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Bij de tiende, geheel herziene druk
Met deze nieuwe druk is tal van wijzigingen aangebracht. Zo is de hoofdstukindeling
ingrijpend aangepast. Het eerste deel ‘Theorie van de omzetbelasting’ is ingekort om meer
ruimte te maken voor het tweede deel, getiteld ‘Praktijk van de omzetbelasting’. Omdat de
negende druk alweer acht jaar geleden is verschenen en sindsdien de jurisprudentie een
enorme vlucht heeft genomen, is besloten de meeste hoofdstukken opnieuw op te zetten.
Wij spreken de hoop uit dat de kracht van het boek, te weten een inleiding in de omzetbelasting die tevens aanzet tot kritische reflectie, is behouden en dat het boek door de
aanpassing aan de huidige stand van zaken in de behoefte aan een dergelijke inleiding
blijft voorzien.
De kopij voor dit boek werd gesloten op 31 maart 2005.
Wij zijn uiteraard Koos Reugebrink dank verschuldigd dat wij zijn boek op deze wijze
mogen blijven voortzetten.
Maart 2005
Mariken van Hilten
Herman van Kesteren
Bij de elfde druk
Per 1 januari 2007 is de Wet op de omzetbelasting 1968 verder aangepast aan het systeem en de tekst van de Europese richtlijnen. Gevolg van deze aanpassing was dat een
aantal bepalingen ingrijpende veranderingen ondergingen. Bovendien werd, eveneens op
1 januari 2007, de Zesde richtlijn vervangen door Richtlijn 2006/112/EG. Materieel bracht
de inwerkingtreding van laatstvermelde richtlijn weliswaar nauwelijks wijzigingen met
zich, doch alle artikelen van de ‘oude’ Zesde richtlijn hebben onder de ‘nieuwe’ richtlijn
een ander nummer.
Al deze veranderingen maakten de tiende druk van dit boek – hoewel pas twee jaar
oud – in één keer verouderd. Wij menen er dan ook goed aan te doen om een nieuwe
druk uit te brengen.
In deze nieuwe druk hebben wij de wijzigingen in de wetgeving verwerkt. Het zijn op dat
punt met name de hoofdstukken 6 (belastingheffing ter zake van leveringen en diensten),
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8 (maatstaf van heffing) en 12 (aftrek van voorbelasting) die belangrijke wijzigingen hebben
ondergaan. Voorts zijn door het gehele boek verwijzingen naar bepalingen uit de Zesde
richtlijn vervangen door verwijzingen naar Richtlijn 2006/112/EG (die wij aanduiden
als Btw-richtlijn). Ten slotte is het gehele boek aangepast naar de huidige stand van de
Europese en nationale jurisprudentie.
Ook deze druk van ‘het groene boek’ bedoelt in de eerste plaats een studieboek te zijn.
Daarbij hebben wij mede als richtlijn gehanteerd dat een studieboek geen volledig overzicht
van álle jurisprudentie behoeft te verschaffen en dat daarin bovendien niet álle bijzondere
regelingen uitputtend behoeven te worden besproken. Wij hopen dat wij ook in deze druk
de kracht van het boek: een inleiding in de omzetbelasting die tevens aanzet tot kritische
reflectie hebben behouden.
De kopij werd gesloten op 1 oktober 2007
Mariken van Hilten
Herman van Kesteren
Bij de twaalfde druk
De omzetbelasting blijft in beweging. Sinds het verschijnen van de elfde druk zijn verschillende regelingen weer ingrijpend aangepast. Om zijn nut als studieboek te kunnen
blijven bewijzen, meenden wij dat het ‘groene boek’ weer aan herziening toe was. Behalve
wijzigingen in wet- en regelgeving zijn ook de belangrijkste arresten die het Hof van
Justitie en de Hoge Raad sinds het verschijnen van de elfde druk hebben gewezen, in
deze druk verwerkt.
Evenals voor de voorgaande drukken van dit ‘groene boek’ geldt voor deze versie dat het
karakter van het boek als studieboek met zich brengt dat niet álle jurisprudentie en álle
bijzondere regelingen uitgebreid behoeven te worden besproken. Daarvoor bestaan andere
boekwerken. Waar het om gaat is dat met dit boek een inleiding in de omzetbelasting
wordt verschaft, die mede inzicht geeft in de ratio van de diverse regelingen binnen die
belasting en die aanzet tot kritische reflectie. Wij spreken de wens uit dat dit boek in die
behoefte blijft voorzien.
De kopij werd gesloten op 1 september 2010
Oktober 2010
Mariken van Hilten
Herman van Kesteren
Bij de dertiende druk
In deze druk, de dertiende alweer, hebben wij de wetswijzigingen en de ontwikkelingen
in de Europese en Nederlandse belastingrechtspraak die zich sinds het verschijnen van de
vorige druk hebben voorgedaan, verwerkt. Ons uitgangspunt is daarbij gebleven dat het
boek primair een studieboek beoogt te zijn. Dat betekent ook dat bepaalde onderwerpen
