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VOORWOORD

In deze bundel brengt een groot aantal schrijvers een eresaluut bij het
emeritaat van Arie Rijkers als hoogleraar aan het Fiscaal Instituut Tilburg
van Tilburg University.

In de wetenschappelijke carrière van Arie Rijkers springt er een drietal
elementen uit: zijn liefde voor de inkomstenbelasting, zijn onafhankelijk
denkerschap los van modieuze trends en zijn bijna Duitse Gründlichkeit. Hij
heeft in de ruim 32 jaar dat hij aan het Fiscaal Instituut verbonden is
geweest veel publicaties op het terrein van de inkomstenbelasting het licht
doen zien, waarbij de aandacht met name was gericht op winst uit
onderneming, winst uit aanmerkelijk belang en de terbeschikkingstellings-
regeling. Dat zijn ook de onderwerpen waarin hij heeft gedoceerd. Zijn
onafhankelijke geest leidde ertoe dat hij het debat niet schuwde. Dat kwam
o.a. tot uitdrukking in zijn intreerede uit 1991 getiteld “Naar een propor-
tioneel inkomstenbelastingtarief in de 21e eeuw”. Dat hij tegen de tijdgeest
van het draagkracht-leidt-tot-een-progressief-tarief-denken in toen al
aandacht vroeg voor een vlaktaks is een illustratie van zijn onafhankelijke
geest.

Zijn Gründlichkeit brengt mee dat hij tot in de diepste details afdaalt om te
onderzoeken of zijn conclusies consistent zijn. Zo heeft hij zich voor de
Vereniging voor Belastingwetenschap sterk gemaakt voor wat hij een
‘vermogensmutatieheffing’ noemt en deze heffing tot in detail uitgewerkt.
Als Arie iets doet, doet hij het goed. Er is geen gulden middenweg. Dat is
vanuit wetenschappelijk perspectief zeer te prijzen en heeft vele mooie
publicaties opgeleverd.

Via zijn colleges heeft Arie decennialang hele generaties studenten opge-
leid, waarbij hij het niveau dat hij voor zichzelf nastreeft ook aan hen
oplegde. Dat was voor de studenten niet altijd even gemakkelijk maar heeft
wel tot gevolg dat de Tilburgse studenten hebben geleerd om in concepten
te denken en over de grenzen van het belastingrecht te kijken. Velen die
met hem hebben gewerkt of door hem zijn opgeleid hebben een bijdrage
geleverd aan deze afscheidsbundel. Geheel in de traditie van het FIT
passend is de bundel kernachtig de “Rijkersbundel” genoemd, waarbij
direct voor eenieder duidelijk is ter ere van wie de bijdragen zijn geschre-
ven. Wij zijn alle auteurs zeer erkentelijk voor hun bijdragen.
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Het is slecht voorstelbaar dat Arie straks niet meer dagelijks op het Fiscaal
Instituut zal rondlopen. We hopen van harte (en hebben daar ook wel
vertrouwen in) dat hij zijn energie en denkkracht niet alleen op zijn tuin en
het aquarelleren zal richten maar zal blijven werken aan het hem zo
dierbare belastingrecht. Met name wat betreft de relatie van fiscalisten
tot (gewone) economen c.q. de fiscaliteit tot de economie heeft Arie (met
anderen) iets in gang gezet dat om afronding vraagt. We hopen van harte
dat hij zelf de drijvende kracht achter die afronding zal kunnen en willen
zijn. Als dat zo is dan wensen we hem natuurlijk die gelukkige uren in zijn
tuin en orangerie ook van harte toe!

Van der Geld

Van Vijfeijken
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PROF. MR. DRS. H.P.A.M. VAN ARENDONK1

Belastingheffing van
vermogensmutaties in een
breder perspectief

1. Inleiding

Begin jaren zeventig ontmoetten wij elkaar als studenten aan de fiscaal-
economische opleiding van de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg.
Arie Rijkers, Rob van Boom en ik waren jaargenoten en tijdens de kandi-
daatsperiode, thans bachelor geheten, hadden wij het plan opgevat om
naast fiscale economie ook fiscaal recht te gaan studeren. Gezamenlijk
begonnen wij aan de rechtenopleiding. Helaas gaven Arie Rijkers en Rob
van Boom al na een jaar op en richtten zij zich volledig op de fiscaal-
economische opleiding. Uit de verdere carrière van Arie Rijkers blijkt
duidelijk dat fiscale economie hem het beste ligt. Al die jaren hebben wij
contact onderhouden en er is een drietal momenten geweest dat wij in
wetenschappelijk opzicht zeer intensief hebben samengewerkt. De eerste
keer is dat geweest in het kader van de Commissie ter bestudering van de
mogelijkheid van belastingheffing over vermogensmutaties, waarvan Arie
Rijkers voorzitter was en ik lid. Daarna voor het EATLP congres te Keulen
van 12-14 juni 2003 waar het onderwerp ‘The notion of income from
capital’ was en Peter Essers en Arie Rijkers de algemeen rapporteurs
waren 2 en daarna in het project Evaluatie Wet IB 2001, waarin de fiscale
wetenschap op unieke wijze heeft samengewerkt met als prachtig eind-
resultaat het boek ‘Vijf jaar Wet IB 2001’, onder redactie van Arie Rijkers en
Henk Vording.3

In deze bijdrage zal ik teruggrijpen naar de Commissie ter bestudering
van de mogelijkheid van belastingheffing over vermogensmutaties,4

1. Emeritus Hoogleraar Belastingrecht Eurasmus Univeristeit Rotterdam
2. Peter Essers en Arie Rijkers (eds.), The notion of income from capital, EATLP Interna-

tional tax series volume 1, IBFD Amsterdam 2005. Mijn bijdrage daarin chapter IV:
Fixed amount taxation with respect to income from capital in personal income
taxation.

3. A. C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001 Deventer: Kluwer 2006. Dit was
een initiatief van de Leidse afdeling belastingrecht en het Fiscaal Instituut Tilburg.

4. Deze commissie is geïnstalleerd op 18 januari 1996 en heeft in het voorjaar van 1998
haar rapport Inkomstenbelasting over vermogensmutaties uitgebracht. Dit rapport is
besproken in de vereniging op 16 juni 1998, zie Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap no. 208 waarin ook de debatbijdragen zijn opgenomen.
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verder te noemen Commissie IB over vermogensmutaties, en vervolgens
bepaalde ontwikkelingen van de afgelopen vijftien jaar aan de orde stellen.

2. De Commissie IB over vermogensmutaties

De commissie heeft in hoofdstuk 4 en 5 aandacht besteed aan het
draagkrachtbeginsel. Onder draagkracht wordt verstaan koopkracht, de
capaciteit om te betalen (ability to pay). De commissie neemt bij haar
beschouwingen over een verdergaande subjectivering van de inkomsten-
belasting dit draagkrachtbeginsel als uitgangspunt. Dit beginsel is het beste
verdelingsprincipe dat het belastingtheoretisch denken tot nu toe heeft
opgeleverd en als uitwerking van het gelijkheidsbeginsel raakt het on-
middellijk aan de wortels van onze rechtsstaat.

Als het gaat om de invulling van de belastinggrondslag staat centraal de
mutatie van de betalingscapaciteit in een bepaald jaar tegen de achter-
grond van de meting van deze capaciteit gedurende het leven of de
levensduur van het belastingsubject. De door de commissie verdedigde
vermogensmutatieheffing dient daarom geïntegreerd te worden in de
inkomstenbelasting.

De commissie meent dat niet het moment van vermogensaanwas het
heffingsmoment moet zijn, maar het moment waarop de vermogenswinst
wordt gerealiseerd. Op dat moment is de waardemutatie verteerbaar. De
vermogensaanwas van een eigen woning is op dat moment niet verteer-
baar, maar wel als de eigen woning vervreemd wordt. Elke vervreemding,
waaronder ook begrepen de overgang onder algemene titel en de overgang
krachtens erfrecht, is een belastbaar feit en naar dat moment dient de
vermogensmutatie bepaald te worden. In geval van emigratie geldt een
fictieve vervreemding. De commissie is van oordeel dat exitheffingen
passen in de systematiek van een draagkrachtheffing. In bepaalde situaties
dient een doorschuifregeling te worden toegepast, zoals bij overgang van
vermogen naar de langstlevende echtgenoot en bij verkoop van een eigen
woning gevolg door aankoop van een nieuwe eigen woning. Vermogens-
verliezen dienen analytisch verrekend te worden, d.w.z. uitsluitend verre-
kend te worden met vermogensrendement, maar uiterlijk bij overlijden
dienen nog niet verrekende vermogensverliezen op synthetische wijze in
aanmerking genomen te worden. De commissie vindt dat het tabeltarief
toegepast dient te worden, maar voor aandelen zou het aanmerkelijkbe-
langtarief moeten gelden.

3. De Wet IB 2001

Tijdens de werkzaamheden van de commissie werd op 11 december 1997
de Verkenning Belastingen in de 21e eeuw uitgebracht door toenmalig
staatssecretaris Willem Vermeend. Daarin werd voor een geheel andere
weg gekozen als het gaat om de belastingheffing van vermogensmutaties.
In het rapport van de commissie is in paragraaf 4.9. de historie van de
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belastingheffing van vermogensmutaties besproken en daaruit blijkt steeds
dat verschillende kabinetten een vermogenswinstbelasting in Nederland
afwijzen en dat de Staten Generaal daarin steeds is meegegaan. Vermeend
koos daarom voor een geheel andere benadering. In navolging van de duale
inkomstenbelasting in de jaren negentig ingevoerd in de Scandinavische
landen kwam Vermeend met een analytische inkomstenbelasting uit-
gaande van een drietal boxen. In de derde box zou dan de belastingheffing
van vermogen plaatsvinden, de zgn. vermogensrendementsheffing. In de
Scandinavische landen was gekozen voor twee boxen, waar in de tweede
box de genoten inkomsten uit vermogen inclusief vermogenswinsten
tegen een lager tarief werden belast. Uitgegaan werd derhalve van het
reële stelsel. Dit vond Vermeend echter uitvoeringstechnisch veel te lastig
en waarschijnlijk ook niet politiek haalbaar. Hij koos daarom voor een
forfaitair systeem van 4% van het gemiddelde vermogen aan begin en einde
van het belastingjaar. Dit forfaitaire percentage was een lange-termijnge-
middelde, waar in de praktijk mee werd gewerkt o.a. door verzekeraars.
Onder deze 4% werden zowel de inkomsten als de vermogenswinsten
geacht begrepen te zijn.

Dit forfaitaire systeem is een fictie en staat ver af van de werkelijkheid.
In paragraaf 4.9.3. van het rapport concludeerde de commissie geen
voorstander te zijn van de vermogensrendementsheffing. Het forfaitaire
rendement is strijdig met het draagkrachtbeginsel. Een hoger rendement
dan 4% blijft onbelast, terwijl een lager rendement toch leidt tot een
belastingheffing naar 4%, waardoor in feite een veel zwaardere belasting-
druk ontstaat. Bij een rendement van 2% treedt een verdubbeling van de
belastingdruk op. Reële verliezen worden geheel buiten beschouwing
gelaten. Het tarief van 30%, oorspronkelijk voorstel was 25%, staat in
geen verhouding tot het tabeltarief van box 1. Alleen wanneer het gaat
om rendementen op aandelen waarover reeds vennootschapsbelasting is
geheven, is er goede reden voor een dergelijk tarief, maar niet in andere
situaties.

4. Vijf jaar Wet IB 2001 en daarna

Hierna zal ik ingaan op de evaluatie van de Wet IB 2001 zoals uitgevoerd
door de fiscale wetenschap in 2006 en daarbij zullen aan de orde komen de
verschillende boxen voor zover relevant voor deze bijdrage.

Box 1
Aangezien ten aanzien van winst uit onderneming en resultaat uit overige
werkzaamheden, behoudens de afschaffing van bijzondere tarieven, geen
wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden laat ik dit verder buiten
beschouwing. Wel relevant is natuurlijk de terbeschikkingstellingsregeling
(tbs-regeling), omdat anders dan in box 3 nu met de werkelijk gereali-
seerde vermogenswinsten rekening wordt gehouden.

3
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In hoofdstuk 21 hebben E.J.W. Heithuis en M.H.C. Ruijschop de
tbs-regeling geëvalueerd. Zij hebben begrip voor een dergelijke regeling
vanwege het tegengaan van boxarbitrage, maar zijn van mening dat de
regeling tot de echte arbitragegevallen beperkt moet blijven. Verder zijn
zij van mening dat de tbs-regeling beter in een afzonderlijke afdeling
in box 1 kanworden ondergebracht, omdat de tbs-regelingen niets van doen
hebben met het begrip ‘werkzaamheid’. Van een meerwaardecreatie boven
normaal vermogensbeheer is bij de tbs-regelingen geen sprake. Bovendien
biedt dit de wetgever de mogelijkheid om daar regelingen onder te
brengen die beter zijn toegesneden op de aard van de tbs-activiteiten.

Met ingang van 1 januari 2009 is aan de bron resultaat uit overige
werkzaamheden een nieuwe categorie toegevoegd, namelijk het lucratief
belang (art. 3.92b Wet IB 2001). Omdat de voordelen uit het lucratief
belang normaliter niet in box 1 of 2 te belasten zouden zijn en de wetgever
belastingheffing in box 3 ontoereikend vond, is een specifieke regeling in
resultaat uit overige werkzaamheden opgenomen, terwijl van een werk-
zaamheid in de klassieke betekenis geen sprake is.5 In feite kan men deze
regeling zien als een vermogenswinstbelastingheffing. Als er een dergelijke
algemene regeling inzake vermogensbestanddelen in de wetgeving was
opgenomen had art. 3.92b Wet IB 2001 achterwege kunnen blijven.

Box 2
In hoofdstuk 25 heeft Arie Rijkers de aanmerkelijkbelangregeling geëvalu-
eerd. Hij constateert dat:

“(…) het boxenstelsel de a.b.regeling geen goed heeft gedaan. Sterker,
invoering van box 2 is een nutteloze exercitie geweest. Dat heeft het zicht
ontnomen op de aard van het a.b.regime. Daardoor zijn wezensvreemde
effecten ontstaan”.

Zijn voorstel is: laat box 2 vervallen en rangschik de grootaandeelhouder
onder box 1 of box 3 al naargelang de aard van de activiteiten van de
vennootschap.

In mijn bijdrage aan de Blokland-bundel6 heb ik reeds verdedigd dat
box 2 volledig geïntegreerd kan worden in box 1. Anders dan Arie Rijkers
ben ik van mening dat het niet uitmaakt welke activiteiten de vennoot-
schap uitoefent.

5. Zie A.J.M. Arends in H.P.A.M. van Arendonk, Wegwijs in de belastingheffing van
ondernemingen, Den Haag: SDU Uitgevers 2011, paragraaf 6.4.

6. H.P.A.M. van Arendonk, ‘Inkomen uit aanmerkelijk belang: toch maar even boxhop-
pen!’, in: I.J.J. Burgers en B. G. Zadelhoff (red.), Aan Blokland, Liber Amicorum, Den
Haag: Koninklijke Vermande 2002.
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Box 3
In hoofdstuk 26 van de evaluatie wordt door de auteurs7 aan het eind
geconcludeerd dat de vermogensrendementsheffing vijf jaar later ook een
dikke onvoldoende krijgt. Vanuit de draagkrachtgedachte gezien is de
vermogensrendementsheffing op al haar onderdelen innerlijk tegenstrijdig
met de belasting waarin zij is geplaatst. De geringe meeropbrengst van het
nieuwe systeemwijst er volgens de auteurs op dat het systeem de vroegere
constructeurs juist accommodeert. Ook de vermogensrendementsheffing
moet gericht zijn op rechtvaardigheid, maar de vormgeving heeft in het
teken gestaan van een chronische (over)accentuering van uitvoeringsbe-
ginselen als doelmatigheid, eenvoud en stabiele belastingopbrengsten.

5. Belastingheffing van vermogensmutaties in breder
perspectief

5.1. Inleiding

Wanneer wij het hebben over belastingheffing van vermogensmutaties
wordt dat of geplaatst in het kader van de inkomstenbelasting of van een
zelfstandige vermogenswinstbelasting. Naar mijn overtuiging moet een
dergelijke belastingheffing echter worden beschouwd in samenhang met
de heffingen van de Successiewet. In het verleden is er wel degelijk
aandacht geweest voor deze samenhang. Een voorbeeld daarvan is de
belastingheffing van stakingswinst bij overlijden. Normaliter werd toenter-
tijd de stakingswinst belast naar 45% bijzonder tarief, maar bij overlijden
gold in de inkomstenbelasting het 20% tarief. De reden daarvoor was dat op
dat moment over de stakingswinst minus 20% inkomstenbelasting ook nog
successiebelasting geheven werd. Ook bij inkoop van eigen aandelen gold
toen onder voorwaarden een tarief van 45%, maar als deze inkoop van
eigen aandelen plaatsvond na overlijden van de aandeelhouder om met de
opbrengst de successierechten te kunnen voldoen dan werd een 20% tarief
gehanteerd. De wetgever had dus wel oog voor de op het moment van
overlijden optredende economische dubbele druk.8

Met de Wet IB 2001 veranderde de situatie. De bijzondere tarieven van
45% en 20% verdwenen. In box 1 geldt in alle gevallen de progressieve
tariefstructuur en in box 2 wordt altijd het 25% tarief gehanteerd voor
zowel reguliere als vervreemdingsvoordelen.

Dit betekent dat er sinds 2001 een geheel andere situatie is ontstaan.

7. S.M. H. Dusarduijn en J.L.M. Gribnau, ‘Vermogensrendementsheffing’, in: A.C. Rijkers
en H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Deventer: Kluwer 2006,

8. Zie hierover H.P.A.M. van Arendonk, Inkoop van eigen aandelen, Deventer: Kluwer
1992, par. 4.4.
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5.2. Een vergelijking van de belastingdruk bij overlijden

In het navolgende gaan wij een vergelijking maken tussen een bedrijfspand
(ondernemingsvermogen) met een stakingswinst bij overlijden van
€ 500.000 en een eigen woning met een vermogenswinst bij overlijden
van € 500.0009 in geval van overgang van ouder naar kind.
1. Situatie anno 2000:

Inkomstenbelasting Successiewet

Bedrijfspand 20% IB:100.00010 500.000 - 100.000 = 400.000
Vrijgesteld is 25%
Belast is 300.000
Successierecht 35.345

IB: 0 Successierecht 71.91511

2. Situatie anno 2001:

Inkomstenbelasting Successiewet

Bedrijfspand 52% IB: 260.000 500.000 - 260.000=240.000
25% vrijgesteld
Belast 180.000
Successierecht 17.345

Woning IB: 0 Successierecht 71.915

3. Situatie anno 2013:

Inkomstenbelasting Successiewet

Bedrijfspand 52% en 14% MKB-vrijstelling
500.000 – 70.000 =
430.000 x 52%= 223.600

500.000 – 223.600 + 276.400
Erfbelasting 0 vanwege de BOF

Woning IB: 0 Erfbelasting 88.174

9. In de vergelijking heb ik belastingvrije sommen/heffingskortingen en vrijstellingen
SW buiten beschouwing gelaten.

10. In geval van gebruik maken van een doorschuiffaciliteit wordt in de jaren daarna al
naar gelang de lagere afschrijvingen de doorgeschoven inkomstenbelastingclaim
ingehaald.

11. Onder voorwaarden kan ex art. 21, lid 4 Successiewet uitgegaan worden van een 60%
waarde, het successierecht bedraagt dan 35.345. Dat geldt ook voor de situatie anno
2001. Deze waarderingsregel geldt in 2013 niet meer.
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Gecombineerde druk van inkomstenbelasting en successierecht/erfbelasting

Bedrijfspand Eigen woning

2000 135.345 : 27,07% 71.915 : 14,38%12

2001 277.345 : 55,47% 71.915 : 14,38%

2013 223.600 : 44,72% 88.174 : 17,63%

Enerzijds heeft er wat betreft het bedrijfspand een verschuiving plaats-
gevonden qua faciliëring van de inkomstenbelasting naar de Successiewet,
anderzijds zien we grote verschillen tussen voor de invoering van de Wet
IB 2001 en daarna, maar ook grote verschillen tussen de vermogensbe-
standdelen al naar gelang het fiscale etiket dat er aan gehangen is.

5.3. Zijn deze verschillen in belastingdruk te rechtvaardigen?

De gang van zaken met betrekking tot de faciliteit in de Successiewet is een
bijzondere. Oorspronkelijk had de wetgever in 1998 een faciliteit in de
Invorderingswet13 opgenomen, maar in 2002 is de faciliteit in de Succes-
siewet terecht gekomen.14 In oorsprong was het nog een bescheiden
vrijstelling, maar in een rap tempo is daarna de vrijstelling aanzienlijk
verhoogd (1998: 25%, in 2002 naar 30%, in 2005 naar 60%, in 2007 naar 75%
en sinds 2010 is de eerste € 1.000.00015 geheel vrijgesteld van erfbelasting
en het meerdere voor 83%. In de literatuur worden vraagtekens gezet bij
deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Van Vijfeiken vraagt zich met name af of
deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit nog wel de toets van het gelijkheidsbe-
ginsel kan doorstaan.16

De Haan komt in haar proefschrift tot de conclusie dat de wetgever bij
de vaststelling van het kwalificerende en niet-kwalificerende vermogen
voor de bedrijfsopvolgingsregeling de beoordelingsruimte niet heeft over-
schreden die hem toekomt bij de bepaling van welke gevallen als gelijk
kunnen worden beschouwd en wat als rechtvaardiging kan dienen voor
ongelijke behandeling van gelijke gevallen.17 Hoogeveen meent daarente-
gen dat deze faciliteit in strijd is met art. 1. Grondwet, omdat een afdoende
motivering voor de vrijstelling ontbreekt.18

12. In geval van de 60% waardering pand € 35.345 : 7,07%.
13. Art. 26, lid 3 en 4 Invorderingswet 1990.
14. Art. 35b en 35c Successiewet 1956.
15. Na indexatie bedraagt in 2013 de vrijstelling € 1.028.132.
16. I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Wetsvoorstel 31930: gebrek aan visie’, WFR 2009/6829,

paragraaf 3.2. Zie ook W. Verstijnen, ‘Bedrijfsopvolging en afgezonderde particuliere
vermogens’, Maandblad Belastingbeschouwingen, juni 2009, paragraaf 1.

17. A. de Haan, Bedrijfsvermogen in de Successiewet en het gelijkheidsbeginsel, (diss.)
Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers 2007, p. 230.

18. M.J. Hoogeveen, De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving, (diss.), Den
Haag: SDU 2011, p. 500.

7

Belastingheffing van vermogensmutaties in een breder perspectief



Recentelijk is er veel ophef ontstaan omdat de rechtbank Breda in een
uitspraak het beroep op het gelijkheidsbeginsel van belanghebbende X
heeft gehonoreerd19 De erflater was in 2003 opgehouden met zijn onder-
neming. Hij overleed in 2007 en de verkrijger X verkreeg gronden die hij
sinds 2004 pachtte, machines en een boerderij, maar dit alles vormde geen
ondernemingsvermogen meer. X werd de toepassing van de bedrijfsop-
volgingsfaciliteit, in 2007 75%, geweigerd. De rechtbank is van oordeel dat
met de verruiming van de faciliteit in 2005 de aan de wetgever toe-
komende wide margin of appreciation is overschreden en dat voor de
hierdoor ontstane ongelijke behandeling van gelijke gevallen geen objec-
tieve en redelijke rechtvaardiging bestaat, zodat sprake is van een onaan-
vaardbare discriminatie als bedoeld in art. 26 IVBPR respectievelijk artikel
14 EVRM. Eerder had de rechtbank Arnhem geoordeeld dat er geen sprake
was van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel20 In een andere zaak voor
de rechtbank Oost-Nederland is recentelijk ook het beroep op het gelijk-
heidsbeginsel verworpen.21

De uitspraak van de rechtbank Breda heeft tot veel reacties geleid, met
name ook in de landelijke pers.22 Dit werd versterkt door het feit dat de
plaatsvervangend rechter prof. Van Vijfeiken eerder een duidelijk standpunt
inzake deze vrijstelling had ingenomen en men vond dat dit geluid sterk
doorklonk in deze uitspraak. Echter als een meervoudige kamer uitspraak
doet is de uitspraak toe te schrijven aan drie rechters in gezamenlijkheid en is
toerekening aan een van de rechters stemmingmakerij.23

Gribnau schrijft hierover in zijn intreerede24 dat met deze uitspraak de
rechtbank tracht de legitimiteit van het belastingrecht en het vertrouwen
van burgers daarin te herstellen. Hieruit leid ik af dat Gribnau van mening
is dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een discriminerende regeling is. Hij
verwacht echter gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad dat deze
uitspraak in cassatie geen stand zal houden. Gribnau vraagt zich wel af
of het de bedoeling is dat de faciliteit nu een grotere werking gaat krijgen

19. Rechtbank Breda, 13 juli 2012, nr. AWB 11/5509, V-N2012/43.20 en NTFR 2012/1997 m.n.
van Schoenmaker.

20. Rechtbank Arnhem 25 maart 2010, nr. AWB 09/1750, LJN BX 0548, idem Hof Arnhem
in hoger beroep, 22 maart 2011, nr. 10/00194, V-N 2011/23.1.3. De Hoge Raad heeft het
cassatieberoep vervolgens afgedaan met art. 81 wet RO (HR 9 december 2011, V-N
2012/6.4).

21. Rechtbank Oost-Nederland 29 januari 2013, nr.AWB 12/5955.
22. In de fiscale literatuur zijn de reacties beperkt, zie P.G.H. Albert, ‘Gelijk zijn, gelijk

hebben en gelijk krijgen’, WFR 2012/6969 en B.M.E.M. Schols, ‘Van Breda tot Karsl-
ruhe, Gelijke successierechtelijke ongelijkheid?’ WFR 2013/6985, waar een vergelij-
king wordt gemaakt met de Duitse rechtspraak inzake het gelijkheidsbeginsel.

23. De pers is steeds meer geneigd tot stemmingmakerij, zie hierover Frank Hendriks,
Emoties versus democratie, NRC Handelsblad 4 januari 2013 en zijn boek Democratie
onder vuur. Over de uitdaging van de stemmingendemocratie, Amsterdam: Van Gennep
2012.

24. J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen, Den Haag: Boom fiscale uitgevers
2013, paragraaf 3.18. 4 en 3.18.5.

8

van Arendonk



dan de wetgever bedoeld heeft, met andere woorden moet het rechtsher-
stel inhouden dat ook niet ondernemers recht krijgen op de faciliteit. De
koninklijke weg zou toch zijn dat de wetgever de faciliteit gaat afschaffen.

Stubbé is eveneens van mening dat de onderbouwing van de vrijstelling
niet sterk is en de omvang zeker buitenproportioneel. De oplossing zou
moeten zijn een regeling van uitstel van betaling, waardoor hetzelfde doel
bereikt wordt en van een ongelijke behandeling nauwelijks meer sprake is.
Ongeacht de uitspraak van de Hoge Raad verwacht hij een wetswijziging.25

De staatssecretaris van Financiën reageerde snel op de ingezonden
vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt van 7 augustus 2012 met een
brief van 22 augustus 2012.26 Daarin schrijft de staatssecretaris dat hij
tegen deze uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gaat en dat hij deze
uitspraak niet tot richtsnoer neemt voor het handelen van de belasting-
dienst, maar het arrest van de Hoge Raad van 9 december 2011, nr. 11/
02099. Hij blijft van mening dat er geen strijdigheid is met het discrimina-
tieverbod, ook niet na de laatste wijzigingen per 1-1-2010.

Hij heeft alle vertrouwen in de uitspraak in hoger beroep c.q. in cassatie
van de Hoge Raad en overweegt dan ook niet om de bedrijfsopvolgings-
regeling nu al te gaan aanpassen.

Het zou een beetje vreemd zijn als de staatssecretaris al op basis van
een rechtbankuitspraak de wet gaat aanpassen. In zo’n situatie moet
uiteindelijk de Hoge Raad er aan te pas komen om te oordelen of er al of
niet sprake is van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en dan is het aan
de wetgever om daarop te reageren.

