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juridische bijstand

EQ is in Luxemburg als advocaat ingeschreven. Sinds 2004 vertegenwoordigt hij handelingsonbekwame
meerderjarigen als mandataris, curator en voogdijbeheerder. Hiervoor ontvangt EQ een forfaitair vastgesteld
honorarium waar het Luxemburgse ministerie van Justitie voor in staat. De verwijzende rechter vraagt zich
ten eerste af of EQ een economische activiteit verricht. Indien dat het geval is, vraagt deze rechter zich af of
deze diensten nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid en of een
advocaat voor de onderneming die hij exploiteert, erkend kan worden als instelling van sociale aard. Ten
slotte legt de verwijzende rechter het HvJ de vraag voor of het vertrouwensbeginsel zich tegen naheffing
verzet wanneer de belastingdienst gedurende meerdere jaren de btw-aangi�en van EQ hee� aanvaard en EQ
de verschuldigde btw niet kan terugvorderen bij degenen die de vergoedingen aan hem hebben betaald.

Het HvJ overweegt dat EQ zijn diensten onder bezwarende titel verricht nu hij een – weliswaar forfaitaire –
vergoeding ontvangt voor de verrichte diensten. Eveneens is sprake van een economische activiteit, ook al
worden de diensten in sommige gevallen door EQ verricht tegen een vergoeding die onder de kostprijs ligt.
De verrichte diensten kwalificeren voorts als diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en
de sociale zekerheid, aangezien zij ertoe strekken de handelingsonbekwame meerderjarigen te beschermen.
Het is aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of Luxemburg zijn bevoegdheid hee� overschreden
door niet te voorzien in een mogelijkheid voor dienstverrichters als EQ om te worden erkend als instelling
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Uitspraak

Feiten

Geschil

van sociale aard. Ten slotte oordeelt het HvJ dat het vertrouwensbeginsel niet is geschonden, omdat de
aanvaarding van btw-aangi�en niet kan worden gezien als een precieze toezegging van de belastingdienst.

18. EQ is sinds 1994 als advocaat ingeschreven bij de balie te Luxemburg (Luxemburg). Sinds 2004
vertegenwoordigt hij meerderjarigen als mandataris, curator en voogdijbeheerder.

19. Bij naheffingsaanslagen van 19 januari 2018 voor 2014 en 2015, bevestigd bij beslissing op bezwaar van 4
juni 2018, hee� de Luxemburgse belastingdienst de door EQ voor die jaren verschuldigde btw-bedragen
ambtshalve vastgesteld; daarbij ging deze dienst uit van de premisse dat die
vertegenwoordigingsactiviteiten btw-plichtige diensten vormden.

20. EQ hee� zich tot de verwijzende rechter gewend met een verzoek tot nietigverklaring van de beslissing
van 4 juni 2018, waarbij hij met name aanvoerde dat de activiteiten die hij in de litigieuze periode op het
gebied van de bescherming van meerderjarigen had verricht, geen economische activiteiten vormden, dat
deze activiteiten hoe dan ook waren vrijgesteld van btw op grond van de nationale bepaling tot omzetting
van artikel 132, lid 1, onder g), van de btw-richtlijn, en dat de Luxemburgse belastingdienst van 2004 tot en
met 2013 had aanvaard dat deze activiteiten niet aan btw waren onderworpen, zodat het feit dat zij nu voor
de jaren 2014 en 2015 aan btw werden onderworpen een schending was van het beginsel van bescherming
van het gewettigd vertrouwen.

21. EQ betoogt bovendien dat het standpunt van de Luxemburgse belastingdienst in strijd is met dat van het
ministère de la Justice (ministerie van Justitie, Luxemburg), dat instaat voor de betaling van de honoraria
van de mandatarissen die belast zijn met opdrachten ter bescherming van behoe�ige meerderjarigen en dat
aanvaardt dat de uit dien hoofde ontvangen betalingen niet aan btw zijn onderworpen.

