekozen voor de recharge methode.139 Deze methode doet mijns 
inziens recht aan het bestemmingslandbeginsel. Heffing vindt plaats in het land waar 
het verbruik daadwerkelijk plaatsvindt. Bovendien ontstaat voor de btw-behandeling van 

135 R. Millar and D. McCarthy, Australia, in: The Future of Indirect Taxation, Recent Trends in VAT and GST 
Systems Around the World, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, pp. 39-42.
136 Guideline 3.4.
137 OECD International VAT/GST Guidelines, April 2014, onderdeel 3.22-3.33.
138 OECD International VAT/GST Guidelines, April 2014, onderdeel 3.34.
139 OECD International VAT/GST Guidelines, draft consolidated version, February 2013, Guideline 3.5.
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externe kosten een gelijk speelveld tussen moeder - dochter verhoudingen en hoofdhuis - 
vaste inrichting verhoudingen, zoals dat voor de directe belastingen in principe reeds 
aanwezig is. 

De huidige Europese rechtsleer op basis van het arrest FCE Bank hoeft als gevolg van 
de OESO VAT/GST Guidelines niet te worden verlaten. Daar zou overigens nimmer een 
verplichting toe bestaan, nu de VAT/GST Guidelines niet juridisch bindend zijn. Wel 
geven zij landen een basis voor de vormgeving van hun eigen wetten en administratieve 
praktijken. De FCE Bank leer kan dus uitsluitend worden verlaten wanneer de Europese 
btw-regelgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geeft. Doet het gebrek aan juridische 
afdwingbaarheid afbreuk aan de VAT/GST Guidelines? Naar mijn mening niet. Weliswaar 
zijn de VAT/GST Guidelines soft law, maar verwacht mag worden dat zij een belangrijke 
richtinggevende functie zullen hebben. Dat geldt zeker voor landen die een btw gaan 
invoeren en voor landen die overgaan tot modernisering van hun btw-stelsel. Ook de niet-
bindende OESO Transfer Pricing Guidelines tonen aan dat soft law die afkomstig is van 
de OESO daadwerkelijk een rol speelt in de internationale fiscale praktijk.140 

Een aandachtspunt is nog wel het beperkte aantal landen dat lid is van de OESO. Terwijl 
meer dan 150 landen een btw-systeem kennen, zijn slechts 34 landen lid van de OESO. 
Het VAT/GST Guidelines project is echter ontwikkeld door de OESO met medewerking 
van het bedrijfsleven en een aantal academici, maar ook met een aantal niet-OESO 
landen.141 De steun voor het project is dus niet beperkt tot de OESO-landen. In aanvulling 
op het ontwerpen van de VAT/GST Guidelines heeft de OESO het initiatief genomen tot 
de oprichting van een Global Forum on VAT.142 Dit forum houdt zich onder meer bezig 
met de vormgeving van een billijke en doeltreffende btw-heffing en het ontwikkelen van 
internationale standaarden ter voorkoming van dubbele heffing en dubbele niet-heffing. 
Het forum is uitdrukkelijk ook bedoeld voor landen die geen lid zijn van de OESO. 
Daarmee vormt het een waarlijk internationale plek om de heffing van btw wereldwijd te 
verbeteren. Dit draagt uiteraard ook bij aan de internationale acceptatie van de VAT/GST 
Guidelines.

