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Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUE nr. 85/04 

21 oktober 2004 

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-8/03 

Bank Brussel Lambert NV (BBL) / Belgische Staat 

DE ACTIVITEIT VAN BELEGGINGSVENNOOTSCHAPPEN MET 

VERANDERLIJK KAPITAAL IS EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT DIE HUN DE 

HOEDANIGHEID VAN BTW-PLICHTIGE VERLEENT 

De aan hen verstrekte diensten van beheer en raadgeving zijn belastbaar krachtens de in de 

staat waar de BEVEK’s hun zetel hebben, geldende wetgeving. De diensten die een in België 

gevestigde bank voor rekening van in Luxemburg gevestigde BEVEKS verricht, zijn derhalve 

aan het Luxemburgse recht onderworpen. 

De in België gevestigde Bank Brussel Lambert NV (�BBL�) heeft aan in Luxemburg 

gevestigde beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (�BEVEK�s�) diensten van 

bijstand, informatieverstrekking en raadgeving verleend, waarvoor zij geen belasting over de 

toegevoegde waarde heeft voldaan omdat zij meende dat deze diensten in het Groothertogdom 

Luxemburg hadden plaatsgevonden en de BEVEK's daar niet als BTW-plichtig werden 

aangemerkt. 

Van oordeel dat volgens de Belgische wettelijke regeling een vrijstelling niet mogelijk was en 

dat de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd, bepalend was voor de berekening van de 

BTW, gelastte de Belgische fiscus BBL de BTW over het tijdvak van 1993 tot en met 1997 te 

betalen (voor een totaal bedrag van ongeveer 140 000 000 euro, te weten 45 491 373,03 euro 



verschuldigde BTW, 90 982 746,07 euro als geldboete tegen het tarief van 200 % en 

1 819 654,49 euro moratoire interessen). 

Volgens BBL is deze uitlegging in strijd met de bepalingen van de Zesde BTW-richtlijn.1 Zij 

heeft derhalve tegen deze invordering beroep ingesteld bij de Rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel, die zich tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft gewend om 

te vernemen of in een andere lidstaat gevestigde BEVEK�s BTW-plichtig zijn en derhalve 

waar de aan hen verleende diensten moeten worden geacht te zijn verricht. 

Om te beginnen bevestigt het Hof dat BEVEK's krachtens het gemeenschapsrecht de 

hoedanigheid van belastingplichtige hebben, aangezien hun activiteit, die verder gaat dan 

het enkele verwerven en verkopen van waardepapieren, een economische activiteit is. 

Bijgevolg vallen BEVEK's binnen de werkingssfeer van het gemeenschappelijk BTW-stelsel 

van de Zesde BTW-richtlijn. 

Het Hof preciseert dat daaruit volgt dat de plaats waar diensten aan in een andere lidstaat 

dan die van de dienstverrichter gevestigde BEVEK's worden verleend, de plaats is waar 

deze BEVEK’s de zetel van hun bedrijfsuitoefening hebben gevestigd. De richtlijn 

voorziet immers niet alleen in het beginsel dat de plaats waar diensten worden verricht, de 

plaats is waar de dienstverrichter is gevestigd, maar ook in uitzonderingen, zoals onder meer 

die volgens welke de plaats van aan in de Gemeenschap doch buiten het land van de 

dienstverrichter gevestigde ontvangers van diensten van raadgeving en van bank- en 

financiële verrichtingen, de plaats is waar de ontvanger de zetel van zijn bedrijfsuitoefening 

heeft gevestigd. 

 

                                                 
1 Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen 
der lidstaten inzake omzetbelasting 



 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: FR, EN, DE, EL, IT, NL 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 

van het Hof (http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl) vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
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