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die voor de ‘dagelijkse’ omzetbelastingpraktijk van belang zijn – wij denken aan de
administratieve verplichtingen, de formele aspecten van het (omzetbelasting)recht en
de diverse bijzondere regelingen – in het boek minder belicht worden. Voorop staan de
ratio van de diverse aspecten van de omzetbelasting en de aanzet tot kritische reflectie.
Wij hopen in onze opzet geslaagd te zijn.
De kopij werd gesloten op 1 september 2012
Mariken van Hilten
Herman van Kesteren
Bij de veertiende druk
Sinds het verschijnen van de dertiende druk van dit boek heeft de omzetbelasting weer
diverse wijzigingen ondergaan. Zo is de aloude integratieheffing afgeschaft, en heeft jurisprudentie van het Hof van Justitie nieuwe dimensies toegevoegd aan het ondernemerschap
en het aftrekrecht. Deze en andere veranderingen zijn verwerkt in de veertiende druk,
die thans voor u ligt. Daarnaast hebben wij van de gelegenheid gebruikgemaakt om het
eerste deel, waarin de theorie van de omzetbelasting aan de orde is, grondig te herzien.
In dat kader hebben wij het sinds decennia in hoofdstuk 4 opgenomen overzicht van de
Nederlandse omzetbelasting laten vervallen en vervangen door een hoofdstuk waarin
de ongeschreven beginselen en uitgangspunten van de omzetbelasting nader belicht
worden en waarin onder meer wordt ingegaan op thema’s als neutraliteit, vertrouwen,
en misbruik van recht.
De lezer bedenke dat dit boek – net als alle voorgaande drukken – in de eerste plaats
bedoeld is als studieboek. Niet alle rechtspraak, regels en besluiten inzake omzetbelasting
zijn in het boek terug te vinden, en niet alle bijzondere regelingen worden even uitgebreid
behandeld. Wij hopen dat ook deze druk voorziet in de behoefte aan een inleiding in de
omzetbelasting waarin een bespreking van doel en strekking van de diverse bepalingen
een belangrijke rol speelt.
Rechtspraak en wetgeving zijn bijgewerkt naar de stand per 1 oktober 2014, met dien
verstande dat wij voor zover mogelijk vooruitlopen op wetgeving die per 1 januari 2015
van kracht wordt.
Tot slot danken wij em. prof. dr. H.A. Kogels voor zijn kritische blik op het eerste deel van
het boek.
Oktober 2014
Mariken van Hilten
Herman van Kesteren
Bij de vijftiende druk
De eerste druk van dit boek in zijn huidige groene kleur – van de hand van Prof. mr. J. Reugebrink – dateert uit 1973. De Wet op de omzetbelasting 1968 was toen net vijf jaar oud
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en de Europese regelgeving speelde niet anders dan ergens langs de zijlijn. Inmiddels zijn
we zo’n 44 jaar verder en nadert de vijftigste verjaardag van de Wet op de omzetbelasting
1968. Het ‘Groene Boek’ is inmiddels alweer aan zijn vijftiende druk toe. Net als in eerdere
drukken hebben wij het boek ook bij deze druk aangepast aan de actualiteit. Het boek
blijft een studieboek. Dat betekent dat niet alle rechtspraak, regelingen en besluiten zijn
terug te vinden. Bijzondere regelingen – zoals die voor reisbureaus, kleine ondernemers,
beleggingsgoud en landbouwers – zijn summier beschreven. De nadruk ligt op de grote
thema’s uit de omzetbelasting en hun doel en strekking.
Rechtspraak en wet- en regelgeving zijn bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017.
Augustus 2017
Mariken van Hilten
Herman van Kesteren
Bij de zestiende druk
In deze zestiende druk van ‘het groene boek’ hebben wij de laatste ontwikkelingen op het
gebied van Europese en nationale wetgeving en jurisprudentie verwerkt voor zover deze
– naar onze inschatting – van belang zijn voor een inleiding in de omzetbelasting waarin
de bespreking van doel en strekking van diverse bepalingen een centrale plaats inneemt.
Zoals gebruikelijk hebben wij niet alle rechtspraak in het boek opgenomen en hebben
wij volstaan met een summiere uiteenzetting over de diverse bijzondere regelingen.
Dit boek, dat niet voor niets in de Fiscale Studieserie is opgenomen, is niet bedoeld als
naslagwerk, maar als leidraad bij de bestudering van de omzetbelasting. Wij hopen met
dit boek de lezer een brede kijk op de omzetbelasting te verschaffen en hem aan te zetten
tot kritische reflectie.
In deze druk zijn rechtspraak en wetgeving verwerkt naar de stand per eind november 2019. Voor zover mogelijk is vooruitgelopen op nu al vastgestelde nieuwe regelgeving
die na 31 december 2019 van kracht wordt.
1 december 2019
Mariken van Hilten
Herman van Kesteren
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Ontwikkeling van de omzetbelasting in vogelvlucht