140 Zie nader over soft law in het internationale belastingrecht Hans Gribnau, Soft law and taxation: EU and 
international aspects, Legisprudence (2008) Vol. II, No. 2, pp. 68-117.
141 A. Charlet and S. Buydens, The OECD International VAT/GST Guidelines: past and future developments, 
World Journal of VAT/GST Law, 2012, Vol. 1, Issue 2, p. 178.
142 Zie http://www.oecd.org/ctp/consumption/first-meeting-vat-global-forum.htm voor een indruk van de 
eerste bijeenkomst van dit forum.
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In grensoverschrijdende verhoudingen vormt de wijze waarop moet worden omgegaan 
met e-commerce en elektronische dienstverlening een bijzonder belangrijk vraagstuk. 
Het gaat dan vooral om elektronische dienstverlening aan particuliere consumenten. In 
theoretisch opzicht bestaat hier geen twijfel over: conform het bestemmingslandbeginsel 
moet heffing geschieden in het land waar de consumptie van de elektronische 
dienstverlening plaatsvindt. Hoe stel je als overheid en als elektronische dienstverlener 
echter vast waar dat is? Een spelletje dat online wordt gekocht tijdens een vakantie in het 
buitenland wordt niet alleen daar gespeeld, maar ongetwijfeld daarna ook thuis. Op welke 
wijze kan een overheid bewerkstelligen dat in het buitenland gevestigde elektronische 
dienstverleners daadwerkelijk btw voldoen ter zake van elektronische diensten die zij 
leveren aan consumenten in dat land? Alle landen worstelen met deze problematiek. In 
de Europese Unie krijgen we pas per 1 januari 2015 een (theoretisch) sluitend wetgevend 
systeem op basis waarvan elektronische dienstverlening aan particulieren wordt belast 
in de lidstaat waar zij wonen en geacht worden de diensten te consumeren, ongeacht 
waar de dienstverlener is gevestigd. Tot op heden bestaat een dergelijke regeling alleen 
voor non-EU dienstverleners en brengen EU-dienstverleners nog de btw van hun eigen 
land in rekening aan particuliere klanten.143 Hoewel het bestemmingslandbeginsel met 
het zogenoemde mini-one-stop-shop mechanisme op papier is gewaarborgd, tonen de 
omvangrijke en gedetailleerde uitvoeringsregels144 aan dat de prijs die ondernemingen 
hiervoor moeten betalen behoorlijk hoog is. Bovendien is deze regelgeving deels een 
papieren tijger, omdat lang niet alle ondernemingen zich daaraan zullen conformeren en 
controle lastig is. Ook buiten de Europese Unie komen dergelijke wetgevende initiatieven 
voor. Zo treedt in Zuid-Afrika per 1 juni 2014 regelgeving in werking om elektronische 
diensten boven de registratiedrempel van 50.000 rand, ongeveer € 750.000, in Zuid-
Afrika te gaan belasten.145 

143 Zie art. 58 vs art. 45 Btw-richtlijn.
144 Zie Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1042/2013 van de Raad van 7 oktober 2013 tot wijziging van 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wat betreft de plaats van een dienst Europese Commissie, PbEU 
2013, L 284/1, Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw, 23 oktober 2013; http://ec.europa.eu/
taxation_customs/ resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-stop-shop-guidelines_
nl.pdf, en Explanatory notes on the EU VAT changes to the place of supply of telecommunications, 
broadcasting and electronic services that enter into force in 2015 (Council Implementing Regulation (EU) 
No 1042/2013), 3 April 2014; http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/
how_vat_works/telecom/explanatory_notes_2015_en.pdf.
145 South African Revenue Service, VAT Registration Guide for Foreign Suppliers of Electronic Services, 2014; 
beschikbaar via http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Guides/VAT-REG-01-G02%20-%20VAT%20
Registration%20Guide%20for%20Foreign%20Suppliers%20of%20Electronic%20Services%20-%20
External%20Guide.pdf.
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Zoals eerder opgemerkt, ziet actiepunt 1 van het Action Plan on Base Erosion and Profit 
Shifting van de OESO ook op elektronische dienstverlening. Eind 2013 heeft de OESO 
stakeholders om input gevraagd, ook met betrekking tot de btw.146 De btw-input die is 
ontvangen, laat zien dat de belangrijkste kwestie voor elektronische dienstverleners het 
identificeren van de locatie van de gebruiker is, in die situaties dat btw wordt geheven 
in het land van de gebruiker. De input ziet met name op de EU-regels die vanaf 2015 van 
toepassing zullen zijn en roept op om terughoudendheid te betrachten bij het aanbevelen 

van vergelijkbare regels in andere landen.147 In haar recente public discussion draft kiest 
de OESO toch voor de Europese route.148 Ondanks de extra administratieve verplichtingen 
voor ondernemingen acht de OESO het Europese systeem, waarbij de elektronische 
dienstverlener zich voor de btw moet registreren in het woonland van zijn particuliere 
afnemers en daar btw moet voldoen, nog steeds de beste optie. De administratieve 
verplichtingen moeten dan minimaal zijn. Het papieren tijger gehalte wil de OESO tegen 
gaan via uitwisseling van informatie en wederzijdse bijstand. Ik vermoed dat dergelijke 
maatregelen onvoldoende zullen zijn, maar ze dragen uiteraard wel bij aan een verhoging 
van het gewenste fiscale gedrag. Overigens heeft de Europese Commissie parallel aan de 
OESO een eigen expert groep benoemd die zich bezig houdt met belastingheffing ter zake 
van de digitale economie.149 Btw is daarbij een belangrijk aandachtspunt.150 Het streven 
van de expert groep is om haar oplossingen te laten aansluiten bij die van de OESO.151 

Een interessante optie voor de toekomst is de uitbreiding van de mini-one-stop-shop naar 
derde landen.152 In een dergelijk systeem zou bijvoorbeeld een Noorse onderneming via 
haar btw-registratie in eigen land de verschuldigde btw in 28 EU-lidstaten kunnen voldoen. 

