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ARREST VAN RET HOF (Vijfde kamer)

12 mel 2016

,,Prejudiciele verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde Richtlijn
2006/1 1 2/EG — Artikelen 2, lid 1, onder c), en 9, lid 1 — Belastingplichtigen —

Economische activiteiten — Begrip — Leerlingenvervoer”

In zaak C-520/14,

betreffende een verzoek om een prejudiciele beslissing krachtens artikel 267
VWEU, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 7 november
2014, ingekomen bij het Hof op 18 november 2014, in de procedure

Gemeente Borsele

tegen

Staatssecretaris van Financien

en

Staatssecretaris van Financien

tegen

Gemeente Borsele,

wijst

HET HOF (Vijide karner),

samengesteld als volgi: J. L. da Cruz Vilaça, kamerpresident, F. Biltgen, A. Borg
Barthet (rapporteur), E. Levits en M. Berger, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: M. Ferreira, hoofdadnìinistrateur,
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eiieri de sinkken en ia de wrechi,iiiing up 26 iiuvcmher 2015.

p dcl up ilL’ opmerk in pen van:

— de enicenle Borsele, vertegenwoordigd door D. l3os cii A.T.M. Joore-van
Zanten, helastiiigadviseurs,

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. Bulterman, M. Gijzen
en M. Noort als gernachtigden,

— de regering van bet Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door V. Kaye
en S. Simmons als gemachtigden, bijgestaan door R. Hill, barrister,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door L. Lozano Palacios en
G. Wils als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 23 december
2015.

het navolgende

Arrest

Net verzoek om een prejudiciele beslissing betreft de uitlegging van de
artikelen 2, lid 1, onder c) en 9, lid 1, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van
28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1; hierna: ,,btw-richtlijn”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de gemeente Borsele
en de Staatssecretaris van Financien over bet door die gemeente opgeëiste reclil op
aftrek van de helasting over de Loegevoegde waarde (hierna: ,,hlw”).

Toepasselijke bepalingen

Unierechi

3 Artikel 2, lid 1, onder c), van de btw-richtlijn bepaalt dat aan Nw zijn
onderworpen:

,,de diensten die binnen bet grondgebied van een lidstaat door een als zodanig
handelende bejastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht”.

4 Artikel 9, lid 1, van deze richtlijn luidi als volgt:
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,.AIs helasi ingpl iclil ige’ wurdi heschuuwd ccii ictler die. 0(3 niigeaclil \k elke
pluaLs. tellsiaiidig ecu econuiuische aclivileil verricht, ougeaclit bet oogmerk ol
bet resti It nat v a ii die act lvii ci L.

Als ,economische activiteit’ worden beschouwd, aile werkzaamheden van eerifabrikant, handelaar of dienstverrichter, met inbegrip van de winning vandelfstoffen, de landhouw en de uitoefening van vrije of daarmede gelijkgesteldeberoepen. Als economische activiteit wordt in het bijzonder beschouwd deexploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam opbrengstuit te verkrijgen.”

5 Artikel 13, lid 1, van voornoemde richtlijn bepaalt:

,,De staat, de regio’s, de gewesten, de provincies, de gemeenten en de anderepubliekrechtelijke lichamen worden niet als belastingpIichtigen aangemerkt voorde werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten, ook niet indienzij voor die werkzaambeden of handelingen rechten, heffingen, bijdragen ofretributics innen.

Wanneer dew lichamen evenwel zodanige werkzaamheden of handelingenverrichten, moeten zij daarvoor als helastingplichtige worden aangemerkt, indien
een behandeling als niet-belastingplichtige tot een verstoring van de mededinging
van enige betekenis zou leiden.

De publiekrechtelijke lichainen worden in elk geval als belastingplichtigebeschouwd voor de in bijiage I genoemde werkzaamheden, voor zover deze nietvan onbeduidende omvang zijn.”

6 Onder bet opschrift ,,Lijst van werkzaamheden bedoeld in artikel 13, lid 1, derdealinea” wordt in bijiage I bij diezelfde richtlijn onder punt 5 het,,personenvervoer” genoemd.