De vraag is of dat nodig zal zijn. Op 18 april 2013 heeft Hof Den Bosch
uitspraak gedaan in het door de belastingdienst ingestelde hoger beroep
tegen de uitspraak van de rechtbank Breda.27 Na een beschrijving van de
wetsgeschiedenis van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit stelt het Hof voorop
dat de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid heeft en dat het oordeel
van de wetgever dient te worden geëerbiedigd,tenzij dat van redelijke
grond ontbloot is. Gezien art. 1 SW is er sprake van gelijke gevallen, omdat
successierecht wordt geheven van al wat krachtens erfrecht wordt ver-
kregen, met andere woorden voor de toepassing van art. 26 IVBPR/art. 14
EVRM is sprake van gelijke gevallen. De vraag is vervolgens of er sprake is
van een objectieve en redelijke rechtvaardiging om deze gelijke gevallen
anders te belasten. Het Hof is van oordeel dat uit de wetsgeschiedenis is op
te maken dat vanaf 2005, maar in ieder geval met ingang van 2007,
de waarborging van de continuïteit van een echte onderneming van
erflater voorop is komen te staan, ook in die gevallen waarin het betalen
van recht van successie niet stuit op betalingsproblemen. Dit is een
objectieve en redelijke rechtvaardiging. Vervolgens overweegt het Hof

25. J.P.M. Stubbé, ‘Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet discriminatoir?’ FBN
2013/4.

26. DGB/12/4747 U, V-N 2012/43.21.
27. Hof ’s-Hertogenbosch 18 april 2013, nr.12/00496, V-N 2013/19.25.
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dat de maatschappelijke betekenis van de continuïteit van een (echte)28

onderneming van erflater anders is dan de continuïteit van niet-onderne-
mingsvermogen van erflater. De continuïteit van een (echte) onderneming
van erflater is onder meer van belang voor behoud van de werkgelegen-
heid en economische diversiteit. Dit zijn overigens dezelfde woorden die
het Hof ook aangeeft bij de rechtvaardiging van de faciliteit van voor 2005.
De enige echte wijziging in 2007 is geweest de beperking van de faciliteit
tot materiële ondernemingen. En de reden daarvoor is geweest dat anders
de belastinguitgave, want daar gaat het om, te omvangrijk zou worden en
de belastingderving voor de schatkist te groot werd bevonden.

Vervolgens oordeelt het Hof dat de wetgever het evenredigheidsbegin-
sel niet geschonden heeft door de eis te stellen dat een (echte)onderne-
ming wordt verkregen en voortgezet en de voortzettingseis van vijf jaar.
Deze eisen zijn geschikt om de continuïteit van een (echte) onderneming te
waarborgen. Of dat zo is, is nog maar zeer de vraag, want als de verkrijger
een bedrijfsleider de onderneming laat runnen, dan blijft hij wel voor die
vijf jaar de ondernemer en na die periode kan hij vrij van successierecht/
erfbelasting de onderneming overdragen aan een derde.

Naar mijn mening hanteert het Hof hier een doelredenering. In feite
wordt aan de verkrijger van een materiële onderneming een fiscaal
privilege verleend, hetgeen in strijd is met art. 1 Grondwet. Overigens is
deze benadering van het Hof geheel in lijn met de jurisprudentie van de
Hoge Raad en ik begrijp de reactie van de staatssecretaris heel goed, want
uiteindelijk als belanghebbende nog de moed heeft in deze zaak in cassatie
te gaan zal de Hoge Raad niet anders oordelen dan het Hof heeft gedaan.

Zuiver redenerend vanuit de Successiewet acht ik echter de bedrijfsop-
volgingsfaciliteit in strijd met art. 1 Grondwet en is deze veel te ruime
vrijstelling disproportioneel.

Maar deze benadering alleen vanuit de Successiewet doet geen recht
aan de fiscale werkelijkheid bij overlijden van de ondernemer. Zoals
hiervoor al uiteengezet moet in deze situatie ook rekening worden ge-
houden met de verschuldigde inkomstenbelasting. Doordat de wetgever
bij overlijden van de ondernemer de fictie van een vervreemding heeft
geregeld ontstaat er op dat moment economisch dubbele belastingheffing.
Anders dan bij een overdracht tijdens leven is er nu wel sprake van een
cumulatie van Inkomstenbelasting en erfbelasting. Juist deze cumulatie
kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Maar tege-
lijkertijd moet er ook gekeken worden of en hoe ten aanzien van andere
vermogensbestanddelen bij overlijden dubbele belastingheffing optreedt.
En dan blijkt dat het evenwicht in het belastingstelsel ver te zoeken is en
dat vergeleken met bijvoorbeeld de eigen woningsituatie een wezenlijk
verschil in belastingheffing optreedt.

28. Waarom het Hof steeds het woord ‘echte’ tussen haakjes zet is mij een raadsel,
aangezien sinds 2010 de faciliteit alleen geldt als het om een materiële onderneming
gaat.
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Hier wreekt zich de onevenwichtigheid in de inkomstenbelasting ten
aanzien van de belastingheffing van vermogensmutaties. Het gaat daarbij
naar mijn mening niet alleen om de eigen woning van box 1, maar ook om
de in box 3 belaste vermogensbestanddelen. De wetgever kan wel roepen
dat in het 4% forfait mede begrepen is de belastingheffing van vermogens-
mutaties. Maar dit is pure theorie, die ver af staat van de werkelijkheid. De
rechtvaardigheid wordt hier op grove wijze geweld aangedaan en van een
proportionele belastingheffing is geen sprake.

De diversiteit van spaarders en beleggers in box 3 is dermate groot dat
het hanteren voor al deze spaarders/beleggers van hetzelfde forfait niet
juist is. Uit gegevens blijkt dat de grote vermogensbezitters hun aan het
begin van de financiële crisis opgelopen verliezen vijf jaar later al weer
ruimschoots hebben ingelopen. Dat kan niet gezegd worden van de kleine
spaarder/belegger. De crisis komt juist bij deze groep hard aan. Bovendien
worden zij nog extra benadeeld door de gang van zaken bij de banken. De
spaarrente op spaartegoeden is abnormaal laag, zodat voor hen na inflatie
een negatief rendement overblijft, maar zij toch nog jaarlijks 1,2% vermo-
gensrendementsheffing verschuldigd zijn. Voor beleggers zorgt de zorg-
plicht van banken er voor dat zij genoodzaakt zijn zelf te gaan beleggen,
waardoor hun kansen op een redelijk rendement afneemt. Daar bovenop
komt dat de overheid heeft bepaald dat met ingang van 1 januari 2013 voor
financiële diensten apart betaald dient te worden, hetgeen in de praktijk er
toe zal leiden dat de minder vermogenden het zelf maar moeten gaan
uitzoeken met alle risico’s van dien. Box 3 leidt er derhalve toe dat deze
box voor de meer vermogenden een pretbox is, ook al zullen zij deze 1,2%
belastingdruk ook nog te veel vinden en voor de minder vermogenden is
box 3 pure diefstal. In de discussie met Van den Tempel schreef Hofstra in
1979:29

“Indien er één rechtsgebied is waarop het beroemde woord van
Augustinus van toepassing is, dat zonder gerechtigheid de over-
heid niet anders is dan een grote roversbende (…), dan is het wel
het belastingrecht.”

6. Uitgeleide

De wetgever heeft de afgelopen decennia steeds meer vereenvoudiging als
Leitmotiv gekozen voor de fiscale wetgeving en rechtvaardigheid c.q. het
draagkrachtbeginsel links laten liggen. In bijzondere situaties, zoals de tbs-
regeling en de lucratief belangregeling wordt daarvan afgeweken en zien
wij ingewikkelde regelgeving tot stand komen die in de praktijk de nodige
uitvoeringsproblemen opleveren. Dit past overigens in het beeld van anti-
misbruikwetgeving.

29. H.J. Hofstra, ‘Over belastingbeginselen’, WFR 1979/5427.
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De grillige onevenwichtige behandeling van vermogenswinsten in de
inkomstenbelasting roept extra vragen op als we ook in de beschouwing
betrekken de erfbelasting bij overlijden. De zeer riante bedrijfsopvolgings-
faciliteit voor de IB-ondernemer en de aanmerkelijkbelanghouder in de
Successiewet is beoordeeld vanuit de erfbelasting strijdig met het gelijk-
heidsbeginsel en is zeker ook disproportioneel. Maar als wij deze faciliteit
beoordelen in samenhang met de inkomstenbelasting ontstaat er een
geheel ander beeld en wordt op deze wijze de economisch dubbele
belastingheffing bij overlijden voorkomen. Uit de voorbeelden blijkt dat
bij overlijden de gezamenlijke druk van de inkomstenbelasting en de
erfbelasting zeer onevenwichtig verdeeld is over de verschillende vermo-
gensbestanddelen. Hier wreekt zich het ontbreken van een algemene
vermogenswinstbelasting in de inkomstenbelasting. De wetgever had er
beter aan gedaan bij de totstandkoming van de Wet IB 2001 het rapport
“Inkomstenbelasting over vermogensmutaties” wel serieus te nemen.
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PROF. MR. G.J.M.E. DE BONT1

De economische realiteit

1. Inleiding

Op het moment dat ik student-assistent werd bij het Fiscaal Instituut
Tilburg was de legendarische hoogleraar Van Dijck net vertrokken en stond
Arie Rijkers (met enkele anderen) voor de uitdaging zijn opvolging gestalte
te geven. Hij deed dat door zichzelf te blijven en dicht bij de studenten te
staan. In een wilde bui verving Arie het meubilair op zijn kamer op de
Universiteit door gemakkelijke stoelen en een heus koeienvel op de grond.
De beslissing zijn eigen invulling aan het hoogleraarschap te geven werd
daarmee ook plastisch kenbaar gemaakt. Naar de jaarlijkse ‘lullepot’ aan
het einde van het vakgroepuitje die Arie schijnbaar achteloos te berde
bracht, werd door alle aanwezigen reikhalzend uitgekeken. Die combinatie
van een kritische levenshouding met een bijzonder gevoel voor humor is
tot het einde van zijn actieve carrière aanwezig gebleven en zal gedurende
zijn emeritaat ongetwijfeld blijven voortbestaan.

Zowel op het vlak van onderwijs als van onderzoek staat Arie Rijkers
bekend om de combinatie van gedegenheid met een flux de bouche. In dat
kader staan niet alleen zijn colleges mij bij, maar zeker ook zijn oratie over
de vlaktaks – zijn tijd ver vooruit – en zijn voordracht bij de Nederlandse
Federatie van Belastingadviseurs in 1996 met de prachtig allitererende titel
‘Rente, regels en realisme’. Ofschoon de wetsherziening in 2001 een groot
aantal manco’s in de belastingheffing van rente heeft weggenomen, heeft
Arie daarin een aantal standpunten ingenomen die zijn economische
inborst verraadt. Want ofschoon het Fiscaal Instituut Tilburg een smelt-
kroes vormt van fiscaal economen en fiscaal juristen en soms zelfs niet
duidelijk is bij welke faculteit een medewerker werkzaam is, de achter-
grond en bloedgroep van Arie is duidelijk een economische. Het ‘realisme’
uit zijn voordracht bij de Belastingadviseursdag in 1996 is dus een eco-
nomisch realisme. Arie zal zich afvragen: ‘is there any other realism than
economic realism’. Misschien heeft hij daarin wel gelijk. De vraag is echter
wat die economische realiteit betekent en of deze bepalend dient te zijn
voor rechtsvinding in het fiscale recht.

1. Hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en advo-
caat bij De Bont Advocaten.
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2. Zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie

Het belastingrecht loopt (terecht) niet aan de leiband van het burgerlijk
recht. Het staat de belastingrechter vrij begrippen uit het civiele recht
anders uit te leggen dan de betekenis die deze hebben in dat andere
rechtsgebied. Een overeenkomst die volgens de regels van het burgerlijk
recht rechtsgeldig tot stand is gekomen, kan tevens behoren tot het
feitencomplex dat voor de belastingheffing relevant is.

Dat de Belastingkamer (alsook de Burgerlijke kamer) niet afgaat op het
civiele etiket dat daarop door de contractanten werd geplakt, blijkt duide-
lijk uit het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2008, BNB 2009/56
waarin werd overwogen

“dat de juridische kwalificatie van een overeenkomst wordt
bepaald door de inhoud van die overeenkomst en niet door de
naam die partijen aan de overeenkomst hebben gegeven.”

Het gaat dus om de inhoud van de afspraken en niet om de titel die daaraan
wordt gegeven.

De inspecteur acht zich echter, gesteund door de Belastingkamer van de
Hoge Raad, nog vrijer in het interpreteren van hetgeen civielrechtelijk
wordt voorgeschoteld. In navolging van Geppaart2 heeft de Hoge Raad3

nader aangeduid wat onder een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie
dient te worden verstaan:

“Voor een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie, met als
consequentie daarvan andere fiscale gevolgen dan de contracte-
rende partijen op grond van de gekozen civielrechtelijke vorm
verwachtten, en daardoor veelal een hogere of lagere belasting-
heffing, kan plaats zijn indien de aan de gekozen rechtsvorm
verbonden fiscale gevolgen niet aanvaardbaar zijn gezien het
economische resultaat ervan en gelet op de strekking van de
belastingwet.”

Reeds uit deze overweging van de Hoge Raad blijkt dat met deze rechter-
lijke vrijheid de rechtszekerheid voor de belastingplichtige onder druk
komt te staan. De fiscale gevolgen wijken immers af van de heffing die hij
op grond van de civielrechtelijke constellatie mocht verwachten. In dat
verband is van bijzonder belang wat onder ‘het economisch resultaat’ dient
te worden verstaan. Het lijk zo te zijn dat het economisch resultaat een
vertaling is van de wirtschaftliche Betrachtungsweise die voor de fiscale
rechtsvinding in Duitsland een belangrijke rol heeft gespeeld en door de
dissertatie van Geppaart in de Nederlandse literatuur werd geïntroduceerd.

2. Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding, Amsterdam: FED 1965, p. 177 e.v.
3. HR 15 september 1999, BNB 2000/126.
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Ook Nieuwenhuizen4 wijst erop dat de Nederlandse tendens naar een
meer economische beschouwingswijze van het fiscale recht wordt ver-
klaard vanuit de in Duitsland ontwikkelde leer van de wirtschaftliche
Betrachtungsweise. Langereis5 stelt in zijn inaugurele rede echter al dat
die benadering “veel minder economisch georiënteerd was dan het begrip
aangeeft en veel meer een beoordeling inhoudt van hetgeen daadwerkelijk
is gebeurd.”

3. Rechtsvinding en de economische invalshoek

Over de relatie tussen de economische realiteit en fiscale rechtsvinding
heeft Rijkers in zijn rede van 19966 het volgende opgemerkt:

“Voor de toepassing van het belastingrecht domineert niet de
civiele vorm, maar de economische werkelijkheid. Die werkelijk-
heid wordt geduid naar haar betekenis voor de toepassing van
fiscale normen: de economische werkelijkheid wordt vertaald in
een fiscaal-relevante werkelijkheid. Soms kan deze fiscaal-
relevante werkelijkheid overeenstemmen met de gepresenteerde
civielrechtelijke vorm, omdat de belastingwet bewust aansluit bij
die vorm.”

Wat er exact dient te worden verstaan onder de ‘fiscale werkelijkheid’
wordt niet nader gedefinieerd. Rijkers stelt ter nadere toelichting dat de
“feiten en omstandigheden (…) dus overeen moeten stemmen met de
vorm.” Hij gaat echter verder in zijn opvatting en meent dat de feiten en
omstandigheden fiscaal ‘gedreven’ kunnen zijn, waardoor het zinvoller kan
zijn voor de fiscale rechtsvinding aan te sluiten bij de economische
werkelijkheid. Tegen het licht van zijn achtergrond is begrijpelijk dat
Rijkers zich afvraagt “of dit slaafse volgen van de civielrechtelijke vorm
wel doelmatig is voor de belastingheffing.” Mijns inziens bepleit hij
hiermee een grotere afstand van de door marktpartijen en dus belasting-
plichtigen manipuleerbare civiele constellatie. Hij antwoordt de door hem
opgeworpen vraag als volgt:7

“Men zal de vraag bevestigend moeten beantwoorden indien en
voor zover de civielrechtelijke vorm overeenstemt met een maat-
schappelijk-economische behoefte. Tot een negatief oordeel zal
men komen indien de civielrechtelijke vorm slechts ruimte biedt
om fiscale mogelijkheden uit te buiten. (…) Een gechargeerd

4. J.H.M. Nieuwenhuizen, Rechtsvinding en fiscale werkelijkheid,Deventer: Kluwer 2010,
p. 57.

5. Ch.J.Langereis, Fiscale werkelijkheid, Deventer: Deventer 1988, p. 14.
6. A.C. Rijkers, Rente, regels en realisme, Belastingadviseursdag, De Nederlandse federatie

van Belastingadviseurs, Deventer: FED 1996, p. 19.
7. A.C. Rijkers, a.w., p. 26.
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voorbeeld: A stelt aan B fl. 100.000 ter beschikking voor een
periode van 10 jaar. A ontvangt als rente een auto en ontvangt na
de, verder renteloze, 10-jaarsperiode de hoofdsom van fl. 100.000
terug. In feite koopt A, gegeven een rekenrente van 7%, een auto
van ca fl. 50.000 en verstrekt hij een 0%-lening van fl. 50.000. B,
de geldnemer, die onmiddellijk een vermogensbestanddeel in de
vorm van een auto moet leveren ter waarde van fl. 50.000, kan in
feite slechts over een bedrag van fl. 50.000 beschikken. Niet valt
in te zien waarom fiscaal een bedrag van fl. 100.000 als ‘hoofd-
som’ zou moeten worden aanvaard en de auto als (aftrekbare/
belaste) rente. Het fiscaal volgen van de civielrechtelijke vorm
lijkt met name in die gevallen overbodig waarin de geldgever bij
het sluiten van de overeenkomst een vermogensbestanddeel
ontvangt. Wat is er op tegen in die gevallen fiscaal de affaire te
behandelen als een koopovereenkomst voor het desbetreffende
vermogensbestanddeel en voor het overige de lening te behan-
delen als een 0%- of disagiolening.”

Mij past als niet-econoom bescheidenheid ten aanzien van de economische
duiding. Bij de redenering van Rijkers valt mij op het onderscheid dat hij –
vanuit een economische invalshoek –maakt tussen (vooruitbetaalde) rente
in natura en (vooruitbetaalde) rente in geldvorm. Telkens is sprake van een
vergoeding voor het ter beschikking stellen van een productiefactor, zodat
voor een verschillende fiscale behandeling mijns inziens vanuit een eco-
nomisch perspectief geen aanleiding lijkt te bestaan. Voorts leidt de fiscale
herkwalificatie van de civiele leningsovereenkomst tot een 0%-lening,
hetgeen mij strijdig voorkomt met de economische uitgangspunten dat
een productiefactor een opbrengst dient te genereren.

Zijn pleidooi is mijns inziens overtuigender als hij nader ingaat op het
fenomeen van de vooruitbetaalde rente als zodanig zonder onderscheid te
maken naar de aard van de rentevergoeding.8 Met Van Dijck9 constateert
hij een tegenstelling tussen de fiscale jurisprudentie en de economische
verklaring voor rente. Uit de rechtspraak maken zij op dat het antwoord op
de vraag op welk moment rente door een particulier wordt genoten of
betaald, uitsluitend wordt bepaald door hetgeen partijen zijn overeenge-
komen. Rijkers stelt pathetisch: “Hier wordt het woord werkelijkheid.” Dit
is interessant omdat hier de ‘feiten en omstandigheden’ van de casus de
economische realiteit ontlopen. Hij maakt dit onderscheid overtuigend
helder als volgt:

“Wanneer een geldnemer op een hoofdsom van fl. 100.000 een
bedrag van fl. 20.000 ‘vooruit betaalt’, beschikt hij slechts over
fl. 80.000 om te investeren. Slechts het rendement op een

8. A.C. Rijkers, a.w., p. 30.
9. J.E.A.M. van Dijck, Het genieten van inkomen, Deventer: FED 1996, p. 60.
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investeringsbedrag van fl. 80.000 zal de rente kunnen opleveren.
De ‘vooruitbetaalde rente’ is daarom economisch ondenkbaar.
Het bedrag van fl. 20.000 in het voorbeeld is een bedrag dat de
geldgever de geldnemer toeschuift en dat onmiddellijk door de
laatste naar de geldgever wordt teruggeschoven. Men moet dit
geschuif dus wegdenken, waardoor economisch een hoofdsom
van fl.100.000 ondenkbaar is. De werkelijke rente wordt door de
geldnemer betaald op het moment dat hij fl. 100.000 aflost.
Economisch is in het voorbeeld sprake van een geldlening van
fl. 80.000 met een rentebetaling van fl. 20.000 op het moment
van aflossing van de hoofdsom. Er is in feite sprake van een
disagiolening.”

Rijkers komt tot de conclusie dat het fenomeen ‘vooruitbetaalde rente’ vanuit
een economische benadering onbegrijpelijk is, hoewel het tot de fiscale
werkelijkheid is verheven. Dat het onbegrijpelijke niet ongewoon is in het
belastingrecht kan zijns inziens voortvloeien uit de aanvankelijke gedachte
“dat aansluiting bij de civielrechtelijke vormgeving vaak het gemakkelijkst is
voor de fiscale rechtspraktijk. Daar staat tegenover dat de civielrechtelijke
vormgeving een functie is van de fiscale mogelijkheden.”

Het zoeken van aansluiting bij de civielrechtelijke vormgeving zal naar
mijn overtuiging niet slechts voortvloeien uit gemakzucht. Deze aanslui-
ting dient de rechtszekerheid en vormt ook uit dien hoofde als uitgangs-
punt voor de rechtsvinding een duidelijk en belangwekkend doel. Rijkers
heeft echter volledig gelijk als hij constateert dat de civielrechtelijke
vormgeving tot op bepaalde hoogte door de (belastingplichtige) actoren
kan worden gedicteerd in het licht van de gewenste fiscale gevolgen.

Deze uitgebreide en naar ik meen interessante uiteenzetting van Rijkers
over de duiding van feiten volgens een werkelijk economisch-wetenschap-
pelijke benadering gaat mijns inziens voor de fiscale rechtsvinding te ver.
Hetgeen door partijen is beoogd, wordt daarbij (nagenoeg) geheel losgelaten.

4. ’Economisch resultaat’ als tombola

Van een inbreuk op de rechtszekerheid is geen sprake ingeval van een
schijnhandeling. In dergelijke gevallen is beslissend of de betrokkenen zich
daadwerkelijk jegens elkaar verbonden hebben conform hetgeen is opge-
nomen in de overeenkomst en dienovereenkomstig hebben gehandeld. De
Hoge Raad10 gaf daarbij aan dat van belang is:

“wat de werkelijke bedoeling is geweest van de betrokken
partijen (..), zoals die bedoeling mede kan worden afgeleid uit
de naar buiten blijkende omstandigheden van het geval.”

10. HR 9 juni 2006, BNB 2006/285.
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Ook bij toepassing van fraus legis is de inbreuk op de rechtszekerheid
acceptabel, nu daarvan slechts sprake kan zijn indien door de inspecteur
aannemelijk wordt gemaakt dat de uitgevoerde transacties plaatsvonden
met als doelstelling de belastingheffing te ontgaan. Als een belastingplich-
tige ervoor kiest de (mooiste) bloempjes bij het ravijn te willen plukken,
weet hij dat hij een risico neemt. Een beroep op rechtszekerheid komt hem
verminderd toe. De jurisprudentie omtrent het ‘American Land Program ’11

is wat dat betreft tekenend. Er wordt grond aangekocht met een lening.
Door afstand te doen van de grond is ook de lening verdwenen. Van enige
economische interesse in de vastgoedontwikkeling (if any) was geen
sprake. Het ging de belastingplichtige om de fiscale aftrekbaarheid van
de rente die gepaard ging met de lening. De Hoge Raad stelt met het Hof
vast dat “van de grond naar objectieve maatstaven gemeten geen positieve
opbrengsten konden worden verwacht” en dat de lening hoogstwaar-
schijnlijk niet zal worden afgelost, maar zal worden ‘opgelost’ door afstand
te doen van de grond. In dergelijke gevallen is helder dat het ontgaans-
motief gecombineerd met de vermelde vaststellingen leiden tot het oor-
deel dat het onderwerpelijke samenstel van overeenkomsten in
werkelijkheid niet een overeenkomst van geldlening omvatte en dat van
aftrekbare rente geen sprake is.

Buiten de gevallen van wetsontduiking en schijnhandelingen laat
rechtsvinding op basis van een economische werkelijkheid of resultaat
naar mijn overtuiging teveel ruimte voor persoonlijke of politieke opvat-
tingen van de inspecteur of belastingrechter. Wat een economische werke-
lijkheid is, blijkt in de praktijk niet vaak een gegeven. De jurisprudentie laat
ook een hoge mate van grilligheid zien.

Zo oordeelde de Hoge Raad in de beroemde CDK-arresten12 dat de
kennis althans veronderstellingen van een bank die spaarbiljetten uitgaf,
beslissend waren voor de beantwoording van de vraag of de civielrechte-
lijke vorm die contractanten aan hun afspraken gaven, beslissend waren
voor de fiscale duiding. De fiscale kwalificatie waarbij afstand wordt
genomen van de civiele overeenkomsten, hangt dus in bepaalde gevallen
van een zeer specifiek aspect af. Zo was het voor velen verrassend dat de
Escape door de Hoge Raad13 niet werd beschouwd als het ter beschikking
stellen van een hoofdsom en dus fiscaal niet kon worden gekwalificeerd als
een geldlening. Het argument was dan dat de Escape recht gaf op de
levering van warrants en dus geen geldlening was. Dat zou echter anders
zijn als de warrants slechts tezamen konden worden gekocht dan wel er
feitelijk geen mogelijkheid was van tussentijdse uitoefening en verhande-
ling van de warrants. Dat het Hof – feitelijk vaststaand – had geoordeeld
dat niet was gesteld of gebleken dat in “ook maar enigszins betekenende
mate gebruik zou worden gemaakt van de mogelijkheid om via uitoefening

11. HR 2 januari 1985, BNB 1985/101.
12. HR 23 december 1992, BNB 1993/75.
13. HR 4 april 2001, BNB 2001/216.
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van de Escape en afzonderlijke verhandeling van de onderliggende war-
rants een zeer aantrekkelijk rendement op het belegde bedrag te maken”
deed vervolgens voor de Hoge Raad niet ter zake. Ook al gebeurde het
nooit, het kon, en dus was er naar het oordeel van de Hoge Raad sprake van
een recht op levering en niet van een leningsovereenkomst.

Een ander voorbeeld van het vaak arbitraire karakter van de beslissin-
gen van de Hoge Raad in dit verband is te vinden in de zaak waarin de
inspecteur door middel van zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie
tracht een lijfrente als een geldlening aan te merken. De Hoge Raad weigert
dat met de argumentatie dat er een sterfterisico is van 2,01 procent
waaraan reële betekenis niet kan worden ontzegd. Welk sterfterisico zou
niet meer als reëel worden aangemerkt? Wie het weet, mag het zeggen.

De rechtszekerheid is evenzeer in het geding omdat veelal niet geheel
duidelijk is welk perspectief wordt gekozen voor de beoordeling van een
bepaald civielrechtelijk feitencomplex. Rijkers14 schetst de casus waarin
een onwaarschijnlijk hoge rentevergoeding door een vader aan zijn zoon
wordt voldaan. Naar zijn overtuiging dient het irreële deel van de rente-
betaling als een schenking te worden aangemerkt. Maar wat nu als de zoon
gebrouilleerd raakt met pa en zijn vordering cedeert aan een derde die op
nakoming van de maandelijkse ‘rente’-betaling – zo nodig in rechte –

aandringt? Is het dan opeens weer terug te kwalificeren voor het fiscale
recht naar rente en is van een schenking geen sprake meer? Mijns inziens
dient de civielrechtelijke realiteit, met alle vermogensrechtelijke aspecten
die daaraan zijn verbonden, in het fiscale recht meer te zijn dan een
startpunt en kan daarvan niet lichtvaardig worden afgeweken.

