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Brexit en btw; All Quiet on the 
Western Front?

PROF. DR. R.A. WOLF, DRS. F.L IDSINGA, MR. M.C. SCHRAUWEN, MR. O.J.L.E. SMEETS EN  
MR. DR. M. SCHINNERL1

Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK) uit de Europese 
Unie (EU) heeft de nodige gevolgen, ook voor de btw.2

Met het beëindigen van het EU-lidmaatschap per 1 fe-
bruari 2020 geldt het VK in beginsel als derde land.
Voor de btw betekent dat onder meer dat het regime 
voor intracommunautaire transacties wordt vervangen
door uitvoer en invoer met alle bijbehorende douanefor-
maliteiten aan beide zijden van het Kanaal. De status-
wijziging van het VK kan ook invloed hebben op het 
recht op aftrek. Er ontstaat namelijk een recht op af-
trek van btw op goederen en diensten die worden ge-
bruikt voor vrijgestelde bank- en verzekeringsprestaties
aan afnemers in het VK.

De definitieve statuswijziging van het VK wordt echter
nog even uitgesteld. Het VK en de EU hebben namelijk no
op de valreep een terugtrekkingsakkoord afgesloten 
waarin onder meer is bepaald dat het VK gedurende een 

gsperiode (die doorloopt tot en met 31 decem-
) als lidstaat van de Unie wordt behandeld, 

maar dan wel één zonder stemrecht. De vraag is watmaar
deze overgangsregeling betekent voor het recht op afdeze -
trek bij tr financiële prestaties aan afnemers in het VK. 
Geldt ook voor toepassing van de Wet OB 1968 de tijdeG -

lijke lidstaat-fictie (we doen alsof het VK nog steeds 
EU-lid is en dus geen aftrek) of prevaleert de realiteit 
(het VK is de facto een derde land en dus wél aftrek)?

In het onderstaande betogen wij dat het terugtrekkings-
akkoord er niet toe kan leiden dat belastingplichtigen 
per saldo meer btw verschuldigd worden dan zonder dit 
akkoord. Als dit aftrek-effect wel is beoogd, dan had 
naar onze mening in de Nederlandse wet opgenomen 
moeten worden dat het VK gedurende de overgangsperio-
de van het terugtrekkingsakkoord als EU-lidstaat wordt
aangemerkt. Zonder een dergelijke wettelijke regeling
prevaleert de realiteit en geldt het VK per 1 februari
2020 als derde land. Voor goederen en diensten die wor-
den gebruikt voor vrijgestelde bank- en verzekerings-
prestaties aan afnemers in het VK geldt dan een recht 
op aftrek.

1 Aftrek voor financiële- en verzekerings-
prestaties aan niet-EU afnemers

Btw op kosten ten behoeve van vrijgestelde prestaties is
in het algemeen niet aftrekbaar. Art. 15 lid 2 sub c van
de Wet OB 1968 biedt echter, gebaseerd op art. 169 lid c
van de Btw-richtlijn, een recht op aftrek voor kosten 
ten behoeve van vrijgestelde bank- en verzekeringspres-
taties aan ontvangers die buiten de EU zijn gevestigd.3

Indien een ondernemer met zijn bank- en verzekerings-
prestaties zowel lokale/EU (niet-aftrekgerechtigde) als 
non-EU (aftrekgerechtigde) omzet genereert, heeft hij 
gedeeltelijk recht op aftrek op basis van een pro rata 
berekening (zie art 11 lid 1 onderdeel c Uitvoeringsbe-
schikking OB 1968). De omzet uit hoofde van de non-
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EU-prestaties dient in dit geval óók in de teller van de 
pro rata-breuk te worden opgenomen.

