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Bv1 is onderdeel van belanghebbende en verleent tegen vergoeding diensten aan een ondernemingspensioenfonds, dat
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pensioenregelingen van een bedrijf met Nederland als thuisland. Tussen
partijen zijn in dat kader enkele overeenkomsten opgesteld. In het service level agreement (SLA) staat beschreven welke
activiteiten het pensioenfonds en bv1 in dit kader verrichten en zijn prestatieafspraken vermeld. Bv1 hee� voor de
dienstverlening een factuur aan het pensioenfonds uitgereikt zonder btw. In geschil is of de diensten die worden verricht
aan een pensioenfonds zijn aan te merken als het ‘beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen’ en daarom zijn
vrijgesteld van omzetbelasting. De rechtbank oordeelt dat de diensten alle beheers- en beschikkingshandelingen met
betrekking tot de beleggingen van het pensioenfonds omvatten. De adviezen en andere handelingen die belanghebbende
verricht staan volledig ten dienste van deze beheers- en beschikkingshandelingen. De dienstverlening van
belanghebbende vormt daarom een afzonderlijk geheel dat de kenmerkende en essentiële functies van het beheer van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen vervult en is daarom vrijgesteld.

(Beroep gegrond.)

De zoveelste zaak rond de btw-positie van een pensioenfonds. In dit geval gaat het over de dienstverlening aan een
ondernemingspensioenfonds. Valt die dienstverlening onder de vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel i onder 3° Wet OB
1968: beheer van collectief bijeengebracht vermogen? In eerdere zaken over pensioenfondsen ging het vaak over de vraag
of het pensioenfonds kan worden aangemerkt als een beleggingsfonds met collectief bijeengebracht vermogen (zie onder
andere NTFR 2021/599 en NTFR 2022/789). Of over de vraag of de diensten aan het pensioenfonds als één of meerdere
prestaties voor de btw moeten worden aangemerkt (zie onder andere NTFR 2021/1410). In deze zaak is tussen partijen niet
in geschil dat sprake is van collectief bijeengebracht vermogen en dat sprake is van één samengestelde prestatie. Het
geschil ziet daarom alleen op de vraag of de dienstverlening onder het begrip ‘beheer’ kan worden geschaard. Op basis van
de overeengekomen diensten velt de rechtbank een feitelijk oordeel en komt tot de conclusie dat de dienstverlening moet
worden aangemerkt als beheer van het collectief bijeengebracht vermogen. De rechtbank hecht daarbij minder waarde
aan de advieselementen binnen de dienstverlening dan de inspecteur hee� gesteld. Wij verwachten dat dit aspect in hoger
beroep nader aan de orde zal worden gebracht.
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