23. De verwijzende rechter zet uiteen dat in de behoe�en van wettelijk handelingsonbekwame
meerderjarigen, te weten diegenen die worden getroffen door een aantasting van hun geestelijke vermogens
door ziekte, gebrekkigheid of ouderdom, wordt voorzien door verschillende beschermingsregelingen,
waaronder curatele en voogdij, die het mogelijk maken deze personen te adviseren, te controleren of te
vertegenwoordigen bij burgerlijke handelingen en die aan derden bevoegdheden inzake beheer en
vertegenwoordiging toekennen. De toepassing van deze beschermingsregelingen kan leiden tot de
benoeming van een bijzondere mandataris door de rechter voor bewind- en voogdijzaken, in afwachting van
een beslissing over de toe te passen beschermingsregeling, en van een ad-hocmandataris in geval van een
belangenconflict. In de praktijk worden de curatoren, voogdijbeheerders, bijzondere mandatarissen en ad-
hocmandatarissen met name gekozen uit de gezinsleden, maar ook uit andere personen, zoals advocaten.

Eerste tot en met vierde vraag

30. Met zijn eerste tot en met vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende
rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 1, van de btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat als
economische activiteit in de zin van deze bepaling moeten worden aangemerkt, diensten die worden

https://www.ndfr.nl/content/NTFR2021-1473


Gegenereerd op: 08-12-2021

https://www.ndfr.nl/content/NTFR2021-1473 3

Belangrijkste overwegingen uit het arrest

verricht ten behoeve van wettelijk handelingsonbekwame meerderjarigen en ertoe strekken hen te
beschermen bij burgerlijke handelingen, waarvan de uitvoering door een rechterlijke autoriteit krachtens de
wet aan de dienstverrichter is opgedragen en waarvan de vergoeding door dezelfde autoriteit forfaitair of op
basis van een beoordeling van geval tot geval wordt vastgesteld, onder andere rekening houdend met de
financiële situatie van de handelingsonbekwame persoon, waarbij deze vergoeding in geval van
behoe�igheid van die persoon bovendien ten laste van de staat kan komen.

Vijfde tot en met zevende vraag

56. Met zijn vijfde tot en met zevende vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende
rechter in wezen te vernemen of artikel 132, lid 1, onder g), van de btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd
dat diensten die worden verricht ten behoeve van wettelijk handelingsonbekwame meerderjarigen en ertoe
strekken hen te beschermen bij burgerlijke handelingen, ‘diensten die nauw samenhangen met
maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid’ vormen, en dat een advocaat die dergelijke diensten
verricht, voor de onderneming die hij exploiteert erkend kan worden als instelling van sociale aard in de zin
van de btw-richtlijn.

Achtste vraag

89. Met zijn achtste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het beginsel van
bescherming van het gewettigd vertrouwen zich ertegen verzet dat de belastingdienst bepaalde handelingen
die betrekking hebben op een afgelopen tijdvak, aan de btw onderwerpt wanneer deze dienst gedurende
meerdere jaren de btw-aangi�en van de belastingplichtige, waarin handelingen van dezelfde aard niet in de
belastbare handelingen waren opgenomen, hee� aanvaard, en de belastingplichtige de verschuldigde btw
niet kan terugvorderen van degenen die de vergoedingen voor deze handelingen hebben betaald.

Eerste tot en met vierde vraag

37. In casu blijkt uit de door de verwijzende rechter verstrekte uitleg dat EQ daadwerkelijk betalingen hee�
ontvangen in het kader van de uitvoering van de beheers- en vertegenwoordigingsmandaten waarmee hij
was belast.

44. Bovendien belet de zojuist beschreven vaststelling van de vergoeding, die plaatsvindt naarmate de
betrokken dienstverrichter zijn werkzaamheden ontplooit en de desbetreffende rekeningen aan de
bevoegde rechterlijke autoriteit voorlegt, geenszins om aan te nemen dat het aldus vastgestelde bedrag
conform de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak vooraf en volgens duidelijk afgebakende criteria is
vastgesteld, voor zover de wijze van vaststelling voorzienbaar is en waarborgt dat deze dienstverrichter in
beginsel voor die diensten zal worden betaald.