Voor het betoog is niet zozeer de casuïstiek van belang, maar wel de
daaraan te ontlenen conclusie, dat het voor de fiscale kwalificatie afwijken
van de inhoud van civiele contracten kan afhangen van ogenschijnlijke
kleinigheden die vooraf niet goed door de fiscale rechtspraktijk kunnen
worden voorspeld. Dat is niet schokkend als de eis wordt gesteld dat
aannemelijk dient te worden gemaakt dat de transacties nagenoeg geheel
werden ingegeven door de wens de belastingheffing te ontgaan, maar
erodeert ten onrechte de rechtszekerheid als van een ontgaansintentie
niets is komen vast te staan. Als Nieuwenhuizen15 in zijn dissertatie
opmerkt dat bij kwalificatie in het licht van de fiscale norm, waarmee de
zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie wordt bedoeld, de toepassing
van de rechtsnorm in een concrete casus “kennelijk meer kenbaar/voor-
spelbaar” is, dan in het geval van toepassing van het leerstuk van fraus legis,
kan ik hem daarin niet (goed) volgen. Op basis van de beschikbare
jurisprudentie meen ik dat het even onvoorspelbaar is of de Hoge Raad
fraus legis toepast als dat hij afwijkt van het civiele recht op grond van een
eigen fiscale kwalificatie. De voorspelbaarheid/kenbaarheid is in beide
gevallen minimaal, waardoor de rechtszekerheid in beide situaties dient

14. A.C. Rijkers, a.w., p. 20.
15. J.H.M. Nieuwenhuizen, a.w., p. 249.
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te worden gewaarborgd door een extra voorwaarde in de vorm van de
aannemelijkheid van een motief tot het ontgaan van belastingheffing.

5. Conclusie

Als de Hoge Raad bij de definiëring van de zelfstandige fiscaalrechtelijke
kwalificatie refereert aan het ‘economische resultaat’ wordt mijns inziens
niet gedoeld op inzichten uit de economische wetenschap, maar wordt
veeleer ingegaan op de vermogensrechtelijke verhoudingen die met de
uitgevoerde transacties zijn verwezenlijkt. Daarom gaat mijn voorkeur er
sterk naar uit het ongrijpbare begrip ‘economische realiteit’ te vervangen
door de wijze(re) woorden dat het wezen voor de vorm gaat.16 Het wezen
wordt dan niet (slechts) bepaald door economische principia, maar tevens
door de werkelijke bedoelingen van de betrokken partijen.

Mijns inziens is de economische werkelijkheid ook maar één van de
vele verschillende wijzen waarop feiten en omstandigheden kunnen wor-
den geduid en behoeft deze niet doorslaggevend te zijn voor de fiscale
duiding. Nieuwenhuizen stelt mijns inziens terecht dat elke werkelijkheid
contextueel is en ieder mens deze anders ervaart.17

Die verschillende manieren om de waarheid vast te stellen als gevolg
van een gewijzigde invalshoek, maken mijns inziens dat de rechtszeker-
heid wordt bedreigd. Dat geldt temeer als de fiscale wetgeving de eco-
nomische werkelijkheid geweld aandoet door economisch gelijke
eenheden anders in de heffing te betrekken. De rechtszekerheid is gediend
bij een sterke aansluiting bij de civiele werkelijkheid en die zal voor de
fiscale wetstoepassing ter zijde kunnen worden gelegd indien sprake is van
schijn dan wel indien fraus legis aanwezig is. In andere gevallen dient mijns
inziens de fiscale rechter bijzonder terughoudend te zijn het economische
resultaat als rechtvaardiging voor een ‘eigen wijze’ interpretatie van de
feiten en omstandigheden dan wel de rechtsnorm te gebruiken. Slechts als
het ‘wezen’ manifest afwijkt van de civiele vorm, mag aanleiding bestaan
de civiele constellatie te miskennen. Bij een ruimere toepassing dreigt het
gevaar van de doorwerking van persoonlijke en politieke voorkeuren van
de inspecteur en belastingrechter, welke de rechtszekerheid geweld aan
doet.

16. Dit in tegenstelling tot Ch.P.A. Geppaart, a.w., p. 158 die meent dat deze terminologie
onvoldoende duidelijk maakt dat het niet zozeer gaat om een fiscale duiding van de
feiten, maar veeleer een fiscale kwalificatie betreft.

17. J.H.M. Nieuwenhuizen, a.w., p. 1.
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DRS. C.J.B. VAN BOXEL1

Nederland: een paradijs van
fiscale deskundigheid

1. Inleiding

Bij de start van de wetenschappelijke loopbaan van Prof.dr. A.C. Rijkers, ook
wel genoemd Arie Rijkers, werd getypt op een schrijfmachine met carbon
tussenvellen, geschreven met kroontjespennen, gebeld met een vast tele-
foonlijn. Vragen werden per brief gesteld en hoogleraren droegen een pak
en een stropdas. Leidende fiscale beginselen waren het draagkrachtbegin-
sel, het beginsel van bevoorrechte verkrijging, het beginsel van de minste
pijn en het pay as you go beginsel. In de collegebanken werd uitgelegd dat
belasting amoreel was; als er geld werd verdiend respectievelijk vermogen
aangroeide was belastingheffing op zijn plaats. Bepalend was of er voordeel
werd beoogd en werd verwacht: of het gedrag van een belastingplichtige al
dan niet (maatschappelijk) gepast of ongepast was danwel of het legaal of
illegaal was werd voor de belastingheffing irrelevant geacht.

Hoe zeer is de wereld veranderd met de komst van de computer,
internet, smart phone, sociale media en de daarmee gegroeide transparan-
tie en enorme versnelling van handelen. Ook nieuwe rechtsbeginselen en
kernwaarden zijn in het fiscale recht nadrukkelijker een rol van betekenis
gaan spelen, waarbij te denken valt aan begrippen als fair play,2 corporate
responsibility3 en duurzaamheid.

In dit essay wil ik graag in vogelvlucht een paar ontwikkelingen duiden
die zich de laatste decennia hebben voorgedaan.

2. Internationale invalshoek

De Nederlandse belastingwetgeving in internationale context heeft tradi-
tioneel een focus gehad op het vermijden van dubbele belastingheffing en
het waarborgen dat het Nederlandse bedrijfsleven niet op achterstand
wordt gezet in de internationale concurrerende wereld. Voorbeelden

1. Tot 1 juli 2013 voorzitter van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.
2. Zie bijvoorbeeld J.A.R. van Eijsden, Fair play als exponent van fiscaal fatsoen, WFR

2007/1133.
3. Zie hierover: Arjo van Eijsden, The Relationship between Corporate Responsibility and

Tax: Unknown and Unloved, EC Tax Review 2013-1.
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hiervan zijn de eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting
waarin onder andere is opgenomen een vrijstelling ter zake van in het
buitenland genoten winst mits deze winst in het buitenland is onderwor-
pen aan een belastingheffing naar de winst. Ook de deelnemingsvrijstelling
in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, gegrondvest op het ne-bis-
in-idem beginsel hanteert traditioneel als uitgangspunt dat eerst een
vrijstelling kan worden genoten indien de winst in het buitenland aan
een winstbelasting is onderworpen.4 Beide Nederlandse regelingen voor-
zien in een bescherming van de heffing in het land waar het voordeel c.q.
de winst (voor het eerst) is gerealiseerd. Later is in de sfeer van de
renteaftrek een uitgebreide regeling geïntroduceerd die erop toeziet dat
rente eerst in Nederland ten laste van de fiscale winst kan worden gebracht
indien elders (bij de crediteur in het ontvangende land) deze rente
onderworpen is aan een adequate belastingheffing.

Nederland heeft als – klein – land altijd oog gehad voor het drijven van
handel met het – immers grote – buitenland alsmede voor het uitbreiden
van ondernemingsactiviteiten over de grenzen heen. Teneinde dubbele
heffing over ondernemingswinst te vermijden heeft Nederland met tien-
tallen landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van deze dub-
bele heffing. Ook heeft de Nederlandse overheid zich terughoudend
opgesteld ten aanzien van het heffen van bronheffingen op rente en
royalty’s. Deze opstelling past geheel in een zeer open economie van een
klein land met een heel grote buitenwereld. Ook kent Nederland al
jaren een uitgebreide rulingpraktijk. Deze praktijk kenmerkt zich door
voorafgaand aan bedrijfseconomische keuzen duidelijkheid te verwerven
omtrent de fiscale gevolgen alsmede het vermijden van dubbele belasting-
heffing.

Conceptueel is met de inrichting van ons belastingstelsel niets mis: daar
waar de winst wordt gemaakt, wordt ook belasting geheven.

In de media wordt regelmatig bedrijven het verwijt gemaakt dat ze niet
ethisch handelen indien de vennootschapsbelastingdruk laag is.5 Bedrijven
zouden, zo wordt veel gehoord, niet acteren in de geest van de belasting-
wetgeving. In Engeland wordt aan de belastingadviessector bovendien het
verwijt gemaakt dat ze haar denkkracht en creativiteit ten onrechte niet
aanwendt voor een betere belastingheffing en dat ze “slimmer” is dan de
(Engelse) belastingdienst. Mijn kennis van Engeland, van het Engels be-
lastingrecht en van het functioneren van de aldaar gevestigde overheids-
lichamen is veel te beperkt om daar iets zinnig over te zeggen.Wel veroorloof
ik mij een paar opmerkingen over de huidige situatie in Nederland.

4. Overigens is die gedachte van het voorkomen van dubbele belasting ten aanzien van
de deelnemingsvrijstelling niet consequent door de fiscale wetgever doorgevoerd.

5. Onder meer in de Engelse, Belgische, Duitse en Nederlandse pers zijn omtrent dit
onderwerp de nodige artikelen verschenen.
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3. Doel en strekking van de wet

Opvallend is dat er in de discussie over het functioneren van het
Nederlands belastingrecht zo weinig kennis wordt geëtaleerd over het
verschil tussen het privaatrecht en het publiekrecht. Indien een belasting-
plichtige en de Belastingdienst een geschil hebben over de uitleg van een
wettelijke bepaling, is het niet zo dat wanneer de een gelijk krijgt en de
ander ongelijk, degene die uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld,
onwettelijk heeft gehandeld. Dit is slechts anders indien de onderne-
ming/adviseur een niet pleitbaar standpunt heeft ingenomen. Deze be-
nadering is met de komst in 2009 van de 4e tranche van de Awb bevestigd.
Voorts dient hierbij niet uit het oog te worden verloren dat de wetgever
zich bewust en met grote regelmaat bedient van open fiscale normen, dat
wil zeggen begrippen in de fiscale regelgeving die tijdens het wetgevings-
proces expliciet vaag worden gehouden en aldus vaak voor meerdere uitleg
vatbaar zijn. Het wordt dan aan de bestuursrechter overgelaten dergelijke
normen nader af te bakenen nadat belastingplichtigen en de fiscus hebben
besloten aan de bestaande rechtsonzekerheid een einde te maken door een
onafhankelijk oordeel te vragen.

Ook snijdt de stelling dat de ondernemingen/belastingadviseurs geen
oog zouden hebben voor de geest, lees doel en strekking, van de wet geen
hout. De onderneming en diens adviseur proberen daar wel degelijk
rekening mee te houden, alleen is vaak niet precies duidelijk wat onder
de geest van de wet moet worden verstaan. Het is vaak al lastig genoeg om
doel en strekking van een wet te achterhalen.

De bestuursrechter heeft bij de beoordeling of een fiscale regeling al dan
niet van toepassing is allerlei interpretatiemethoden ter beschikking ten-
einde recht te doen aan de ratio van de in het geding zijnde regeling. Te
denken valt daarbij aan een teleologische wetsinterpretatie die beant-
woordt aan doel en strekking van de concrete fiscale rechtsregel, een
redelijke wetstoepassing, de substance over form benadering waarbij voor
fiscale doeleinden voorbij wordt gegaan aan de civielrechtelijke realiteit
die partijen hebben gecreëerd en het leerstuk van de wetsontduiking ofwel
fraus legis. Wat betreft fraus legis is de bestuursrechter zelf bereid gebleken
dit leerstuk toe te passen – en de belastingdienst dus in het gelijk te stellen –

indien belastingplichtigen weliswaar een zakelijk doel nastreven maar er in
de weg naar dit einddoel stappen worden gezet die niet nodig zijn om dit
doel te bereiken en resulteren in een willekeurige en voortdurende be-
lastingverijdeling.6

6. Vergelijk R.J. de Vries, Kwaliteit van fiscale rechtsvinding en fiscale regelgeving, WFR
2010/114.
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4. Evenwicht tussen wetgever en rechter

In 1982 heeft de Hoge Raad krachtig ingegrepen in de op dat moment in
zwang zijnde (gekunstelde) constructies in de genoemde Richtige-heffing-
arresten.7 Ook in de aanmerkelijkbelangarresten (kasgeldjurisprudentie)8

heeft de Hoge Raad aangegeven dat de juridische structuur opzij wordt
gezet indien aan de handelingen geen zelfstandige economische betekenis
wordt toegekend. Deze arresten in combinatie met de 4e tranche van de
Awb geven mijns inziens duidelijk aan dat de fiscale wetgever en
de rechtspraak een goede balans hebben gevonden tussen enerzijds de
rechtszekerheid die belastingplichtigen kunnen en mogen ontlenen aan
een bepaalde wettekst en anderzijds een toepassing die recht doet aan doel
en strekking van een bepaalde fiscale rechtsregel, welke toepassing in het
nadeel van belastingplichtigen kan uitvallen.

5. Deskundigheid

In een hearing voor de Lower House onder leiding van Margareth Hodge
inzake tax avoidance is door haar onder meer opgemerkt dat ze het jammer
vindt dat de belastingadviseurs in het Verenigd Koninkrijk niet hun
talenten voor het algemeen belang aanwenden. Hier zien we kennelijk
een groot verschil met Nederland. Er is geen land in de wereld waar het
belastingrecht op zo’n hoog academisch niveau wordt onderwezen als in
Nederland. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op de kwaliteit van de
bedrijfsfiscalisten, de ambtenaren van het Ministerie van financiën, be-
lastingdienst en de fiscale-advieswereld. Het is niet voor niets dat 1) er
zoveel Nederlandse fiscalisten buiten Nederland emplooi vinden in het
bedrijfsleven en de advieswereld en 2) zoveel Nederlandse fiscalisten actief
zijn geweest en uiteraard nog steeds zijn binnen het kader van de IFA.
Evenzo is het niet onbegrijpelijk dat het Nederlandse Ministerie van
Financiën veel andere landen helpt bij het opzetten van hun ambtelijk
apparaat en de uitleg en introductie van handhavingsconvenanten. In dat
kader wordt overigens ook met regelmaat gebruik gemaakt van de dienst
van Nederlandse fiscalisten die werkzaam zijn buiten het Ministerie van
financiën en de Nederlandse belastingdienst.

Gegeven deze wederzijdse deskundigheid bestaat er een lange en
vruchtbare traditie van vooroverleg tussen het in Nederland actieve be-
drijfsleven en de Nederlandse belastingdienst/het Ministerie van financiën.
Deze traditie is onder meer geformaliseerd in het fenomeen van de hand-
havingsconvenanten (als onderdeel van Horizontaal Toezicht). Het bijzon-
dere – en voor het buitenland veelal onbegrijpelijke - is dat deze
convenanten en bovenal de uitvoering daarvan gebaseerd zijn op onderling
vertrouwen. De belastingplichtige informeert de belastingdienst vooraf

7. Zie HR 22 juli 1982, BNB 1982/242-246.
8. Zie HR 11 juli 1990, BNB 1990/290-293.
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over potentieel fiscaal relevante issues en gezamenlijk wordt bepaald wat
de fiscale duiding is en hoe ermee wordt omgegaan. Dit laat dan overigens
nog steeds onverlet dat bij verschil van inzicht de bestuursrechter kan
worden gevraagd een fiscaal oordeel te vellen.

Opvallend in de discussie omtrent belastingontwijking is de rol van de
nationale overheden. Het is algemeen aanvaard dat de diverse landen met
elkaar concurreren om zoveel mogelijk bedrijven en werkgelegenheid
binnen de eigen landsgrenzen te halen. Ook is het hierbij een gegeven
dat naast ligging, (hoogwaardige) arbeidskrachten, infrastructuur, stabili-
teit, enzovoorts fiscaliteit een rol van betekenis speelt. Hierbij gelden dan
weer bijvoorbeeld vragen als: is de overheid een betrouwbare partner, kun
je vooraf zekerheid krijgen, en dergelijke. Evenzeer gelden hier natuurlijk
vragen als: wat is de effectieve belastingdruk, zijn er aantrekkelijke fiscale
faciliteiten, hoe is de mobiliteit van werknemers geregeld. Indien bedrijven
vervolgens gebruik maken van de door de diverse overheden geënta-
meerde initiatieven is het vreemd om dat de ondernemingen vervolgens
kwalijk te nemen.

Wat hier ook van zij, onmiskenbaar hebben de laatste 30 jaren grote
wijzingen plaatsgevonden in de Nederlandse fiscale (advies)wereld. Naast
het feit dat de wetgever en bestuursrechter paal en perk hebben gesteld
aan puur fiscaal gedreven handelen zonder economische realiteit, is ook de
rol van de bedrijfsfiscalist gewijzigd. Allereerst is het aantal bedrijven dat
een gekwalificeerde fiscalist in dienst heeft, enorm gestegen. Voorts is
mede onder invloed van de Sarbanes Oxley-wetgeving de fiscale positie in
de jaarrekening veel prominenter op de agenda van de CFO en Audit
Committee gekomen. In het algemeen kan men stellen dat de bedrijfs-
fiscalist een veel prominentere rol heeft gekregen en aldus meer een
onderdeel van het bedrijfsbeleid is geworden. Deze trend zal zich naar
mijn mening onverminderd voortzetten. Dit wordt mede bevorderd door
de discussie rondom fair play en tax avoidance en fair share.

6. Blik op de toekomst

De overheden zullen, mede onder invloed van fiscale actiegroepen, meer
aandacht blijven houden voor een juiste belastingheffing. Hierbij zal de
aandacht zich richten op de heffingsgrondslag alsmede op de locatie waar
de belasting wordt/moet worden geheven. Het is te hopen dat daarbij niet
enkel wordt gekeken naar de vennootschapsbelasting maar dat nadruk-
kelijk ook aandacht wordt besteed aan de loonheffing, BTW, accijns,
invoerrechten, en dergelijke. Een – relatief – lage afdracht van vennoot-
schapsbelasting betekent namelijk allerminst dat de desbetreffende on-
dernemingen op andere terreinen niet forse (belasting) bedragen aan de
overheid overmaken. Problemen op het terrein van belastingarbitrage
kunnen enkel internationaal worden opgelost. Wellicht is de meest logi-
sche oplossing een integrale afschaffing van de vennootschapsbelasting.
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Een andere trend die zich de komende jaren zal voortzetten, is de
blijvende aandacht voor duurzaamheid en werkgelegenheid. Hierbij valt
dan ook te denken aan een nadere uitwerking van Ex’tax.9 Bij Ex’tax, een
onderdeel van de intellectuele erfenis van Eckart Wintzen, wordt de
belastingdruk met name gelegd bij het gebruik van schaarse grondstoffen,
consumptie en vervuiling en een verlichting van de belastingdruk van niet
schaarse zaken, zoals thans in veel landen: het arbeidspotentieel.

Fiscaliteit als instrument met het oog op inkomenspolitiek, of voor ver-
groening (bijvoorbeeld minder vervuilende of “groene” auto’s, zonne-
energie, beperking CO2-uitstoot) zal hoog op de agenda blijven staan.
Voor succes is een mondiale aanpak nodig. Deze wereldwijde aanpak zal
ongetwijfeld nog lange tijd op gespannen voet blijven staan met de door de
afzonderlijke landen gewenste eigen fiscale politiek en fiscale autonomie.

9. Ex’tax wordt vormgegeven door de Stichting The Ex’tax Project. Meer informatie op
www.ex-tax.com.
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PROF. DR. S. CNOSSEN1

Meer fiscale diversiteit in de
Europese Unie!

Samenvatting
Met de roep om fiscale consolidatie in de Europese Unie (EU) – in het
bijzonder de Eurozone – worden ook stemmen gehoord om de ‘grote’
belastingen (verder) te harmoniseren, kennelijk om daarmee de grip van
de Europese Commissie en het Europese Parlement op de fiscaliteit te
vergroten. Dit artikel zet vraagtekens bij de harmonisatiegedachte en pleit
voor handhaving van zoveel diversiteit als compatibel is met een behoor-
lijke werking van de interne markt en de monetaire unie. Zelfs zou enige
fiscale rivaliteit geen kwaad doen, omdat het overheden prikkelt diensten
te verlenen die kostenbesparend voor ondernemingen en particulieren
werken. De fiscale ontwikkelingen in de EU en de verschillende harmoni-
satievoorstellen worden geëvalueerd op basis van het economische onder-
scheid tussen belastingen op consumptie, arbeid en kapitaal.

1. Inleiding

De gewogen belastingdruk in de Europese Unie (EU) – de totale belasting-
opbrengst als percentage van het gecombineerde bruto binnenlandse
product (BBP) – was meer dan 38 procent in 2010, een hoogte die zijn
weerga niet kent in vredestijd noch in federale landen, zoals de Verenigde
Staten, Australië, Canada, Japan en Zwitserland – landen die een belasting-
druk van om en nabij 27 procent hebben: 40 procent lager! En de laatste
twee jaar is de druk in de EU alleen maar verder toegenomen.2

Hoewel de EU het hoogst belaste gebied in de wereld is, voor de keus
staande om de uitgaven (gemiddeld meer dan 50 procent van het BBP in
2010) te verlagen of de belastingen te verhogen, hebben de meeste EU
lidstaten de weg van de minste weerstand gekozen door de geldmachines
aan te zwengelen, zoals de Btw en de accijnzen (gedefinieerd als alle

1. Centraal Planbureau en Universiteit van Pretoria; emeritus hoogleraar Erasmus
Universiteit Rotterdam en Universiteit van Maastricht.

2. Zie European Commission, Eurostat, Taxation trends in the European Union: Data for
the EU Member States, Iceland and Norway, 2012 edition, Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2012. Waar in dit artikel wordt gesproken over
belastingdruk wordt daaronder ook de premiedruk begrepen.
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belastingen op roken, drinken, kansspelen, energie, schadelijke emissies en
vervoer).3 Verder drukt de nominale economische groei belastingbetalers
in hogere schijven, dat zonder correctie in hogere reële belastingbetalingen
resulteert. Bracket creep is de ideale ‘stiekeme belasting’ omdat zij geheven
kan worden zonder adequate politieke verantwoording. Meer algemeen,
hebben alom aanwezige voorheffingen (loonbelasting en sociale verzeke-
ringspremies) en over de productie- en handelskolom gespreide innings-
technieken (Btw), die in de laatste helft van de 20ste eeuw zijn ingevoerd,
de maatschappelijke weerstand tegen hoge inkomsten- en consumptiebe-
lastingen aanzienlijk vermindert. Ook de persoonlijke kennis van de eigen
belastingdruk is daardoor afgenomen.

Belastinghongerige lidstaten worden aangevoerd door de Europese
Commissie die belastingharmonisatie nastreeft – thans onder de mom
van belastingcoördinatie – om haar grip op de fiscaliteit te vergroten. Dit
blijkt uit haar lange-termijn betrokkenheid bij de Btw, minimum tarieven,
nieuwe energie- en transactiebelastingen, en pogingen een gemeenschap-
pelijke grondslag voor de winstbelasting te construeren. Belastingcoördi-
natie verzwakt de weerstand tegen belastingverhogingen, omdat, zoals
Frey en Eichenberger zeggen “exit does not help and protest (voice) is less
attractive because everyone is affected equally”.4 Belastingcoördinatie lijkt
verdacht veel op kartelvorming in de ondernemingswereld, omdat lid-
staten proberen een monopolie te verwerven op de belastingheffing door
overeenstemming te bereiken over de soorten belasting die worden ge-
heven, hun heffingsgrondslagen, en de tarieven die worden toegepast.

Tegen deze achtergrond begin ik dit artikel met een korte bespreking
van het niveau en de structuur van de gezamenlijke belastingdruk in de
lidstaten om vervolgens de coördinatie – ingevoerd of beoogd – van de
verschillende belastingen nader te bekijken. Daarna bespreek ik een aantal
argumenten ten gunste van de handhaving van fiscale diversiteit en
rivaliteit met inachtneming van elementaire efficiency en doelmatigheids-
criteria waaraan de inrichting van de belastingstelsels in de interne markt
dienen te worden getoetst. Ik pleit voor minder harmonisatie van de Btw,
meer coördinatie van de accijnzen, een lagere druk op arbeid, en een
bottom-up in plaats van top-down benadering voor de coördinatie van de
winstbelastingen.

3. Hoewel de begrotingstekorten zodoende maar met moeite teruggedrongen worden
en de nationale schulden als percentages van de verschillende BBPs de hoogte van de
schulden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben bereikt.

4. Zie B.S. Frey en R. Eichenberger, To Harmonize or to Compete? ‘That’s not the
Question’, Journal of Public Economics 60 (1994), p. 335-349. De auteurs betogen dat
hoewel belastingharmonisatie economische verstoringen kan verminderen, fiscale
concurrentie politieke verstoringen zal terugdringen. Om het harmonisatiekartel te
lijf te gaan, stellen zij voor de maatschappelijke spelregels te veranderen door meer
gebruik te maken van referenda en de concurrentie in de politieke sector te vergroten.
Een welkom neveneffect hiervan zou zijn dat economische verstoringen ook geringer
worden.
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2. Belastingdruk en -structuur

2.1. Inleiding

De totale belastingdruk geeft de voorkeur van een land aan om maat-
schappelijke activiteiten via de publieke sector in plaats van de private
sector te regelen. De belastingstructuur vormt een aanwijzing van de
voorkeur voor de ene belasting boven de andere belasting om de publieke
sector te financieren.

2.2. Hoge belastingdruk, vooral op arbeid

Belastingen (met inbegrip van sociale verzekeringspremies) kunnen eco-
nomisch worden onderscheiden in belastingen op consumptie, arbeid en
kapitaal. De opbrengst van elke soort belasting kan worden uitgedrukt in
een percentage van de totale belastingopbrengst, het bruto binnenlandse
product (BBP) (dat een vergelijking mogelijk maakt met andere landen), en
van de heffingsgrondslag die in de nationale rekeningen is te vinden (dat
de macrodruk op een specifieke bestedings- of inkomenscategorie laat
zien). Tabel 1 presenteert de verschillende gewogen percentages van de
belastingsoorten in de EU.

Zoals uit de tabel blijkt vormen belastingen op arbeid (loonbelasting en
sociale premies) de belangrijkste opbrengstcategorie, goed voor meer dan
de helft van de totale opbrengst. Belastingen op consumptie dragen iets
minder dan een derde bij aan de totale opbrengst en belastingen op
kapitaal een vijfde. Opvallend is dat een derde van de totale opbrengst
geheven wordt in de vorm van sociale verzekeringspremies, waaruit een
sterke binding met de welvaartsstaat blijkt. De totale gewogen belasting-
druk bedraagt iets meer dan 38% van het EU-BBP, 13-14%-punten hoger dan
de druk in de Verenigde Staten. Met uitzondering van Canada, is de druk in
alle federale landen minder dan 30%. Het verschil met de EU is bijna geheel
toe te schrijven aan het verschil in premiedruk die, als percentage van het
EU-BBP, tweemaal hoger is dan in de Verenigde Staten.5

5. Hierbij dient overigens te worden bedacht dat sommige landen sociale uitkeringen uit
de algemene middelen doen en andere landen geen inkomstenbelasting over sociale
uitkeringen heffen waardoor zij lagere premies kunnen heffen om hetzelfde niveau
van netto uitkeringen te bereiken. Voor een analyse, zie W. Adama en M. Ladaique,
How Expensive is the Welfare State? Gross and Net Indicators in the OECD Social
Expenditure Database (SOCX), OECD Social, Employment and Migration Working Papers,
No. 92, Paris: OECD Publishing 2009.
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Tabel 1. Belastingdruk en - structuur in de EU en enkele andere landen,
2010

(gewogen gemiddelden)

Soort belasting Belastingopbrengst als percentage van
Totale

belastingopbrengst
Bruto binnenlands

product
Impliciete

belastinggrond-
slaga

Consumptie 28.7 11.0 19.7
BTW 18.3 7.0
Accijnzen, e.a.b 10.4 4.0
waarvan energie 4.7 1.8 198.5
Arbeidc 51.2 19.6 36.0
Loonbelasting 18.2 6.9
Sociale premies 33.0 12.7
Kapitaal 20.4 7.8 28.8
Vennootschapsbelasting 6.2 2.4
Inkomstenbelastingd 7.6 2.9
Andere belastingene 6.6 2.5

Totaal EU-27 100.0 38.4
EU-17 (Eurozone) 38.9
Andere landen
Verenigde Staten 24.8
Nederland 38.8
Australië 25.6
Canada 31.0
Japan 27.6
Zwitserland 28.1

Bron: Eurostat, Taxation Trends in the European Union, 2012 edition (European Commission,

2012) en OECD, Revenue Statistics 1965-2011 (Paris, 2012). Door afrondingen is het mogelijk

dat de totalen niet altijd kloppen.

