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Op 1 november 2013 heeft de Hoge Raad beslist om prejudiciële vragen te stellen over de btw-
vrĳ stelling voor het beheer van vastgoedfondsen. In een eerder stadium hebben de Rechtbank Breda 
en het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch al beslist dat deze vrĳ stelling niet alleen van toepassing is op 
het beheer van eff ectenbeleggingsfondsen, maar ook op het beheer van vastgoedfondsen. De Hoge 
Raad legt nu voor aan het Hof van Justitie of dit terecht is. Daarnaast stelt de Hoge Raad de vraag of, 
als de vrĳ stelling al van toepassing is op het beheer van vastgoedfondsen, de vrĳ stelling ook ziet op de 
door het fonds aan een derde uitbestede, feitelĳ ke exploitatie van de onroerende zaken.

Een beheerder heeft een managementovereenkomst gesloten met een drietal vastgoedvennootschappen. Deze 
vastgoedvennootschappen zĳ n opgericht door pensioenfondsen. Het vermogen van de vastgoedvennootschappen 
wordt belegd in onroerende zaken. De vastgoedvennootschappen hebben geen personeel in dienst. Alle 
werkzaamheden worden verricht door (of onder verantwoordelĳ kheid van) de beheerder op grond van de 
managementovereenkomst. Hierin zĳ n de volgende werkzaamheden beschreven:

1. alle werkzaamheden van de beheerder uit zĳ n functie als statutair directeur;
2. alle werkzaamheden van uitvoerende aard welke voortvloeien uit wettelĳ ke voorschriften, statuten, 

reglementen en bestuursbesluiten;
3. het beheren van het vermogen (alle werkzaamheden met betrekking tot de verhuur van onroerend goed),
4. de fi nanciële verslaglegging, de (geautomatiseerde) gegevensverwerking en de interne accountantscontrole;
5. het beschikken over het vermogen van opdrachtgever, daaronder begrepen de acquisitie en de verkoop van 

onroerende zaken;
6. de acquisitie van aandeelhouders c.q. certifi caathouders.

Voor deze werkzaamheden zĳ n verschillende vergoedingen overeengekomen. 
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Geschilpunten
De kern van het geschil betreft de vraag of de werkzaamheden van de beheerder kwalifi ceren als btw-vrĳ gesteld 
collectief vermogensbeheer. In verband hiermee is in geschil of (1) de vastgoedvennootschappen zĳ n aan te 
merken als collectief vermogen en zo ja, (2) in hoeverre de werkzaamheden van de beheerder kwalifi ceren als het 
beheer van dit collectieve vermogen. 

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat voor de toepassing van de vrĳ stelling voor het beheer van ter 
collectieve belegging bĳ eengebracht vermogen het niet relevant is of het beheerde vermogen bestaat uit aandelen 
of uit onroerende zaken. Ter zake van het door belanghebbende verrichte beheer overweegt het Hof dat de 
beheerder niet één, maar drie verschillende diensten verleent aan de vastgoedvennootschappen: vermogensbeheer, 
administratieve diensten van algemene aard, en het voeren van directie. Al deze diensten hebben volgens het hof de 
kenmerkende en essentiële eigenschappen van collectief vermogensbeheer. De uitspraak van het hof luidt dan ook 
dat vrĳ stelling voor collectief vermogensbeheer van toepassing is op alle drie de diensten.