1.2

HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

Algemeen

Dit boek is getiteld ‘omzetbelasting’. In zijn algemeenheid zou men een dergelijke belasting
kunnen omschrijven als een belasting ter zake van ‘omzet’, dat wil zeggen een belasting
in verband met de overdracht van materiële en immateriële goederen.1 Vele landen – ook
buiten de Europese Unie – heffen dergelijke belastingen. In Nederland gebeurt dit op basis
van de Wet op de omzetbelasting 1968 die in dit boek centraal staat. De op grond van deze
wet geheven belasting levert de laatste jaren een opbrengst op van rond de € 50 miljard
en vormt daarmee een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Nederlandse staat.
1.2

Ontwikkeling van de omzetbelasting in vogelvlucht

Omzetbelastingen worden sinds onheuglijke tijden door regeringen (mede) gebruikt om
hun uitgaven te dekken.
De wortels van de omzetbelasting gaan terug tot de klassieke oudheid. Zo kenden
de Romeinen al een belasting op de goederenhandel over veilingen, terwijl ook de aankoop van slaven in de belastingheffing werd betrokken. Via de Romeinen verspreidden
deze belastingen zich binnen Europa, waar zij na de val van het Romeinse Rijk bleven
voortbestaan. In de Middeleeuwen en daarna werden op ruime schaal omzetbelastingen
geheven, vooral ook in Spanje, waar de ‘Alcabala’ reeds in de veertiende eeuw op nationaal
niveau werd toegepast. Onder Spaanse invloed werden na die tijd ook in andere landen
omzetbelastingen geïntroduceerd.2 Wat betreft de Nederlanden kan met name gewezen
worden op de pogingen van Alva om een belasting van 10% op de verkoopopbrengsten
van roerende goederen in te voeren (de zogeheten tiende penning). De gevolgen daarvan
zijn genoegzaam bekend, maar wie daarover meer wil weten, leze F.H.M. Grapperhaus,
Alva en de tiende penning, Zutphen: 1982.
In het Europa van de eerste helft van de twintigste eeuw werden omzetbelastingen
vooral ingevoerd in tijden van nood en crisis. Het waren, om met de Duitsers te spreken,
‘Kinder der Not’ of ‘Krisen-, Kriegs- und Nachkriegssteuern’. Men kan dat aflezen aan de
jaren waarin zij werden ingevoerd: in Duitsland in 1916, midden in de Eerste Wereldoorlog,
om de stijgende overheidsuitgaven als gevolg van die oorlog te dekken; in Frankrijk in 1920
en in België in 1921 om de desastreuze gevolgen van die oorlog op te vangen. Engeland
1
2

Zie W.F. Nederstigt, Economische beoordeling van omzetbelastingen, Kluwer, Deventer, 1964, p. 34.
De ontwikkeling van omzetbelastingen door de eeuwen heen is uitvoerig beschreven door R.
Grabower, Die Geschichte der Umsatzsteuer und ihre gegenwärtige Gestaltung im Inland und im
Ausland (1925) en J.C.L. Huiskamp, De omzetbelasting in internationaal verband, Deventer: 1966.

1

1.3

Hoofdstuk 1 / Inleiding

beantwoordde in 1940 de vraag ‘How to pay for the war’ met een uitgebreid systeem van
accijnzen (dat men in zijn totaliteit als een omzetbelasting kon beschouwen).
Nederland voerde op 1 januari 1934 een omzetbelasting in, weliswaar niet in verband
met een oorlog, maar wel midden in een crisistijd. Hoewel het de bedoeling was met de
opbrengst van de omzetbelasting vooral de gevolgen van de toenmalige crisis te lijf te
gaan – verwacht werd dat de invoering van een omzetbelasting ‘van groote beteekenis
zal zijn tot schraging van ’s Rijks financieelen toestand’3 – en om de belasting nadien weer
af te schaffen, heeft Nederland sindsdien nooit meer zonder omzetbelasting gezeten. De
Wet op de Omzetbelasting 1933 werd mede onder druk van de Duitse bezetter bij het
Besluit op de omzetbelasting 1940 met ingang van 1941 vervangen door een cumulatief
cascadestelsel (zie hoofdstuk 2) naar het model van de in 1916 in Duitsland ingevoerde
omzetbelasting. Deze omzetbelasting hield stand tot 1 januari 1955. Op die datum trad
de Wet op de Omzetbelasting 1954 in werking. Ook de op grond van deze wet geheven
belasting was een cumulatieve heffing in de meeste schakels van de productie- en distributieketen. Ook diensten werden in de heffing betrokken. De kleinhandel echter niet. Met
de invoering van deze wet werd – naast het wegnemen van nadelige effecten van de toen
geldende omzetbelastingregelgeving – beoogd een eerste stap te zetten op de weg naar
een belastingharmonisatie binnen de Benelux. Die harmonisatie is er echter als zodanig
nooit gekomen. Harmonisatie heeft wel plaatsgevonden, maar dan in het kader van de
(toenmalige) EEG. Deze harmonisatie kreeg in 1967 een (eerste) aanzet in twee richtlijnen
op grond waarvan de toenmalige zes lidstaten van de EEG – Frankrijk, de Bondsrepubliek
West-Duitsland, Italië, België, Luxemburg en Nederland – hun stelsels van omzetbelasting
vervingen door één en hetzelfde omzetbelastingsysteem. In Nederland kreeg die belasting
gestalte in de Wet op de omzetbelasting 1968, die op 1 januari 1969 van kracht werd. Deze
wet vormt nog steeds de basis voor de heffing van omzetbelasting in Nederland, hoewel
er in de loop der jaren heel wat aan is gewijzigd.
1.3