45. Gelet op het voorgaande kan op basis van de door de verwijzende rechter vermelde omstandigheden
niet worden betwijfeld dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde diensten onder bezwarende titel zijn
verricht in de zin van artikel 2, lid 1, onder c), van de btw-richtlijn.

46. Na deze vaststelling moeten in de tweede plaats de in het hoofdgeding aan de orde zijnde diensten onder
het begrip ‘economische activiteit’ in de zin van artikel 9, lid 1, tweede alinea, van de btw-richtlijn vallen.
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48. Voorts volgt uit de rechtspraak van het Hof dat, om vast te stellen of een dienstverrichting is verricht
tegen vergoeding, zodat zij moet worden aangemerkt als economische activiteit, alle omstandigheden
waaronder zij plaatsvindt moeten worden onderzocht (arrest van 12 mei 2016, Gemeente Borsele en
Staatssecretaris van Financiën, C-520/14, EU:C:2016:334, punt 29 (red. NTFR 2016/1399)).

50. Gelet op de door de verwijzende rechter genoemde feiten, is het duidelijk dat de door EQ verrichte
activiteit permanent is. Bovendien lijkt, zoals blijkt uit punt 45 van het onderhavige arrest, eveneens vast te
staan dat de activiteit van EQ tegen vergoeding wordt verricht. De verwijzende rechter zet evenwel uiteen
dat hij in dit verband twijfels koestert, die verband houden met het feit dat de door de dienstverrichter
verrichte diensten niet noodzakelijkerwijs in alle omstandigheden zo worden vergoed dat de dekking van
zijn bedrijfskosten wordt gewaarborgd.

51. De omstandigheid dat de hoogte van de vergoeding niet voor elke dienst, afzonderlijk beschouwd,
overeenkomt met de kosten die hij hee� veroorzaakt, volstaat echter niet om aan te tonen dat de activiteit in
haar geheel niet wordt vergoed volgens criteria die waarborgen dat de bedrijfskosten van de dienstverrichter
worden gedekt.

52. In casu, en onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, blijkt dat het hoofdgeding
verschilt van de zaken die hebben geleid tot de arresten van 29 oktober 2009, Commissie/Finland (C-246/08,
EU:C:2009:671, punt 50 (red. NTFR 2009/2522)), en 12 mei 2016, Gemeente Borsele en Staatssecretaris van
Financiën (C-520/14, EU:C:2016:334, punt 33), waarin de slotsom was dat er geen sprake was van een
economische activiteit, met name omdat de door de ontvangers van de betrokken prestaties betaalde
bijdragen slechts een klein deel van de totale door de dienstverrichters gemaakte bedrijfskosten beoogden
te dekken.

54. Onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, blijkt dus niet dat de door EQ verrichte
activiteit niet economisch van aard is.

55. Gelet op het voorgaande moet op de eerste tot en met de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 9,
lid 1, van de btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat als economische activiteit in de zin van deze
bepaling moeten worden aangemerkt, diensten die worden verricht ten behoeve van wettelijk
handelingsonbekwame meerderjarigen en ertoe strekken hen te beschermen bij burgerlijke handelingen,
waarvan de uitvoering door een rechterlijke autoriteit krachtens de wet aan de dienstverrichter is
opgedragen en waarvan de vergoeding door diezelfde autoriteit forfaitair of op basis van een beoordeling
van geval tot geval wordt vastgesteld, onder andere rekening houdend met de financiële situatie van de
handelingsonbekwame persoon, waarbij deze vergoeding in geval van behoe�igheid van die persoon
bovendien ten laste kan komen van de staat, wanneer deze diensten worden verricht onder bezwarende
titel, de dienstverrichter er duurzaam opbrengsten uit verkrijgt en het algehele niveau van de vergoeding
voor deze activiteit wordt bepaald aan de hand van criteria die beogen te garanderen dat de bedrijfskosten
van de dienstverrichter worden gedekt.