Prejudiciële vragen Hoge Raad
Naar aanleiding van het door de staatssecretaris van Financiën ingestelde cassatieberoep tegen de hierboven 
vermelde uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, komt de Hoge Raad tot de conclusie dat prejudiciële 
vragen gesteld moeten worden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Met name doet de vraag zich voor of 
fondsen die beleggen in onroerende zaken ook kunnen worden aangemerkt als voor de vrĳ stelling kwalifi cerende 
beleggingsfondsen. De Hoge Raad overweegt daarbĳ  dat er aan de ene kant geen onderscheid is tussen fondsen die 
beleggen in eff ecten en fondsen die beleggen in onroerende zaken, aangezien in beide gevallen het rendement van 
de beleggingen afhankelĳ k is van de resultaten van de beleggingen door de beheerders van het fonds in de periode 
dat de deelnemers de rechten van deelneming aanhouden, en dat de deelnemers het rendement toekomt dan wel dat 
zĳ  het risico dragen dat met het beheer van dat fonds gepaard gaat. De Hoge Raad ziet echter wél een verschil tussen 
beide soorten fondsen, in die zin dat in het geval van eff ectenbeleggingsfondsen de activiteiten zelf, het beleggen in 
eff ecten, niet onderworpen zĳ n aan btw, en bĳ  een vastgoedfonds, het beleggen in en de exploitatie van onroerende 
zaken, wel (belast met btw, dan wel vrĳ gesteld van btw). Hierdoor zou een vrĳ stelling voor het beheer van die 
fondsen niet noodzakelĳ kerwĳ s voortvloeien uit de vrĳ stelling zoals bepaald in de Btw-Richtlĳ n. 

Daarnaast vraagt de Hoge Raad zich af of alle activiteiten die een beheerder verricht voor het vastgoedfonds kunnen 
kwalifi ceren als het beheer zoals bedoeld in de vrĳ stelling. De staatssecretaris van Financiën heeft aangevoerd dat 
uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan worden afgeleid dat het begrip 
‘beheer’ is beperkt tot uitsluitend taken die specifi ek en essentieel zĳ n voor het beheer van de gemeenschappelĳ ke 
beleggingsfondsen, hetgeen met betrekking tot een vastgoedfonds betekent dat alleen de beslissingen tot aan- en 
verkopen van de onroerende zaken met het oog op belegging onder dit beheer zouden kunnen vallen. De Hoge Raad 
is echter van mening dat uit de jurisprudentie niet eenduidig kan worden afgeleid dat de feitelĳ ke exploitatie van de 
onroerende zaken door de beheerder niet kan worden aangemerkt als het vrĳ gestelde beheer. Ook deze vraag legt de 
Hoge Raad derhalve voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
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Gevolgen voor de praktijk
In veel gevallen zĳ n discussies gaande met de Belastingdienst over de vraag of het beheer van vastgoedfondsen 
en onder de vrĳ stelling valt, en, zo dat al het geval zou kunnen zĳ n, of dat geldt voor alle te onderscheiden 
activiteiten (fund management, asset management en property management). In veel gevallen wordt het 
standpunt ingenomen dat als de vrĳ stelling al van toepassing zou kunnen zĳ n bĳ  vastgoedfondsen, dit in ieder 
geval niet het geval is voor het zogenoemde property management. Uit het feit dat de Hoge Raad hierover 
prejudiciële vragen stelt blĳ kt dat dit niet geheel duidelĳ k is. Totdat het Hof van Justitie deze vragen heeft 
beantwoord kunnen derhalve beide standpunten worden verdedigd. Naar onze mening kunnen, ongeacht 
welk standpunt in dit verband wordt ingenomen, in ieder geval geen vergrĳ pboetes worden opgelegd. Het is de 
verwachting dat het nog wel enige tĳ d zal duren totdat er zekerheid is. In de praktĳ k kan het meerdere jaren duren 
voordat het Hof van Justitie van de Europese Unie arrest wĳ st. Bovendien is het nog niet zeker of, indien het Hof 
van Justitie beslist dat het beheer van vastgoedfondsen vrĳ gesteld van btw kan zĳ n, dan volledige duidelĳ kheid 
zal bestaan over de btw-kwalifi catie van de diverse diensten, aangezien uit de vraagstelling van de Hoge Raad niet 
geheel duidelĳ k wordt wat onder ‘feitelĳ ke exploitatie’ wordt verstaan.