De achtergrond van deze specifieke aftrekregeling is wat 
onduidelijk. Het regime verscheen als onderdeel van de 
Zesde richtlijn4 en is bij deze gelegenheid ook in de Wet 
OB 1968 opgenomen. De regeling is klaarblijkelijk be-
doeld om de concurrentiepositie van Europese banken 
en verzekeraars te borgen ten opzichte van aanbieders 
uit landen zonder btw (of met een btw-aftrek op kos-
ten). Het verhaal gaat dat hierbij met name de positie 
van Londen als wereldwijd financieel centrum een grote 
rol speelde. 

Zoals hiervoor reeds opgemerkt, is de aftrekverruimende 
regeling voor financiële dienstverlening van toepassing 
“mits de ontvanger buiten de Unie is gevestigd”. Wat in 
dit verband onder “Unie” wordt verstaan, is geregeld in 
art. 2a lid 1 onderdeel c van de Wet OB 1968. Hier is  
bepaald dat in de Wet OB onder “Unie” wordt verstaan 
het geheel van de grondgebieden van de lidstaten. Voor 
de uitleg van grondgebieden van de lidstaten wordt ver-
wezen in art. 5 onder 2 van de Btw-richtlijn 2006, met 
dien verstande dat ook het Vorstendom Monaco en het 
eiland Man worden behandeld als gebied van de Franse 
Republiek respectievelijk het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en dat ook de zones 
Akrotiri en Dhekelia van Cyprus, die onder de soeverei-
niteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland vallen, worden behandeld als gebied 
van de Republiek Cyprus. 

Met “lidstaat” is “lidstaat van de Europese Unie” bedoeld, 
zo bepaalt art. 2a lid 1 onderdeel b van de Wet OB 1968. 
Lidstaten van de Europese Unie zijn de partijen bij het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het  
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU). De landen op wie de verdragen (VEU en VWEU) 
van toepassing zijn, en dus lidstaat zijn van de EU, wor-
den genoemd in art. 52 VEU. In deze opsomming staat 
het VK nog vermeld.

Echter, art. 50 VEU voorziet in de mogelijkheid van een 
lidstaat om zich terug te trekken uit de Unie. Een der-
gelijk proces begint met een kennisgeving aan de Euro-
pese Raad. In het geval van het VK werd deze kennisge-
ving op 29 maart 2017 ontvangen. Art. 50 VEU schrijft 
dan voor dat de lidstaten onderhandelen over de voor-
waarden voor terugtrekking. Indien deze onderhande-
lingen niet binnen twee jaar resulteren in een “terug-

trekkingsakkoord”, dan zijn vanaf dat moment de 
“Verdragen (...) niet meer van toepassing op de betrok-
ken staat”. De onderhandelingstermijn van twee jaar 
kan overigens verlengd worden, maar alleen met de 
goedkeuring van alle betrokkenen. Indien wél een te-
rugtrekkingsakkoord tot stand komt5, dan zijn “de Ver-
dragen (...) niet meer van toepassing op de betrokken 
staat met ingang van de datum van inwerkingtreding 
van het terugtrekkingsakkoord”. 

In het geval van het VK komt na de nodige verwikkelin-
gen, waaronder driemaal een verlenging van de onder-
handelingstermijn, op 31 januari 2020 een terugtrek-
kingsakkoord6 tot stand met de bekrachtiging door de 
Europese Raad van het akkoord op die datum.7 Aldus 
zijn de Verdragen met ingang van 1 februari 2020 niet 
meer van toepassing en geldt het VK vanaf dat moment 
als derde land. 

2 De overgangsregeling in het 
 terugtrekkingsakkoord

Met het terugtrekkingsakkoord zijn onder meer regelin-
gen getroffen om de daadwerkelijke terugtrekking van 
het VK uit de EU zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
In het akkoord is ook een zogeheten “overgangsperio-
de” afgesproken die in beginsel doorloopt tot en met 
31 december 2020. Deze overgangsperiode had met in-
stemming van alle betrokkenen met maximaal twee jaar 
verlengd kunnen worden, maar deze instemming had 
voor 1 juli 2020 geregeld moeten zijn. Nu dit niet ge-
beurd is, staat vast dat de overgangsperiode enkel door-
loopt tot en met 31 december 2020. Gedurende de over-
gangsperiode heeft het VK – en dat is van belang voor 
de btw-behandeling – een wat ambigue status. Daarover 
hieronder meer. 