Rechtskarakter van omzetbelastingen

Een omzetbelasting belast kort gezegd de overdracht van producten op hun weg van
producent naar consument. Soms worden ook diensten in de heffing betrokken. Dat
betekent echter niet dat alle belastingen die de voortstuwing van goederen (en diensten) in
de richting van de consument belasten en al dan niet als ‘omzetbelasting’ worden bestempeld, hetzelfde rechtskarakter hebben. De redenen waarom de overdracht van goederen
of diensten wordt belast – ook wel aangeduid als het rechtskarakter van de belasting4
– kunnen namelijk zeer verschillend zijn. Globaal gesproken kan een omzetbelasting het
rechtskarakter hebben van een verkeersbelasting, van een productiebelasting en van een
verbruiksbelasting.
Het is van belang vast te stellen welk rechtskarakter een omzetbelasting in concreto
heeft. Bij de wettelijke opbouw (de structuur van de wetgeving) en bij de interpretatie
van wettelijke bepalingen speelt het rechtskarakter van de belasting doorgaans een niet
3
4

2

Kamerstukken II 1932/33, 305, nr. 3, p. 8.
Het rechtskarakter van een belasting wordt niet bepaald door haar naam, maar door haar
kenmerken. Zie voor een beschouwing over het begrip rechtskarakter H.W.M. van Kesteren,
Fiscale rechtswil (diss.), Arnhem: 1994, p. 55. e.v. In beginsel gaat het om de vraag wie en wat de
wetgever wenst te belasten met een belasting en waarom.

Verkeersbelasting

1.4.2

ondergeschikte rol. In de navolgende paragrafen gaan wij achtereenvolgens in op het karakter
van een verkeersbelasting, van een productiebelasting en van een verbruiksbelasting.
1.4

Verkeersbelasting

1.4.1

Rechtshandeling als heffingsobject

Een verkeersbelasting betrekt bepaalde handelingen die in het rechtsverkeer plaatsvinden
in de heffing. Aangezien elke omzetbelasting aangrijpt bij juridische handelingen, bijvoorbeeld de levering van goederen, wordt wel gesteld dat een omzetbelasting altijd (ook)
een verkeersbelasting is.5 Bedacht moet echter worden dat de term ‘verkeersbelasting’
in deze context veeleer duidt op een heffingstechniek dan op het rechtskarakter van de
belasting: de rechtshandeling is niet meer dan een aanknopingspunt om een ander doel
– bijvoorbeeld het belasten van verbruik – te bereiken, en niet omdat men vindt dat die
handeling zich als zodanig leent als object voor de belastingheffing. Dat laatste is wel het
geval bij een belasting met het rechtskarakter van een verkeersbelasting. In een zodanige
verkeersbelasting wordt de rechtshandeling belast omdat het de bedoeling van de wetgever
is die bepaalde rechtshandeling, bijvoorbeeld de levering van een goed, als zodanig tot
belastingobject te maken. Een voorbeeld van een verkeersbelasting in Nederland is de
overdrachtsbelasting die is opgenomen in de Wet op belastingen van rechtsverkeer.6
Deze belasting onderwerpt de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken
aan een heffing.
De vraag rijst waarom rechtshandelingen als zodanig belast zouden moeten worden.
In het verleden stond men kennelijk op het standpunt dat waar geld omging, ook wel iets
voor de gemeenschap mocht worden geofferd. Ook het profijtbeginsel heeft in het verleden
wel een rol gespeeld. Zo verschafte bijvoorbeeld de registratie van akten – onderworpen
aan een registratierecht – een grotere rechtszekerheid. Dat voordeel rechtvaardigde dan
de heffing van een registratierecht. Deze rechtsgronden kan men voor de momenteel
geldende verkeersbelastingen nauwelijks meer van waarde achten. Tijdens de parlementaire
behandeling van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer in 1970 hebben regering en
parlement nog wat gefilosofeerd over de rechtsgrond van deze belastingen, zonder dat
zij eruit zijn gekomen.
1.4.2

De kenmerken van een verkeersbelasting

Binnen een verkeersbelasting staat de handeling die in het rechtsverkeer plaatsvindt op
de voorgrond. Dat kan zelfs zover gaan dat de belastingschuldige geheel uit beeld raakt.
Zo werd in de voorloper van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Registratiewet
1917, niet eens een belastingschuldige aangewezen: het registratierecht werd op de akte
geheven; met degene die de belasting in feite betaalde bemoeide de wetgever zich niet.
Een verkeersbelasting is dan ook een objectieve belasting in optima forma. Indien de
rechtshandeling plaatsvindt, wordt de belasting geheven. Het karakter van de onderliggende
5
6