7 Artikel 73 van de btw-richtlijn hepaalt:

,,Voor andere goederenleveringen en diensten dan die hedoeld in de artikelen 74tot en met 77 omvat de rnaatstaf van hefling alles wat de leverancier ofdienstverrichter voor deze handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moetverkrijgen van de zijde van de afnemer of van een derde, met inbegrip vansubsidies die rechtstreeks met de prijs van deze handelingen verband houden.”

Nederlands reclzt

S Onder bet opschrift ,,Kosten van leerlingenvervoer” bepaalt artikel 4 van de Wet
op het primair onderwijs:

,,I. Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethoudersaan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag hekostiging
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van de door hurgeiticesrer en werhouders iuiotlzakelipk Ic auliren ‘ervnerski’sren.
Dc geiiieenieraad slelt daartoe ccii nadere regeliiig vast, Hid inaehrneiiiing van herhepanide in tie volgunde leden.

I...]

4. IDe regeling houdt rekening met de van ouders redeuijkerwijs te vergen inzet
en voorziet erin dat bet vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling
passend is. De regeling bepaalt op welke wijze burgemeester en wethouders ter
zake advies van deskundigen inwinnen.

5. De regeling bepaalt dat de kosten worden vergoed van vervoer over de
afstand tussen de woning van de leerling en

a) de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke basisschool of, indien een
leerling op het onderwijs van een speciale school voor basisonderwijs is
aangewezen, de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale
school voor basisonderwijs,

b) een andere basisschool of speciale school voor basisonderwijs, indien bet
vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou
brengen dan bet vervoer naar de basisschool onderscheidenlijk speciale
school voor basisonderwijs, bedoeld onder a, en de ouders met bet vervoer
naar die andere school instemmen,

c) de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor
basisonderwijs in bet samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de
leerling afkomstig is, indien de ouders met bet vervoer naar die speciale
school voor basisonderwijs instemmen, of

d) een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder c bedoelde
sanienwerkingsverband, indien het vervoer tmar die school voor degemeente minder kosten met zich iou brengen dan het vervoer naar de
speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder c, en de ouders met het
vervoer naar die andere school instemmen.

I.. .1

7. IDe regeling kan ten aanzien van ouders wier inkomen tezamen meetbedraagt dan [...j 17 700 EUR] bepalen dat slechts hekostiging wordt verstrekr.voor zover de kosten van vervoer de kosten van bet openba.ar vervoer over de doorde gemeenteraad op grond van het achtste lid vastgestelde afstand te boven gaan,welke afstand ten hoogste 6 kilometer bedraagt. Bij de berekening van betinkomen worth uitgegaan van bet inkomen in bet tweede kalenderjaarvoorafgaand aan bet kalenderjaar wuarin bet schooljaar waarvoor hekostigingwordt gevraagd, begint. De kosten van bet openbaar vervoer, bedoeld in de eerstevoizin, hetreffen de kosten van openbaar vervoer die op grond van tie zone-
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iiideliiig in tie iegeling die is gebaseerd arlikel 27. cersle lid, van do Wet
persuiidnvervoer, \our do alsiand redeliikerwiis zouden worden geiiiaakt,mgeaclii do aanwei.i hcid van openhaur vervoer ol bet daudwerkel ij K gehruik
ervaLli. Ingeval toepassing worth gegeven awn bel tiende lid voori.iet tic regeli ng ineon overeetikoinstig do derde volzin herekeride finaneiele hijdrage van do otiders.
Hot hedrag, bedoeld in do eerste voizin, wordi met ingang van I januari 1999
aarliiks aangepast aan de wijziging die hot indexeijfer van de regelingslonen vanvoiwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van bet voorafgaande jaar,en afgerond op ten veelvoud van [...j 450 [FUR]. Het aangepaste bedrag treedt inde plaats van bet in de eerste volzin bedoelde bedrag.

8. De regeling kan bepalen dat geen aanspraak op bekostiging bestaat op grondvan de afstand Eussen de voor de leerling toegankelijke school en de woning vande leerling, gemeten langs de kortste, voor de leerling voldoende hegaanhare enveilige weg.

10. De regeling kan bepalen dat de gemeente, in plaats van bekostiging in geldIc geven, bet vervoer verzorgi. of doet verzorgen.