Vijfde tot en met zevende vraag

60. In casu blijkt uit het dossier waarover het Hof beschikt dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde
diensten worden verricht op grond van meerdere Luxemburgse regelingen ter ondersteuning van wettelijk
handelingsonbekwame meerderjarigen bij burgerlijke handelingen, waarbij de wettelijke
handelingsonbekwaamheid van deze personen kan worden vastgesteld in geval van aantasting van hun
geestelijke vermogens door ziekte, gebrekkigheid of ouderdom. Overeenkomstig deze regelingen krijgt een
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derde van de bevoegde rechter beheersmandaten en, in voorkomend geval, een
vertegenwoordigingsmandaat ten aanzien van de persoon die handelingsonbekwaam is voor burgerlijke
handelingen en voor het beheer van zijn vermogen. Daartoe kunnen met name familieleden van de
handelingsonbekwame persoon, sociale assistenten, verenigingen zonder winstoogmerk of advocaten
worden gemandateerd.

61. Meer in het bijzonder blijkt uit de schri�elijke antwoorden die EQ en de Luxemburgse regering op de door
het Hof in dit verband gestelde vragen hebben gegeven, dat wanneer een advocaat aldus wordt
gemandateerd, die advocaat doorgaans talrijke prestaties moet verrichten ten behoeve van de
handelingsonbekwame persoon – zoals samengevat in de punten 52 tot en met 57 van de conclusie van de
advocaat-generaal – die zowel diensten omvatten in verband met burgerlijke handelingen, die betrekking
hebben op het beheer van het dagelijkse leven en het vermogen van de handelingsonbekwame persoon, als
diensten van juridische aard.

63. Dat geldt ook voor diensten die worden verricht ten behoeve van personen in een situatie van mentale
hulpbehoevendheid en ertoe strekken hen te beschermen bij burgerlijke handelingen, wanneer deze
personen hier zelf niet in kunnen voorzien zonder het risico te lopen dat hun eigen financiële of andere
belangen worden geschaad, welk risico juist de vaststelling van hun wettelijke handelingsonbekwaamheid
hee� gerechtvaardigd.

64. Zoals ook de advocaat-generaal in wezen hee� opgemerkt in de punten 63 en 64 van zijn conclusie, zijn
dergelijke diensten immers onontbeerlijk om hen te beschermen tegen handelingen die schadelijk kunnen
zijn voor hen of zelfs de waardigheid van hun bestaan in gevaar kunnen brengen, aangezien zij ertoe
strekken een dergelijk risico tegen te gaan door het mogelijk te maken de alledaagse activiteiten van deze
personen, daaronder begrepen die van financiële aard, met de nodige voorzichtigheid te beheren.

65. Bijgevolg vallen diensten die worden verricht ten behoeve van wettelijk handelingsonbekwame
meerderjarigen en ertoe strekken hen te beschermen bij burgerlijke handelingen onder het begrip ‘diensten
die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid’ in de zin van artikel 132, lid
1, onder g), van de btw-richtlijn.

66. Wanneer dergelijke diensten echter worden verricht door een dienstverrichter die in het kader van de in
punt 60 van het onderhavige arrest bedoelde mandaten ook meer algemene activiteiten van bijstand of
juridisch, financieel of ander advies verricht, zoals die welke verband kunnen houden met de specifieke
bevoegdheden van een advocaat, financieel adviseur of vastgoedmakelaar, moet worden gepreciseerd dat
de in het kader van deze laatste activiteiten verrichte diensten in beginsel niet onder de in artikel 132, lid 1,
onder g), van de btw-richtlijn bedoelde vrijstelling vallen, zelfs indien die activiteiten worden verricht in het
kader van bijstand aan een persoon die wettelijk handelingsonbekwaam is. Gelet op de strikte uitlegging die
aan deze vrijstelling moet worden gegeven, kunnen dergelijke handelingen immers niet geacht onontbeerlijk
en nauw verbonden met maatschappelijk werk te zijn.