Noten
aDe grondslag in de nationale rekeningen.

bBelastingen op energie, tabak, alcohol, schadelijke emissies, motorvoertuigen (betaald

door huishoudingen) en andere specifieke goederen en diensten.

cMet inbegrip van inkomstenbelasting en sociale premies betaald door zelfstandigen over

het aan hun arbeid toegerekende loon en door niet-werknemers.

dVerminderd met de inkomstenbelasting die aan door zelfstandigen over het aan hun

arbeid toegerekende loon kan worden toegerekend.

eBelastingen op onroerend goed, motorvoertuigen (betaald door ondernemingen) en

andere vermogensbestanddelen.

Zoals politicologen ons kunnen vertellen, zijn overheidsbegrotingen een
manifestatie van de heersende sociale orde. De omvang van de begroting
en in het verlengde daarvan de belastingdruk worden niet zo zeer bepaald
door structurele behoeften maar door ideologische verplichtingen aan de
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politieke regimes waarin zij zijn ingebed.6 De politieke culturen in de
meeste lidstaten kunnen worden gekarakteriseerd als een ‘vadertje staat’
visie op de maatschappij, relatief zwakke arbeidsmarktregimes, en sterk
egalitaire tendenzen. Gesteld voor de keuze lijken de meeste Europese
landen (geconditioneerd door de navrante gevolgen van een grote depres-
sie, twee wereldoorlogen en, in Oost-Europa, een langdurige bezetting) de
voorkeur te geven aan gelijkheid van uitkomsten boven gelijkheid van
kansen en het behoud van individuele vrijheid. Gelijke uitkomsten ge-
nieten de voorkeur, zelfs als dit betekent dat iedereen minder krijgt dan
onder een alternatief regime het geval zou zijn geweest.

In deze context vestig ik de aandacht op de belastingdruk in Zwitser-
land van 28% (tabel 1), meer dan 10%-punten lager dan het gewogen EU-
gemiddelde. Voor de betekenis van dit verschil is het de moeite waard
Tanzi te citeren die zegt:7

“When we compare some of the countries in which the level of
public spending has recently approached 60 percent of GDP with,
say, Switzerland, where it is still around 30 percent, canwe identify
the social goods that those countries have purchasedwith the extra
30 percentage points of spending? Are the indexes of life expec-
tancy, health, literacy, job security, unemployment, etc., that we try
to manipulate through spending clearly better in those countries
than in Switzerland? If the answer is no, then, perhaps, there is
scope for a reassessment of the spending categories”.

2.3. Belastingneerslag en verstoringen

De indeling in tabel 1 zegt weinig over de uiteindelijke neerslag van de
verschillende belastingen: wie de belastingen dragen in de vorm van een
vermindering van hun reëel beschikbare inkomen. De productiefactor
arbeid, bijvoorbeeld, draagt niet alleen de loonbelasting en de sociale
verzekeringspremies, maar ook de belastingen op consumptie. De toege-
voegde waarde waarover de Btw wordt geheven bestaat bijna geheel uit
lonen (aangevuld met ondernemersrisicopremies en bovennormale ver-
goedingen op vermogen – meestal te verwaarlozen bedragen). Zo bezien
stijgt het totale aandeel van de belastingen op arbeid van 51% naar 80% van
de totale opbrengst, oftewel bijna 31% van het EU-BBP. Dit moet wel effect
hebben op de efficiënte werking van de arbeidsmarkt.

Verder kunnen belastingen op kapitaal indirect door arbeid worden
gedragen. Dit gebeurt als kapitaal zo hoog wordt belast dat het aan de

6. Voor een boeiende en nog steeds relevante analyse, zie C. Webber en A. Wildavsky, A
History of Taxation and Expenditure in the Western World, New York: Simon and
Schuster 1986.

7. Zie V. Tanzi, ‘Public Expenditure and Public Debt’, in J. Bristow en D. McDonagh (red.),
Public Expenditure – the Key Issues, Dublin: Institute of Public Administration 1986.
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economie wordt onttrokken en elders aangewend. De factor arbeid heeft
dan minder kapitaal om mee te werken – minder machines om het werk
mee te doen. Daardoor daalt de arbeidsproductiviteit en daarmee ook het
reële loon. Anders gezegd, elke bronheffing op kapitaalinkomen die hoger
is dan de reële mondiale rente (gecorrigeerd voor risico en inflatie)
verhoogt het rendement-voor-belasting met het totale bedrag van de
belasting, zodanig dat het rendement-na-belasting gelijk blijft aan de
exogeen bepaalde reële mondiale rentevoet. En arbeid zal deze verhoging
moeten dragen, hetzij in de vorm van een verhoging van loonbelasting,
premies of Btw.

Meer algemeen geldt dat belastingen een wig drijven tussen het aanbod
en de vraag naar arbeid, kapitaal, goederen en diensten. Door de belasting
zullen producenten en consumenten hun gedrag veranderen zodat dit
economisch niet meer optimaal genoemd kan worden. Zij zullen hun vraag
naar vrije tijd verhogen, minder sparen en investeren, etc. Deze gedrags-
veranderingen vormen economische verspillingen, ook wel excess burdens
of deadweight losses genoemd. Kenmerkend voor deze verspillingen is dat
indien zij ongedaan gemaakt worden, sommige mensen er op vooruitgaan
zonder dat anderen er op achter uitgaan; met andere woorden, er is sprake
van een ‘win-win’ situatie.

Deze wiggen worden ook wel effectieve tarieven genoemd. Het effec-
tieve gemiddelde tarief is de belastingopbrengst als percentage van de
grondslag; het effectieve marginale tarief is het percentage belasting op de
laatst verdiende euro of gedane investering. De gemiddelde tarieven
vormen een aanwijzing van de inkomens- en opbrengsteffecten van de
belastingheffing, terwijl de sturende en allocatieve effecten mede door de
marginale tarieven worden beïnvloed. De omvang van de door de belas-
tingen veroorzaakte economische verstoringen – let op! – neemt toe met
het kwadraat van het belastingtarief. Op basis van empirisch onderzoek
blijkt dat € 1 belasting het nationale inkomen aan de marge met 10-15 cent
verlaagt en mogelijkerwijs meer afhankelijk van de soort belasting die
wordt ingezet, terwijl de totale kosten van de huidige belastingstelsels 3-5
procent van het BBP bedragen. De hoge belastingen vergroten ook de
omvang van belastingontduiking en -ontwijking, evenals hoge sociale
voorzieningen uitkeringsfraude vergroten.

Hoewel het totale niveau van de belastingen van primair belang is, doet
de structuur van de belastingheffing er ook toe. De ene belasting zal de
economische groei meer afremmen dan de andere belasting. Daarom
worden de fiscale ontwikkelingen in de EU hierna apart besproken voor
belastingen op consumptie, arbeid en kapitaal.
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3. Belastingen op consumptie

3.1. Inleiding

Belastingen op consumptie kunnen worden onderscheiden in algemene
belastingen op consumptie (Btw’s) en selectieve heffingen, accijnzen ge-
noemd, op specifieke goederen en diensten. Btw’s hebben alleen een
opbrengstfunctie, maar bij accijnzen wordt er naar gestreefd om de externe
kosten (die de gebruiker andere mensen aandoet met zijn of haar activiteit)
van de excessieve consumptie c.q. gebruik van de belaste producten in de
prijs te verdisconteren (internaliseren), zodat de consument of gebruiker
de beslissing om wel of niet te consumeren optimaliseert.

3.2. Btw

De Btw’s in de EU zijn grotendeels geharmoniseerd; invoering van de
EU-Btw is een voorwaarde om tot de EU te kunnen toetreden. De over-
eengekomen grondslag en de inningprocedures zijn neergelegd in een
richtlijn, uitgevaardigd in 1977, waarvan de bepalingen in de nationale
wetgevingen van de lidstaten zijn opgenomen. Ook is in 1992 een mini-
mum standaardtarief van 15 procent overeengekomen en een minimum
verlaagd tarief van 5 procent. Verder wordt de uitvoer naar andere lid-
staten (intra-communautaire leveringen) van belasting geschoond (nulta-
rief) en de invoer uit andere lidstaten (intra-communautaire verkrijgingen)
belast onder de zgn. verleggingsregeling (geen aangifte aan de grens, maar
door de eerste binnenlandse Btw-plichtige die zichzelf ook een aftrek van
de eigen voorbelasting toekent). Om kort te gaan, grenscorrecties
voor de Btw worden via de boekhouding van Btw-plichtige personen
geëffectueerd.

De geharmoniseerde Btw richtlijn, die nu 35 jaar oud is, is verouderd. In
2006 kreeg zij een nieuwe naam, maar de geherschikte inhoud is nog
steeds identiek aan de versie van 1977 die werd ingevoerd lang voor de
explosieve groei van de dienstverlening, het internet en de internationale
handel. Zij wordt zo langzamerhand een anachronisme vergeleken met
de moderne Btw’s van Nieuw-Zeeland, Australië, Canada, Singapore en
Zuid-Afrika, bijvoorbeeld, maar kan niet worden veranderd omdat daarvoor
de instemming van 27 lidstaten vereist is – een schier onmogelijke opgaaf.8

De belangrijkste tekortkomingen van de EU-Btw bestaan uit de onno-
dige maar bijna alles overheersende vrijstellingen en, in mindere mate, de
gedifferentieerde tarieven. Vrijstellingen voor culturele activiteiten, ge-
zondheidszorg, onderwijs, financiële dienstverlening, verzekeringen, kans-
spelen, publieke sector activiteiten en onroerend goed, belemmeren de
uitbesteding van werk, vormen een prikkel om activiteiten te integreren,

8. Voor een critique, zie S. Cnossen, ‘Is the VAT’s Sixth Directive becoming an anachro-
nism?’ European Taxation (December 2003), p. 434-442.
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compliceren de uitvoering door de noodzaak van toewijzingsregels voor de
vooraftrek, en zijn eigenlijk alleen een buitenkansje voor Btw-consulenten.
Landen met moderne Btw’s belasten bijna alle goederen en diensten die in
de EU zijn vrijgesteld. Bovendien betrekken zij de landbouwsector volledig
in de grondslag, zij het dat zij (terecht) een hogere kleine-ondernemers-
vrijstelling hanteren dan is toegestaan onder de EU-richtlijn.

Is er een uitweg uit deze frustrerende situatie? In plaats van te moeten
wachten op de instemming van 27 lidstaten, zou ik willen voorstellen
lidstaten toe te staan een betere Btw te hebben dan onder de geharmoni-
seerde wetgeving mogelijk is. De meeste vrijstellingen zouden kunnen
worden opgeheven en de tarieven geüniformeerd. Toenadering van de
Btw-tarieven in de EU lijkt niet nodig. Uit empirisch onderzoek blijkt dat
het verlies aan Btw-opbrengst in verband met goedkoper over-de-grens-
winkelen verwaarloosbaar is bezien vanuit het perspectief van de lidstaat
als geheel in plaats van de betreffende grensstreek. In elk geval is de
problematiek daarvan een aangelegenheid die aanpalende lidstaten bilate-
raal kunnen regelen. Een gemeenschappelijk front (een vorm van samen-
spanning om de belastingdruk te kunnen verhogen!) in de vorm van
minimumtarieven is niet nodig. Met een beperkt aantal flankerende
maatregelen – belasting van specifieke duurzame consumptiegoederen in
de lidstaat van registratie, en belasting van postorderbedrijven en vrij-
gestelde ondernemingen op basis van het bestemmingsbeginsel – is het
onwaarschijnlijk dat kooppatronen aan weerszijden van de EU-binnen-
grenzen veel zullen veranderen als de Btw-tarieven meer uiteen zouden
lopen dan thans het geval is.

Wat intra-communautaire transacties betreft – handhaving van het
bestemmingsbeginsel (invoer belast, uitvoer vrij van belasting) heeft de
voorkeur boven invoering van het oorsprongbeginsel (uitvoer belast, in-
voer vrij van belasting). Hoewel deze beginselen in principe economisch
equivalent zijn (invoer wordt geruild tegen uitvoer – daarom is een
belasting op uitvoer identiek aan een belasting op invoer), veroorzaakt
het oorsprongbeginsel additionele verstoringen (de neerslag van de be-
lasting komt in eerste instantie bij producenten terecht) en administratieve
verwikkelingen (uitvoer belast maar invoer niet). Ook lijkt een oorspong-
Btw op een inkomstenbelasting die op het bronbeginsel is gebaseerd,
waardoor het fiscale beleid van lidstaten voor korte-termijn stabilisatie-
doeleinden onnodig zou kunnen worden belemmerd.

Het bestemmingsbeginsel kan het beste worden geëffectueerd op basis
van het huidige overgangsregime (verleggingsregeling). Invoering van het
door de Europese Commissie voorgestelde systeem (heffing in de lidstaat
van uitvoer met aftrek in de lidstaat van invoer onder betaling van de door
de uitvoerlidstaat geïnde belasting aan het invoerland) is een brug te
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ver, omdat het EU-brede controle en verdeling van opbrengsten vereist.9

Ook de Viable Integrated VAT (VIVAT), voorgesteld door Keen en Smith10

zou de Btw heffing aanzienlijk compliceren, omdat zij lidstaten die be-
paalde goederen en diensten zwaarder of lichter willen belasten dan onder
het gemeenschappelijke tarief van 15 procent mogelijk is, dwingen een
kleinhandelsbelastingelement in te voeren om de additionele heffing of
teruggaaf mogelijk te maken. Naar mijn oordeel is de VIVAT niet levens-
vatbaar, noch geïntegreerd. Carrouselfraude – een gekunstelde vorm van
faillissementsfraude (waarbij de door de leverancier aan de afnemer in
rekening gebrachte Btw niet wordt afgedragen) – blijft mogelijk. Fraude
dient bestreden te worden door het werk van de fiscale inlichtingen- en
opsporingsdiensten te intensiveren en bilateraal of multilateraal te coör-
dineren.

3.3. Accijnzen en andere selectieve heffingen

Ofschoon de Btw in een harmonisatiekeurslijf is gewrongen waaruit zij
moeilijk bevrijd kan worden, zijn de verschillen tussen de lidstaten van de
accijnzen op tabak, alcohol, brandstoffen en schadelijke emissies nog
steeds heel groot, hoewel de plicht om deze heffingen te harmoniseren
even sterk in het unieverdrag is verankerd als de Btw.

Om de grote verschillen te illustreren, het bedrag van de tabaksaccijns in
het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, is bijna tweemaal hoger dan in België,
terwijl bier zelfs vijfmaal zwaarder wordt belast. In het Verenigd Koninkrijk
is de accijns op een fles wijn € 2,40, maar het (overeengekomen – sic!) tarief
in Duitsland en 12 andere lidstaten, is nihil. Omdat tabaksfabrikaten en
alcoholische dranken een hogewaarde paren aan een klein volume, heeft het
over-de-grenswinkelen daarin een grote vlucht genomen. De omvang van de
consumptie van de niet in het Verenigd Koninkrijk gekochte sigaretten
bedraagt een vijfde van de totale consumptie en voor shag is dat zelfs het
dubbele. Slechts een op de 10 sigaretten die in Luxemburg worden verkocht
wordt ook in het hertogdom opgerookt.

Talrijke andere voorbeelden kunnen worden gegeven waaruit blijkt dat
op accijnsgebied, in tegenstelling tot de Btw, grotere tariefstoenadering (tot
het niveau van de externe kosten) wenselijk is. Ook wettelijk toegestane

9. Ik stelde dit systeem, dat door de Europese Commissie werd overgenomen in 1985,
voor in een publicatie in 1983, maar ben nu van oordeel dat het niet de (grens)breuk
in het Btw-inningsstelsel is die in EU-verband moet worden gerepareerd, maar de
breuk in de controle op de naleving van de Btw. Zie S. Cnossen, ‘Harmonization of
Indirect Taxes in the EEC’, in C. E. McLure Jr. (red.) Tax Assignment in Federal Countries,
Canberra, p. 150-168: Australian National University Press 1983 (herdrukt in British
Tax Review 4 (June 1983), p. 232-253; en ‘VAT Coordination in Common Markets
and Federations: Lessons from European Experience’, Tax Law Review 63/3 (2010),
p. 583-622.

10. M. Keen en S. Smith, ‘The Future of Value Added Tax in the European Union’, Economic
Policy 23 (1996), p. 373-420.
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over-de-grensaankopen, evenals ander belastingontwijkingsgedrag, zijn
een vorm van economische verspilling in de vorm van ‘rent seeking’, i.c.
de belastingbesparing. De noodzaak van belastingcoördinatie is het duide-
lijkst met betrekking tot CO2 emissies, een universele ‘boef” die geen
nationale grenzen respecteert. Daarom dienen maatregelen om de emissies
te verlagen te worden gecoördineerd.

4. Belastingen op arbeid

De OESO verzamelt gegevens over de gemiddelde en marginale belasting-
druk op een gemiddelde werknemer (average production worker, of APW,
genoemd). Belastingen bestaan hoofdzakelijk uit sociale verzekeringspre-
mies, inkomsten- en consumptiebelastingen. Al deze belastingen drijven
een wig tussen de bruto arbeidskosten van de werkgever (d.w.z. het bruto
loon plus de werkgeverspremies sociale verzekeringen) en het beschikbare
inkomen-na-belasting van de werknemer (met inbegrip van door de
overheid uitbetaalde toeslagen voor, bijvoorbeeld, kinderen). Tabel 2 toont
de belastingdruk voor een eenpersoonshuishouden zonder kinderen dat
tweederde van het gemiddelde loon verdient – een niveau dat dichtbij het
loon van een jeugdige werknemer ligt.
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Uit tabel 2 blijkt dat de gemiddelde en marginale belastingdruk op arbeid
hoog, zeer hoog, is in de EU. Om een werknemer een netto verhoging van
één euro te geven, gaan de arbeidskosten van zijn werkgever gemiddeld
met ongeveer € 2,25 omhoog vergeleken met € 1,60 in de Verenigde Staten.
Dientengevolge is de marge van Europese bedrijven om te concurreren met
Chinese en Indiase bedrijven 65 cent per additionele euro loon minder dan
die van Amerikaanse bedrijven. Verder houdt een gemiddelde werknemer
in de EU 40 cent over van elke additionele euro die hij of zij verdient. In de
Verenigde Staten is dat 60 cent. Dit verschil zal een negatieve invloed
hebben op de prikkel van een Europese werknemer om harder te werken,
overuren te maken, of zijn vaardigheden te vergroten door training en
educatie. Dat de marginale tarieven in de EU aan de hoge kant zijn blijkt
ook uit de progressiviteitsparameters in de laatste kolom van tabel 2, die de
elasticiteiten van de beschikbare inkomens met betrekking tot de bruto
inkomens weergeven.

De hoge druk, in samenhangmet genereuzewerkloosheidsuitkeringen en
kostbare arbeidsmarktregelgeving (ontslag- en anciënniteitbescherming, ge-
reguleerde loonschalen, minimum lonen) belemmeren de optimale werking
van de arbeidsmarkt, samengevat in de begrippen ‘productiviteitsval’ en
‘armoedeval’. In de EU zijn de lonen maar half zo flexibel als in de Verenigde
Staten. De structurele werkloosheid (het punt waarop de werkgelegenheid
niet kan stijgen zonder inflatie te veroorzaken) is 9% in de EU tegen 5% in de
Verenigde Staten.

Veranderingen in het belastingstelsel kunnen maar een geringe bijdrage
leveren aan een verbetering van de werkgelegenheid. Volgens de OESO11 is
de mogelijkheid om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar
andere factoren

“worthwhile but limited (in case of consumption), possibly
undesirable (capital), and probably desirable but with at best
modest consequences for employment (energy)”.

Deze conclusie uit 1995 is nog steeds actueel. Drukverschuiving in de
inkomensverdeling is ook van twijfelachtige doelmatigheid omdat de druk
in hogere loonschalen terecht komt alwaar hij de daar optredende ver-
storingen verergert.

In beginsel is de boodschap dat een fiscaal geïndiceerde toename van
het aanbod en de vraag naar arbeid in strijd komt met het doel om
adequate inkomensondersteuning te geven aan mensen zonder voldoende
inkomen (d.w.z. armoedebestrijding). Als de hoge werkloosheidscijfers
omlaag moeten, dient de verhouding (uitruil) tussen beloningen-met-
baan en beloningen-zonder- baan, replacement rates genoemd, te worden
herzien. Deze uitruil is niet alleen van belang voor mensen onderin het

11. Zie OECD, The OECD’s Jobs Study, Taxation, Employment and Unemployment,
Paris: OECD, 1995.
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loongebouw, maar is ook inherent aan vele bijstands- en pensioenregelin-
gen. Hoge replacement rates van inkomen met en zonder werk en hoge
effectieve marginale tarieven (met inbegrip van sociale uitkeringen) waar-
mee (potentiële) werknemers worden geconfronteerd, verminderen
de prikkel om de arbeidsmarkt op te gaan, vaardigheden te vergroten,
de arbeidsinspanning te verhogen, en meer uren te maken. Ook is grotere
flexibiliteit van reële en relatieve lonen een essentiële voorwaarde om de
werkloosheid te bestrijden.

De werking van de arbeidsmarkt kan alleen worden verbeterd door een
geïntegreerde en volgehouden hervorming van belastingen op arbeid,
sociale uitkeringen en arbeidsmarktregelgeving. De wisselwerking tussen
de arbeidsmarkt en de specifieke economische en sociale instituties in elke
lidstaat benadrukken de behoefte aan lidstaat-specifieke maatregelen om
de werkloosheid te bestrijden. Dit impliceert tevens dat er weinig of geen
rol op Europees niveau is weggelegd om de werkloosheidsproblemen in de
lidstaten te lijf te gaan. Integendeel, EU-brede coördinatie van belastingen
op arbeid, uitkeringsregelingen en arbeidsmarktregelgeving zou de be-
staande verstoringen en structurele verstarringen waarschijnlijk alleen
maar vergroten.

5. Belastingen op kapitaal

5.1. Top-down benadering

In de laatste jaren hebben belastingen op kapitaal veel aandacht gekregen
in de EU. Naar het oordeel van de Europese Commissie kunnen fiscale
belemmeringen op intra-communautaire investeringen alleen worden
geëlimineerd door invoering van een gemeenschappelijke heffingsgrond-
slag voor de winst van grensoverschrijdende ondernemingen, te bepalen
op basis van geconsolideerde jaarstukken. Vervolgens zou die winst aan
individuele lidstaten waarin die ondernemingen zaken doen, moeten
worden toegewezen op basis van het per lidstaat bepaalde aandeel in de
ondernemingswinst (naar rato van de omzet, loonsom en de waarde van
bedrijfsmiddelen); met andere woorden, formulary apportionment, zoals
toegepast door verschillende maar niet alle staten en provincies in de
Verenigde Staten en Canada.

Tot voor kort heeft de Europese Commissie alles in het werk gesteld om
overeenstemming te bereiken over een concept-richtlijn voor een gemeen-
schappelijke grondslag voor de winstbepaling. De voordelen van een
uniforme grondslag, aldus de Europese Commissie, zijn minder verstorin-
gen, minder belastingarbitrage en lagere nalevingskosten. Grensoverschrij-
dende verliesverrekening bijvoorbeeld zou automatisch plaatsvinden.
Maar de weg naar een gemeenschappelijke grondslag zit vol voetangels
en klemmen, zoals McLure, een groot kenner van formulary apportionment,
heeft aangegeven in een steekhoudende beoordeling van de voorstellen
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van de Europese Commissie.12 Volgens McLure zou het praktisch onmoge-
lijk zijn de verschillende winstbepalingsstelsels onder een noemer te
krijgen, vooral omdat er geen objectieve maatstaf is waaraan die stelsels
kunnen worden getoetst. Ten tweede is er geen duidelijk beste manier om
gelieerde ondernemingen aan te wijzen die hun jaarrekeningen voor
fiscale doeleinden zouden moeten consolideren. Ten derde is geen enkele
toewijzingsformule begripsmatig en theoretisch superieur aan andere
formules. En ten slotte zou de uitvoering van de gemeenschappelijke
grondslag een nog nimmer vertoonde samenwerking tussen de deelne-
mende lidstaten vereisen.

De ondertussen afgeblazen voorstellen van de Europese Commissie zijn
vergeven van problemen, en het is volgens McLure de vraag of de heffing
van winstbelasting op basis van een gemeenschappelijke grondslag de
moeite van het nastreven waard is. Waarschijnlijk zou de regelgeving om
de mogelijkheden van belastingarbitrage te beteugelen toenemen. In
sommige gevallen zouden vennootschappen met meer dan 27 verschil-
lende belastingsystemen te maken krijgen. Verliesverrekening zou worden
vergemakkelijkt, maar de schaduwzijde daarvan is dat de handel in
fiscale verliezen zou worden aangemoedigd. De behandeling van buiten-
lands inkomen van geconsolideerde vennootschappen zou een netelige
kwestie zijn, en de problematiek met betrekking tot verrekenprijzen en
kostentoerekeningen ten aanzien van derdelanden zou blijven bestaan.
Zoals aangetoond in verschillende studies zou belastingheffing op gemeen-
schappelijke grondslag slechts minimale en misschien wel geen enkel
economisch voordeel opleveren.13

5.2. Bottom-up benadering

Ernstiger is dat belastingheffing op gemeenschappelijke grondslag een top-
down, alles of niets, benadering is. Afgaande op de ervaring met de Btw, zal
een eenmaal overeengekomen grondslag praktisch onmogelijk zijn te
veranderen, ook als de omstandigheden veranderen. In de geest van het
subsidiariteitsbeginsel dient daarom naar een bottom-up, omkeerbaar
coördinatieproces te worden gezocht waarbij de lidstaten zelf betrokken
zijn in plaats van aan het einde van de rit hun goedkeuring te moeten
geven aan een richtlijn die al in steen gebeiteld is. Zo’n bottom-up,
omkeerbaar proces zou uit vier achtereenvolgende stappen kunnen be-
staan.
1. De invoering van duale inkomstenbelastingen in de lidstaten, waar-

onder kapitaalinkomen gescheiden wordt van arbeidsinkomen en

12. Zie C.E. McLure, Jr., Corporate Tax Harmonization in the European Union: The
Commission’s Proposals, Tax Notes International (20 November, 2004), p. 775-801.

13. Zie bijvoorbeeld, P.B. Sørensen, ‘Can Capital Income Taxes Survive? And Should They?’
CESifo Economic Studies Advanced Access (4 June, 2007) and C. Fuest, ‘The European
Commission’s proposal for a common consolidated corporate tax base’, Oxford Review
of Economic Policy, 24/4 (2008), p. 720-739.
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slechts eenmaal wordt belast naar het proportionele vennootschaps-
belastingtarief (verschillend per lidstaat) om de verstorende effecten
van de huidige vennootschapsbelastingregimes op het financiering- en
investeringsbeleid van ondernemingen te verzachten.14 Dubbele be-
lasting van uitgedeelde of ingehouden winst zou moeten worden
voorkomen door uitgedeelde winst vrij te stellen van inkomstenbelas-
ting en vermogenswinsten op aandelen te corrigeren voor de inge-
houden winst-na-belasting van de onderliggende vennootschap.
Twintig jaar geleden is de duale inkomstenbelasting met succes inge-
voerd in Noorwegen, Finland en Zweden, en ook andere landen en
internationale organisaties (OESO, IMF) hebben een voorkeur voor de
duale inkomstenbelasting uitgesproken.

2. Het lek van de duale inkomstenbelasting is dat rente op buitenlandse
leningen en leningen verstrekt door vrijgestelde lichamen effectief niet
wordt belast. Om dit lek te dichten zou vervolgens de invoering van
voorheffingen op rente en royalty’s door de lidstaten dienen te worden
overwogen naar, uiteindelijk, het vennootschapsbelastingtarief – of, als
alternatief, de fiscale behandeling van rente op gelijke voet met
dividend, dat wil zeggen: niet aftrekbaar, onder een Comprehensive
Business Income Tax (CBIT)15 – om zodoende de normale vergoeding op
kapitaal effectief te belasten en kunstmatige fiscale prikkels voor
schuldfinanciering te verminderen. Onder de voorheffingen zou de
rente belast kunnen worden in de domiciliestaat met een tax credit (en
overdracht) van de door de bronstaat geïnde voorheffing, of als eind-
heffing kunnen fungeren. Onder de CBIT zou de rente impliciet belast
worden in de bronstaat. Bij de keuze tussen bron- of domiciliestaat-
beginsel dient, zoals Slemrod16 eens opmerkte, te worden bedacht: “it
is not desirable to tax capital income on a source basis [omdat
bronbelastingen verstorend werken op de keuze van de vestigings-
plaats van ondernemingen; SC], but it is not administratively feasible
to tax capital on a residence basis [vanwege de vele ontwijkingsmoge-
lijkheden].” Het belangrijkste probleem van (finale) voorheffingen op

14. Eenmalige belasting naar het vennootschapsbelastingtarief heeft als voordelen dat
belastingarbitrage wordt verminderd en dat de belasting op kapitaalinkomen niet
gekluisterd blijft aan de hoge progressieve tarieven op arbeidsinkomen. Voor een
pleidooi voor een duale inkomstenbelasting, zie S. Cnossen, ‘Taxing Capital Income in
the Nordic Countries: A Model for the European Union?’ in S. Cnossen (red.), Capital
Income Taxation in the European Union: Issues and Options for Reform, Oxford: Oxford
University Press 2000; en voor een recentere verhandeling, P.B. Sørensen, ‘The Nordic
Dual Income Tax: Principles, Practices, and Relevance for Canada’, Canadian Tax
Journal, 55/3 (2007), p. 557-602.