Vgl. W.F. Nederstigt, De economische beoordeling van omzetbelastingen, Deventer: 1964 en
H.J. Tehler, Die Umsatzsteuer als angewandte Verkehr- und/oder Verbrauchsteuer, Köln: 1986. Zie
ook HvJ 8 juli 1986, Kerrut, 73/85.
Wet van 24 december 1970, Stb. 1970, 611.
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prestatie staat op de achtergrond, evenals de bestemming ervan. Het objectieve karakter
van een verkeersbelasting brengt ook met zich dat vrijstellingen en tariefdifferentiaties
in beginsel een strikt objectief karakter hebben.
Wij merkten al eerder op dat het aanknopen bij een rechtshandeling in een verkeersbelasting geen middel is, maar een doel op zich vormt. Het ligt dan ook in de rede dat de
invloed van het civiele recht bij een dergelijke belasting duidelijker merkbaar zal zijn dan
maatschappelijke opvattingen.
1.5

Productiebelasting

1.5.1

Productie als heffingsobject

Zoals de naam al aangeeft, vormt in een productiebelasting de productie het object van
heffing. Een productiebelasting berust op de gedachte dat door de overheid gedane uitgaven
die het bedrijfsleven duidelijk ten goede komen – te denken valt aan de aanleg van goede
infrastructuur waardoor de vervoerskosten van bepaalde ondernemers worden gedrukt –
van de ondernemers kunnen worden teruggevorderd. Een productiebelasting berust dus
op het profijtbeginsel. Door middel van een dergelijke belasting beoogt men te bereiken
dat de prijs die de consument voor het goed moet betalen uiteindelijk overeenkomt met
het totaal van de kosten die gemaakt zijn om het product te vervaardigen.
1.5.2

De kenmerken van een productiebelasting

In een productiebelasting wordt een ondernemer in de heffing van belasting betrokken
omdat hij profijt heeft van bepaalde overheidsuitgaven. De belastingschuldige en de
belastingdestinataris vallen bij een dergelijke belasting samen. Een productiebelasting
heeft dan ook een subjectief en direct karakter.
Het subjectieve karakter van de productiebelasting brengt met zich dat vrijstellingen
en (andere) tariefdifferentiaties in beginsel gebonden zijn aan het subject (de ondernemer,
de producent). Het gaat bij een productiebelasting immers niet om de geproduceerde
goederen en diensten, maar om de persoon van de ondernemer. Het kan zijn dat een
bepaalde ondernemer, bijvoorbeeld door zijn vestigingsplaats, minder profijt heeft van
bepaalde overheidsuitgaven dan zijn concurrent. Binnen een productiebelasting ligt het
dan voor de hand dat de desbetreffende ondernemer hetzij lager wordt belast, hetzij
wordt vrijgesteld. Als in een productiebelasting wordt aangehaakt bij een levering of een
andere juridische handeling is dat – anders dan bij een verkeersbelasting – geen doel op
zich, maar slechts een middel om dat doel te bereiken.
Een productiebelasting behoort te worden geheven in en ten goede te komen aan het
land waar de goederen vandaan komen (‘oorsprongslandbeginsel’). De ondernemer heeft
immers geprofiteerd van de overheidsuitgaven, ongeacht of de geproduceerde goederen
al dan niet worden uitgevoerd. Anders dan een verbruiksbelasting (zie par. 1.6), kent een
productiebelasting dan ook geen teruggaaf bij uitvoer, evenmin als een heffing bij invoer.
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Consumptie(ve uitgaven) in de heffing