68. Wat in de tweede plaats de voorwaarde betre� dat diensten slechts vrijgesteld zijn indien zij worden
verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de betrokken lidstaat als
instellingen van sociale aard zijn erkend, staat vast dat EQ, die als advocaat ingeschreven is bij de balie van
Luxemburg, niet valt onder het begrip ‘publiekrechtelijk lichaam’, zodat hij enkel voor de vrijstelling in
kwestie in aanmerking komt indien hij valt onder het begrip ‘andere organisaties die door de betrokken
lidstaat als instellingen van sociale aard worden erkend’ in de zin van artikel 132, lid 1, onder g), van de btw-
richtlijn.
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76. Ten derde is de door de dienstverrichter gekozen exploitatievorm weliswaar niet irrelevant voor de
erkenning van een dienstverrichter als instelling van sociale aard, aangezien hij niet onverenigbaar mag
blijken te zijn met de kwalificatie als ‘instelling van sociale aard’, maar dat neemt niet weg dat de lidstaten
een dergelijke erkenning niet kunnen weigeren zonder nauwkeurig onderzoek van de concrete
omstandigheden van het geval, teneinde na te gaan of die omstandigheden de sociale aard van de door een
dergelijke dienstverrichter geëxploiteerde onderneming kunnen aantonen, en dat, indien deze sociale aard
bewezen is en voor zover deze dienstverrichter diensten verricht die nauw verbonden zijn met
maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid, zij bijgevolg vallen onder de vrijstelling van artikel 132,
lid 1, onder g), van de btw-richtlijn.

78. Uit deze rechtspraak volgt echter niet dat een belastingplichtige die handelingen verricht die nauw
samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid, in alle omstandigheden en a priori
kan worden uitgesloten van de mogelijkheid om als instelling van sociale aard te worden erkend op de
enkele grond dat hij tot de in het vorige punt van dit arrest omschreven beroepsgroep behoort, zonder dat is
onderzocht of hij zijn onderneming exploiteert onder voorwaarden die een erkenning als instelling van
sociale aard in de zin van artikel 132, lid 1, onder g), van de btw-richtlijn rechtvaardigen. Een dergelijke
benadering zou overigens in strijd kunnen zijn met het beginsel van fiscale neutraliteit, zoals ook de
advocaat-generaal in de punten 90 en 95 van zijn conclusie in wezen hee� opgemerkt.

79. Ook al kan de beroepsgroep van advocaten in haar algemeenheid niet worden geacht een sociaal
karakter te hebben, is het immers niet uitgesloten dat in een concreet geval een advocaat die diensten
verricht die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid blijk gee� van een
duurzaam sociaal engagement en zich, gelet op de elementen die in aanmerking moeten worden genomen
om de sociale aard van zijn onderneming aan te tonen, zich alleen onderscheidt van andere natuurlijke of
rechtspersonen die dergelijke diensten verrichten doordat hij als advocaat bij de balie is ingeschreven.

80. In een dergelijk geval is de enkele hoedanigheid van advocaat van de dienstverrichter een louter formeel
element dat geen afbreuk kan doen aan de sociale aard van zijn onderneming.

81. Het staat derhalve aan de verwijzende rechter om, gelet op alle andere relevante omstandigheden van
het bij hem aanhangige geding, te onderzoeken of het Groothertogdom Luxemburg de grenzen van zijn
beoordelingsbevoegdheid hee� overschreden door niet te voorzien in de mogelijkheid voor een
dienstverrichter die zich in een situatie als die van verzoeker in het hoofdgeding bevindt, om voor zijn
onderneming te worden erkend als instelling van sociale aard. Alleen indien deze lidstaat deze grenzen hee�
overschreden, staat het aan de verwijzende rechter om zelf een dergelijke erkenning te verlenen voor de
periode die in het hoofdgeding aan de orde is, door in voorkomend geval de materiële of procedurele
bepalingen van nationaal recht die zich tegen die verlening verzetten, buiten toepassing te laten.