146 OECD, Request for Input Regarding Work on Tax Challenges of the Digital Economy, November 2013.
147 OECD, Compilation of comments received in response to request for input on tax challenges of the digital 
economy, January 2014, p. 52.
148 OECD, Public discussion draft, BEPS action 1: address the challenges of the digital economy, 24 March 
2014-14 April 2014, p. 67.
149 European Commission, Commission Decision of 22.10.2013 setting up the Commission Expert Group on 
Taxation of the Digital Economy, C(2013) 7082 final.
150 Zie onder meer European Commission, Expert Group on Taxation of the Digital Economy, Working Paper 
on VAT issues, Meeting to be held on 14-15 January 2014, 9 January 2014, TAXUD D1/JT, Digit/005/2014 en 
European Commission, Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy, Meeting 14-15 January 
2014 - Summary Record, 21 January 2014, p. 2.
151 European Commission, Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy, Meeting 14-15 
January 2014 - Summary Record, 21 January 2014, p. 2.
152 European Commission, Expert Group on Taxation of the Digital Economy, Working Paper on VAT issues, 
Follow up to the 2nd meeting of the Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy, Meeting 
to be held on 13-14 March 2014, 31 January 2014, TAXUD D1/JT, Digit/007/2014, p. 4.
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Dit komt de administratieve vereenvoudiging ten goede. Het rapport van de expert groep 
moet voor 1 juli 2014 verschijnen.

Ook de gelijke btw-behandeling van elektronische producten en hun conventionele 
tegenhangers leidt internationaal tot discussie. In de Europese Unie speelt bijvoorbeeld 
de vraag of e-books evenals reguliere boeken onder het verlaagde btw-tarief moeten 
kunnen vallen.153 Gelet op de OESO VAT/GST Guidelines over neutraliteit, zou dit naar 
mijn mening het geval moeten zijn. De EU-lidstaten zijn echter nog zeer verdeeld over dit 
onderwerp.154 In een verbeterd Europees btw-stelsel zou deze vraag overigens niet meer 
opkomen. Dat zou immers slechts één btw-tarief kennen.

Al deze maatregelen dragen bij aan de verbetering van de performance van de btw. Het 
is echter onwaarschijnlijk dat de VAT gap hiermee wordt teruggebracht naar nul, maar 
datzelfde geldt voor de gap in andere belastingen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de btw het 
op dit punt beter doet dan andere belastingen.155 Btw-fraude blijft evenwel een omvangrijk 
probleem, zeker in de Europese Unie. Deze fraude tast de overheidsfinanciën aan en 
heeft mogelijk zelfs een negatief effect op de belastingmoraal van belastingplichtigen. 
De Europese Commissie zet zwaar in op de bestrijding van btw-carrouselfraude. De 
instrumenten die de Commissie momenteel hanteert zijn echter vrij conventioneel. 
De Commissie zet in op een uitgebreidere toepassing van de verleggingsregeling en 
op verbeterde administratieve samenwerking. Zo is medio vorig jaar Richtlijn 2013/42/
EU inzake het snelle reactie mechanisme aangenomen.156 Via deze richtlijn kunnen 
lidstaten via een snelle procedure voor bepaalde sectoren tijdelijk een verleggingsregeling 