1.6.1

Last, but zeker not least, kan een omzetbelasting het karakter van een verbruiksbelasting
hebben. De omzetbelasting die wij onder die naam kennen (en die op grond van de
Btw-richtlijn – onder de naam ‘belasting over de toegevoegde waarde’ – in alle lidstaten
van de EU wordt geheven)7 is een dergelijke belasting, een goede reden om aan het
fenomeen ‘verbruiksbelasting’ wat meer aandacht te besteden dan aan de verkeers- en
de productiebelasting.
Een verbruiksbelasting beoogt – de naam zegt het al – het verbruik van goederen en
diensten in de heffing te betrekken.8 De opvattingen omtrent het begrip ‘verbruik’ in de zin
van een verbruiksbelasting, hebben in de loop der jaren wat verschuivingen ondergaan. In
het verleden werd nog wel verdedigd dat niet alleen het verbruik door particulieren (het
consumptieve verbruik) in een verbruiksbelasting behoorde te worden betrokken, maar
ook het verbruik van machines, vervoermiddelen en andere bedrijfsmiddelen (productief
verbruik).9 Deze opvatting is inmiddels verleden tijd: algemeen wordt aangenomen dat
het belasten van ‘productief verbruik’ niet in een verbruiksbelasting thuishoort. Een
verbruiksbelasting beoogt derhalve (slechts) het consumptieve verbruik te belasten. Dat
betekent echter niet dat communis opinio bestaat over de precieze betekenis van het
begrip ‘verbruiksbelasting’.
Tuk10 bijvoorbeeld omschrijft een verbruiksbelasting als een heffing op het verbruik
van goederen en diensten door particulieren.11 In de Duitse literatuur wordt het begrip
verbruiksbelasting vaak gedefinieerd als een heffing op de inkomensaanwending voor
consumptieve doeleinden,12 terwijl Reugebrink en Sullivan de verbruiksbelasting primair
als bestedingsbelasting beschouwen.13
Naar het ons voorkomt hebben de aanhangers van al deze opvattingen allen een beetje
gelijk. Een verbruiksbelasting is naar onze mening nog het beste te omschrijven als een
belasting die de consumptie beoogt te belasten en dat doet door de besteding als maatstaf
van die consumptie te hanteren.14 Dat kan als volgt worden toegelicht.
In de economische literatuur wordt ‘consumptie’ doorgaans omschreven als het direct
en uiteindelijk gebruik van goederen en diensten ter bevrediging van de behoeften van
particulieren. Wil men dit gebruik belasten, dan zal het allereerst in geld moeten worden

7
8
9
10
11
12
13
14

Zie art. 1 lid 2 van de Btw-richtlijn.
Rapport van het Fiscaal en Financieel Comité onder voorzitterschap van F. Neumark; Brussel
1962. Zie ook het zogeheten ABC-rapport van januari 1962.
Vgl. A.L.C. Simons, ‘Theorie voor een algemene verbruiksbelasting’, WFR 1963/4650-4651.
C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, Deventer: 1979, p. 33.
Een begrip dat overigens doorgaans ruim wordt opgevat: verreweg de meeste verbruiksbelastingen
betrekken ook de uitgaven van de overheid en dergelijke in de heffing.
H.J. Tehler, Die Umsatzsteuer als angewandte Verkehr- und/oder Verbrauchsteuer, Köln: 1986 en
G. Schmölders in Handbuch der Finanzwissenschaft II, Tübingen: 1956, p. 636 e.v.
J. Reugebrink, Omzetbelasting, Deventer: 1990, p. 6 en Clara K. Sullivan, ‘Indirect Taxation and
goals of the European Community’ in: Shoup, Fiscal Harmonization in Common Markets (Vol. II),
New York: 1967, p. 13.
Ook: L.F. Ploeger, ‘Het verbruik in de omzetbelasting’, WFR 1972/5109 en 5110.
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uitgedrukt.15 Dat kan, grof gezegd, op twee manieren: door de objectieve waarde van
consumptiegoederen te bepalen of door de uitgave van de consument te hanteren. Aangezien het in een verbruiksbelasting draait om het consumptieve verbruik, ligt het voor
de hand aan te knopen bij wat de consument uitgeeft: kennelijk is dat wat hij ervoor over
heeft om te consumeren. In veel gevallen zullen besteding en daadwerkelijk verbruik
(vrijwel) tegelijkertijd plaatsvinden zodat feitelijke consumptie en in geld uitgedrukte
consumptie nagenoeg gelijktijdig plaatsvinden. Zo zal een appel of een brood doorgaans
zeer kort na de aankoop worden geconsumeerd en daarmee ‘op’ zijn. Dat geldt niet voor
duurzame consumptiegoederen zoals een auto of een koelkast. Een dergelijk goed wordt
op een zeker tijdstip aangeschaft, maar de feitelijke ‘consumptie’ ervan is gespreid over
een langere periode. Uitgave en verbruik lopen bij dergelijke goederen dus niet synchroon.
Desalniettemin menen wij dat ook voor deze gevallen de meest gerede maatstaf van consumptie de besteding blijft. De besteding om tot verbruik te (kunnen) komen is derhalve
het aanknopingspunt van een verbruiksbelasting, en is daarmee belastingtechnisch het
verbruik. De belasting kijkt niet naar hetgeen met het gekochte wordt gedaan: ongeacht of
de appel wordt opgegeten of zo lang op de schaal blijft liggen dat hij niet meer eetbaar is en
moet worden weggegooid, belastingtechnisch is er geconsumeerd: het achterwege blijven
van daadwerkelijke consumptie (‘opmaken’) is dus geen reden voor belastingteruggaaf.
1.6.2