Inmiddels heeft het terugtrekkingsakkoord – en de 
daarin opgenomen overgangsregeling – in Nederland 
niet geleid tot enige fiscale wetgevende activiteit. Vol-
gens de Staatssecretaris van Financiën is dat ook niet 
nodig omdat art. 127 van het terugtrekkingsakkoord 

4  Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid- 

Staten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel 

van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grond-

slag, PbEG 1977, L 145, p. 0001-0040. 

5  Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, 

die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, 

na goedkeuring door het Europees Parlement.

6  Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 

van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie 

en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, Pb EU 

2020, L 29, p. 7 e.v. 

7  Besluit (EU) 2020/135 van de Raad van 30 januari 2020  

betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrek-

king van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 

Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeen-

schap voor Atoomenergie, Pb EU 2020, L 29, p. 1 e.v.
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beëindiging, op de datum van inwerkingtreding van dit 
akkoord, van de mandaten van alle leden van instellin-
gen, organen en instanties van de Unie die benoemd, 
aangewezen of verkozen zijn in verband met het lid-
maatschap van het Verenigd Koninkrijk van de Unie – 
het recht van de Unie, met inbegrip van internationale 
overeenkomsten, van toepassing dient te zijn op en
in het Verenigd Koninkrijk, en zulks, in de regel, met
dezelfde gevolgen als voor de lidstaten, teneinde ont-
wrichting in de periode waarin over het akkoord of de 
akkoorden over de toekomstige betrekkingen wordt
onderhandeld, te voorkomen, (...)” 

De lidstaten en het VK hebben aldus afgesproken dat 
gedurende de overgangsperiode in het Unierecht wordt 
gelezen dat het VK nog steeds een lidstaat is. Het te-
rugtrekkingsakkoord behelst verder een verplichting 
van de contractspartijen om deze uitleg van het Unie-
recht (het fictieve lidmaatschap van de VK) ten uitvoer 
te leggen en toe te passen; het terugtrekkingsakkoord-
equivalent van de verplichting van lidstaten om de volle 
werking van het Unierecht te waarborgen (Unietrouw). 

De voorgaande afspraak strekt zich ook uit tot de uitleg 
van de EU-btw-regelgeving, waaronder de btw-richtlijn,
en de op deze regelgeving gebaseerde nationale regelge-
ving, zoals in Nederland de Wet OB 1968. Al deze rege-
lingen moeten uitgelegd en toegepast worden alsof het 
VK nog deel uitmaakt van de EU. Althans, daartoe heeft 
de Unie – en dientengevolge ook Nederland – zich bij
het afsluiten van het terugtrekkingsakkoord de facto 
gecommitteerd. 

Na afloop van de overgangsperiode uit het terugtrek-
kingsakkoord vervalt de verplichting “om te doen alsof” 
en moet het Unierecht weer in volle omvang toegepast
worden. Dit houdt tevens het einde in van het fictieve 
lidmaatschap van het VK, een oud-lid van de EU waar-
van het “echte” lidmaatschap al op 31 januari 2020 was 
geëindigd. 

Kijken we naar het recht op aftrek voor kosten ten be-
hoeve van vrijgestelde bank- en verzekeringsprestaties 
aan ontvangers gevestigd in VK, dan betekent het te-
rugtrekkingsakkoord dat het VK gedurende de over-
gangsperiode als lidstaat van de EU in aanmerking 
wordt genomen. Een afnemer in het VK geldt dan niet 
als afnemer die buiten de Unie is gevestigd. Het terug-
trekkingsakkoord bewerkstelligt aldus dat gedurende 
de overgangsperiode geen recht op aftrek bestaat. Per 
saldo zijn de betreffende belastingplichtigen dan meer
belasting verschuldigd. 