153 Art. 98 Btw-richtlijn jo. Bijlage III, onderdeel 6. Zie ook de inbreukprocedures op dit punt tegen Frankrijk 
en Luxemburg die naar het oordeel van de Europese Commissie ten onrechte het verlaagd tarief toepassen 
op ebooks; persbericht Europese Commissie van 21 februari 2013, ‘Taxation: Commission refers France and 
Luxembourg to the Court of Justice over reduced VAT rates on ebooks’, IP/13/137.
154 Group on the Future of VAT, GFV No. 032, Summary minutes, 8th meeting, 12 June 2013, 
taxud.c.1(2013)2736808; beschikbaar via http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/
discussions_member_states/index_en.htm.
155 A. Carter (red.), International Tax Dialogue, Key issues and debates in VAT, SME taxation and the tax 
treatment of the financial sector, International Tax Dialogue, 2013, p. 38.
156 Richtlijn 2013/42/EU van de Raad van 22 juli 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG 
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een 
snellereactiemechanisme tegen btw-fraude, PbEU 2013, L 201/1.
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introduceren om btw-fraude met een plots karakter te bestrijden.157 Op dezelfde dag is 
ook Richtlijn 2013/43/EU aangenomen.158 Deze richtlijn betreft in feite een uitbreiding van 
de lijst met fraudegevoelige goederen waarvoor lidstaten een verleggingsregeling kunnen 
invoeren. Het gaat dan om goederen zoals gas en elektriciteit, telecommunicatiediensten, 
spelconsoles, tablets en laptops. Voor de administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten op het gebied van de bestrijding van btw-fraude vormt Verordening (EU) nr. 
904/2010 de basis.159 Het verslag van de Europese Commissie van begin dit jaar over de 
uitvoering van deze verordening stemt niet onverkort positief.160 Recent is de Europese 
Commissie ook gestart met onderhandelingen met de niet-EU landen Noorwegen 
en Rusland over administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden.161 Aan 
meer vergaande oplossingen heeft de Commissie zich nog niet gewaagd. Wel heeft de 
Commissie in haar Groenboek over de toekomst van de btw uit 2010162 en de daarop 
volgende mededeling uit 2011163 aandacht gegeven aan nieuwe door technologie gedreven 
inningsmethoden om btw-fraude te bestrijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een model 
van gesplitste betaling van de koopprijs en de btw en om een model waarin een btw-
datawarehouse wordt ingevoerd waar de belastingdienst rechtstreeks toegang toe heeft. 

157 Het succes van deze richtlijn moet worden betwijfeld. Zo is eind 2013 een verzoek van Hongarije 
afgewezen om de verleggingsregeling te mogen toepassen op leveringen van suiker, omdat de fraude 
reeds in 2011 en 2012 grootschalig was(!). Zie Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 december 
2013 tot afwijzing van het verzoek van Hongarije om een bijzondere maatregel in het kader van het 
snellereactiemechanisme te mogen toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG van de 
Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PbEU 2013, L 
341/68.   
158 Richtlijn 2013/43/EU van de Raad van 22 juli 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende 
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een facultatieve en 
tijdelijke toepassing van de verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en 
diensten, PbEU 2013, L 201/4.
159 Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve 
samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde 
(herschikking), PbEU 2010, L 268/1.
160 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de uitvoering van Verordening 
(EU) nr. 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied 
van de belasting over de toegevoegde waarde, COM(2014)71 final.
161 Persbericht Europese Commissie, Tackling tax fraud: Commission proposes stronger cooperation with 
non-EU countries on VAT, Brussel, 6 februari 2014.
162 Europese Commissie, Groenboek over de toekomst van de btw, Naar een eenvoudiger, solider en 
efficiënter btw-stelsel, COM(2010)695 def., pp. 21-22. 
163 Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité over de toekomst van de btw, Naar een eenvoudiger, solider en 
efficiënter btw-stelsel aangepast aan de eengemaakte markt, COM(2011)851 def., pp. 15-16.
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Interessant is om te zien dat een land als Rwanda de verplichting voor ondernemers heeft 
ingevoerd om een elektronische kassa en boekhouding te hebben met een directe link 
naar de belastingdienst. Het oogmerk hiervan is de bestrijding van btw-fraude.164 Mijns 
inziens moeten dit soort technologische oplossingen in de Europese Unie ook haalbaar 
geacht worden. Het is zaak dat de Europese Commissie en de lidstaten hier op korte 
termijn verder werk van maken.

Niet alleen voor overheden, maar ook voor belastingplichtigen, valt de performance van 
de btw nog te verbeteren. Voor belastingplichtigen is vermindering van de administratieve 
lasten en de daarmee gemoeide kosten cruciaal. In dit kader heeft de Europese 
Commissie eind 2011 een aantal trajecten aangekondigd.165 Zo is het de bedoeling 
dat belastingplichtigen in de toekomst via een one-stop-shop systeem aan hun btw-
verplichtingen in de gehele Europese Unie kunnen voldoen.166 Ook heeft de Europese 
Commissie eind 2013 een voorstel gedaan voor een gestandaardiseerde btw-aangifte.167 

Ook in andere landen vormen de administratieve lasten voor het bedrijfsleven een 
belangrijk aandachtspunt. 
   