I. De regeling kan voor leerlingen voor wie de afstand bedoeld in bet vijfdelid, meer bedraagt dan 20 kilometer, bepalen dat do hoogie van de bekostigingathankelijk is van de finaneiele draagkracht van de ouders, of dat bet vervoer datde gerneente verzorgt of dod verzorgen geschiedt tegen ten van de tinancieledraagkracht van de ouders afhankelijke bijdrage tot ten hoogste bet bedrag van dekosten van bet vervoer van de deshetreffende leerling. In dat geval hevat deregeling tevens voorschriften omtrent de hepaling van do financiele draagkrachtvan do ouders. De cerste voizin is niet van toepassing voor een leerling van tenspeciale school voor hasisonderwijs voor wie geldt dat do afstand tot dedichtstbijzijnde openhare of hijzondere speciale school voor hasisonderwijs meerdan 20 kilometer hedraagt.

9 Krachtens arlikel 4, lid 1, van de Wet op tie expertisecenira ,jhoudtJ jdje regeling[...] rekening met de vail ouders redelijkerwijs te vergen inzet en voorziet zij] cnndat bet vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leenling passend is, metdien verstande dat your leerlingen die voortgezot speciaal onderwijs volgen geidtdat zij slechis aanspraak op hekostiging van vervoerskosten kunnen maken indienzij wegens bun handicap op ander vervoer dan openhaar vervoer zijn aangewezen,dan wel vanwege bun handicap niet zelfstandig van openhaar vervoer gebruikkunnen maken”.

10 De Verordening leenlingenvervoer gemeente Borsele 2008, bepaalt met name dat:
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— tnw LraecLen uieI ecu alsiand van minder dan 6 kiIo,iieicr geen bekosliging\‘an hel leerl ingenvervuer p!aalsvindi,

voor trajectea met een aistand ussen 6 en 20 kilometer betleerlingenvervoer wurdi verricht tegen hetaling, door de ouders van betvervoerde kind, van ecu vaste bijdrage, waarvan de hoogte is gesteld op dekosten van het openhaar vervoer over ecu afstand van 6 kilometer,

— voor trajecten meL een afstand van meer dan 20 kilometer hetleerlingenvervoer wordt verricht tegen betaling van een bijdrage die nietmeet kan bedragen dan de kostprijs van dat vervoer, berekend per gezin,waarbij rekening wordt gehouden met de financiële draaglcracht van deouders, aan de hand van bet gecoi-rigeerde verzamelinkonien van de oudersin de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.

Hoofdgeding en prejudicië)e vragen

ii De gemeente Borsele maakt voor bet vervoer van leerlingen die daarvoor inaanmerking komen, gebruik van de diensten van vervoersondernerningen.Daarvoor heeft zij in 2008 een bedrag betaald van 458 231 EUR, inclusief htw.

12 Ongeveer een derde van de ouders van leerlingen die gebruikmaken van hetleerlingenvervoer heeft overeenkomstig de bepalingen van de Verordeningleerlingenvervoer gemeente Borsele 2008 bijdragen betaald, waarvan het totalebedrag 13 958 EUR heliep, wat overeenkwam met 3 % van hetgeen de gemeentehad betaald voor de financiering van het leerlingenvervoer. Ret versehil werd doordeze gemeente uit de algemene middelen gefinancierd.

13 De geineente Borsele heeft zich tegenover de belastingdienst op het standpuntgesteld dat zij met betrekking tot de verrichting van leerlingenvervoersdienstentegen betaling van bijdragen, onderworpen is aan de betaling van Nw en bijgevolgvan deze betaling af kan trekken de htw die win haar in rekening is gehracht doorde vervoerders. Dit bezwaar werd afgewezen op de grond dat deze gemeente geenprestaties onder hezwarende titel en mitsdien geen economiscbe activiteit verrichi.
14 In een beschiklcing van I juli 2009 heeft de beiastingdienst de hoogte van het your2008 door het btw-compensatiefonds aan de gemeente Borsele verschuldigdebedrag vastgesteld, dat echter niet het hedrag omvatle van de door de vervoerdersaan die gemeente in rekening gehrachte btw.