Directe of indirecte verbruiksbelasting

Theoretisch kan een verbruiksbelasting langs directe weg worden geheven, dat wil zeggen
van de consument die de besteding heeft gedaan en die de belastingdestinataris is. In een
dergelijke belasting zou de mogelijkheid bestaan om rekening te houden met de gespreide
consumptie van duurzame gebruiksgoederen (zie par. 1.6.1). In het verleden is een heffing
van een directe verbruiksbelasting als vervanger van een inkomstenbelasting wel verdedigd,
maar in de praktijk wordt nergens een directe verbruiksbelasting geheven.
Heffing van een verbruiksbelasting vindt altijd op indirecte wijze plaats, namelijk bij
degene bij wie de consument zijn bestedingen doet. Dat geldt ook voor de ‘Europese’
omzetbelasting: die belasting is gezien art. 1 lid 2 van de Btw-richtlijn een algemene
verbruiksbelasting. Zij wordt geheven ter zake van leveringen van goederen en diensten
die door ondernemers worden verricht. In juridische zin is dan ook zeker sprake van een
indirecte belasting. Of de belasting economisch ook als zodanig kan worden beschouwd,
hangt ervan af of de afwenteling op de consument slaagt. Ervan uitgaande dat de afwenteling van de belasting op de consument in ieder geval wordt bevorderd, mag worden
aangenomen dat het karakter van een indirecte verbruiksbelasting niet anders is dan dat
van een directe belasting op de consumptie. De heffing vindt echter niet achteraf op aangifte
plaats, maar reeds op het tijdstip waarop het goed of de dienst in kwestie overgaat naar
de consumptieve sfeer, dus vóór de eigenlijke consumptie. Dat brengt met zich dat in een
indirecte verbruiksbelasting het bestedingsaspect van de heffing nadrukkelijk naar voren
komt. Anders dan bij een directe wijze van heffing kan immers niet of nauwelijks rekening
worden gehouden met de economische – vaak in de tijd gespreide – consumptie.16 Aan het
15
16
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Geld vervult grofweg drie functies: dat van hulpmiddel bij ruil, dat van spaarmiddel en die van
rekeneenheid. Hier wordt gedoeld op geld als rekeneenheid.
Zie ook: H. Aäron, VAT, experiences of some European Countries, Deventer: 1982, p. 32-33.
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karakter van de belasting doet dat naar onze mening evenwel niet af. Het gaat er immers
om de consumptie door middel van de besteding te treffen. De wijze waarop vervolgens
feitelijk ge- of verbruikt wordt, is voor de belastingheffing niet relevant.
1.6.3

Algemene en bijzondere verbruiksbelastingen

Verbruiksbelastingen worden onderscheiden in algemene verbruiksbelastingen en bijzondere verbruiksbelastingen. Een algemene verbruiksbelasting – zoals de ‘Europese’
omzetbelasting – betrekt in beginsel álle bestedingen van de consument in de heffing.
Daarnaast kennen we bijzondere verbruiksbelastingen. Deze belastingen belasten alleen
de bestedingen voor bepaalde goederen. Belastingen op bepaalde producten (tabak,
alcoholhoudende dranken, minerale oliën) die doorgaans als accijnzen worden aangeduid,
zijn als bijzondere verbruiksbelastingen te beschouwen.
Het geheel overziende kan men verbruiksbelastingen als volgt indelen:
I. Algemene verbruiksbelastingen
a) Algemene indirecte verbruiksbelastingen (bijvoorbeeld de Nederlandse omzetbelasting)
b) Algemene directe verbruiksbelastingen (deze worden in de praktijk niet geheven)
II. Bijzondere verbruiksbelastingen
a) Bijzondere indirecte verbruiksbelastingen (bijvoorbeeld accijnzen)
b) Bijzondere directe verbruiksbelastingen (een dergelijke belasting wordt in Nederland
niet langer geheven, tenzij men de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen als
bijzondere directe verbruiksbelastingen zou willen zien).
1.6.4