De realiteit is echter dat het VK sinds 1 februari 2020
geen Unielid meer is. Het terugtrekkingsakkoord ver-
plicht het VK en de lidstaten om gedurende de over-
gangsperiode een roze bril op te zetten waardoor het VK

– de bepaling die vaststelt dat het VK in de overgangs-
periode verder als lidstaat wordt behandeld – recht-
streekse werking heeft en daarom het effect zal hebben 
dat bestaande regels zonder omzetting in nationale re-
gelgeving gedurende de overgangsperiode van overeen-
komstige toepassing blijven op het VK. Voor de staats-
secretaris blijft aldus vooralsnog alles bij het oude. 
Banken en verzekeraars met afnemers in het VK hebben 
dan (nog) geen aftrekrecht. 

Lange tijd was het overigens onduidelijk of wel een te-
rugtrekkingsakkoord met het VK tot stand zou komen. 
Voor die situatie had de Staatssecretaris van Financiën 
al aangegeven8 dat voorzien zou worden in een beperk-
te overgangsregeling voor diverse belastingen. Dit bleek 
uiteindelijk niet nodig. In plaats van een in allerijl in 
elkaar gezette Nederlandse overgangsregeling geldt nu 
de overgangsregeling uit het terugtrekkingsakkoord. 
Een akkoord dat volgens de staatssecretaris, we vallen 
in herhalingen, vooralsnog alles bij het oude laat. Dit 
heeft dan klaarblijkelijk ook betrekking op de btw. “Im
Westen nichts Neues”9, zo wil de staatssecretaris ons
doen geloven.

3 De overgangsregeling onder de loep

De overgangsregeling – die van toepassing is vanaf 
1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 – is gere-
geld in art. 127 van het terugtrekkingsakkoord. In lid 6 
van dit artikel is het volgende bepaald:

“Tenzij anders is bepaald in dit akkoord, worden verwij“Te -
zingen naar de lidstaten in het krachtens lid 1 toepas-
selijke recht van de Unie, met inbegrip van de wijze 

het door de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd 
past, tijdens de overgangsperiode zodanig be-

grepen dat deze het Verenigd Koninkrijk omvatten.”grep

Uit de preambule van het terugtrekkingsakkoord blijktU
de bedoeling van deze regeling:d

gend dat het in het belang van zowel de Unie 
erenigd Koninkrijk is om een overgangs- of 

ngsperiode vast te stellen, tijdens welke – in 
van alle gevolgen van de terugtrekking uit de 

Unie van het Verenigd Koninkrijk wat betreft de deel-
name van het Verenigd Koninkrijk aan de instellingen, 
organen en instanties van de Unie, en met name de 

8 Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 4 februari 

2019 met als onderwerp: Fiscaal overgangsrecht ingeval van 

een terugtrekking van het VK uit de EU zonder terugtrek-

kingsovereenkomst. 

9 “Im Westen nichts Neues” (“All Quiet on the Western Front”)

is een roman van de Duitse schrijver E.M. Remarque.
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een lidstaat lijkt. Na de overgangsperiode gaat deze bril 
af en krijgt een ieder weer een ongefilterde blik op de 
werkelijkheid; het VK is een derde land. 

Het terugtrekkingsakkoord bewerkstelligt aldus dat de 
betreffende belastingplichtigen gedurende de over-
gangsperiode een recht op aftrek wordt ontzegd en dat 
na afloop van de overgangsperiode dit recht op aftrek 
vanaf dat moment opeens wél blijkt te bestaan. Naar 
onze mening kunnen dergelijke ingrijpende gevolgen 
voor de belastingheffing in Nederland niet zonder enige 
wetswijziging tot stand komen. 

4 Geen belasting zonder wettelijke basis

In Nederland moeten belastingen een wettelijke basis 
hebben. Dit fiscale legaliteitsbeginsel is neergelegd in 
artikel 104 van de Grondwet: “Belastingen worden gehe-
ven uit kracht van een wet. Andere heffingen van het 
Rijk worden bij de wet geregeld.” 