82. Om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven, moet worden opgemerkt dat, onder
voorbehoud van verificatie door deze rechter, een aantal gegevens in het dossier waarover het Hof beschikt
in zekere mate relevant lijken te zijn voor het onderzoek of verzoeker in het hoofdgeding, ondanks zijn
hoedanigheid van advocaat, blijk hee� gegeven van een duurzaam sociaal engagement in het kader van de
exploitatie van zijn onderneming tijdens de in het hoofdgeding aan de orde zijnde periode.

83. In dit verband kan de omstandigheid in aanmerking worden genomen dat de betrokkene zijn
handelingen, waarvan in elk geval een deel van sociale aard lijkt te zijn, hee� verricht in het kader van
beschermingsmandaten die hem krachtens de diverse beschermingsregelingen waarin het Luxemburgse
recht voorziet zijn toevertrouwd door een rechterlijke autoriteit die overigens toezicht uitoefent op de
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uitvoering ervan. Een dergelijke omstandigheid wijst er immers niet alleen op dat de betrokken
dienstverrichter verplicht is deze handelingen te verrichten overeenkomstig de specifieke wettelijke
bepalingen die dienaangaande in het Luxemburgse recht zijn vastgesteld, maar ook dat hij pas kan optreden
nadat de bevoegde rechterlijke autoriteit een uitdrukkelijke beslissing hee� genomen om de personen aan
te wijzen die belast zijn met het verrichten van de diensten op het gebied van maatschappelijk werk en de
sociale zekerheid.

86. Evenzo staat niets eraan in de weg dat de betrokken lidstaat de toekenning van een dergelijke erkenning
afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de dienstverrichter daartoe bepaalde procedurele stappen neemt,
aangezien dergelijke stappen de betrokken autoriteiten in staat kunnen stellen om na te gaan of deze
dienstverrichter een sociaal karakter hee�. Het Luxemburgse recht lijkt geen dergelijke stappen voor te
schrijven voor de vrijstelling waarin de nationale bepaling tot omzetting van artikel 132, lid 1, onder g), van
de btw-richtlijn voorziet, hetgeen evenwel aan de verwijzende rechter staat om na te gaan.

87. Bij de toepassing van dergelijke voorwaarden moet echter het beginsel van fiscale neutraliteit in acht
worden genomen. Derhalve moet in het hoofdgeding worden nagegaan of andere belastingplichtigen,
waaronder verenigingen zonder winstoogmerk, in soortgelijke omstandigheden als de situatie van verzoeker
in het hoofdgeding reeds een dergelijke erkenning genieten. Daarover hebben verzoeker in het hoofdgeding
en de Luxemburgse regering in hun schri�elijke antwoorden op de vragen van het Hof uiteenlopende
standpunten ingenomen.

88. Gelet op een en ander dient op de vijfde tot en met de zevende vraag te worden geantwoord dat artikel
132, lid 1, onder g), van de btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat diensten die worden verricht ten
behoeve van wettelijk handelingsonbekwame meerderjarigen en ertoe strekken hen te beschermen bij
burgerlijke handelingen, ‘diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale
zekerheid’ vormen, en dat niet is uitgesloten dat een advocaat die dergelijke diensten van sociale aard
verricht, voor de onderneming die hij exploiteert en binnen de grenzen van die diensten kan worden erkend
als instelling van sociale aard, waarbij een dergelijke erkenning echter slechts dwingend door een
rechterlijke autoriteit moet worden verleend indien de betrokken lidstaat door deze erkenning te weigeren
de grenzen van zijn beoordelingsbevoegdheid ter zake hee� overschreden.

Achtste vraag

91. Uit het dossier waarover het Hof beschikt, blijkt dat de Luxemburgse belastingdienst, na sinds 2004 te
hebben aanvaard dat de door EQ verrichte handelingen niet werden belast, deze praktijk ten aanzien van EQ
bij zijn naheffingsaanslag van 19 januari 2018 voor de vanaf 2014 verrichte handelingen hee� gewijzigd door
voor handelingen van dezelfde aard betaling van btw te vorderen.

