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De diensten van assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen zijn vrijgesteld van
BTW. Hof Leeuwarden heeft recent beslist dat deze BTW-vrijstelling niet van toepassing is
als een verzekeringstussenpersoon zijn werkzaamheden verricht vanuit een eigen
management-BV voor een of meer – al dan niet verbonden – assurantiekantoren. De BV
stelt haar directeur ter beschikking voor het verrichten van assurantiediensten, en die
terbeschikkingstelling is een BTW-belaste prestatie.

Jan Opzeker was assurantiemakelaar. Hij was directeur-enig aandeelhouder van BV X en via die BV
had hij een belang van 50% in BV Y. Die BV had op haar beurt alle aandelen in BV Z. BV Z
exploiteerde een assurantiebemiddelingsbedrijf; zij beschikte over de daarvoor vereiste
AFM-vergunning. BV X had met BV Y en BV Z een overeenkomst gesloten om assurantiediensten te
verrichten, te weten het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van verzekeringen en het
verstrekken van hypothecaire financieringen, én de uitoefening van het volmachtbedrijf. Die
werkzaamheden werden namens BV X verricht door Jan Opzeker. Hij beschikte over de
deskundigheid en voldeed aan alle diploma-eisen om die werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Die
wettelijke deskundigheid was cruciaal voor BV Z: zonder Opzeker had zij geen AFM-vergunning en
geen inschrijving in het register Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) kunnen krijgen.
BV X declareerde jaarlijks € 125.000 bij BV Z voor de
door Opzeker verrichte werkzaamheden. De BV stelde
dat die vergoeding BTW-vrij was, omdat zij
assurantiebemiddelingsdiensten verrichte. De
inspecteur was het daar niet mee eens: hij stelde dat
er sprake was van het uitlenen van personeel en
legde BV X een naheffingsaanslag BTW op. 
In de daaropvolgende procedure stelde Hof
Leeuwarden de inspecteur in het gelijk. 
De prestaties die BV X verrichte krachtens de
overeenkomst die zij met BV Z had gesloten, werden
gekenmerkt door het ter beschikking stellen van haar
directeur aan BV Z . Dat was het dragende element
van die overeenkomst, en niet het verrichten van
assurantiediensten. Daar deed niet aan af dat
Opzeker krachtens de overeenkomst tussen beide BV’s werkzaamheden als
verzekeringstussenpersoon verrichtte. Het Hof handhaafde de naheffingsaanslag.

Commentaar
Deze uitspraak maakt duidelijk dat het indirect, via een managementovereenkomst verrichten van
op zich BTW-vrijgestelde prestaties, tot gevolg heeft dat de BTW-vrijstelling niet langer van
toepassing is. De management-BV stelt haar directeur ter beschikking, en uitlenen van personeel is
BTW belast. Dat de ter beschikking gestelde directeur werkzaamheden verricht die – op zich – 
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kwalificeren voor een BTW-vrijstelling heeft niet tot gevolg dat de managementvergoeding in die
vrijstelling kan delen. Vrije beroepers die BTW-vrijgestelde prestaties vanuit een
managementstructuur (gaan) verrichten, worden daardoor 19% duurder. Een uitspraak om rekening
mee te houden! 
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