Een wettelijke basis is ook onontbeerlijk bij heffingen, 
bijdragen of terugvorderingen op basis van het Unie-
recht. Deze moeten van een wettelijke basis worden 
voorzien ook al vloeit hun verschuldigdheid recht-
streeks voort uit het Unierecht. Een voorbeeld hiervan 
is te vinden in art. 7:3 van het Algemene Douanewet-
boek: “Onder de naam «rechten bij invoer» en «rechten 
bij uitvoer» worden belastingen geheven ter zake van 
de invoer respectievelijk de uitvoer van goederen over-
eenkomstig hetgeen dienaangaande is bepaald bij of 
krachtens het Koninkrijk verbindende verdragen en in al 
hun onderdelen verbindende besluiten van bij zodanige 
verdragen opgerichte volkenrechtelijke organisaties.” In 
de wetsgeschiedenis is deze bepaling als volgt toege-
licht: “Ingevolge artikel 104 van de Grondwet worden 
belastingen van het Rijk geheven uit kracht van een 
wet. Andere heffingen van het Rijk worden bij de wet 
geregeld. Met artikel 7:3 wordt aan deze verplichting 
voldaan.”10

Denk hier bijvoorbeeld aan invoerheffingen die volgen 
uit het Douanewetboek van de Unie.11 Hoewel deze hef-
fingen voortvloeien uit een rechtstreeks toepasselijke 
verordening12, is een wettelijke legitimatie klaarblijke-
lijk onontbeerlijk. 

Een ander voorbeeld betreft staatssteun die op grond 
van het Unierecht teruggevorderd moet worden. De  

onontbeerlijke wettelijke basis van deze terugvordering 
is te vinden in de Wet terugvordering staatssteun.13 

Wellicht het meest relevant voor de onderhavige situa-
tie is de in de Btw-richtlijn voorgeschreven heffing van 
btw; in Nederland met de Wet OB 1968 van de vereiste 
wettelijke basis voorzien. 

“Aftrekbeperking vereist 
wettelijke basis”

Het fiscale legaliteitsbeginsel komt echter ook buiten 
Nederland voor. Het Hof van Justitie onderkent zelfs 
een algemeen rechtsbeginsel dat deel uitmaakt van de 
Unierechtsorde en spreekt van een beginsel dat voort-
vloeit uit de constitutionele tradities die de lidstaten 
gemeen hebben. Volgens A-G Sharpston is in dit ver-
band algemeen aanvaard dat een belasting in beginsel 
vastgesteld moet worden “in een juridisch bindende 
handeling van algemene strekking die door de wetgever 
is aangenomen en naar behoren is bekendgemaakt.”14 

Voor de heffing van omzetbelasting in Nederland 
houdt het fiscale legaliteitsbeginsel in dat een uit het 
Unierecht voortvloeiende aftrekbeperking niet leidt 
tot het vervallen van een uit de Wet OB 1968 voort-
vloeiend recht op aftrek. De Hoge Raad bevestigde dit 
in BNB 2007/96.15 De wet bleek in deze zaak niet in 
overeenstemming te zijn met de betreffende richtlijn-
bepalingen, maar dit kon belanghebbende niet worden 
tegengeworpen. In een dergelijke situatie is het aan de 
Nederlandse wetgever om de belastingwet alsnog in 
overeenstemming te brengen met het Unierecht. 

De Hoge Raad sprak zich in deze casus uit over een af-
trekrecht met betrekking tot non-EU-financiële presta-
ties. Op basis van de Wet OB 1968 bestond in de speci-
fieke situatie recht op aftrek aangezien sprake was van 
kosten voor prestaties door een financiële instelling aan 
afnemers buiten de EU. De betreffende financiële instel-
ling was echter zelf ook buiten de EU gevestigd. Dit 
maakte voor toepassing van de wettelijke regeling geen 
verschil, maar op grond van de toepasselijke richtlijnbe-

10 Kamerstukken II 2005/06, 30580, nr. 3, p. 125.

11  Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement 

en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het 

douanewetboek van de Unie. 