15. CBIT is voorgesteld door de US Department of the Treasury, Integration of the
Individual and Corporate Tax Systems: Taxing Business Income Once, Washington,
DC: US Government Printing Office.

16. Zie J.B. Slemrod, ‘Comment on V. Tanzi, Taxation in an Integrating World’, in V. Tanzi
(red.), Taxation in an Integrating World, Washington, DC: Brookings Institution,
p. 141-146.
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rente onder de duale inkomstenbelasting en de CBIT is dat zij de
financieringskosten van investeringen zouden verhogen en het rende-
ment van met schuld gefinancierde investeringen zouden drukken,
omdat de normale vergoeding op kapitaal (i.c. rente), ook indien
ontvangen door vrijgestelde lichamen en niet-ingezetenen, impliciet
zou worden belast. Hoewel de invoering van voorheffingen op rente en
royalty’s een nastrevenswaardig doel is, is geleidelijke en gezamenlijke
actie aan te bevelen.

3. De vrijstelling van dividendinkomen (dat op vennootschapsniveau
wordt belast) bij aandeelhouders en de belasting van rente aan de
bron zou de behoefte aan belastingcoördinatie op Europees niveau
verminderen. Het probleem van excessieve schuldfinanciering zou tot
het verleden behoren en de stelsels voor integratie van vennootschaps-
en inkomstenbelasting zouden overbodig worden. Echter, de proble-
matiek van verrekenprijzen zou nog steeds de verdeling van winsten
over de lidstaten beïnvloeden. Om deze vorm van belastingarbitrage te
beperken zou een minimumtarief, zoals voorgesteld door de Ruding
Commissie,17 kunnen worden overeengekomen. Het ligt voor de hand
dat tariefstoenadering gemakkelijker zal kunnen worden bereikt na
invoering van duale inkomstenbelastingen en voorheffingen op rente
en royalty’s.
Overeenstemming over een minimum tarief is urgenter dan overeen-
stemming over de bepaling van de belastbare winst, zoals voorgesteld
door de Europese Commissie. Het minimumtarief voorkomt dat ver-
goedingen op mobiel, financieel kapitaal aan de greep van de fiscus
ontsnappen. Winstbepalingsregels (afschrijving, voorraadwaardering,
etc.) hebben betrekking op relatief immobiel, reëel kapitaal. De rela-
tieve immobiliteit van de grondslag maakt het minder noodzakelijk om
de belastingsoevereiniteit van de lidstaten op dit terrein aan banden te
leggen.

4. Pas na deze stappen zou opnieuw gekeken kunnen worden naar de
invoering van belastingheffing naar de winst op gemeenschappelijke
grondslag met een toedelingsformule, en in een verder verschiet, de
invoering van een Europese vennootschapsbelasting indien en wan-
neer de EU het recht krijgt om belasting te heffen. De opbrengst van die
belasting zou aan de lidstaten kunnen worden doorgesluisd of in de EU
schatkist kunnen vloeien.

Bij dit verre verschiet dient bedacht te worden dat de EU-brede invoering
van unitary taxation de verstoringen en nalevingskosten alleen zal ver-
minderen als zij wordt uitgevoerd onder de paraplu van een gemeen-
schappelijke administratie en uniforme wetgeving die in laatste instantie
onderworpen is aan het oordeel van het Europese Hof van Justitie. Heffing

17. Zie Ruding Committee, Company Taxation in the Internal Market (1992), COM(2001)
582 final, Brussel.
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op basis van een gemeenschappelijke grondslag zou zonder deze voor-
waarden waarschijnlijk niet eens mogelijk zijn. Voor een echte Europese
vennootschapsbelasting zijn echter fundamentele wijzigingen van het EU
verdrag nodig die in de richting gaan van een federaal (belasting) stelsel.
Voorlopig is dat nog lang niet zo ver.

6. Pleidooi voor fiscale diversiteit

In de voorgaande paragrafen is gepleit voor een zo groot mogelijke fiscale
diversiteit. Immers, een fundamentele premisse die, zo mag worden
verondersteld, aan de totstandkoming van de EU ten grondslag ligt, is
dat door het geheel te versterken betere waarborgen kunnen worden
geschapen om de eigenheid van de afzonderlijke lidstaten te bevorderen.
De Unie is geschapen voor de lidstaten, niet de lidstaten voor de Unie. In dit
licht is de cruciale vraag voor de fiscaliteit niet, zo komt het me voor, hoe
de verschillende belastingen zo snel mogelijk kunnen worden geharmoni-
seerd, maar, integendeel, hoeveel diversiteit kan worden toegestaan zon-
der dat dit de werking van de interne markt en de monetaire unie
belemmert. Verschillende argumenten, grotendeels filosofisch en praktisch
van aard, kunnen naar voren worden gebracht ter ondersteuning van de
visie dat belastingcoördinatie die verder gaat dan de bescheiden doelstel-
lingen geformuleerd in de voorgaande paragrafen niet nodig is en zelfs
contraproductief zou kunnen zijn voor de welvaart van de EU als geheel.

Om te beginnen kan belastingharmonisatie op zichzelf beschouwd
natuurlijk niet van zo groot gewicht worden geacht dat er naar gestreefd
zou moeten worden dàt gemiddelde van de bestaande fiscale stelsels te
vinden waarover de lidstaten het eens kunnen worden. Evenals belasting-
hervorming dient belastingcoördinatie te worden getoetst aan algemeen
aanvaarde criteria en doelstellingen van rechtvaardigheid, efficiency en
uitvoerbaarheid. In ieder geval wordt geen bijdrage aan de gemeenschap-
pelijke welvaart geleverd indien onbillijke en inefficiënte fiscale structuren
van sommige lidstaten worden opgelegd aan andere lidstaten. In tegen-
stelling tot wat de Commissie vaak nastreeft, dient fiscale convergentie, zo
die al gewenst is, plaats te vinden op basis van een gemeenschappelijk
punt van aankomst in plaats van verschillende vertrekpunten. Waarom zou
Oostenrijk de slechte aspecten van het Nederlandse belastingstelsel moe-
ten overnemen? Met andere woorden, niet het proces en het feit van
belastingcoördinatie zijn van belang, maar het uiteindelijke doel waartoe
de Unie verschillende belastingen op elkaar afstemt. Indien dit doel niet
duidelijk onder woorden kan worden gebracht, laat staan kan worden
overeengekomen, geldt naar analogie van de uit de geneeskunde bekende
nihil nocere regel: laat de dingen zoals je ze aantreft.

Ten tweede kunnen belastingen die op papier identiek lijken te zijn
in de praktijk aanzienlijk verschillen. De Deense Btw, bijvoorbeeld,
die scrupuleus wordt nageleefd, verschilt hemelsbreed van de Griekse
Btw die op grote schaal wordt ontdoken. Verschillen in de feitelijke
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afdwingbaarheid van op papier dezelfde belastingen, i.c. gebaseerd op de
gemeenschappelijke richtlijn, zullen het ondernemersgedrag en de keuzes
van consumenten beïnvloeden. Ook al is de maatstaf van heffing daarom
dezelfde en ook al zouden de tarieven gelijk getrokken worden, dan nog
zullen er grote verschillen kunnen bestaan in de economische werking van
belastingen, verschillen die het functioneren van de interne markt regar-
deren. Een ander voorbeeld is de vennootschapsbelasting. Hoewel er naar
gestreefd wordt de bepalingen betreffende de bepaling van de belastbare
winst (op zich al een doelstelling waarbij vraagtekens kunnen worden
gezet) te uniformeren, en ook al zou eenzelfde tarief worden toegepast,
dan nog zal het aantal en de aard van de fiscale subjecten die aan de
belasting zijn onderworpen – en daarom haar economische effecten –

aanzienlijk kunnen verschillen tussen bijvoorbeeld de Bondsrepubliek
waar de vennootschapsvorm uitzondering is en Nederland waar hij regel
is geworden.

Ten derde dienen verschillen in het niveau en de samenstelling van de
overheidsuitgaven in de beschouwing te worden betrokken om een oor-
deel te kunnen geven over de invloed van lidstaten op het functioneren van
de interne markt. Verschillende door de belastingheffing veroorzaakte
prikkels en remmingen kunnen worden gecompenseerd of geaccentueerd
door niet-neutrale invloeden die voortvloeien uit de uitgavenzijde van de
budgetten van de lidstaten. Om een voor de hand liggend voorbeeld te
noemen: protectionistische maatregelen kunnen de vorm aannemen van
gratis voorzieningen voor de eigen industrie in plaats van aan de grens
geheven invoerrechten. Uitvoer kan worden bevorderd door wegen aan te
leggen die naar havens leiden. Het punt is dat het uiteindelijk de netto
lasten en voordelen zijn waar het om gaat bij de beoordeling van de
verstorende effecten van belastingen en overheiduitgaven. A priori is er
geen reden om aan te nemen dat belastingcoördinatie de efficiency van de
middelenverdeling of, beperkter geformuleerd, de concurrentieposities, zal
verbeteren.

Ten vierde hebben 17 lidstaten met de invoering van de euro hun
monetair- en wisselkoersbeleid overgedragen aan de Europese Centrale
Bank, zoals zij en de andere lidstaten dat al eerder deden met het handels-
beleid dat aan de Europese Commissie werd gecedeerd. Om zoveel moge-
lijk ruimte te laten voor onafhankelijk sociaal-economisch beleid in de
afzonderlijke lidstaten zal het belang van het belasting- en uitgaveninstru-
mentarium ten behoeve van korte-termijn conjunctuurpolitiek, lange-
termijn structurele aanpassingen en inkomensherverdeling via de begro-
ting, daarom toenemen. Voor korte-termijn conjunctuurpolitiek kan het
wenselijk zijn uit de hand gelopen loonkosten te drukken door de Btw te
verhogen en werkgeverspremies te verlagen. Een voorbeeld van lange-
termijn structuurbeleid is het verhogen van specifieke onderwijsuitgaven,
gefinancierd door middel van accijnsverhogingen bijvoorbeeld, om de
buitenlandse concurrentie beter het hoofd te kunnen bieden. In deze
optiek passen geen onnodige beperkingen op de belastingstelsels van de
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lidstaten en in het verlengde daarvan de uitgavenbudgetten. Het zou wel
eens kunnen zijn dat een inventieve en constructieve visie op het auto-
nome gebruik van deze instrumenten de werking van de monetaire unie
zal bevorderen, zeker zo lang de factor arbeid zo immobiel blijft als thans
het geval is in de EU.

Ten vijfde toont de fiscale praktijk in federale landen, zoals de Ver-
enigde Staten, Canada en Zwitserland aan dat er grote verschillen kunnen
bestaan tussen de belastingstelsels van lagere overheden (staten, provin-
cies, kantons) zonder dat dit onverenigbaar is met het functioneren van de
binnenlandse markt. De belastingstelsels in de Verenigde Staten en Zwit-
serland zijn lappendekens van federale, statelijke, kantonale en plaatselijke
heffingen met zeer verschillende grondslagen en tarieven. De belastingen
in Canada daarentegen, zijn grotendeels geharmoniseerd, hoewel de eco-
nomieën van de verschillende provincies meer met hun Amerikaanse dan
hun Canadese buren zijn geïntegreerd. Toch zal niemand willen beweren
dat de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland niet een interne markt
hebben. Deze voorbeelden laten zien dat er geen eenduidig continuüm is
tussen de economische en fiscale dimensie van het integratieproces; zij
hoeven niet samen op trekken. Om kort te gaan, een benadering die
verschillen respecteert in plaats van te willen beslechten lijkt het meest
voor de hand te liggen.18

Ten zesde kan belastingharmonisatie inhouden dat lidstaten in een
keurslijf worden geperst dat in de loop der jaren het doelmatig functio-
neren van de interne markt belemmert. De Btw is daarvan een voorbeeld.
Geharmoniseerd in 1977 met de Zesde Richtlijn en sindsdien nauwelijks
veranderd moet zij thans als een anachronisme worden gekarakteriseerd.
De vele onnodige vrijstellingen bestempelen de EU-Btw tot een slechte
belasting vergeleken met de moderne Btw’s in Nieuw-Zeeland, Canada,
Australië, Singapore en Zuid-Afrika, om enkele voorbeelden te noemen.
Het is niet mogelijk om een betere, dat wil zeggen, rechtvaardiger en
doelmatiger Btw te hebben dan is toegestaan onder de gemeenschappe-
lijke richtlijn. Een soortgelijk oordeel kan worden geveld over de cumula-
tieve omzetbelasting op financiële transacties die door de Europese
Commissie is voorgesteld.19

Ten slotte, de Europese Unie is natuurlijk slechts een instrument om een
beter en voller leven voor haar ingezetenen te bereiken; zij kan niet als
doel op zich worden beschouwd. Diversiteit om tegemoet te komen aan
verschillen in preferenties is een belangrijk economisch en cultureel goed.
In tegenstelling tot belastingharmonisatie (en fiscale rivaliteit),
kan bij fiscale diversiteit rekening worden gehouden met verschillen

18. R.M. Bird, ‘Tax Harmonization in Federations and Common Market’, in M. Neumann
en K.W. Roskamp (red.), Public Finance and Performance of Enterprises, Detroit: Wayne
State University Press (1989), p. 139-151.

19. Het zou beter zijn geweest het IMF voorstel te volgen en financiële instellingen onder
de Btw te belasten over hun toegevoegde waarde, gedefinieerd als het totaal van de
loonsom en de business cash flow.
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in voorkeuren voor de ene belasting boven de andere – voorkeuren die
verschillen in economische en sociale structuren weerspiegelen, verschil-
len in opvattingen over de rol van belastingen, verschillen in de aanvaard-
baarheid en uitvoerbaarheid van verschillende belastingen en, misschien
nog wezenlijker, verschillen in voorkeuren omtrent de omvang van de
publieke sector tussen de lidstaten. Diversiteit kan extra economische en
administratieve kosten met zich meebrengen, maar deze dienen te worden
aanvaard indien de lidstaten waarvan de fiscale voorkeuren worden ge-
ëerbiedigd daarvoor zelf de prijs betalen.

7. Concluderende opmerkingen

Het pleidooi voor zoveel mogelijk fiscale diversiteit als overeenkomt met
het optimaal functioneren van de interne markt kan nog wat verder
worden uitgebouwd. Als concurrentie de efficiënte verdeling van middelen
in de private sector bevordert – het leitmotiv van het Verdrag van Rome –

kan dan ook niet de veronderstelling worden gemaakt dat interstatelijke
fiscale rivaliteit grotere efficiency in de publieke sectoren van de EU zal
bevorderen en hun ongebreidelde groei afremmen? In essentie betekent
belastingharmonisatie dat individuele lidstaten zich minder zorgen hoeven
te maken over hoe zij het geld bijeen moeten brengen om hun uitgaven te
financieren of hoe zij dat geld wijs en efficiënt moeten besteden. Subsidies
voor lobbygroepen kunnen zo voorrang krijgen boven uitgaven voor infra-
structuur, onderwijs en beveiliging en andere overheidsdiensten die van
cruciaal belang zijn voor de private sector. Fiscale rivaliteit kan Adam
Smith’s profligacy of Princes beteugelen, evenals die van de huidige over-
heden in de EU, zoals betoogd door Edwards en Keen.20

Ten slotte, de Europese Raad wenst “a more favourable environment for
stimulating enterprise, competititon and trade”, te scheppen, maar de
gelijkmaking van hoge belastingniveaus zal dat niet bevorderen als, zoals
het geval lijkt te zijn, daarmee kosten worden gemaakt die de concurren-
tiepositie van de EU op de wereldmarkt benadeelt. Hoewel selectieve
coördinatie wenselijk is om verstoringen van handel, vestigingsplaats en
werkgelegenheid te verminderen, kan een krachtig pleidooi worden ge-
houden voor de handhaving van zoveel fiscale diversiteit als compatibel is
met het optimaal functioneren van de interne markt. Zelfs zou enige fiscale
rivaliteit geen kwaad doen. Fiscale diversiteit past ook in een monetaire
unie met budgettaire vrijheid waarin lidstaten zelf verantwoordelijk wor-
den gehouden voor uit de hand gelopen overheidsuitgaven.

20. Zie J.S.S. Edwards en M.J. Keen, ‘Tax Competition and Leviathan’, European Economic
Review 40 (1996), p. 113-134.
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PROF. MR. G.J.B. DIETVORST1

Een arbeidsvormneutraal
pensioenkader: een logische
vervolgstap

1. Inleiding

Het Nederlandse stelsel van oudedagsvoorzieningen wordt doorgaans,
vanwege de financieringswijze en de uitvoeringswijzen, als goed en
robuust betiteld. Daarbij speelt de flankerende fiscale wetgeving een
belangrijke rol in zowel de opbouw- als de afbouwfase.

Het fiscale kader voor werknemerspensioen en dat voor ondernemers-
pensioen (o.a. oudedagsreserve, lijfrenten) heeft sinds begin jaren negentig
van de vorige eeuw een ontwikkeling doorgemaakt in die zin dat de regels
langzaam maar zeker naar elkaar zijn toegegroeid, maar niet gelijk zijn
geworden. Dat deze ontwikkeling er niet toe heeft geleid dat beide fiscale
kaders precies gelijk geworden zijn is verklaarbaar. Pensioen speelt zich
immers primair af in het domein van de sociale partners terwijl dat met
privépensioen niet het geval is. Bovendien behoort pensioen niet alleen tot
het aandachtgebeid van het ministerie van Financiën maar ook van het
ministerie van Sociale Zaken enWerkgelegenheid. Privépensioen, waaronder
lijfrente en de fiscale oudedagsreserve, valt traditioneel alleen onder het
aandachtsgebied van hetministerie van Financiën. Hierna richt ikme primair
op werknemerspensioen en lijfrenten, ook wel aangeduid als privépensioen.

Hierna zal ik achtereenvolgens aandacht schenken aan:
• het doel en de strekking van pensioen en lijfrente;
• de verschillen tussen beide vormen van oudedagsvoorziening;
• de omkeerregel voor pensioen en de premieaftrek voor lijfrenten, de

argumenten pro en contra;
• de gedachtelijn van de Werkgroep arbeidsvormneutraal pensioenkader

(hierna: Werkgroep ANP);
• de contouren van een arbeidsvormneutraal pensioenkader (hierna:

ANP).

De discussie over het afschaffen van de fiscale oudedagsreserve en het
pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder komt in
deze bijdrage niet aan de orde. Dewerkgroep ANP heeft wel alle argumenten

1. Hoogleraar Toekomstvoorzieningen Tilburg University en senior manager Fiscale
Zaken Achmea
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voor en tegen geïnventariseerd en komt tot de conclusie dat zowel de fiscale
oudedagsreserve als de mogelijkheid van pensioen in eigen beheer voor de
directeur-grootaandeelhouder strikt genomen niet past in het Nederlandse
pensioenstelsel.

2. Doel en strekking gelijk, maar er zijn verschillen

Gezien doel en strekking van pensioen en lijfrenten kan men zich afvragen
of het nog wel logisch is dat de fiscale spelregels voor beide vormen van
oudedagsvoorziening van elkaar verschillen. Deze vraag komt op nu de
arbeidsmobiliteit toeneemt en steeds meer mensen niet langer (uitslui-
tend) als werknemer aan het arbeidsproces deelnemen maar tijdelijk of
gedurende langere tijd (mede) als ondernemer of zzp-er.2 De werknemer
die op enig moment zzp-er wordt ziet zich geconfronteerd met andere
fiscale regels en andere mogelijkheden om een oudedagsvoorziening op te
bouwen teneinde zijn levenstandaard te beveiligen. Dit gaat nog meer
knellen als de zzp-er na enige tijd weer werknemer wordt.

De arbeidsmarkt verandert, de werknemer met een vaste arbeidsrelatie
is nog wel dominant in aantal, maar het begint te schuiven. Er zijn geluiden
dat het aantal zzp-ers nog verder zal toenemen. Hetzelfde geldt voor het
aantal werknemers met meer dan één dienstbetrekking. Er komt hoe dan
ook een flexibele schil van arbeidsrelaties die feitelijk vaak hetzelfde werk
doen als ‘gewone werknemers’ maar die sterker meebewegen met de
economie. Velen die tot die flexibele schil behoren, bouwen geen pensioen
op. Het is echter een maatschappelijk belang dat ook voor hen pensioenop-
bouw haalbaar is.

Nederlandse beroepsbevolking

8%

77%

15%

Flexibele arbeidsrelatie

Vaste arbeidsrelatie

Zelfstandigen

2. Onder zzp-er versta ik een zelfstandige zonder personeel die ten minste 15 uur per
week werkzaam is, geen medeondernemer en geen personeel heeft, eigen arbeid
verkoopt en voorheen in dienstbetrekking was. Fiscaal gezien is de zzp-er gelijk aan
de ondernemer die voorheen niet in dienstbetrekking was en die wel personeel heeft.
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De thematiek van het verschil in regelgeving tussen het werknemers-
pensioen en het ondernemerspensioen is overigens breder dan alleen het
pensioen voor de zzp-er. De overige 600.000 – 700.000 ondernemers, die
dus wel personeel hebben en/of een medeondernemer hebben, worden
ook geconfronteerd met de verschillen in regelgeving.

De verschillen in de fiscale kaders voor werknemerspensioen en dat
voor het ondernemerspensioen (lijfrenten en fiscale oudedagsreserve)
hebben betrekking op de fiscale ruimte (lees aftrekmogelijkheden) die er
is voor beide vormen van oudedagsvoorzieningen, de toegelaten uitvoer-
ders en de uitkeringsfase.

Strikt genomen is het vreemd en niet logisch dat de fiscale kaders niet
gelijk zijn, omdat werknemerspensioen en ondernemerspensioen het-
zelfde beogen, namelijk het voorzien in een inkomensvoorziening bij
ouderdom. Beide fiscale regimes hebben zich geleidelijk min of meer
onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Zoals gezegd is werknemerspensioen
primair het domein van de sociale partners en het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid terwijl de fiscale oudedagsreserve en lijfrenten
tot de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën behoort.

In onderstaand overzicht zijn de meest in het oog springende verschil-
len tussen pensioen en lijfrente in de opbouwfase opgenomen.

Pensioen Lijfrente

Franchise Minimaal € 13.062
(2013) rekening houdend
met parttimer factor

€ 11.829 (2013) vast, geen reke-
ninghoudend met parttime factor

Parttime factor Evenredig lagere
AOW-franchise bij
parttime werken

Geen lagere AOW-franchise bij
parttime werken

Opbouwpercentage Doorsneepremies veelal
hoger

17% van premiegrondslag
(for-dotatie 12% leeftijdsonafhan-
kelijk)

Demotie Geen nadelige invloed
pensioenopbouw

Demotie en minder werken
verlaagt jaarruimte

Diensttijd Perioden onbetaald
verlof kunnen meetellen
als diensttijd

Jaarruimte is gekoppeld aan
werkelijk genoten inkomen en
inhaalmogelijkheid beperkt tot
7 jaar

Auto van de zaak Telt niet mee Telt wel mee

Pensioengrondslag ver-
sus premiegrondslag

Geen absoluut fiscaal
plafond, maar wetsvoor-
stel (aftopping € 100.000
zie hierna) wel
ingediend.

Maximaal € 162.457 (2013)

Inkoopmogelijkheden/
reserveringsruimte

Backservice bij eindloon-
regelingen en ruime
inkoopmogelijkheden na
waardeoverdracht

Reserveringsruimte beperkt tot
7 jaar en € 6.989 (2013) en vanaf
55 jaar € 13.802 (2013)

Toegestane
contractpartners

Bank niet toegestaan Bank en bedrijfsopvolger
toegestaan
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Ook in de uitkeringsfase is er een aantal in het oog springende verschillen.

Pensioen Lijfrente

AOW-overbrugging 2x AOW-gehuwden tot
65 jaar mogelijk

Behoudens overgangsrecht
niet langer toegestaan

Variabilisering Uitkering variëren in
verhouding 100:75

Combinatie levenslange
oudedagslijfrente en tijde-
lijke oudedagslijfrente
(max. € 20.953 (2013)),
toegestaan

Afkoop Pensioenuitvoerder heeft
recht om klein pensioen (op
ingangsdatum < € 438,44
(2013)) af te kopen, zonder
revisierente

Kleine lijfrente (afkoop-
waarde < € 4.242 (2013)
zonder revisierente toege-
staan

Hoogte partnerpensioen Max. 70% pensioengevend
loon

Nabestaandenlijfrente mag
gelijk zijn aan oudedagslijf-
rente

In geld, aandelen of natura Geldelijke uitkering is
voorwaarde

Uitkering niet in geld
toegestaan

Knip in uitkering Knip bij wet tijdelijk
goedgekeurd

Knip bij besluit goedge-
keurd

Levenslange inkomensvoor-
ziening

Pensioen is levenslange in-
komensvoorziening. Geen
bancaire variant

– Oudedagslijfrente moet
levenslang zijn

– Bancaire variant is
20 jaar

Toegestane contractpartner Professionele pensioenuit-
voerder en voor dga: eigen
beheer

Ruimer dan bij pensioen:
Verzekeraar, bank, beleg-
gingsinstelling, bedrijfsop-
volger

Lagere uitkering na overlij-
den partner

Afname ouderdomspen-
sioen na overlijden
(ex-)partner niet mogelijk

Oudedagslijfrente mag af-
nemen na overlijden
(ex-)partners

Partnerpensioen Beperkt tot echtgenoot, ge-
wezen echtgenoot, duur-
zaam samenwonende
partner

Ruime begripsomschrijving.
Iedereen kan als begun-
stigde worden aangewezen

Al deze verschillen afzonderlijk bezien zijn niet wereldschokkend, maar
omdat de verschillen in opbouwfase over het algemeen nadelig uitpakken
voor de niet-werknemers is er alles bij elkaar opgeteld naar mijn mening
reden voor bezinning.

3. Ouderdomspensioen centraal, maar partnerpensioen niet
vergeten

Bijna alle beleidsdocumenten en discussies over pensioen gaan over het
ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen lijkt daarbij te weinig
aandacht te krijgen. Met ingang van 1 januari 2012 is de positie verbeterd
voor alle nabestaanden van werknemers die de deelneming in de pen-
sioenregeling beëindigen. Voortaan zal de pensioenuitvoerder bij een
partnerpensioen op risicobasis een deel van het ouderdomspensioen
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omruilen tegen een partnerpensioen. Dit gaat niet door als de ex-deel-
nemer aangeeft dat niet te willen. Hoewel dit een verbetering betreft is er
nog geen sprake van een integraal en gericht beleid. Dat is nodig, ook in
fiscale zin, want hoewel de overheid hier een ander beeld van schijnt te
hebben, werken veel werknemers nog parttime en zijn ze nog afhankelijk
van het inkomen van hun partner.3 Het is niet zo dat Nederland een 100%-
tweeverdienermaatschappij is. Nederland blijkt Europees kampioen deel-
tijdwerken te zijn. Bijna de helft van de werkende Nederlanders werkt
parttime, terwijl het EU-gemiddelde één op vijf is. Van de Nederlandse
parttimers is drie kwart vrouw.4

De Anw wordt met ingang van 1 januari 2014 voor nieuwe gevallen
versoberd. De partneruitkering zal – om de partner te stimuleren te gaan
werken – beperkt worden tot 1 jaar!

De partnervoorzieningen zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Het is
de vraag of betrokkenen dit onderkennen. Het is daarom niet uitgesloten
dat veel achterblijvenden voor flinke financiële verrassingen komen te
staan. Daarom verdient het partnerpensioen bij iedereen afzonderlijk
aandacht. Een adequate oplossing is een overlijdensrisicoverzekering in
box 3.

