Wet OB: obstacle runs, bijkomende prestatie
Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 14 februari 2018, nr. 2018-0000022929, tegen Hof
Arnhem-Leeuwarden 21 november 2017, nr. 17/00405, ECLI:NL:GHARL:2017:10125.
Inhoudsindicatie uitspraak Hof op rechtspraak.nl:
Omzetbelasting. Organisator van obstacle runs. Verstrekking wedstrijdshirts en drankmunten.
Bijkomende prestatie?
De staatssecretaris van Financiën trekt zijn beroep in cassatie in. Ter toelichting merkt
hij het volgende op:
Bij de beoordeling door het Hof of sprake is van één of meer te onderscheiden diensten voor de
btw, geeft het Hof in de onderhavige uitspraak geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting uit te
gaan. De beoordeling door het Hof dat de verstrekking van het wedstrijdshirt en het
drankenmuntje voor de deelnemers geen doelen op zich zijn maar bijkomende elementen vormen
bij de (hoofd)prestatie van het gelegenheid geven tot sportbeoefening, is sterk verweven met
waarderingen van feitelijke aard.
Voorts acht ik het oordeel van het Hof dat gegeven de eenheid van prestatie, waarvan het
kenmerkende element (hoofdelement) — vanuit de modale consument bezien - het gelegenheid
geven tot sportbeoefening is, deze prestatie onder het verlaagde tarief valt, in lijn met het arrest
HvJ EU 18 januari 2018, C-463/16 (Stadion Amsterdam).
Onder de voormelde omstandigheden valt van het instellen van beroep in cassatie dan ook geen
succes te verwachten.
Ter voorkoming van misverstanden wil ik er nog nadrukkelijk op wijzen dat het voormelde onverlet
laat, dat het verstrekken van alcoholhoudende dranken in het kader van restaurantdiensten e.d.
als bedoeld in post b12 van Tabel I bij de Wet OB is uitgezonderd van toepassing van het verlaagd
tarief. Die specifieke uitzondering is immers toegelaten c.q. voorzien in post 12bis) van bijlage III
bij de Btw-richtlijn 2006/112/EG.
In dat verband kan o.a. worden verwezen naar Hof ‘s-Hertogenbosch van 20 juli 2017, nr.
16/03803, ECLI:NL:GHSHE:2017:3304, van 14 december 2017, nr. 16/03807,
ECLI:NL:GHSHE:2017:5774, Hof Arnhem-Leeuwarden van 30 januari 2018, nr. 16/01382,
ECLI:NL:GHARL;2018:948 en Rechtbank Gelderland van 11 oktober 2016, nr. 15/7381,
ECLI:NL:RBGEL:2016:5305.