15 De gemeente Borsele heeft tegen die beschikking beroep ingesteld hij deRechtbank ‘s-Gravenhage. Dit beroep werd bij uitspraak van 29 december 2010ongegrond verklaard. De gemeente Borsele is van deze uitspraak in hager heroepgekomen bij het Gerechtshof ‘s-Gravenhage, dat laatstgenoemde uitspraak,evenals de beschikkingen van de belastingdienst, bij uitspraak van 20 april 2012heeft vernietigd. De gemeente Borsele en de Staatssecretaris van Financien
1-6
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hehheii tegen tie uitspraak van liet (iereuliisliol ‘s—Graveiihage ells ccii aF,undeulijk
cassatieherocp ingesleld hij tie Huge Rand tier Nederlanden.

I (i In die oinstandighedeii heck tie Huge Ruad de hehandeling van tie zuik gesehustcii bet Hof verzochl om cen prcjudieiële heslissing over de volgende vragen:

,,I) Dienen de unikelen 2, lid 1, aunhef en letter c, en 9, lid 1, van ide htw—
jrichtlijn [...j aldus te worden uitgeiegd dat een gemeente tact betrekking totbet leerlingenvervuer, ingevolge een regeling als in dit arrest is onmchreven,
in zoverre ais belastingplichiige in de zin van deze richtlijn moet worden
aangeinerkt?

2) Dient voor bet beantwoorden van deze vraag de regeling als geheel in
aanmerking te worden genomen, of dient deze beoordeling plaats te vinden
voor elke vervoersprestatie afzonderlijk?

3) Zo dit laatste bet geval is, dient dan onderscheid te worden gemaakt
naargelang sprake is van vervoer van leerlingen over respectievelijk eenaIstand tussen 6 en 20 kilometer en over een afstand van meer dan 20kilometer?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

17 Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9,lid 1, van de btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een territoriaaloverheidslichaam dat, in omstandigheden als die in bet hoofdgeding, eenleeriingenvervoersdienst verricht, handelt in de hoedanigheid van,,belastingplichtige” en derhalve onderworpen is aan de btw.

18 Volgens artikel 9, lid 1, eersle alinea, van de htw-richtlijn wordt als,,helastingplichtige” heschouwd eenieder tile, op oiigeachi welke plaats,zelfstandig een econoinische activiteit verrichi, ongeachi het oogmerk of hetresultaat van die activiteit.

19 Teneinde vast te stellen o1 binnen de context van bet hoofdgeding, een territoriaaloverheidslichaani handelt als heiastingplichtige, dient derhalve te worden hepaaldof dat overheidslichaam een economisehe activiteit uitoefent in de tin van de btwrichtlijn.

20 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat artikel 9, lid 1, tweede alinea, van dierichtlijn bepaalt dat als ,,eeononiische activiteit” worden heschouwd, ailewerkzaarnheden van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter, met inhegrip vande winning van delfstoffen, tie landbouw en tie uitoefcning van vrije of daarmedegelijkgeste!de beroepen.
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2 I d’i)aI% de advneaat—generaal Iieefl opgeiiierki in puni 32 van haar conelusie. is vicen eeonoiiiisehc aciii cit iii tie iiii vail inwiioeiiide he1iaiiiiig enkel sprakewanneer ccii aetivileit lot ge.vtilg heel dat ccii van de helasthare leilen ais hedoeldin art ike) 2 vai tie hi w— ri cliii ijn / idi voordoel

22 In casu mod dus, om a kunnen hepalen of het door eeii gemeenle verzorgdeLeerlingenvervoer, in onistantligheden als die in bet hoofdgeding, eeneconomisehe activiteit vomit in de zin van artikel 9, lid 1, tweede alinea, van dierichtlijn, in de eerste plaats worden vastgesteld of, binnen bet kader van deorganisatie van dat leerlingenvervoer, deze geineente een dienst heeft verricht inde zin van artikel 2, lid 1, under c), van voornoemde richtiijn.

23 Aangezien de door de verwijzende rechter in zijn prejudicieei verzoek verstrektegegevens de conclusie wettigen dat in bet hoofdgeding duidelijk sprake is van eendienstverrichting, moet worden nagegaan of deze dienst kan worden aangemerktals door voornoemde gemeente te zijn verricht onder bezwarende titel, zoalsartikel 2, lid 1, onder c), van de htw-richtlijn dit vereist.