4. Werkgroepen

Recent heeft een tweetal werkgroepen zich beziggehouden met de vraag of
het fiscale kader voor werknemerspensioen en ondernemerspensioen
beter kan.5 In beide gevallen is een pleidooi gehouden voor een arbeids-
vormneutraal pensioenkader, een ANP.

De Werkgroep ANP verstaat onder een ANP een fiscaal kader waarin de
voorwaarden en regels zowel in de opbouw als in de uitkeringsfase voor
alle belastingplichtigen gelijk zijn ongeacht de wijze en de juridische
structuur waarop aan het arbeidsproces wordt deelgenomen.6 De Werk-
groep ANP denkt een bijdrage aan de discussie te kunnen leveren en
beleidsmakers te kunnen inspireren nieuwe wegen in te slaan.

3. Er is ook sprake van financiële afhankelijkheid als een partner fulltime werkt een
aanzienlijk lager inkomen heeft dan de andere partner.

4. CBS Eurostat Webmagazine 22 juli 2009.
5. H.M. Kapelle (e.a.), Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter,

eerlijker, efficiënter en eenvoudiger. Geschriften van de vereniging voor Belasting-
wetenschap no. 242, Deventer: Kluwer 2011. Voor het rapport van de Werkgroep ANP
zie www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/ccp/

6. De Commissie Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eer-
lijker, efficiënter en eenvoudiger heeft zich al eerder uitgesproken voor een arbeids-
vormneutraal pensioenkader. Het thema van de Werkgroep ANP overlapt het thema
van deze werkgroep deels. De Werkgroep ANP denkt met wat andere accenten een
bijdrage aan de discussie te kunnen leveren en – zoals gezegd – beleidsmakers te
kunnen inspireren nieuwe wegen in te slaan.
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Daarbij is het van belang dat ophanden zijnde aanpassingen in de eerste,
tweede en derde pijler, nu het Nederlandse pensioenstelsel under construc-
tion is, in feite niet meer zijn dan een wijziging in de parameters van het
fiscale kader. Het idee van een ANP is met andere woorden pensioenak-
koord-proof.

5. Omkeerregel pensioen en premieaftrek lijfrenten

De werkgroep ANP heeft stilgestaan bij de vraag of de omkeerregel voor
pensioen en de premieaftrek voor lijfrenten moet blijven.

De omkeerregel en de premieaftrek voor lijfrenten worden door de
wetgever als een faciliteit gezien. Maar nergens is expliciet aangegevenwat
de wetgever er mee beoogt. Wel stelt de wetgever voorwaarden aan
toepassing van de omkeerregel en de lijfrentepremieaftrek. Deze voor-
waarden zijn bepalend en kleuren het karakter van de verschillende
mogelijkheden om een oudedagsvoorziening op te bouwen.
• Nog recent omschreef de wetgever het doel van de omkeerregel als

volgt: “De doelstelling van de huidige fiscale behandeling van pen-
sioensparen berust vooral op het bevorderen van de opbouw van
aanvullende oudedagsvoorziening (contractuele pensioenbesparingen,
zowel collectief als individueel)”.7 Hieruit kan worden afgeleid dat de
wetgever met de omkeerregel voor werknemerspensioen en de lijf-
rentepremieaftrek eenzelfde doelstelling heeft.

• Een van de kernelementen van de pensioendefinitie is dat het moet
gaan om een levenslange inkomensvoorziening voor werknemers en
gewezen werknemers. Om het inkomenskarakter te waarborgen mogen
de aanspraken niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven.8 In
deze voorwaarden komt de verzorgingsdoelstelling tot uitdrukking.

• De wetgever geeft niet aan wat wordt beoogd met de premieaftrek voor
lijfrenten maar stelt voorwaarden aan de premieaftrek om het karakter
van onderhoudsvoorziening te waarborgen. Vanaf de invoering van de
Brede Herwaardering in 1992 is de hoogte van de lijfrentepremieaftrek
zodanig vormgeven dat deze in feite een pensioentekort in de tweede
pijler kan compenseren. Deze systematiek, ook wel de compensating
layer genoemd, is kenmerkend voor het Nederlandse fiscale pensioen-
kader en uniek in de Europese Unie

• De wetgever geeft wel aan onder welke voorwaarde premieaftrek voor
(beroeps)pensioen, lijfrente en de FOR – en dus inkomensuitstel – voor
een voorziening voor de oudedag wordt gegeven. Bij niet reguliere
afwikkeling (afkoop, belening, verpanding, vervreemding) gelden sanc-
tiebepalingen. Opmerkelijk is dat deze soepeler (geen revisierente) zijn
als de opgebouwde FOR niet wordt aangewend voor een lijfrente.

7. Rapport van de Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing; een
visie op het belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 47.

8. Art.18, lid 1 Wet op de loonbelasting 1964,
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• Zowel lijfrente als pensioen kennen een conserverende aanslag. De
conserverende aanslag die bij emigratie wordt opgelegd, werd als eerste
bij de lijfrente (1992) ingevoerd. Voor pensioen is de conserverende
aanslag tegelijkertijd met de Wet inkomstenbelasting 2001 ingevoerd.

• De gedachte achter de omkeerregel is dat een deel van het inkomen nu
niet wordt belast omdat het nodig is om de levensstandaard tijdens de
inactieve periode veilig te stellen. Inherent daaraan is dat als regel de
benodigde middelen veilig worden gesteld, dus worden afgezonderd.
De vraag kan daarbij worden gesteld of het transparant is dat middelen
die voor de oudedagsvoorzieningen worden gebruikt ook voor andere
doeleinden, zoals financiering van de onderneming, mogen worden
gebruikt. De ondernemer heeft hierbij een beslissende stem. Een werk-
nemer die aan een pensioenregeling deelneemt heeft die beschikkings-
macht niet en heeft doorgaans geen enkele zeggenschap in de
beleggingen.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de rode draad die door
de fiscale wetgeving rond pensioen en lijfrente loopt, erop gericht is om er
voor te zorgen dat de afgezonderde gelden hun pensioenbestemming
krijgen en houden.

6. Omkeerregel stabiele factor

De omkeerregel voor (beroeps)pensioen en de premieaftrek voor lijfrenten
is al decennia lang in de loon- en inkomstenbelasting opgenomen. Er is wel
regelmatig over de beperking en de afschaffing ervan gesproken maar de
omkeerregel als zodanig is nooit echt bedreigd geweest.
• Dewetgever heeft keer op keer uitdrukkelijk gekozen voor de systematiek

van de omkeerregel. Het laatst in de aanloop naar de Wet IB 2001, waar
over de omkeerregel wordt opgemerkt: “De belastingheffing sluit op die
manier goed aan bij het moment waarop pensioeninkomen wordt geno-
ten. Ook is dit de enige manier om de feitelijk genoten pensioenen te
belasten en niet een op voorhand berekende aanspraak die achteraf groter
of kleiner kan uitvallen”.9 Ook eerder al concludeerde de wetgever dat
“Gelet op de hierboven besproken financieel en sociaaleconomische
risico’s en bestuurlijke uitvoeringstechnische problemen” geen voorstel
wordt gedaan voor afschaffing van de omkeerregel.10 De wetgever ziet
overigens de omkeerregel en de lijfrentepremieaftrek wel als een fiscale
faciliteit, dus als een gunst. “Dit voordeel komt tot stand doordat bij de
contractuele besparingen, anders dan bij vrije besparingen, de inleg
aftrekbaar is en de uitkering belast is tegen een gemiddeld genomen

9. Rapport van de Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing; een
visie op het belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 44.

10. Kamerstukken II 1996-1997, 25 810, nr. 2 p. 50 (Nota “Belastingen in de 21-ste eeuw
een verkenning”).
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lager tarief”.11 Ten aanzien van de lijfrentepremieaftrek geeft de Wet op
de Inkomstenbelasting 1964 geen algemene omschrijving van de per-
soonlijke verplichtingen; zij volstaat met een limitatieve opsomming van
de aftrekbare uitgaven. Voor de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 gold hetzelfde. De memorie
van toelichting op deWet op de Inkomstenbelasting 1914 stelt: “Inkomen
van een persoon kan dus slechts datgene zijnwaarover hij tot voorziening
in zijne levensbehoeften (of tot kapitaalvorming) beschikken kan. Baten
die naar haren oorsprong als inkomen zijn te beschouwen, doch waarvan
een gedeelte niet overeenkomstig het doel van alle inkomen noch tot
kapitaalvorming kan worden besteed omdat het voor andere doeleinden
moet dienen, verliezen voor dat gedeelte het karakter van inkomen”.12

• Recentelijk sprak het kabinet in een reactie op het Groenboek pensioen
zich nog uit voor de omkeerregel. In het Groenboek is de vraag
opgeworpen of de omkeerregel voor pensioenen wel doelmatig is.13

De reactie van het Nederlandse kabinet was: “Fiscale faciliëring heeft
wel degelijk een functie, zeker ter bevordering van pensioenbesparin-
gen door lagere inkomens. Bovendien doet toepassing van de omkeer-
regel recht aan het maatschappelijk inkomensbegrip. Er wordt enkel
belasting geheven over het inkomen waarover een belastingplichtige
daadwerkelijk kan beschikken”.14

Ook de Werkgroep ANP wil de omkeerregel als zodanig niet ter discussie
stellen, want:15

• De omkeerregel is diep geworteld in ons belastingstelsel en het belasten
van pensioen- en lijfrenteaanspraken is strijdig met de inkomensbe-
leving van de burger. Het belasten van een deel van het inkomen waar
pas later over beschikt kan worden, en mogelijk nooit (eerder over-
lijden) over zal beschikken past niet in de inkomensbeleving van de
belastingplichtige (inkomensuitstelgedachte).

11. Rapport van de Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing; een
visie op het belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 47.

12. Kamerstukken II Bijlagen Handelingen 1911–1912, nr. 144–3, p. 28.
13. De omkeerregel wordt in internationaal wel aangeduid met de afkorting EET. De

eerste letter duidt op de betaalde premie/bijdrage, die is excempt from taxes. De twee
letter duidt er op dat het rendement tijdens de opbouwfase excempt is from taxes en
de letter T betekent dat de uitkeringen taxed zijn. Deze aanduiding wordt inwel in het
Nederlands vertaald als VBB: vrijgesteld, vrijgesteld en belast.

14. Bijlage bij een reactie op het Groenboek Pensioenen van de Europese Commissie van
de Minister van Sociale Zaken, 11 oktober 2010, kenmerk AV/PB/2010/19981, pag.9.

15. In dezelfde zin Rapport van de Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en
vernieuwing; een visie op het belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 70 en H.M. Kapelle
(e.a.), Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter
en eenvoudiger. Geschriften van de vereniging voor Belastingwetenschap no. 242,
p. 31 e.v.
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• De omkeerregel is inherent aan het heffen van belasting over het
verteerbare inkomen. Het deel van het inkomen dat opzij gezet moet
worden om de levensstandaard na pensionering te beveiligen behoort
nu niet tot het verteerbare inkomen. De meeste lidstaten van de EU en
de meeste OESO-landen hanteren de omkeerregel voor werknemers-
pensioen. Ook de Europese Commissie is blijkens de mededeling van
2001 voorstander van een brede toepassing in de EU van de omkeer-
regel.16 Uit onderstaand schema met de pensioenbelastingsystemen van
een aantal EU lidstaten blijkt dat de omkeerregel (EET) de norm is.17

Land18 EET ETT TEE
België x
Bulgarije x
Tsjechië x
Denemarken x
Duitsland x x
Griekenland x
Spanje x
Frankrijk x
Italië x
Cyprus x
Ierland x
Luxemburg x
Hongarije x
Nederland x
Oostenrijk x
Polen x
Portugal x
Roemenië x
Finland x
Zweden x
Verenigd
Koninkrijk

x

16. Mededeling 19 april 2001, COM(2001)214 def.
17. Zie P. Schonewille in: A.H.H. Bollen-Vandenboorn (red.), Pensioen en de belangrijkste

toekomstvoorzieningen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 275.
18. De E staat voor vrijgesteld van belasting ofwel exempt. De T staat voor belast ofwel

taxed. De eerste letter in de afkorting staat dus voor de vraag of de betaalde premies
belastbaar inkomen vormen voor de belastingplichtige of zijn vrijgesteld. De tweede
letter staat voor de vraag of de pensioenuitvoerder in de opbouwfase belasting
verschuldigd is over de gemaakte rendementen en de derde letter staat voor de vraag
of de uitkeringen bij de ontvanger belast zijn of vrijgesteld van inkomstenbelasting.
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• De overgang naar een ander pensioenbelastingsysteem levert niet
alleen langdurige overgangsproblemen op, maar ook bij toepassing
van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting ontstaan lastige
situaties omdat de woonstaat doorgaans het recht heeft om belasting te
heffen over de uitkeringen. De Commissie Stevens heeft naar het
oordeel van de Werkgroep ANP overtuigend beargumenteerd waarom
de overgang naar een stelsel zonder omkeerregel niet verstandig is.19

• Een bijkomend argument is dat het budgettaire voordeel op korte
termijn volgens de Werkgroep niet opweegt tegen de maatschappelijke
nadelen van de grondslagversmalling op langere termijn, de fiscaal
technische problemen en de kans dat men minder bereid is om zonder
fiscale begeleiding een deel van het inkomen voor later opzij te zetten.
Een gevolg daarvan is dat de kans op armoede en de kans dat men een
beroep doet op overheidsvoorzieningen zoals bijstand, zorg- en huur-
toeslag groter wordt.

• De omkeerregel zelf staat dan niet ter discussie, wel komt regelmatig de
discussie terug over het niveau van het inkomen waarover men fiscaal
begeleid een oudedagsvoorziening op kan bouwen. Het gaat er dan over
om de pensioengrondslag, ook wel aftopping genoemd, te beperken.
Zo merkt de studiecommissie Belastingstelsel op dat op het moment dat
sprake is van bovenmatige pensioenopbouw die zou moeten worden
afgetopt.20 De studiecommissie Belastingstelsel merkt op dat een even-
tuele beperking in de pensioenopbouw dient te worden bezien in
samenhang met de aftrekruimte voor lijfrenten.21

Het regeerakkoord, Bruggen slaan (2012), stelt in het vooruitzicht dat “Met
het inkomen van 100 000 (drie keer modaal) kan niet langer fiscaal gunstig
een pensioen opgebouwd worden.” Het Witteveenkader wordt hiermee
beperkt. Voorts: “Dit geldt voor zowel de pensioenopbouw in de tweede
als der derde pijler (individuele lijfrenteopbouw).”22 Inmiddels is op
15 april 2013 een wetsvoorstel ingediend om de aftopping van de pensioen-
grondslag per 1 januari 2014 te realiseren. Het kabinet volgt daarmee wat
in het verleden verschillendemalen is bepleit. De € 100.000 grens is gekozen
omdat het vanaf dat inkomensniveau het niet langere nodig is om

19. Rapport van de Commissie voor Belastingherziening Graag of niet, Den Haag: Sdu
Uitgevers 1991, p. 272-273.

20. De pensioenopbouw is volgens die commissie in voorkomende gevallen zo groot dat
deze niet meer als hoofddoel het bieden van een oudedagsvoorziening heeft, maar er
veel meer sprake is van vermogensopbouw. Aftopping die zich richt op hoge
inkomens heeft slechts een beperkte belastingopbrengst en heeft dus meer een
symbolisch karakter. Versobering van het zogenoemde Witteveenkader heeft ge-
volgen over de hele linie. Opmerkelijk is dat het desondanks tot een beperking van de
grondslag voor werknemerspensioen nog niet is gekomen terwijl dit voor lijfrenten in
de derde pijler al jarenlang geaccepteerd is.

21. Rapport van de Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing; een
visie op het belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 79.

22. Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD/PvdA 2012, p. 7 en 75
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pensioenopbouw fiscaal te faciliteren enmensen zelf in staat zijn om in box 3
in een aanvulling op het inkomen te voorzien.23

• De Werkgroep ANP voegt daar nog het volgende aan toe. De omkeer-
regel moet primair gericht blijven op de opbouw van een inkomens-
voorziening. Beperking van de faciliteit is daarom nodig omdat anders
geen sprake meer is van een inkomensvoorziening, maar van vermo-
gensopbouw. Tot welke niveau de wetgever de opbouw van een oude-
dagsvoorziening fiscaal wil begeleiden is een politieke kwestie.24

Denkbaar is dat het inkomen waarover men met fiscale ondersteuning
een oudedagsvoorziening op kan bouwen wordt gemaximeerd. De
werkgroep acht het niet onlogisch dat voor de maximering aan wordt
gesloten bij het maximum premiegrondslag voor lijfrenten.

7. Argumenten tegen de omkeerregel en premieaftrek voor
lijfrenten

Natuurlijk zijn er ook argumenten die pleiten tegen toepassing van de
omkeerregel voor werknemerspensioen en premieaftrek voor lijfrenten.
• De omkeerregel is in feite de oorzaak van ingewikkelde (internationale)

wetgeving, beleidsbesluiten en rechtspraak. Zowel de belastingwetge-
ving (o.a. door de bepalingen die zien op de omvang van de aftrek voor
claimbehoud bij grensoverschrijdende situaties in de winstsfeer), en de
verdragen ter voorkoming van dubbele belasting zouden aan eenvoud
winnen als de bepalingen die verband houden met de omkeerregel en
de premieaftrek voor lijfrenten zouden verdwijnen.

• Afschaffing zou niet alleen een forse vereenvoudigingwinst opleveren
maar ook meer gelijke fiscale behandeling mogelijk maken doordat
iedereen voor zijn oudedagsvoorziening dan op box 3 is aangewezen.

• Omdat bij grensoverschrijdende pensioen- en lijfrente-uitkeringen de
heffing in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting door-
gaans aan de woonstaat is toegewezen zal de heffing over de uitke-
ringen uiteindelijk in een ander land plaatsvinden. In dit verband wordt
wel gesproken over claimverlies. Zonder omkeerregel en premieaftrek
voor lijfrenten is er geen sprake van claimverlies.

• Ook heeft het niet langer (onbeperkt) toepassen van de omkeerregel
voor de korte termijn aantrekkelijke budgettaire kanten. Deze quick-win
vereist echter wel enige begrotingsdiscipline van de overheid, omdat de
toekomstige belastingontvangsten sterk zouden teruglopen.

De Werkgroep ANP ziet geen reden om te tornen aan de omkeerregel voor
pensioen en de premieaftrek voor lijfrenten, maar is geen principieel

23. Kamerstukken II 2012-2013, 33 610, nr. 3, p. 4.
24. Kamerstukken I 2007-2008, 31 205, p. 11 en 12 en brief aan de Eerste Kamer van

18 december 2007, met nummer AFP07–01 015.
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tegenstander van een begrenzing van de omkeerregel voor werknemers-
pensioen en de premieaftrek voor lijfrenten.

8. Gedachtelijn Werkgroep ANP

De gedachtelijn van de Werkgroep ANP is als volgt samen te vatten.

1. Oudedagsvoorzieningen zijn voor iedereen van belang, ongeacht op
welke wijze men aan het arbeidsproces deelneemt. In zijn alge-
meenheid staan oudedagsvoorzieningen voor werknemers vanwege de
grotere maatschappelijke relevantie, dus tweede pijler pensioenen,
meer in de politieke en maatschappelijke belangstelling dan oude-
dagsvoorzieningen van degene die anders dan als werknemer aan het
arbeidsproces deelnemen. Een adequate oudedagsvoorziening is na-
tuurlijk voor iedereen van belang. Ook voor de overheid. Indien iemand
geen of onvoldoende inkomen heeft na het beëindigen van de actieve
periode zal er eerder en meer een beroep gedaan worden op over-
heidsvoorzieningen. Dit maakt dat de belangen van de overheid en van
betrokkene parallel lopen.

2. Daarom is het belang van een adequate oudedagsvoorziening voor
niet-werknemers zeker niet minder dan voor werknemers. Het is
immers voor hen ook van groot belang dat ze na hun actieve periode
op ongeveer dezelfde wijze verder kunnen leven, met andere woorden
dat hun levensstandaard beveiligd is. Dit wordt niet alleen in Neder-
land onderkend, maar ook door de Europese Commissie.

3. De Werkgroep ANP beseft dat de maatschappelijke positie van een
ondernemer met zich brengt dat de fiscale regels anders zijn dan
voor werknemers. Daar is een maatschappelijk doel mee gediend. De
huidige fiscale regels voor ondernemers (fiscale oudedagsreserve en
pensioen in eigen beheer) hebben het risico in zich dat er vermenging
plaatsvindt van financiering van de onderneming, fiscale begunstiging
en het treffen van voorzieningen voor de oudedag. De werkgroep ziet
hier conflicterende doelen en acht dit niet wenselijk. De overheid zal
sterke argumenten moeten aanvoeren als via een bijzondere faciliteit
niet alleen een pensioendoel maar tevens een ander, conflicterend doel
wordt gediend.

4. De omkeerregel is daarbij een belangrijk element dat past in de
inkomensbeleving van burgers. Omdat het past in de inkomens-
beleving van belastingplichtigen dat het deel van het inkomen dat
opzij gezet moet worden voor de oudedagsvoorziening niet nu maar
pas bij ontvangst wordt belast, geldt de omkeerregel voor werkne-
merspensioen en de premieaftrek voor lijfrenten. Dat deel van het
inkomen is immers nu niet verteerbaar. Het verlenen van de faciliteit
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van de omkeerregel ten laste van de algemene (maatschappelijke)
middelen, rechtvaardigt dat er zekerheden worden gesteld ten aanzien
van het toekomstige genieten en natuurlijk de toekomstige belasting-
opbrengst (terugvloeien in de algemene middelen).

5. Internationaal wordt er met waardering naar het Nederlandse
pensioenstelsel gekeken. Dit komt niet alleen door de solidariteit en
collectiviteit van de kapitaalgedekte tweede pijler maar ook vanwege
de fiscale faciliteit van de omkeerregel die beter aansluit bij het
werkelijke genietingsmoment. Bovendien stelt de omkeerregel in staat
rendement te genereren over de uitgestelde belastingheffing.

6. Het voorgaande wil niet zeggen dat het stelsel van oudedagsvoor-
zieningen af is en voor iedereen adequate oplossingen biedt. Ook de
derde pijler speelt een, weliswaar ondergeschikte, maar toch belang-
rijke rol in het Nederlandse pensioenstelsel. Ondernemers en werkne-
mers die geen of een bescheiden pensioenregeling hebben zijn
doorgaans voor hun oudedagsvoorziening aangewezen op de lijfrente-
voorzieningen in de derde pijler. Daar gelden soortgelijke, maar geen
identieke fiscale spelregels. Het fiscale kader voor de tweede en de
derde pijler is zowel in de opbouw- als in de afbouwfase verschillend
vormgegeven.

7. Dit laatste is vreemd aangezien zowel de regels voor lijfrente als
voor pensioen hetzelfde beogen, namelijk een oudedagsvoorzie-
ning. De fiscale kaders voor pensioen in de tweede en die voor lijfrente
in de derde pijler zijn de laatste twee decennia langzaam naar elkaar
gegroeid, maar zijn nooit gelijk geworden. Het is al verschillende keren
geconstateerd dat de fiscale spelregels in de opbouwfase voor niet-
werknemers beperkter zijn dan die voor werknemers. Vooralsnog
heeft dat er niet toe geleid dat de wetgever in actie is gekomen en is
er alleen nog maar sprake van een fiscale discussie.

8. Een nadere beschouwing leert dat de fiscale spelregels voor lijf-
renten in de afbouwfase eenzelfde sfeer uitademen als die voor
pensioen. Toch is er een aantal fiscaal technische verschillen. De fiscale
begeleiding van werknemers en ondernemers zou zowel ten aanzien
van de systematiek als ten aanzien van de inhoud in de opbouw- en
uitkeringsfase gelijk moeten zijn. Dus bijvoorbeeld ook gelijke ‘pla-
fonds’. Het gaat immers bij werknemers en bij ondernemers om het-
zelfde: het opbouwen van een inkomensvoorziening voor later. Enkele
voorbeelden van opmerkelijk verschillen zijn:
a. De jaarlijkse for-dotatie is voor iedere ondernemer gelijk: 12% van de

winst, ongeacht de leftijd en een AOW-franchise zoals bij werkne-
merspensioen en lijfrenten is niet aan de orde. Bij een pensioenre-
geling voorwerknemers op basis van een beschikbare premieregeling
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is de hoogte van de fiscaal aftrekbare premie gerelateerd aan de
leeftijd van de deelnemer en wordt een AOW-franchise toegepast.

b. De stakingslijfrente is wat betreft de maximaal aftrekbare bedragen
en imputatiegeling niet meer van deze tijd en is aan herziening toe.

c. Een ondernemer en een DGA mag zijn oudedagsvoorziening in
eigen beheer opbouwen terwijl een werknemer (geen DGA) ver-
plicht is aangewezen op een professionele uitvoerder.

9. Deze verschillen in het fiscale kader bevorderen de toegankelijk-
heid en begrijpelijkheid niet. Het is een gegeven dat arbeidspatronen
en loopbanen steeds meer en vaker veranderen. Werknemers worden
ondernemer en omgekeerd. Ook combinaties komen voor. Dit maakt
dat burgers vaker met verschillende fiscale regels voor hun oudedags-
voorziening te maken krijgen.
In het huidig tijdsgewricht ligt het voor de hand dat optimaal gebruik
wordt gemaakt van de technische mogelijkheden, inclusief communi-
catiemogelijkheden, die er al zijn. De introductie van het Pensioenre-
gister per 1 januari 2011 is een belangrijk, maar nog niet
uitontwikkeld, element voor het ANP. De technische mogelijkheden
van het Pensioenregister reiken verder dan alleen een overzicht bieden
van de aanspraken op AOW en werknemerspensioen pijler. De huidige
vormgeving van het Pensioenregister is nog maar een begin.25

10. Zoals gezegd zijn de regels voor werknemerspensioen en lijfrente
zowel in de opbouwfase als de uitkeringsfase verschillend. Gezien
doel en strekking van beide regelingen is dit vreemd. Zeker gezien
tegen de achtergrond van de veranderende arbeidsmarkt met wis-
selende dienstverbanden en de snel groeiende groep zzp-ers. Als de
regels voor pensioen en lijfrente gelijk zijn vergemakkelijkt dat de
transitie van werknemer naar ondernemer en omgekeerd.

11. Het belang van de overheid bij oudedagsvoorzieningen is dat de
daartoe bestemde middelen worden afgezonderd van het overig
vermogen van betrokkenen. De fiscale oudedagsreserve en pensioen
in eigen beheer passen daar strikt genomen niet in omdat de gelden
niet buiten de beschikkingsmacht van betrokkene zijn gebracht. Es-
sentieel is dat de afgezonderde middelen voorzien worden van het
etiket oudedagsvoorziening en buiten de beschikkingsmacht blijven
van betrokkene. Mocht dat niet het geval zijn dan bestaat de kans dat
de overheid te zijner tijd moet bijspringen. Om die reden geldt zowel
voor werknemerspensioen als voor lijfrenten een afkoopverbod en dat

25. Zelfs de Europese Commissie heeft het belang van een pensioenregister onderkend
(Witboek. Een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen, 16.2.2012,
COM(2012) 55 (final), p. 19 en kondigde aan de ontwikkeling daarvan te zullen
bevorderen.
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het in principe moet gaan om een levenslange uitkering. Ook op dat
punt zou er geen onderscheid moeten zijn tussen de werknemer en de
ondernemer. Een werkelijk gelijke behandeling kan alleen met gelijke
voorwaarden. Dus altijd extern onderbrengen.

12. Gezien het doel dat de wetgever beoogt met de fiscale regelgeving
ten aanzien van pensioen en lijfrente ligt het voor de hand dat er
alleen dan fiscale begeleiding is voor zover het nodig is om de
levensstandaard te beveiligen. Daarmee wordt voorkomen dat dege-
nen die geen pensioentekort hebben ook fiscaal worden begeleid. De
lijfrente in de derde pijler compenseert als het ware een pensioente-
kort in de tweede pijler. De huidige methodiek om de lijfrentepremie-
aftrek te berekenen voldoet tot op zekere hoogte, maar in een
arbeidsvormneutraal pensioenkader kan het beter. Zo kan met de
huidige stand van zaken van de techniek een meer fijnmazige methode
worden ontwikkeld die beter dan nu het geval is aansluit bij het
feitelijke pensioentekort. De belastingdienst kan hierbij een stimule-
rende en sturende rol spelen door jaarlijks aan te geven op het
vooringevulde aangifteformulier hoeveel extra premie voor het werk-
nemerspensioen of voor lijfrente van het inkomen afgetrokken kan
worden. Er zijn verschillende manieren om jaarlijks deze ruimte te
bepalen.