Verder is voor ondernemers de teruggaaf van buitenlandse btw een belangrijk punt. 
Het past in een ideaaltypische btw om ook buitenlandse ondernemers btw terug te 
geven. In een consumptiebelasting behoren alle ondernemers, dus ook buitenlandse, 
te worden ontlast van de btw op kosten. Dit blijkt ook uit de eerder genoemde OESO 
VAT/GST Guidelines over neutraliteit. Onderzoek van de OESO uit 2010 laat zien dat de 
performance van btw-stelsels op dit punt wereldwijd te wensen over laat.168 De OESO 
heeft in het onderzoek zowel belastingadministraties als ondernemingen ondervraagd 
over de wijze waarop de teruggaaf van btw aan buitenlandse ondernemingen in de praktijk 
verloopt. 72% van de ondernemingen die aan het onderzoek hebben meegedaan hadden 
in enige mate problemen met de procedures voor btw-teruggaaf. De belangrijkste kwesties 
zijn de communicatie met de belastingautoriteiten en de snelheid van terugbetaling. Veel 

164 Zie R.T. Ainsworth and G. Todorov, Rwanda - cutting-edge VAT compliance, Boston University School 
of Law, Working Paper No. 13-46, 18 September 2013; beschikbaar via http://www.bu.edu/law/faculty/
scholarship/workingpapers/2013.html.
165 Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité over de toekomst van de btw, Naar een eenvoudiger, solider en 
efficiënter btw-stelsel aangepast aan de eengemaakte markt, COM(2011)851 def., pp. 11-12.
166 Per 1 januari 2015 bestaat een dergelijk systeem al voor elektronische diensten (mini-one-stop-shop).
167 European Commission, Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common 
system of value added tax as regards a standard VAT return, COM(2013)721 final.
168 OECD, VAT/GST relief for foreign businesses: the state of play, A business and government survey, 
February 2010.
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ondernemingen krijgen slechts een beperkt deel terug van de buitenlandse btw die zij in 
rekening gebracht krijgen.169 Ook moderne btw-stelsels zijn niet perfect. Zo geeft Nieuw-
Zeeland pas sinds 1 april 2014 btw terug aan buitenlandse ondernemers die geen belaste 
handelingen in Nieuw-Zeeland verrichten. 

Wereldwijd valt de performance van de btw dus nog te verbeteren. Hopelijk vormen de 
OESO VAT/GST Guidelines voor zowel OESO- als niet-OESO landen een aansporing om 
hun btw-systemen te verbeteren. Overigens zullen de problemen met de teruggaaf van 
buitenlandse btw verminderen als het bestemmingslandbeginsel breder wordt toegepast 
dan thans het geval is. Dan zullen ondernemingen immers minder vaak met buitenlandse 
btw worden geconfronteerd. Dit effect heeft zich in ieder geval in de Europese Unie 
voorgedaan door de introductie van de nieuwe plaats van dienst regels per 1 januari 2010. 
Op grond van art. 44 Btw-richtlijn zijn B2B diensten als regel immers belastbaar in het 
land van de afnemer, waardoor ondernemingen minder snel dan voorheen buitenlandse 
btw in rekening krijgen gebracht.

Conclusie De centrale vraag van deze rede was wat de performance van de btw 
is. Wereldwijd is de performance van de btw goed te noemen. Nog steeds zijn er landen 
die een btw invoeren en in de landen die al een btw kennen, neemt het belang van deze 
belasting toe. Voor de overheidsfinanciën presteert de btw uitstekend. Zo is de btw-
opbrengst stabieler dan die van de directe belastingen en zijn de perceptiekosten van 
een btw lager. Ook in het tax fairness debat is de performance van de btw goed. Doordat 
het een consumptiebelasting betreft die beoogt particuliere consumptie te treffen en als 
uitgangspunt niet behoort te drukken bij ondernemingen, is agressieve internationale tax 
planning beduidend minder aan de orde dan in de directe belastingen. Er is echter ook 
nadrukkelijk nog ruimte voor verbetering van de performance van de btw. Onder meer 
het bestaan van de VAT gap, bestaande uit de compliance gap en de policy gap, toont dat 
aan. Ook de positie van belastingplichtigen behoeft aandacht, bijvoorbeeld op het gebied 
van vermindering van administratieve lasten en kosten. Voor de Europese Unie lijkt de 
wet van de remmende voorsprong te gelden. De Europese Unie was de eerste die een btw 
introduceerde, maar is inmiddels op verschillende punten ingehaald door landen die een 
modern btw-stelsel hebben ingevoerd. Ik zie het als mijn taak om het onderzoek op het 
terrein van de performance van de btw de komende jaren verder vorm te geven.