24 Dienaangaamde zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak een dienst enkel,,onder bezwarende thel” in de zin van artikel 2, lid 1, onder c), van de btwrichtlijn wordt verricht en dus enkel helastbaar is, wanneer tussen de verrichter ende ontvanger van de dienst cen reehtsbetrekking hestaat waarbij over en weerprestaties worden uitgewisseld, en de door de dienstverrichter onivangenvergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verleendedienst (zie met name arresten van 3 maart 1994, Tolsma, C-16/93, EU:C:1994:80,punt 14; 5juni 1997, SDC, C-2/95, EU:C:1997:278, punt 45, en 2ójuni 2003,MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/O1, FU:C:2003:377, punt 47).

25 In casu moet worden geconstateerd dat de ouderlijke hijdrage aan de kosten vanbet leerlingenvervoer niet wordt berekend aan de hand van de werkelijke kostenvan de verrichte diensten. Het hedrag van deze ouderlijke hidrage is iiumers nietgekoppeld aan bet dagelijks afgelegde aantal kilometers, noch aan de kostprijs pertrajcct voor eWe vervoerde Ieerling, noch aim de liequentie van de trajecten.
26 FIet felt dat cen econotnische handeling wordt uitgevoerd tegen een hogere of eenlagere prijs dan de kostprijs is evenwel niet relevant your de kwaiificatie van eenhandeling ais een ,,handeling onder bezwarende cud”. DiE laaiste begripveronderstelt namelijk enkel dat er een rechtstreeks verhand hestaat tussen degoederenlevering of dienstverrichting enerzijds, en een werkelijk door dehelastingplichtige onivangen tegenprestatie anderzijds (zie in die zin arresten van8 maart 1988, Apple and Pear Development Council, 102/86, EU:C:i988:120,punt 12, en 2Ojanuari 2005, Hotel Scandic (iâsahiick, C-412/03, EU:C:2005:47,punt 22).

27 Derhaive wettigt het felt dat ongeveer een derde van de ouders van vervoerdeleerlingen een hijdrage aan bet leerlingenvervoer beeR helaald, de conelusic dat de
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gemeenie Bursele cen dieiisi jiecil vemehi under heiwarende tilel, in de un vanarlikel 2, hd I, under ii, an tie hiw—rIeIiiIiin,

28 in de iweede IiIaaL inuet, zoals de advocaat—generual heeft opgcinerkt in tiepuilLeli 49 en 50 van huar conelusie, worden gepreciseerd dat het len dat er sprakeis van ecu under hczwarende (ltd verrichie diensi in de zin van voornoerndehepaling, niet volstaal urn vast Ic stellen dat er sprake is van ecu economischeactiviteit in de zin van artikel 9, lid 1, van de htw-richtlijn.

29 Dienaangaande volgt uit de rechtspraak van het Hof dat, om vast te stellen of eendienstverrichting is verricht tegen vergoedirig, zodat zij moet worden aangemerktals ecu ,,economische activiteit” (zie in die zin arrest van 26 maart 1987,Commissie/Nederland, 235/85. EU:C:1987:161, punt 15), aIle omstandighedenwaaronder zij plaatsvindt moeten worden onderzocht (z.ie in die zin arrest van26 september 1996, Enkler, C-230/94, EU:C:1996:352, punt 27).

30 Het vergelijken van de omstandigheden waarin de betrokkene de betrokken dienstverricht, met die waarin dit type econornisehe activiteit in de regel wordt verricht,kan dus een van de methoden zijn waarmee kan worden bepaald of dedeshetreffende activiteit cen economisehe activiteit vormt (zie naar analogie arrestvan 26 september 1996, Enkler, C230l94, EU:C: 1996:352, punt 28).

31 Ook andere elementen, zoals met name de onivang van de clientele en het hedragvan de opbrengsten, kunnen bij dat onderzoek, Lezamen met andere factoren, inaanmerking worden genomen (zie naar analogie, arrest van 26 september 1996,Enkler, C-230/94, EU:C:1996:352, punt 29).

32 Hoewel bet uiteindelijk de tauk van de nationale rechier is om alieomstandigheden van de in bet hoofdgeding nan de orde zijnde zaak te heourdelen,is he! Hof, dat de nationale rechter nuttige antwoorden dient te verschaffen,bevoegd on op basis van het dossier van die zaak en van de ontvangensehrifielijke en inundelinge opnierkingen aanwijzingen te geven die deverwijzende rechtcr in staal stellen uitspraak te doen in bet concrete, bij hemaanhangige geschi).