12 Zoals bedoeld in art. 288 VWEU.

13  Wet van 21 februari 2018, houdende regels voor de terugvor-

dering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun), 

Stb. 2018, 75. 

14  Concl. A-G Sharpston van 6 december 2018, C-566/17 

(Zwi zek Gmin), punt 93. 

15 HR 15 december 2006, 41344, BNB 2007/96. 
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1 februari 2020 een recht op aftrek bij vrijgestelde finan-
ciële- en verzekeringsdiensten aan afnemers die geves-
tigd zijn in het VK. Het VK is immers vanaf die datum 
geen lid van de Unie meer.

In Nederland moeten belastingen een wettelijke basis 
hebben. Dit fiscale legaliteitsbeginsel is neergelegd 
in art. 104 van de Grondwet: “Belastingen worden 
geheven uit kracht van een wet. Andere heffingen van 
het Rijk worden bij de wet geregeld.” Dit geldt ook
onverkort voor heffingen, bijdragen of terugvorderin-
gen die al dan niet rechtstreeks voortvloeien uit het 
Unierecht.

Het is de bedoeling van het terugtrekkingsakkoord dat 
het VK gedurende de overgangsperiode als lidstaat be-
handeld wordt. Voor de btw houdt dat onder meer in
dat een met het uittreden van het VK ontstaan recht 
op aftrek teruggenomen moet worden. Een dergelijke 
belastingheffing vereist echter een wettelijke basis.
Deze wettelijke basis ontbreekt. Zowel de AWR als de 
Wet OB 1968 bevatten geen verwijzing naar de status 
van het VK, enig terugtrekkingsakkoord of enige over-
gangsregeling. Belastingplichtigen mogen hierdoor bij 
het bepalen van hun btw-positie uitgaan van de wette-
lijke regeling en de feitelijke situatie; het VK is per 
1 februari 2020 een derde land.

Met het achterwege laten van een wettelijke regeling 
heeft Nederland in ieder geval op btw-gebied niet vol-
daan aan de verplichting om de volle werking van het
terugtrekkingsakkoord in de eigen nationale rechtsorde 
te borgen.

palingen was een recht op teruggaaf dan uitgesloten.16

De belastingplichtige mocht zich niettemin beroepen op
de aftrekregeling die voortvloeide uit de wet en hoefde 
zich niets gelegen te laten liggen aan andersluidende 
richtlijnbepalingen. 

Naar onze mening is het voorgaande vergelijkbaar met 
het huidige recht op aftrek voor financiële- en verzeke-
ringsprestaties aan afnemers in het VK. Voor belasting-
plichtigen geldt het recht op aftrek zoals dat in de wet 
geregeld is. Dat het wellicht de bedoeling van het terug-
trekkingsakkoord is dat geen recht op aftrek bestaat,
kan belastingplichtigen niet worden tegengeworpen. Het
had namelijk op de weg van de belastingwetgever gele-
gen om deze aftrekbeperking van een wettelijke basis te
voorzien.17 Nu een dergelijke voorziening achterwege is
gebleven, prevaleert de wettelijke regeling en de reali-
teit van het VK als derde land. Aldus beschouwd bestaat 
vanaf 1 februari 2020 een recht op aftrek voor kosten
voor vrijgestelde financiële- en verzekeringsactiviteiten 
aan afnemers in het VK. 

5 Conclusie

Hoe men het ook wendt of keert, op grond van de tekst 
van art. 15 lid 2 sub c van de Wet OB 1968 bestaat per

16 HR 15 december 2006, 41344, BNB 2007/96: r.o. 3.3.3.

177 Bijvoorbeeld door in de Wet OB 1968 op te nemen dat gedu -

rende de overgangsperiode van het terugtrekkingsakkoord het 

VK voor toepassing van de wet wordt aangemerkt als lidstaat 

van de EU.