92. De enkele aanvaarding – zelfs gedurende meerdere jaren – door de Luxemburgse belastingdienst van de
door EQ ingediende btw-aangi�en, die niet de bedragen van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde
handelingen omvatten, geldt evenwel niet als een precieze toezegging van deze dienst dat de btw niet op
deze handelingen hoefde te worden toegepast, en kan bij deze belastingplichtige dus geen gewettigd
vertrouwen doen ontstaan dat de betrokken handelingen niet belastbaar zijn.

94. Gelet op een en ander moet op de achtste vraag worden geantwoord dat het beginsel van bescherming
van het gewettigd vertrouwen zich er niet tegen verzet dat de belastingdienst bepaalde handelingen die
betrekking hebben op een afgelopen tijdvak, aan de btw onderwerpt wanneer deze dienst gedurende
meerdere jaren de btw-aangi�en van de belastingplichtige, waarin handelingen van dezelfde aard niet in de
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belastbare handelingen waren opgenomen, hee� aanvaard, en de belastingplichtige de verschuldigde btw
niet kan terugvorderen van degenen die de vergoedingen voor deze handelingen hebben betaald, aangezien
deze btw dan wordt geacht in de reeds betaalde vergoedingen te zijn begrepen.

In deze zaak gaat het om de diensten van een advocaat die handelingsonbekwame meerderjarigen
vertegenwoordigt. Hoewel het de advocaat primair om de sociaal-culturele btw-vrijstelling te doen is,
besteedt het HvJ ook (veel) aandacht aan het economische karakter van de door de advocaat verrichte
activiteit. Hoewel de uitkomst van deze specifieke zaak niet spectaculair of vernieuwend is, is deze voor de
praktijk wel zeer relevant. Het HvJ gee� namelijk meer duiding aan en context bij zijn eerdere rechtspraak.

De eerste (vier!) vragen van de verwijzende rechter zien op de belastbaarheid van de activiteiten van de
advocaat. Het HvJ schetst hier een duidelijk kader. Eerst moet worden getoetst aan art. 2 Btw-richtlijn: is
sprake van een bezwarende titel? Omdat de advocaat betalingen ontvangt als rechtstreekse tegenprestatie
voor de door hem verrichte diensten is sprake van een bezwarende titel. Daarbij is niet relevant dat de
activiteit in het algemeen belang is verricht, de vergoeding forfaitair is, de vergoeding door de overheid
wordt betaald noch dat de vergoeding tegen een hogere of lagere prijs dan de marktprijs wordt verricht. Dit
was reeds bekend uit eerdere rechtspraak.

De tweede toets is die van art. 9 Btw-richtlijn: is sprake van een economische activiteit? Daarbij moet naar
alle omstandigheden worden gekeken én moet worden bedacht dat het begrip ‘economische activiteit’ een
ruime werkingssfeer hee�. We kunnen niet genoeg het belang onderstrepen van de passage bij de
beoordeling van de aanwezigheid van economische activiteiten (punt 48): ‘alle omstandigheden waaronder
zij plaatsvindt moeten worden onderzocht’. Er gelden geen standaard formules of stroomschema’s voor deze
beoordeling. Dat kan natuurlijk lastig zijn voor de praktijk, maar het biedt wel de noodzakelijke ruimte voor
maatwerk. Bovendien zal de uitkomst in veruit de meeste gevallen duidelijk zijn.

Wat ons betre�, is deze zaak daar een voorbeeld van. Het HvJ komt eenvoudig tot het oordeel dat sprake is
van een economische activiteit. De activiteit wordt permanent (duurzaam) en tegen vergoeding verricht.
Bovendien wijst niets erop dat EQ met het totaal van de vergoedingen voor zijn activiteiten als advocaat niet
in staat zou zijn de bedrijfskosten te dekken. De enkele vaststelling dat in een aantal gevallen het
vastgestelde honorarium niet kostendekkend is gebleken, doet hieraan niet af. Wij kunnen ons niet
voorstellen dat in Nederland discussie zou bestaan over de vraag of EQ een economische activiteit verricht.