33 In dat verhand moet enerzijds worden opgemerkt dat de gemeente Borsele via dehijdragen die zij ontvangt slechts een gering dccl van de geinaakte kostenterugkrijgt. Dc in bet. hoofdgeding aan de orde zijnde hijdragen zijn immers nietdour elke gebruiker verschuldigd en worden maar dour een derde van hen hetaald,zodat het hedrag erwin siechts 3 % van de totale vervoerskosten dekt, waarbij betverschil uil de algemene middelen word! gefinancierd. Een dergelijk verschiltussen de aan het functioneren van de aangeboden diensten verhonden kosten ende als tegenprestatie daarvoor onivangen bedragen, geeft aan dat de ouderlijkebijdrage veeleer moet worden gelijkgesteld aan een heffing dan aan eenvergoeding (zie naar analogie arrest van 29 oktober 2009, Commissie/Finland,C-246108, EIJ:C:2009:671, punt 50).
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i e ii tie rgo I k e a y iii awl rio boo Ii Lol go vol g ii a I or gee ii i-eec I vu rhand hes I nalILissoll hel helnalde boding en do verrichie diensL. Hijgevnlg is hut verhand tusselido dnor voL)mnc)eIlldo geinee:iie verstrekte vervoersdiciist cii tie door do ouders te
betalen tegenwaarde niel rechtstreeks van aard, zoals vereisi is om dozetegenwuarde te kunnen aanrnerken als een tegenprestutie die cen vergoeding yourdie dienst vorrnt en orn die dienst Ic kurinen aanrnerken ais een econoniischeactiviteit in de zin van artikel 9, lid 1, van de btw-richtlijn (zie naar analogie arrestvan 29 oktober 2009, Commissie/Finland, C-246/08, EU:C:2009;671, punt 51).

35 Anderzijds moet worden opgemerkt dat de omstandigheden waarin de in bethoofdgeding aan de orde zijnde dienst wordt verricht, verschillen van die waarinde aetiviteiten van personenvervoer in de regel worden verricht, daar de gemeenteBorsele, zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 64 van haarconclusie, geen prestaties aanbiedt op de algemene markt van personenvervoer,maar veeleer de ontvanger en eindverbruiker is van vervoersdiensten die zijaankoopt bij de vervoersondernemingen waarmee zij onderhandelt, welkediensten zij de ouders ter beschikking stelt in bet kader van haar activiteit vanopenbare dienstverlening.

36 Uit at bet voorgaande volgt, dat op de door de verwijzende rechter gestelde vragenmoet worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, van de btw-ricbtlijn aldus moetworden uitgelegd dat een territoriaal overheidslichaam dat, in omstandigheden alsdie in bet hoofdgeding, een leerlingenvervoersdienst verricht, geen economischeactiviteit uitoefent en derhalve niet de hoedanigheid van belastingplichtige heeft.

Kosten

37 Ten aanzien van de partijen in bet hoofdgeding is de procedure ais een aidaargerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie overde kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun
oj)iIlerkingeII bij bet Hof gernaakle kosten kornen niet voor vergoeding inaanmerking.

1— 10



(l\ll i.\fl)iflRSi I \ %l \l%Sl (1(11 \klS I l’\\(II \

He! Hni ( Vijkle kaincu) verkIau voii ieclii:

Artikcl 9, lid I, van richtlljn 2096/I 12/EG van de Raad van 2S november2006 betruffende bet gemeenschappelijke stelsel van belasting over detoegevoegde waurde, itmet aldus worden uitgelegd dat ten territnriaaloverheidslichaam dat, in onistandigheden als die in bet houfdgeding, tenleerlingenvervoersdienst verricht, geen economische activiteit nitoefent enderhalve niet de hoedanigheid van belastingplichtige heeft.

Da Cruz Vilaça Biltgen Borg Barthet

Levits
Berger

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxenthurg op 12 mei 2016.

Dc griflier De president van de Vijfde kamer

A. Calol Liscobar J. L. da Cruz Vilaça
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