9. Contouren ANP

Het gaat er de werkgroep primair om dat het fiscale kader voor toekomst-
voorzieningen in de tweede en derde pijler gelijk wordt. Men zou ook
kunnen zeggen dat de tweede en de derde pijler fiscaal gezien in elkaar
schuiven. De werkgroep vindt dat daar voldoende argumenten voor zijn.
Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden in:
1. de wijze waarop de maximale fiscale ondersteuning, de aftrekruimte,

wordt berekend;
2. de voorwaarden waaraan de voorziening in de opbouwfase moet

voldoen (o.a. pensioenvormen en toegelaten aanbieders); en
3. de voorwaarden, zoals duur van de uitkeringen, waaraan in de uitke-

ringsfase voldaan moet worden.

De werkgroep is van mening dat in een ANP de regels in al deze onder-
scheiden aspecten geheel gelijk zijn. Het ligt daarbij het meest voor de
hand dat deze drie onderscheiden onderdelen gelijktijdig worden inge-
voerd, maar noodzakelijk lijkt dat niet.

Afwijkingen van de gelijkheid van regels voor alle vormen van oude-
dagsvoorziening is slechts aan de orde als er overtuigende argumenten
voor zijn.

De Werkgroep ANP ziet geen overtuigende argumenten om de fiscale
oudedagsreserve en de mogelijkheid om voor de DGA pensioen eigen
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beheer te kunnen voeren, in stand te houden. De werkgroep ziet het niet
als een belemmering voor de invoering van het ANP als deze beide
regelingen desalniettemin in stand zouden blijven. In dat geval ligt het
voor de hand dat de regels voor de for-dotatie en de opbouw van het eigen
beheer analoog zijn aan die voor extern ondergebrachte oudedagsvoor-
zieningen.

Concreet betekent dit dat:
• de dotatiemogelijkheid voor de for gelijk wordt aan de jaarruimte voor

de aftrek van extern ondergebrachte oudedagsvoorzieningen;
• bij niet reguliere afwikkeling van de for revisierente is verschuldigd;
• de regels voor de opbouw van pensioen in eigen beheer geheel gelijk

worden aan die voor werknemerspensioen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen
dat de gangbaarheidstoets verdwijnt;

• het niet langer mogelijk is om een stakingslijfrente bij de bedrijfs-
opvolger (natuurlijk persoon/BV) te bedingen.

Zoals gezegd gaat het er de werkgroep ANP primair om dat het fiscale
kader voor toekomstvoorzieningen in de tweede en de derde pijler gelijk
worden, dus dat iedereen evenveel fiscale ruimte heeft of zo men wil
evenveel ondersteuning om een oudedagsvoorziening op te bouwen krijgt,
ongeacht het juridische kader waarin men aan het arbeidsproces deel-
neemt. In de aanloop naar de invoering van de Wet inkomstenbelasting
2001 zijn er pogingen ondernomen om te komen tot een oudedagsparaplu.
Daarbij zouden alle regelingen voor de opbouw van een toekomstvoorzie-
ning onder één regeling komen. Over de exacte vormgeving daarvan is veel
geschreven en zijn er veel varianten de revue gepasseerd. Elke variant had
zou zijn voordelen, nadelen, administratieve en technische beperkingen.
Tot een definitieve regeling is het nooit gekomen.

De werkgroep ANP ziet daarom de uitwerking en de wijze waarop de
jaarruimte berekend moeten worden als een vervolgstap die een meer
technisch karakter heeft. Daaromwil en kan de werkgroep geen uitgewerkt
voorstel doen en zich dus niet uitspreken voor een bepaalde optie.

Sedert de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft de
techniek niet stilgestaan. Zo is bijvoorbeeld de VIA (vooringevulde aan-
gifte) geïntroduceerd. Dit was rond de eeuwwisseling nog science fiction.

Als het aan de werkgroep ANP ligt wordt optimaal gebruik gemaakt van
de technologische mogelijkheden. Op welke manier men de aftrekruimte
ook vorm geeft, de fiscale ruimte die men in enig jaar heeft zal men altijd in
een premie moeten vertalen. Een complicerende factor is dat de betaalde
premie voor een pensioenregeling in de tweede pijler vanwege de door-
sneepremie niet correspondeert met de aanspraken die men in dat jaar
verwerft.
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10. Tot slot

Een ANP is wat mij betreft niet alleen mogelijk enwenselijk, maar is in feite
een logische vervolgstap om het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen
aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt en de verbeterde tech-
nische mogelijkheden. Zo is het niet meer gebruikelijk dat iemand zijn
gehele werkzame leven bij dezelfde werkgever doorbrengt. Op dit moment
komt het veelvuldig voor dat iemand een periode werknemer is en een
periode zzp-er of ondernemer. Of men is gelijktijdig werknemer en zzp-er.
Tegelijkertijd kan de financiële crisis waarin voor ondernemers en DGA´s
hun oudedagsvoorziening illusoir blijkt te zijn aanleiding zijn om de fiscale
oudedagsreserve en het pensioen in eigen beheer ter heroverwegen.

Wat mij betreft biedt het idee van een ANP meer dan voldoende
inspiratie voor verdere discussie over een volgende stap om ons pensioen-
stelsel robuuster en toegankelijker te maken.
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DR. J. DOORNEBAL1

Afwaarderen tot lagere
bedrijfswaarde: een
reanimatiepoging

1. Inleiding

Goed koopmansgebruik staat toe om bedrijfsmiddelen te waarderen op de
kostprijs minus afschrijvingen of de lagere bedrijfswaarde. Hierdoor kun-
nen ondernemers die in zwaar weer raken de fiscale boekwaarde van hun
bedrijfsmiddelen door middel van een afwaardering in overeenstemming
brengen met de economische realiteit. Althans, in theorie. De Hoge Raad
legt namelijk een dusdanig zware bewijslast op ondernemers die bedrijfs-
middelen, die in de eigen onderneming worden gebruikt, willen afwaar-
deren tot de lagere bedrijfswaarde dat dit tot een fata morgana is
geworden. In deze bijdrage wordt een methode geschetst met behulp
waarvan dit fata morgana in veel gevallen mogelijk kan worden getrans-
formeerd in realiteit.2

De opzet van deze bijdrage is als volgt. In paragraaf 2 wordt eerst
ingegaan op de inhoud van het begrip bedrijfswaarde. Vervolgens worden
in paragraaf 3 de mogelijkheden en onmogelijkheden voor afwaardering
tot de lagere bedrijfswaarde weergegeven. Daarna wordt in paragraaf 4 een
methode geschetst waardoor in veel gevallen, waarin afwaardering tot de
lagere bedrijfswaarde nu onmogelijk is, deze afwaardering wel mogelijk
wordt. In paragraaf 5 wordt het betoog afgesloten met een korte slot-
beschouwing.

2. De inhoud van het begrip bedrijfswaarde

2.1. Algemeen

De meest gangbare waarderingsmethode voor bedrijfsmiddelen is waar-
dering op de kostprijs minus afschrijvingen of de lagere bedrijfswaarde

1. Verbonden aan het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te
Rotterdam.

2. Volledigheidshalve zij in dit verband opgemerkt dat vlottende activa (waaronder
voorraden) doorgaans worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Bij
afwaardering tot de lagere marktwaarde doen zich in de praktijk in het algemeen
geen of weinig problemen voor. In deze bijdrage wordt voorbijgegaan aan de
(af)waardering van vlottende activa.
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(HR 15 februari 1956, BNB 1956/102). Bij deze methode vindt afwaarde-
ring tot de bedrijfswaarde plaats zodra deze beneden de boekwaarde
daalt.3 Vanaf dat moment kan er niet meer worden afgeschreven totdat
de boekwaarde bij normale afschrijving lager uitkomt dan de bedrijfs-
waarde (HR 1 april 2005, BNB 2005/208). Stijgt de bedrijfswaarde na
verloop van tijd weer, dan dient een opwaardering plaats te vinden,
maar niet verder dan tot het bedrag van de boekwaarde die bij normale
afschrijving op dat moment zou gelden (HR 18 maart 1992, BNB 1992/
186). Een andere waarderingsmethode die goed koopmansgebruik voor
waardering van bedrijfsmiddelen toestaat is waardering op kostprijs
minus afschrijvingen. Bij deze methode vindt dus niet direct een af-
waardering tot de bedrijfswaarde plaats als deze beneden de boek-
waarde daalt. Wanneer echter de bedrijfswaarde in belangrijke mate
en duurzaam4 beneden de boekwaarde is gedaald, verplicht goed koop-
mansgebruik ook bij deze waarderingsmethode tot een afwaardering tot
de lagere bedrijfswaarde (HR 17 april 1991, BNB 1991/165). Het is
immers niet in overeenstemming met het voorzichtigheidsbeginsel om
een bedrijfsmiddel duurzaam op een aanmerkelijk hoger bedrag te
waarderen dan het bedrag waarin de economische betekenis van het
bedrijfsmiddel voor de onderneming tot uitdrukking komt.

2.2. Het begrip bedrijfswaarde

Bij de beide hiervoor weergegevenwaarderingsmethoden speelt het begrip
bedrijfswaarde een belangrijke rol. In HR 11 december 1985, nr. 23 159,
BNB 1987/187, wordt dit begrip omschreven als ‘de waarde, welke een
verkrijger, bij overneming van de gehele onderneming, zou toekennen aan het
afzonderlijke activum, indien hij zou uitgaan van de overnemingswaarde van
het geheel en voornemens zou zijn de uitoefening van de onderneming voort te
zetten.’ Deze definitie bevat enkele belangrijke karakteristieken:

– het gaat niet om de waarde van het bedrijfsmiddel als stand alone-
object, maar om de waarde van het bedrijfsmiddel als onderdeel van
de bestaande organisatie;

– deze waarde dient te worden afgeleid uit de overnemingswaarde
van de onderneming als geheel, dus inclusief de (al dan niet zelf
gevormde) goodwill of badwill;

3. In art. 3.29c Wet IB 2001 wordt overigens bepaald dat “[o]mstandigheden die reeds
bekend zijn ten tijde van het investeren in een bedrijfsmiddel geen aanleiding
[kunnen] zijn voor een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde.” In deze notitie
wordt ervan uitgegaan dat deze bepaling geen toepassing kan vinden omdat de daling
van de bedrijfswaarde zijn oorzaak vindt in een verslechtering van de economische
omstandigheden na de verwerving van het bedrijfsmiddel.

4. Deze maatstaf is ontleend aan HR 6 april 1966, BNB 1966/127. Zie hierover ook: T.M.
Berkhout en J.M. van der Heijden, ‘Afwaarderen van voorraadvastgoed in crisistijden’,
WFR 2012/1180, paragraaf 8.
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– hierbij dient te worden uitgegaan van voortzetting van de onder-
neming, met andere woorden waardering op liquidatiewaarde is
niet toegestaan.

Het voorgaande betekent overigens niet dat bij het bepalen van de be-
drijfswaarde van een bedrijfsmiddel geen betekenis toekomt aan de
marktwaarde ervan. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het
volgende voorbeeld. Een onderneming oefent haar activiteiten uit in een
aanzienlijk te groot bedrijfspand dat desgewenst voor een goede prijs kan
worden verkocht. Wanneer deze onderneming aan een derde wordt
verkocht, zal de koper bij de bepaling van zijn biedprijs rekening houden
met het feit dat hij dit bedrijfspand voor een goede prijs kan verkopen en
kan vervangen door een aanzienlijk kleiner (en goedkoper) pand. Met
andere woorden, de ‘overnemingswaarde’ van een onderneming kan soms
worden beïnvloed door de marktwaarde van een of meer bedrijfsmiddelen
die deel uitmaken van deze onderneming en als gevolg daarvan kan de
bedrijfswaarde van de betreffende bedrijfsmiddelen soms worden beïn-
vloed door hun marktwaarde.5

Naar mijn mening is de essentie van het begrip bedrijfswaarde dat
hierin de economische betekenis van een bedrijfsmiddel voor de onder-
neming tot uiting komt. Deze economische betekenis wordt bepaald door
de opbrengstpotentie van het bedrijfsmiddel. Daarbij zijn twee aanwen-
dingen denkbaar: (directe) verkoop aan derden waarbij de directe op-
brengstwaarde wordt gerealiseerd en (voortgezette) aanwending in
het productieproces binnen de onderneming waarbij de indirecte op-
brengstwaarde wordt gerealiseerd. Het zal duidelijk zijn dat de economi-
sche betekenis van het bedrijfsmiddel voor de onderneming (= de
bedrijfwaarde) wordt bepaald door de hoogste van deze beide. Immers,
wanneer met de (voortgezette) aanwending van het bedrijfsmiddel binnen
de onderneming gedurende de gebruiksduur een bepaalde netto-op-
brengst kan worden behaald, zal de ondernemer niet bereid zijn om dit
bedrijfsmiddel aan derden te verkopen als de daarbij te behalen netto-
opbrengst lager ligt dan de netto-opbrengst bij (voortgezette) aanwending
binnen de onderneming. De bedrijfswaarde is dan gelijk aan de indirecte

5. Zie in dit verband ook HR 7 december 1994, BNB 1995/88, waarinwordt geoordeeld ”dat
onder bedrijfswaarde dient te worden verstaan de waarde welke een verkrijger bij
overneming van de gehele onderneming zou toekennen aan het afzonderlijke activum,
indien hij zou uitgaan van de overnemingswaarde van het geheel en voornemens zou
zijn de uitoefening van de onderneming voort te zetten, terwijl de verkoopwaarde
slechts dan als grondslag voor een afboeking wegens vermindering van de bedrijfs-
waarde kan dienen, indien deze de uitdrukking vormt van een vermogensverlies dat
niet wordt opgeroepen door tijdelijke of lokale invloeden op de marktwaarde, doch
berust op de omstandigheid dat moet worden verwacht dat het kantoorpand de
bijdrage aan het resultaat van de onderneming, waarvoor het was bestemd, niet zal
kunnen leveren, terwijl dat verlies ook bij verkoop van het kantoorpand – hetzij
afzonderlijk, hetzij in samenhang met andere bestanddelen van het ondernemingsver-
mogen – niet zal kunnen worden goedgemaakt.”
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opbrengstwaarde. Ligt echter de netto-opbrengst bij verkoop hoger dan de
netto-opbrengst bij (voortgezette) aanwending binnen de onderneming,
dan zal de ondernemer tot verkoop overgaan. De bedrijfswaarde is dan
gelijk aan de directe opbrengstwaarde. Ergo, de bedrijfswaarde van een
bedrijfsmiddel is de hoogste van de directe en de indirecte opbrengst-
waarde.6 De Hoge Raad heeft in overeenkomstige zin geoordeeld, onder
andere in HR 17 april 1991, BNB 1991/236, en HR 7 december 1994, BNB
1995/88.

Aan de regel dat de bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel de hoogste is
van de directe en de indirecte opbrengstwaarde komt in twee situaties
weinig betekenis toe. In de eerste plaats kan het voorkomen dat is besloten
om een bedrijfsmiddel buiten gebruik te stellen en aan derden te verkopen.
In dat geval heeft het bedrijfsmiddel geen indirecte opbrengstwaarde meer,
maar alleen een directe opbrengstwaarde. De bedrijfswaarde is dan uiter-
aard gelijk aan de directe opbrengstwaarde. In de tweede plaats blijkt uit
de jurisprudentie dat bij zogenoemde zelfstandige opbrengstdragers de
directe en de indirecte opbrengstwaarde aan elkaar gelijk zijn. Ook in dat
geval kan de bedrijfswaarde dus op de directe opbrengstwaarde worden
gesteld. Van een zelfstandige opbrengstdrager is sprake als een bedrijfs-
middel naar zijn aard zelfstandig opbrengst kan genereren, dus zonder
dat het functioneert als onderdeel van een (grotere) organisatie.
Het bekendste voorbeeld van een zelfstandige opbrengstdrager is een
verhuurde onroerende zaak die – los van de overige ondernemingsactivi-
teiten – huuropbrengsten genereert en waarbij de hoogte van de netto-
huuropbrengsten niet alleen bepalend is voor de hoogte van de indirecte
opbrengstwaarde, maar (veelal) ook voor de directe opbrengstwaarde. In
HR 11 december 1985, BNB 1987/187, werd met betrekking tot de bedrijfs-
waarde van verhuurde onroerende zaken dan ook beslist:

“Uitgangspunt voor de bepaling van de bedrijfswaarde der on-
roerende goederen in [een onderneming tot exploitatie van
onroerende goederen] is de marktwaarde van die goederen.
Immers in een dergelijke onderneming zijn slechts van belang
de wijze waarop de onroerende goederen per het beoordelings-
tijdstip worden geëxploiteerd dan wel naar verwachting kunnen
worden geëxploiteerd en de opbrengst bij een mogelijke toe-
komstige verkoop, al welke factoren in de marktwaarde tot uit-
drukking komen. Die marktwaarde dient echter ter bepaling van
de bedrijfswaarde der onroerende goederen nog verhoogd te
worden met overdrachtskosten, aangezien bij overneming van
de gehele onderneming die kosten boven de marktwaarde tevens

6. Voor uitgebreide bedrijfseconomische beschouwingen over dit onderwerp zij ver-
wezen naar: H.J. van der Schroeff, Kosten en kostprijs, Amsterdam Antwerpen: Kosmos
1974, hoofdstuk 2.
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voldaan zouden dienen te worden. Nu overdrachtskosten bij
verkrijging van onroerende goederen relatief niet onbelangrijk
zijn, mogen deze kosten bij het bepalen van de bedrijfswaarde
niet worden verwaarloosd.”

Het voorgaande houdt in dat de bedrijfswaarde van een onroerende zaak
afhangt van de bestemming ervan:

– is sprake van een buiten gebruik gestelde, voor de verkoop bestem-
de onroerende zaak of van een aan derden verhuurde onroerende
zaak, dan is de bedrijfswaarde gelijk aan de directe opbrengst-
waarde (die overigens gelijk is aan de indirecte opbrengstwaarde);

– is sprake van een onroerende zaak die wordt aangewend in het
productieproces binnen de onderneming, dan is de bedrijfswaarde
gelijk aan de hoogste van de directe en de indirecte opbrengst-
waarde.

2.3. Het begrip directe opbrengstwaarde

De directe opbrengstwaarde van een bedrijfsmiddel is de prijs die bij
verkoop van het bedrijfsmiddel aan (onafhankelijke) derden naar verwach-
ting kan worden overeengekomen. Dit betekent dat de directe opbrengst-
waarde overeenkomt met de waarde in het economische verkeer.
Laatstgenoemde waarde werd in HR 5 februari 1969, BNB 1969/63, voor
de toepassing van art. 9 Wet VB 1964 omschreven als:

“de verkoopprijs, waaronder moet worden verstaan de prijs, die
bij aanbieding van de zaak ten verkoop op de meest geschikte
wijze na de beste voorbereiding door de meestbiedende gega-
digde daarvoor zou zijn besteed.”

Uiteraard vormt de directe opbrengstwaarde alleen een zinvolle waarde-
ringsmaatstaf als het gaat om courante bedrijfsmiddelen. Gaat het om
incourante bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld omdat deze speciaal zijn ver-
vaardigd voor het productieproces van de belastingplichtige en daarom
niet of nauwelijks bruikbaar zijn voor derden, dan zal de directe opbrengst-
waarde nihil of nagenoeg nihil zijn. In dat geval zal de bedrijfswaarde
worden bepaald door het verloop van de (hogere) indirecte opbrengst-
waarde.7

7. Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van bedrijfsmatig gebruikte incourante onroe-
rende zaken wordt een vergelijkbaar resultaat bereikt. In art. 17, lid 3 Wet WOZ wordt
namelijk bepaald dat de waarde van een incourante onroerende zaak wordt gesteld op
de vervangingswaarde, rekening houdend met (1) aard en bestemming van de zaak en
(2) de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroude-
ring. Ingevolge art. 4, lid 4 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ
wordt bij de bepaling van deze gecorrigeerde vervangingswaarde als het gaat om
bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken “een zodanige factor voor functionele
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2.4. Het begrip indirecte opbrengstwaarde

Uit hetgeen in paragraaf 2.2 werd opgemerkt vloeit voort dat de indirecte
opbrengstwaarde van een bedrijfsmiddel kan worden benaderd:

– door een deel van de overnemingswaarde van de onderneming als
geheel, dus inclusief de (al dan niet zelf gevormde) goodwill of
badwill, aan het betreffende bedrijfsmiddel toe te rekenen, dan wel

– door een deel van de toekomstige netto-inkomensstroom van de
onderneming aan het betreffende bedrijfsmiddel toe te rekenen en
te kapitaliseren.

In theorie zouden deze beide benaderingen tot dezelfde indirecte op-
brengstwaarde moeten leiden. In de praktijk doet zich echter het probleem
voor dat het niet mogelijk blijkt om deze berekeningen op zodanige wijze
uit te voeren dat een betrouwbare uitkomst wordt bereikt. Althans, een
uitkomst waarmee de belastingplichtige naar het oordeel van de Hoge
Raad heeft aangetoond dat (ook) de indirecte opbrengstwaarde van het af
te waarderen bedrijfsmiddel beneden de boekwaarde ligt. Bij beide be-
naderingen doet zich namelijk een onoplosbaar toerekeningsprobleem
voor omdat (bij de eerste benadering) de waarde van, respectievelijk (bij
de tweede benadering) de inkomensstroom uit een complex samenwer-
kende en samenhangende activa en passiva dient te worden toegerekend
aan de afzonderlijke activa en passiva. Het knelpunt daarbij is dat ook de
meerwaarde die, respectievelijk het surplusinkomen dat inherent is aan
het complex van die activa en passiva dient te worden toegerekend aan de
afzonderlijke activa en passiva. Deze afzonderlijke activa en passiva kunnen
echter ook worden aangewend in een andere onderneming waarin de
meerwaarde en het surplusinkomen een geheel andere omvang hebben.
Met andere woorden, de meerwaarde die en het surplusinkomen dat
aanwezig is in een complex samenwerkende en samenhangende activa
en passiva is niet (voor een deel) inherent aan de afzonderlijke activa en
passiva en kan daarom ook niet op zinvolle wijze aan deze activa en passiva
worden toegerekend.

3. (On)mogelijkheden voor afwaardering tot lagere
bedrijfswaarde

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat afwaardering tot de
lagere bedrijfswaarde een reële mogelijkheid is als het gaat om zelfstan-
dige opbrengstdragers of om bedrijfsmiddelen die buiten gebruik zijn
gesteld en zullen worden verkocht aan derden. In die gevallen kan de

veroudering toegepast dat de waarde overeenkomt met de bedrijfswaarde van die
onroerende zaak rekening houdend met de economische situatie in de desbetreffende
branche of bedrijfstak.” Het begrip ‘bedrijfswaarde’ in deze bepaling komt overeen met
de indirecte opbrengstwaarde.
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bedrijfswaarde worden gesteld op de (met de indirecte opbrengstwaarde
samenvallende) directe opbrengstwaarde (eventueel verhoogd met de
overdrachtskosten), welke waarde in het algemeen relatief eenvoudig
valt te bepalen.

Verder kan uit het voorgaande worden geconcludeerd dat voor afwaar-
dering van bedrijfsmiddelen die worden aangewend in de eigen onderne-
ming weinig mogelijkheden bestaan. Het knelpunt daarbij is de bepaling
van de indirecte opbrengstwaarde. In dat kader dient de meerwaarde die,
respectievelijk het surplusinkomen dat inherent is aan het complex van
activa en passiva die de onderneming vormen te worden toegerekend aan
de individuele activa en passiva, hetgeen onoverkomelijke problemen
oplevert. Tegen deze achtergrond behoeft het geen verwondering te
wekken dat de Hoge Raad vrijwel altijd tot het oordeel komt dat
de belastingplichtige niet heeft aangetoond dat de indirecte opbrengst-
waarde (en daarmee de bedrijfswaarde) van een bedrijfsmiddel dat binnen
de eigen onderneming wordt aangewend, beneden de boekwaarde ligt.8

Ook een pragmatische benadering van de indirecte opbrengstwaarde kan
in de ogen van de rechter geen genade vinden. Een voorbeeld hiervan is te
vinden in Hof Arnhem 13 oktober 2009, V-N 2010/11.13, waarin het ging
om een belastingplichtige die in verband met verslechterde marktomstan-
digheden de waarde van zijn onderneming had laten bepalen met behulp
van de discounted cashflow methode en die het verschil tussen haar fiscaal
vermogen en de lagere dcf-waarde van haar onderneming op pro rata parte
basis toerekende aan de boekwaarde van haar materiële activa. Het hof
oordeelde – na weergave van de ‘klassieke’ omschrijving van het begrip
bedrijfswaarde – dat:

“belanghebbende, met hetgeen zij heeft aangevoerd, niet aan-
nemelijk [maakt] dat de bedrijfswaarde van een of meer van haar
bedrijfsmiddelen op een lager bedrag moet worden gesteld dan
de aanschaffingswaarde, verminderd met de toegepaste afschrij-
vingen. Zulks kan uit de berekening van de waarde van haar
gehele onderneming op een wijze zoals belanghebbende voor-
staat, niet worden afgeleid. Het gaat immers om de bedrijfs-
waarde per activum of in samenhang geëxploiteerde activa.
Anders dan belanghebbende kennelijk meent, kan uit een bere-
kende lagere waarde van een gehele onderneming – daargelaten
of die berekening juist is – niet worden geconcludeerd dat de
bedrijfswaarde (….) van alle immateriële en materiële vaste
activa gezamenlijk tot een even groot bedrag lager is dan de
boekwaarden daarvan. Of een pro rata parte toerekening juist is,
kan in dit verband in het midden blijven. Afzonderlijke bereke-
ningen van de bedrijfswaarde per activum of in samenhang

8. Zie voor een uitgebreide beschouwing over dit onderwerp: G.T.K. Meussen, Bedrijfs-
waarde, Deventer: Kluwer 1997, hoofdstuk 4.
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geëxploiteerde activa, zijn door belanghebbende echter niet
overgelegd. Nu belanghebbende de lagere bedrijfswaarde per
activum niet verder met objectieve feiten en omstandigheden
heeft onderbouwd, heeft zij het bewijs, dat in casu sprake is van
een duurzame waardedaling, tegenover de betwisting door de
Inspecteur, niet geleverd.”

Ergo, voor bedrijfsmiddelen in eigen gebruik bestaat de mogelijkheid om af
te waarderen tot de lagere bedrijfswaarde slechts in theorie. Ik deel dan
ook de mening van Berkhout die in dit verband opmerkt:9

“Afwaarderen naar lagere bedrijfswaarde, zoals de Hoge Raad dit
heeft vormgegeven, is in de huidige vorm in wezen onbruikbaar.
Een kernvraag is hoe de totale waarde van de onderneming
inclusief goodwill verdeeld moet worden over de afzonderlijke
activa. (…) Verschillende auteurs achten afwaardering van afzon-
derlijke activa naar de hoogste van de directe en de indirecte
opbrengstwaarde, zelfs binnen het bedrijfswaardeconcept, ver-
dedigbaar. De Hoge Raad heeft alle suggesties naast zich neerge-
legd en zichzelf als het ware klemgezet voor de verdere
ontwikkeling van het bedrijfswaardeconcept. Fiscaal afwaarderen
naar lagere bedrijfswaarde is voor eigengebruikvastgoed prak-
tisch en theoretisch zo goed als onmogelijk.”

Deze situatie is naar mijn mening om twee redenen onbevredigend. In de
eerste plaats wordt door enige afwaardering van in eigen gebruik zijnde
bedrijfsmiddelen achterwege te laten de economische realiteit genegeerd
in gevallen waarin deze bedrijfsmiddelen onmiskenbaar in waarde zijn
gedaald. Dit staat op gespannen voet met zowel het voorzichtigheidsbe-
ginsel als het realiteitsbeginsel. In de tweede plaats ontstaat op deze wijze
een niet te rechtvaardigen verschil in behandeling tussen enerzijds zelf-
standige opbrengstdragers en buiten gebruik gestelde, voor de verkoop
bestemde bedrijfsmiddelen en anderzijds bedrijfsmiddelen die in de eigen
onderneming worden gebruikt. In de volgende paragraaf wordt daarom
een methode geschetst die wellicht een einde kan maken aan deze
onbevredigende situatie.