169 Zie voor de gedetailleerde bevindingen OECD, VAT/GST relief for foreign businesses: the state of play, A 
business and government survey, February 2010, p. 5.
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Mijnheer de Rector Magnificus, leden van het College van Bestuur en alle anderen die bij mijn 

benoeming betrokken zijn geweest, 

Ik dank u voor het vertrouwen dat u met mijn benoeming toont.

Waarde Van Kesteren, beste Herman, 

Exact zeven jaar geleden was het laatste woord aan jou, nu is die eer aan mij. Voor wat jij 
de afgelopen jaren hebt betekend voor ons vakgebied zou een laudatio op zijn plaats zijn. 
De mores van deze instelling verhinderen dat echter. Ik dank je voor alle steun, de talloze 
geanimeerde gesprekken over onderwerpen binnen en buiten ons vakgebied, maar vooral 
voor de vrijheid die je me hebt gegeven om uit te groeien tot degene die hier nu vandaag 
staat. Ik ben er trots op dat ik mijn oratie op dezelfde plek heb mogen uitspreken als jij.

Waarde Van Doesum, beste Ad, 

Hoewel je een man van tradities bent, en - zoals een Leidenaar betaamt - klassiek 
aangelegd, verraste je me bij jouw fraaie oratie met een dankwoord aan mijn adres. Nu jij 
de grens van het fatsoenlijke hebt overschreden, ligt de weg voor mij uiteraard open. Ik zal 
me echter inhouden en wil je op deze plaats danken voor alle vruchtbare en vreugdevolle 
gedachtewisselingen die we hebben gehad en ongetwijfeld nog zullen hebben. Wij zijn 
waarlijk vakbroeders.

Beste vakgroepgenoten, 

De kwaliteit van onderzoek en onderwijs, de zoektocht naar wenselijk recht, maar vooral 
de onderlinge saamhorigheid kenmerken jullie. Ik hoop daar nog lang een bijdrage aan te 
kunnen leveren.

Beste collega’s van Meijburg, 

Ik dank jullie, en Leo Mobach in het bijzonder, dat ik vanaf het begin van mijn carrière mijn 
wetenschappelijke dromen heb kunnen najagen in combinatie met het adviseurschap. Ik 
prijs me oprecht gelukkig dat ik in jullie midden mag zijn.

Dame en heren van het Fonds Indirect Tax, 

Vanaf deze plaats dank ik jullie nogmaals hartelijk voor de inzet bij het opzetten en in 
stand houden van het accent indirecte belastingen. Het is mooi dat wij onze gezamenlijke 
liefde voor het vak hebben weten om te zetten in een fraaie opleiding.
 
Dames en heren studenten, 

Herman van Kesteren gaf in zijn oratie iets meer dan 10 jaar geleden aan dat hij samen 
met Wim de Bakker en mij omzetbelasting de plaats binnen het curriculum wilde geven 
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die het verdient. Ik geloof dat wij daarin zijn geslaagd en geef graag verder vorm aan de 
nieuwe dimensies van ons onderwijs, zoals de internationale masters en tax assurance.
 
Lieve papa, mama en Erik, 

Dat ik hier sta is vooral ook te danken aan jullie onaflatende geloof in en liefde voor mij. 
Als ik dat wat ik van jullie heb ontvangen ook maar in enige mate heb kunnen teruggeven, 
dan zit het met jullie wel goed.

Lieve Suus, Julius en Dante, 

Ik begon mijn rede met de vaststelling dat de wereld sinds ik hier de laatste keer stond 
behoorlijk is veranderd. De belangrijkste verandering is echter dat wij nu samen zijn. 
Laten wij dat wonder iedere dag vieren en koesteren. 

     Ik heb gezegd.
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