Terug naar de passage over de aanwezigheid van economische activiteiten: ‘alle omstandigheden waaronder
zij plaatsvindt moeten worden onderzocht’, en dan met name de duiding die het HvJ in punt 52 gee� aan het
arrest Gemeente Borsele (NTFR 2016/1399). Het HvJ gee� namelijk aan dat in dat arrest geen sprake was van
een economische activiteit, met name omdat de ontvangen bijdragen slechts een klein deel van de totale
bedrijfskosten beoogden te dekken. In het arrest Gemeente Borsele ging het HvJ ook nog in op het ‘optreden
op een markt’. Kennelijk was dat echter niet een doorslaggevende overweging voor zijn conclusie in dat
arrest. Bij de toets of sprake is van een economische activiteit, moet dus niet bij voorbaat te veel waarde
worden gehecht aan het ‘optreden op een markt’. Dit is ‘slechts’ een van de omstandigheden die van invloed
kunnen zijn bij de beoordeling of sprake is van een economische activiteit. Maar het is ook oppassen
geblazen bij de relevante omstandigheid of de ontvangen bijdragen beoogden meer dan een klein deel van
de totale bedrijfskosten te dekken. Die omstandigheid hoe� namelijk wederom niet doorslaggevend te zijn,
maar moet worden meegenomen in de beoordeling van alle omstandigheden.
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Het is denkbaar dat een (zwaar) verlieslatende activiteit een economische activiteit is. Wij vermoeden dat
het HvJ vooral kijkt naar de intentie die de ondernemer hee� bij het in rekening brengen van de (lage)
bijdrage. Een ‘echte’ ondernemer hee� altijd de intentie om zo veel mogelijk van zijn kosten te dekken en
verricht daarmee een economische activiteit. De gemeente Borsele daarentegen had vooral de intentie om
een ‘heffing’-achtige bijdrage op te leggen, en onder die omstandigheden hoe� dan geen sprake te zijn van
een economische activiteit. En, tot slot, niet te vergeten: (i) de beoordeling vindt plaats tegen de achtergrond
dat het begrip ‘economische activiteit’ een ruime werkingssfeer hee�; en (ii) als eerste stap moet worden
vastgesteld of sprake is van een dienst onder bezwarende titel.

De laatste vragen van de verwijzende rechter gaan over de sociaal-culturele btw-vrijstelling. De diensten van
de advocaat vallen onder de definitie van diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en
met de sociale zekerheid. Dat betekent nog niet dat de vrijstelling van toepassing is. Daar is immers voor
vereist dat de diensten worden verricht door een organisatie die is erkend als instelling van sociale aard. De
advocaat is niet als zodanig erkend. Daarmee valt echter nog niet het doek voor de advocaat. Lidstaten
hebben weliswaar een beoordelingsbevoegdheid voor de erkenning als instelling van sociale aard, maar die
bevoegdheid kan nog wel altijd worden getoetst door de rechter (dit wisten we al sinds het arrest Kügler (HvJ
10 september 2002, zaak C-141/00, NTFR 2002/1390). Vervolgens gee� het HvJ een duidelijke voorzet aan de
nationale rechter door te overwegen dat voor deze erkenning relevant is dat de diensten van de advocaat
worden verricht op grond van een door een rechter verleend mandaat én onder toezicht van die rechter.
Voor de Nederlandse praktijk zijn deze overwegingen minder relevant, aangezien de procedure om erkend te
worden als instelling van sociale aard is opgenomen in het Uitv.besl. OB 1968.

Ten slotte overweegt het HvJ geheel terecht dat het feit dat btw-aangi�en worden aanvaard, niet betekent
dat vervolgens een beroep op het vertrouwensbeginsel openstaat. Daarvoor is – bijvoorbeeld – een
toezegging of een andere actieve gedraging of nalaten van de belastingdienst vereist.
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