De kenmerken van een verbruiksbelasting

Een verbruiksbelasting beoogt, zoals gezegd, het verbruik van goederen en diensten door
de consument te belasten. De belastingheffing zal daarom moeten plaatsvinden in het
land van verbruik. Als vanzelf volgt hieruit dat op goederen die worden uitgevoerd, geen
belasting mag drukken. Deze goederen worden immers elders geconsumeerd. Indien een
ondernemer ter zake van de levering van goederen reeds omzetbelasting heeft voldaan,
dient daarom bij uitvoer van die goederen een teruggaaf te volgen. Bovendien brengt
het karakter van een verbruiksbelasting met zich dat het geen verschil mag maken of
de consumptie in het land zelf vervaardigde, dan wel in het buitenland geproduceerde
goederen betreft. Een verbruiksbelasting zal daarom een heffing bij invoer moeten kennen.
Deze heffing bij invoer moet bereiken dat de druk op de in het buitenland vervaardigde
producten gelijk is aan de belastingdruk op de in het binnenland geproduceerde goederen.
Een ongelijke druk zou ook tot gevolg hebben, dat óf de binnenlandse óf de buitenlandse
fabrikant gevaar loopt te worden uitgeschakeld. De heffing van omzetbelasting bij invoer
mag dan ook niet worden verward met een invoerrecht. Het gaat bij de heffing van
omzetbelasting ter zake van invoer niet om een protectionistische maatregel (zoals
bij invoerrechten (douanerechten) die de binnenlandse markt beogen te beschermen),
maar om een compenserende heffing. De heffing bij invoer vormt een sluitstuk dat moet
bereiken dat de verschillende belastingniveaus worden geëgaliseerd. Deze ‘sluizen’, dat
wil zeggen de teruggaaf bij uitvoer en de heffing bij invoer, duidt men in de regel aan
met de term ‘fiscale grenzen’. Door de sluiswerking wordt de belasting geheven in en
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komt zij ten goede aan het land waar het verbruik plaatsvindt (ook wel aangeduid als
‘bestemmingslandbeginsel’). Het voorgaande geldt mutatis mutandis natuurlijk ook voor
diensten, maar deze gaan doorgaans niet ‘fysiek’ de grens over, zodat een heffing in het
land van verbruik op een andere manier moet worden gerealiseerd.
Brengt het bestemmingslandbeginsel nu ook met zich dat al het verbruik door de
consument moet worden belast in het land waar hij woonachtig is, zelfs voor zover de
daadwerkelijke consumptie in het buitenland plaatsvindt? Neem bijvoorbeeld de Nederlander die op vakantie gaat naar Australië. Hij zal daar goederen kopen voor verbruik ter
plaatse, verblijft in een hotel, bezoekt een museum. Kortom: hij consumeert in Australië.
Naar het ons voorkomt behoren deze consumptieve uitgaven niet in Nederland in een
verbruiksbelasting te worden betrokken. Het verbruik – zeg maar: het genot van de
genoemde prestaties – vindt immers niet in Nederland plaats. Dat kan anders liggen ten
aanzien van goederen die de consument in Australië aanschaft en meeneemt naar Nederland.
Daarvan zou kunnen worden gezegd dat het verbruik in Nederland plaatsvindt, zeker als
het duurzame goederen betreft. De hiervóór genoemde ‘fiscale grenzen’ bewerkstelligen
in principe dat dit Nederlandse gebruik wordt belast: bij invoer wordt geheven, zodat per
saldo Nederlandse belasting op deze meegebrachte goederen drukt.
Dat heeft tot gevolg dat een dubbele heffing kan ontstaan omdat ook al omzetbelasting
in Australië is geheven. In de praktijk worden voor deze gevallen zoveel mogelijk soepele
oplossingen gekozen. Voor particulieren gelden in de EU bijvoorbeeld ruime vrijstellingen
bij invoer. Wanneer de waarde van ingevoerde goederen niet al te hoog is, blijft heffing
van omzetbelasting achterwege. Ook bestaan regelingen op basis waarvan een particulier
omzetbelasting die hij het land van aankoop (in het voorbeeld: Australië) heeft betaald,
kan terugkrijgen als hij met het aangekochte goed dat land verlaat.
Een indirecte verbruiksbelasting gaat er voorts van uit dat de ondernemer de belasting
in zijn prijzen doorberekent. De wetgever bemoeit zich daarmee in de regel niet. Maar
wel mag men van de wetgever verwachten dat hij de afwenteling niet belemmert: de
wetgeving moet de afwenteling juist zoveel mogelijk bevorderen.
Een indirecte verbruiksbelasting zal ook een regeling kennen ter zake van het eigen
gebruik. Een bakker die door hem zelf gebakken brood nuttigt, een schoenwinkelier die
een paar schoenen voor zijn zoontje uit de winkel haalt, zij consumeren evenzeer als de
klant die een brood of een paar schoenen koopt. Het eigen gebruik zal dan ook binnen een
verbruiksbelasting een belastbaar feit moeten vormen.
Vrijstellingen en tariefdifferentiaties dragen in een indirecte verbruiksbelasting in
beginsel een objectief karakter. Het gaat in een verbruiksbelasting immers om het belasten
van verbruik en als men een bijzondere behandeling wil toekennen (een vrijstelling, een
lager tarief), dan zal die bijzondere behandeling goederen of de diensten moeten betreffen
en niet de ondernemer die deze verricht. Het mag niet uitmaken bij wie de consument zijn
goederen of diensten betrekt. Om het anders te zeggen: als de wetgever de consumptie van
brood wil stimuleren, zal hij in een verbruiksbelasting de levering van brood (bijvoorbeeld)
moeten vrijstellen en niet de Echte Bakkers. Zou dat laatste gebeuren, dan worden Echte
Bakkers bevoordeeld ten opzichte van bijvoorbeeld supermarkten die brood verkopen. Dat
is in een verbruiksbelasting niet de bedoeling: het gaat om het brood, niet om de bakker.
Ten slotte sluit een omzetbelasting als verbruiksbelasting wel aan bij een juridische
handeling (de levering van goederen, het verrichten van diensten), maar dat aansluiten is
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geen doel op zich. Het is een middel om tot een bepaalde belastingdruk op de consumptie
c.q. de consumptieve bestedingen te komen. Indien dat nodig is wordt binnen een dergelijke
belasting het juridisch gordijn aan de kant geschoven. Anders dan bij een verkeersbelasting
speelt het civiele recht binnen een verbruiksbelasting geen overheersende rol.
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