4. Goodwilltoets als uitweg uit de impasse?

In het voorgaande bleek dat het probleem bij de bepaling van de bedrijfs-
waarde van in eigen gebruik zijnde bedrijfsmiddelen is dat de indirecte
opbrengstwaarde van deze bedrijfsmiddelen niet op betrouwbare wijze
kan worden vastgesteld. De vraag is echter of altijd een exacte vaststelling

9. T.M. Berkhout, ‘De laatste benen van het traditionele fiscale kostenmodel’, WFR 2005/
1173 (paragraaf 3.3).
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van de hoogte van de indirecte opbrengstwaarde noodzakelijk is om een
bedrijfsmiddel af te waarderen tot de lagere bedrijfswaarde. Naar mijn
mening is dit niet het geval. De bedrijfswaarde is immers de hoogste van de
directe en de indirecte opbrengstwaarde. Dit betekent dat de bedrijfs-
waarde van een bedrijfsmiddel in het algemeen op betrekkelijk eenvoudige
wijze kan worden vastgesteld als kan worden aangetoond dat de directe
opbrengstwaarde hoger is dan de indirecte opbrengstwaarde. Dan is de
bedrijfswaarde immers gelijk aan de directe opbrengstwaarde en deze zal
doorgaans zonder al te veel problemen kunnen worden bepaald.

De vraag of de directe opbrengstwaarde van een bedrijfsmiddel hoger is
dan de indirecte opbrengstwaarde kan mijns inziens worden beantwoord
door te toetsen of in de betreffende onderneming al dan niet goodwill
aanwezig is (deze toets zal hierna worden aangeduid als ‘goodwilltoets’).
Alvorens nader in te gaan op deze goodwilltoets dient eerst te worden
vastgesteld wat in dit verband onder ‘goodwill’ dient te worden verstaan.
In HR 20 mei 1953, BNB 1953/190, wordt geoordeeld:

“dat de goodwill tot uitdrukking brengt de winstcapaciteit van
een bedrijf boven een normaal rendement van het daarin belegde
vermogen en boven een normale beloning van den arbeid van
den ondernemer en dat deze aldus in het algemeen vertegen-
woordigt de meerwaarde, welke boven dat vermogen aan het
bedrijf kan worden toegekend.”

Met andere woorden: goodwill is de gekapitaliseerde waarde van de in de
toekomst te behalen overwinsten die tot uiting komt in het feit dat een
complex van activa en passiva die tezamen een onderneming vormen, een
hogere waarde heeft dan de som van de directe opbrengstwaarden van de
afzonderlijke activa en passiva.10

Het uitvoeren van de goodwilltoets kan tot drie uitkomsten leiden:
1. De waarde van de onderneming als geheel is groter dan som van de

directe opbrengstwaarden van de afzonderlijke, tot het ondernemings-
vermogen behorende activa en passiva. In deze situatie is goodwill in
de onderneming aanwezig. Dit betekent dat de som van de indirecte
opbrengstwaarden hoger is dan de som van de directe opbrengstwaar-
den. Naar mijn mening kan er in deze situatie van worden uitgegaan
dat de bedrijfswaarde van de individuele bedrijfsmiddelen gelijk is aan
hun indirecte opbrengstwaarde. Gegeven het feit dat deze laatste niet
op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld, kan niet worden aan-
getoond dat de bedrijfswaarde van een individueel bedrijfsmiddel

10. In dit verband zou ook kunnenworden gesproken over ‘de som van de waarden in het
economische verkeer van de afzonderlijke activa en passiva’. Uit HR 5 februari 1969,
BNB 1969/63, kan immers worden afgeleid dat de directe opbrengstwaarde en de
waarde in het economische verkeer van een bedrijfsmiddel aan elkaar gelijk zijn (zie
paragraaf 2.3).
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beneden de fiscale boekwaarde ligt en is om die reden geen afwaarde-
ring tot de bedrijfswaarde mogelijk (indien deze lager zou liggen dan
de fiscale boekwaarde).

2. De waarde van de onderneming als geheel is gelijk aan som van de
directe opbrengstwaarden van de afzonderlijke, tot het ondernemings-
vermogen behorende activa en passiva. In deze situatie is noch good-
will, noch badwill in de onderneming aanwezig. Dit betekent dat de
som van de indirecte opbrengstwaarden gelijk is aan de som van de
directe opbrengstwaarden. Naar mijn mening kan er in deze situatie
van worden uitgegaan de bedrijfswaarde van de individuele bedrijfs-
middelen gelijk is aan hun directe opbrengstwaarde (welke i.c. gelijk is
aan de indirecte opbrengstwaarde). De directe opbrengstwaarde kan in
het algemeen op betrekkelijk eenvoudige wijze worden bepaald en als
deze lager blijkt te liggen dan de fiscale boekwaarde van het betref-
fende bedrijfsmiddel, zijn er naar mijn mening in deze situatie geen
steekhoudende argumenten die tegen een afwaardering tot de lagere
directe opbrengstwaarde kunnen worden aangevoerd.

3. De waarde van de onderneming als geheel is kleiner dan som van de
directe opbrengstwaarden van de afzonderlijke, tot het ondernemings-
vermogen behorende activa en passiva. In deze situatie is geen good-
will, maar badwill in de onderneming aanwezig. Dit betekent dat de
som van de indirecte opbrengstwaarden kleiner is dan de som van de
directe opbrengstwaarden. Naar mijn mening kan er in deze situatie
van worden uitgegaan de bedrijfswaarde van de individuele bedrijfs-
middelen gelijk is aan hun directe opbrengstwaarde. Zoals onder sub 2
is vermeld, kan de directe opbrengstwaarde in het algemeen op
betrekkelijk eenvoudige wijze worden bepaald en als deze lager blijkt
te liggen dan de fiscale boekwaarde van het betreffende bedrijfsmid-
del, zijn er naar mij mening ook in deze situatie geen steekhoudende
argumenten die tegen een afwaardering tot de lagere directe op-
brengstwaarde kunnen worden aangevoerd.

Door het hanteren van deze goodwilltoets bij de beoordeling van de
aanvaardbaarheid van een afwaardering tot de lagere bedrijfswaarde wordt
in feite de niet op betrouwbare wijze te beantwoorden vraag ‘hoe hoog is
de indirecte opbrengstwaarde van het af te waarderen bedrijfsmiddel’
getransformeerd in de wel op betrouwbare wijze te beantwoorden vraag
‘is de indirecte opbrengstwaarde van het af te waarderen bedrijfsmiddel
niet hoger dan de directe opbrengstwaarde van dit bedrijfsmiddel’. Hier-
door zal in aanzienlijk meer gevallen dan tot dusver afwaardering van in
eigen gebruik zijnde bedrijfsmiddelen tot de lagere bedrijfswaarde kunnen
plaatsvinden.

Alvorens deze paragraaf wordt afgesloten, wordt kort aandacht besteed
aan een tweetal mogelijke bezwaren die tegen het hanteren van de
goodwilltoets kunnen worden ingebracht. In de eerste plaats kan men
zich afvragen of de waarde van de onderneming als geheel (in sommige
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gevallen) niet op andere wijze aan de afzonderlijke, tot het ondernemings-
vermogen behorende activa en passiva dient te worden toegerekend dan in
de goodwilltoets plaatsvindt. In de goodwilltoets wordt er namelijk vanuit
gegaan dat de waarde van de onderneming als geheel pro rata parte
overeenkomstig hun directe opbrengstwaarde aan de afzonderlijke, in
het productieproces noodzakelijke activa en passiva kan worden toegere-
kend. Dit betekent in de drie hierboven onderscheiden gevallen het
volgende:
1. Als in de onderneming goodwill aanwezig is, wordt een deel van deze

goodwill aan alle in het productieproces noodzakelijke activa en
passiva toegerekend. Dit houdt in dat voor al deze bedrijfsmiddelen
geldt dat hun indirecte opbrengstwaarde hoger is dan hun directe
opbrengstwaarde en dat hun bedrijfswaarde dus op de indirecte
opbrengstwaarde dient te worden gesteld.

2. Als in de onderneming noch goodwill, noch badwill aanwezig is,
betekent dit dat voor alle in het productieproces noodzakelijke be-
drijfsmiddelen geldt dat hun indirecte opbrengstwaarde gelijk is aan
hun directe opbrengstwaarde en dat hun bedrijfswaarde dus op de
directe opbrengstwaarde kan worden gesteld.

3. Als in de onderneming badwill aanwezig is, wordt een deel van deze
badwill aan alle in het productieproces noodzakelijke activa en passiva
toegerekend. Dit houdt in dat voor al deze bedrijfsmiddelen geldt dat
hun indirecte opbrengstwaarde kleiner is dan hun directe opbrengst-
waarde en dat hun bedrijfswaarde dus op de directe opbrengstwaarde
dient te worden gesteld.

Naar mijn mening is deze toerekening van de goodwill, respectievelijk
badwill in de goodwilltoets juist. Er kunnen namelijk vier soorten bedrijfs-
middelen in een onderneming worden onderscheiden:
• Zelfstandige opbrengstdragers. Zoals in paragraaf 2.2 werd aangegeven

dient de bedrijfswaarde van deze bedrijfsmiddelen te worden gesteld op
de directe opbrengstwaarde, hetgeen inhoudt dat aan deze bedrijfsmid-
delen geen goodwill of badwill wordt toegerekend.

• Bedrijfsmiddelen die buiten gebruik zijn gesteld en voor de verkoop zijn
bestemd. Zoals in paragraaf 2.2 werd aangegeven dient de bedrijfs-
waarde van deze bedrijfsmiddelen eveneens te worden gesteld op de
directe opbrengstwaarde, hetgeen inhoudt dat ook aan deze bedrijfs-
middelen geen goodwill of badwill wordt toegerekend.

• Bedrijfsmiddelen die in het productieproces in gebruik zijn, maar in
feite niet noodzakelijk zijn, d.w.z. dat zij zonder bezwaar voor de
voortgang en/of kwaliteit van het productieproces kunnen worden
afgestoten. Een efficiënt opererende ondernemer zou dergelijke be-
drijfsmiddelen buiten gebruik stellen en afstoten. Om deze reden
dienen deze bedrijfsmiddelen naar mijn mening op één lijn te worden
gesteld met de hiervoor genoemde, buiten gebruik gestelde bedrijfs-
middelen. Dit betekent dat hun bedrijfswaarde eveneens dient te
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worden gesteld op de directe opbrengstwaarde. Dit houdt in dat ook aan
deze bedrijfsmiddelen geen goodwill of badwill wordt toegerekend.

• Bedrijfsmiddelen die in het productieproces in gebruik zijn en die wel
noodzakelijk zijn, d.w.z. dat zij niet zonder bezwaar voor de voortgang
en/of kwaliteit van het productieproces kunnen worden afgestoten. Zou
een dergelijk bedrijfsmiddel toch worden afgestoten, dan wordt de
voortgang en/of de kwaliteit van het productieproces geschaad en
nemen de opbrengsten van het productieproces af. Met andere woor-
den, al deze bedrijfsmiddelen fungeren in feite als knelpuntsfactor. Om
die reden zijn er naar mijn mening geen steekhoudende argumenten
aanwezig om niet aan elk van deze noodzakelijke bedrijfsmiddelen een
deel van de in de onderneming aanwezig goodwill of badwill toe te
rekenen.

In de tweede plaats zou als mogelijk bezwaar tegen de goodwilltoets
kunnen worden ingebracht dat deze op gespannen voet staat met de in
paragraaf 3 besproken uitspraak van Hof Arnhem van 13 oktober 2009, V-N
2010/11.13. Naar mijn mening is dit (mogelijke) bezwaar niet terecht. De
belanghebbende in deze procedure wilde het verschil tussen haar fiscaal
vermogen en de lagere – volgens de discounted cashflow methode bere-
kende – waarde van haar gehele onderneming pro rata toerekenen aan
haar materiële activa en het verschil tussen de aldus toegerekende waarde
en de (hogere) boekwaarde van deze activa ten laste van haar winst
brengen. Het Hof wees dit laatste af omdat belanghebbende geen be-
rekeningen van de lagere waarde per afzonderlijk activum had overlegd en
ook niet verder met objectieve feiten en omstandigheden had onderbouwd
dat sprake was van een duurzame waardedaling van deze afzonderlijk
activa (zie het citaat in paragraaf 3). Tussen de methode die de belang-
hebbende in deze procedure hanteerde en afwaardering tot de lagere
bedrijfswaarde met behulp van de goodwilltoets bestaan echter enkele
belangrijke verschillen. In de eerste plaats is van belang dat de belang-
hebbende in de procedure het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de
(op going concern basis bepaalde) dcf-waarde van de onderneming toere-
kende aan de tot de onderneming behorende materiële activa. Voor wat de
bedrijfsmiddelen betreft, trachtte hij op deze wijze hun indirecte op-
brengstwaarde te bepalen en tot deze (lagere) indirecte opbrengstwaarde
af te waarderen. Bij hantering van de goodwilltoets wordt de waarde van
de onderneming echter alleen aan de afzonderlijke activa (en passiva)
toegerekend11 om de vraag te kunnen beantwoorden of hun indirecte
opbrengstwaarde niet hoger is dan hun directe opbrengstwaarde. Is dit niet

11. Volledigheidshalve zij er in dit verband op gewezen dat Hof Arnhem een vorm van
pro rata parte toerekening van de waarde van de onderneming aan de afzonderlijke
activa (en passiva) – welke toerekening ook bij de goodwilltoets plaatsvindt – niet op
voorhand als onjuist afwijst: ”Of een pro rata parte toerekening juist is, kan in dit
verband in het midden blijven.”
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het geval, dan vindt afwaardering tot de directe opbrengstwaarde plaats. In
de tweede plaats is van belang dat de belanghebbende in de procedure
geen berekening van de lagere waarde van de afzonderlijke activa had
overlegd en ook niet verder met objectieve feiten en omstandigheden had
onderbouwd dat sprake was van een duurzame waardedaling van deze
afzonderlijk activa. Bij afwaardering tot de lagere bedrijfswaarde met
behulp van de goodwilltoets vindt echter een afwaardering plaats tot de
directe opbrengstwaarde die voor elk individueel bedrijfsmiddel afzonder-
lijk is vastgesteld en in het algemeen zo nodig met een taxatierapport van
een of meer deskundigen kan worden onderbouwd. Ergo, de uitspraak van
Hof Arnhem vormt naar mijn mening geen belemmering voor het met
behulp van de goodwilltoets afwaarderen van in de eigen onderneming in
gebruik zijnde bedrijfsmiddelen.

5. Slot

In de praktijk blijkt dat afwaardering tot de lagere bedrijfswaarde van
bedrijfsmiddelen die binnen de eigen onderneming worden aangewend
niet of nauwelijks mogelijk is. De Hoge Raad staat dit namelijk alleen toe
als de ondernemer aantoont dat zowel de directe als de indirecte op-
brengstwaarde van het betreffende bedrijfsmiddel beneden de fiscale
boekwaarde ligt. Het probleem daarbij is dat de indirecte opbrengstwaarde
van een individueel bedrijfsmiddel niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald. In deze bijdrage wordt betoogd dat exacte vaststelling van de
hoogte van de indirecte opbrengstwaarde van een bedrijfsmiddel echter
niet altijd noodzakelijk is om tot afwaardering van dit bedrijfsmiddel over
te gaan. Als kan worden aangetoond dat in de betreffende onderneming
geen goodwill aanwezig is, dat wil zeggen dat de waarde van de onderne-
ming als geheel niet hoger is dan de som van de directe opbrengstwaarden
van de afzonderlijke, tot het ondernemingsvermogen behorende activa (en
passiva), kan ervan worden uitgegaan dat de indirecte opbrengstwaarde
van de afzonderlijke activa niet boven hun directe opbrengstwaarde ligt.
Alsdan staat goed koopmansgebruik naar mijn mening toe om (ook)
de binnen de eigen onderneming aangewende bedrijfsmiddelen af te
waarderen tot hun (lagere) directe opbrengstwaarde.
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L.W.D. WIJTVLIET MSC1

Een belofte als basis voor
belastingheffing

Een bespiegeling over Tinbergens ‘belasting op bekwaamheid’

“The ownership of personal or material productive capacity is
based upon a complex mixture of inheritance, luck, and effort,
probably in that order of relative importance.”
Frank Knight 19232

1. Inleiding

De belastingwetenschap is een multidisciplinair onderzoeksterrein bij
uitstek: belastingen zijn niet alleen juridisch bepaald, ze dienen ook
diverse, vaak economisch getinte, doeleinden. Daarnaast kleven aan belas-
tingheffing uiteenlopende aspecten van morele, filosofische, psychologi-
sche en sociologische aard. Tijdens zijn wetenschappelijke carrière heeft
Arie Rijkers zich sterk gemaakt voor een fiscaal-economische en daarmee
discipline-overstijgende benadering van belastingen. Dat heeft zich niet
alleen geuit in diverse baanbrekende publicaties,3 ook zijn betrokkenheid
bij en inzet voor de vernieuwing van onderwijs en onderzoek op dit terrein
is groot.4 Maar onze waardering voor hem is niet alleen van weten-
schappelijk aard. We herinneren ons vele genoeglijke gesprekken waarin
hij ons deelgenoot maakte van zijn bijzondere kijk op de wereld en haar
bewoners. Met een collega als Arie Rijkers is het goed toeven.5

1. S.M.H. Dusarduijn is als docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg. L.W.D.
Wijtvliet is als promovendus verbonden aan CentER en het Fiscaal Instituut Tilburg en
is werkzaam bij het Wetenschappelijk bureau van Deloitte Belastingadviseurs B.V. Zij
danken prof. mr. J.L.M. Gribnau voor zijn waardevolle opmerkingen bij een eerdere
versie van deze bijdrage en prof. dr. H. Vording voor zijn enthousiaste terbeschik-
kingstelling van diverse informatiebronnen.

2. Frank H. Knight, The Ethics of Competition, Quarterly Journal of Economics, 37, August
1923, section 12, par. d.

3. Onze persoonlijke favoriet is A.C. Rijkers, ‘Kapitaalinkomen in ‘Continuïteit en
Vernieuwing”, TFO 2011/113.

4. Zo stond Arie Rijkers aan de wieg van het Scientific Institute for Research in
Economics of Taxation.

5. De door Arie Rijkers in 2011 met een robotmaaier gepleegde aanslag op een van de
auteurs van deze bijdrage zien we (voorlopig) door de vingers.

79



In deze bijdrage aan zijn vriendenbundel staat de talentenbelasting
centraal. Dit door de econoom Tinbergen geschetste denkmodel oppert een
belastingheffing gebaseerd op individueel verdientalent.6 Dit vraagstuk
combineert tal van aandachtsgebieden waarbinnen Arie Rijkers zich als
wetenschapper beweegt. Bovendien bezit hij zelf vele talenten, ook buiten
het fiscaal-economische terrein. Onder zijn collega’s leeft de stellige over-
tuiging dat Arie Rijkers zich binnen een aantal maanden kan profileren als
een zeer (des)kundig beoefenaar van om het even welk ambacht.7 Een op
talenten gerichte belastingheffing lijkt voor deze veelzijdige heer van stand
een kostbare aangelegenheid te worden en verdient ook daarom een
kritische beschouwing. Het thema sluit bovendien naadloos aan op onze
eigen fiscale stokpaardjes. Zo behoort een talentenbelasting tot het domein
van de optimale belastingheffing, een theorie die door de Schot James
Mirrlees op de economische kaart is gezet.8 Ook Mirrlees stelt dat een
belastingheffing idealiter gebaseerd moet zijn op potentieel verdientalent.
Deze lumpsumheffing9 zou immers ‘de’ markt niet verstoren. Deze neu-
traliteitsclaim zal in deze bijdrage nader onderzocht worden.

Een andere karaktertrek van de talentenbelasting betreft haar kwalifi-
catie als fiscale inkomensfictie.10 Bij een vluchtige beschouwing lijkt Tin-
bergens fictieve benadering van het te belasten inkomen te voldoen aan de
‘dringende eis der rechtvaardigheid’.11 De door hem bepleite zwaardere
belastingdruk op talentvolle mensen kan immers verdedigd worden door-
dat zij aanzienlijk meer mogelijkheden hebben in het leven dan hun
minder fortuinlijke, talentarme landgenoten – een kwestie van distribu-
tieve rechtvaardigheid dus.12 Ook deze aanspraak wordt getoetst.

We beseffen dat deze bespiegeling over de (on)wenselijkheid van
Tinbergens talentenbelasting een hoog theoretisch gehalte heeft. Hoewel

6. J. Tinbergen, ‘Belasting op bekwaamheid’, Intermediair, 6e jaargang, 31 juli 1970
(hierna: Tinbergen 1970). In deze verkenning bepleit Tinbergen een nader onder-
zoek naar het concept talentenbelasting.

7. Arie Rijkers blinkt uit in diverse kunsten en bekwaamheden, zoals het pokerspel, de
fotografie, het schilderen met olieverf, het boogschieten en de ‘lullepot’. Hij spreekt
ook een aardig woordje Chinees,尊敬.

8. J.A. Mirrlees, An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation’, 38 Rev. Econ.
Stud. 175, 1971 (hierna Mirrlees 1971). Laurens Wijtvliet werkt aan een proefschrift
over de verschuiving van directe naar indirecte belastingen waarin ook deze ‘optimal
tax theory’ aan bod komt.

9. Een vooraf vastgesteld bedrag dat moet worden voldaan, ongeacht de persoon van de
belastingplichtige, diens gedrag en de omstandigheden waarin deze zich bevindt.

10. De heffingsgrondslag, het verdientalent, is niet gerelateerd aan het daadwerkelijk
gegenereerde inkomen. De economisch-maatschappelijke realiteit van belasting-
plichtigen wordt dus genegeerd. Sonja Dusarduijn schrijft haar proefschrift over de
wondere wereld van deze fiscale ficties.

11. Uitdrukking geleend uit de troonrede die koningin-regentes Emma hield op 15 sep-
tember 1891.

12. Vgl. Chris W. Sanchirico, ‘Progressivity and Potential Income: Measuring the Effect of
Changing Work Patterns on Income Tax Progressivity’, 108 Columbia Law Review 1551,
2008. Ook Shaviro stelt dat een hoger verdienpotentieel de keuzemogelijkheden !
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het inzicht in en de meetbaarheid van genetisch bepaalde eigenschappen
sterk groeit,13 lijkt een daadwerkelijke invoering van deze belasting op
(aangeboren) bekwaamheid (vooralsnog) praktisch onhaalbaar. Niet alleen
vanwege technische belemmeringen, maar ook en vooral met het oog op
de financiële en de psychische ‘kosten’ van de vaststelling van talent. Toch
vinden we een nadere beschouwing van Tinbergens ideaal de moeite
waard omdat het model – dat door veel economen wordt gezien als
ideaalbeeld van een efficiënte en rechtvaardige belastingheffing – zou
kunnen dienen als toetssteen voor andere heffingen.14 In deze bijdrage
schetsen wij daarom eerst het fundament van het stelsel van Tinbergen:
het op talent gebaseerde verdienpotentieel.15 Om in te kunnen gaan op het
theoretische ideaal van deze talentenbelasting bespreken we vervolgens
eerst de veronderstelde sociale rechtvaardigheid en de gepropageerde
economische voordelen van dit model. Vervolgens belichten we een
meer praktisch georiënteerde bouwsteen van de talentenbelasting door
nader in te gaan op het begrip talent en de daaraan gekoppelde (markt)
waarde. We sluiten af met een korte conclusie.16

2. Tinbergens toekomstdroom

In zijn voorstel voor een belastingheffing op bekwaamheid stelt Tinbergen
dat iemands capaciteit voor inkomensverwerving twee uiteenlopende
componenten bevat: het financiële vermogen en het menselijke (arbeids)
vermogen. Tinbergen duidt echter het individuele verdientalent, het
potentieel te verdienen arbeidsinkomen, als belangrijkste oorzaak voor
de bestaande inkomensverschillen.17 Toch oriënteren veel belastingstelsels
zich alleen op het daadwerkelijk genoten arbeidsinkomen: de praktijk van

! vergroot. Een draagkrachtheffing zou zich daarom niet moeten richten op het
actuele inkomen, zie Daniel Shaviro, Endowment and Inequality, in: Joseph J.
Thorndike & Dennis J. Ventry (eds.), Tax Justice, the Ongoing Debate, Washington:
Urban Institute Press 2002, (hierna: Shaviro 2002), p. 124.

13. Vgl. Kyle D. Logue & Joel Slemrod, ‘Genes as Tags: the Tax Implications of Widely
Available Genetic Information’, National Tax Journal, Vol. LXI, No. 4, Part 2 December
2008, p. 843-863.

14. Zowel reëel bestaande als toekomstig realiseerbare heffingen. Vgl. Tinbergen 1970,
p. 3. In gelijke zin: Linda Sugin, ‘A Philosophical Objection to the Optimal Tax Model’,
64 Tax Law Review 229, 2010-2011 (hierna: Sugin 2010), p. 231.

15. Onduidelijk is of Tinbergen met zijn talentenbelasting ook de consumptiebelasting
wil vervangen. Zijn korte artikel biedt aanknopingspunten voor zowel de bevestiging
als de ontkenning van die veronderstelling.

16. Gezien de ons ter beschikking staande ruimte kunnen we niet ingaan op de (on)
wenselijkheid van een vergaande herverdeling van kansen en inkomens. Zie daarvoor
Daniel Markovits, How Much Redistribution Should There Be?, Yale Law School: Faculty
Scholarship Series, Paper 412, 2003 (hierna: Markovits 2003).

17. Tinbergen stelt dat ‘slechts’ 1/5e deel van het inkomensverschil veroorzaakt zou
worden door verschillen in financieel vermogen. Toch vormt ook dat vermogen een!
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de belastingheffing negeert daarmee de uiteenlopende dosering van aan-
geboren talenten.18 Volgens Tinbergen zou het eerlijker zijn om belasting
te heffen naar rato van deze natuurlijke begaafdheden omdat mensen die
kunnen beschikken over waardevolle talenten een nauwelijks te evenaren
voorsprong hebben in het leven. Dat blijkt onder meer uit de samenhang
tussen intellectuele intelligentie en inkomen.19 Een belastingheffing op dit
cadeau gekregen talent20 neemt de daaraan gerelateerde inkomensver-
schillen weg, terwijl eventueel resterende inkomensverschillen gerecht-
vaardigd zouden zijn omdat deze toegerekend kunnen worden aan
verschillen in inspanning.21 Het belasten van het individuele verdientalent
vormt daarmee de basis van Tinbergens ideaal:22

“(…) het bedrag van een dergelijke belasting [zal] niet afhangen
van het inkomen van een belastingplichtige, doch van diens
capaciteit tot inkomensverwerving. Deze capaciteit hangt onder
meer samen met de talenten waarover hij beschikt, zodat de
belasting het karakter zou krijgen van een belasting op be-
kwaamheid.”

Deze talentenbelasting egaliseert de kansenongelijkheid door een hoog
getalenteerd mens zwaarder te belasten dan iemand die minder talent
toebedeeld heeft gekregen:23

“Dit zou ongetwijfeld het rechtvaardigheidsgevoel van een groot
aantal mensen meer bevredigen en een deel van de spanning
rond ons maatschappelijk stelsel wegnemen.”

! bron van draagkracht. Bovendien bestaat een grotere kans op rijkdom als ouders
vermogend zijn, zie James R. Repetti, ‘Democracy, Taxes and Wealth’, New York
University Law Review, 76, 2001, p. 838-839. Dat zou een aanvullende vermogens- en
successiebelasting bepleiten, zie ook de suggestie van Tinbergen 1970, p. 3.

18. Het progressieve tarief in box 1 kan onzes inziens niet worden beschouwd als een
indirecte heffing op talent. Mirrlees veronderstelt weliswaar dat verdiensten een
betrouwbare indicator zouden zijn van iemands verdienpotentieel, zie Mirrlees 1971,
p. 175, maar tussen potentieel en realiteit kunnen grote gaten vallen.

19. Zie Jay L. Zagorsky, ‘Do you have to be smart to be rich? The impact of IQ on wealth,
income and financial distress’, Intelligence, V 35, September- October 2007, p. 489-501.
Uit zijn onderzoek blijkt dat met elke punt toename in het IQ het jaarlijkse inkomen
stijgt met $ 234 tot $ 616. Deze relatie blijkt indirect ook uit het onderzoek van NIBUD
uit 2009: 60% van de huishoudens met inkomens boven € 46.100 bleek hoog opgeleid.

20. In de Engelse taal wordt een talentvol mens (ook) aangeduid als ‘a gifted person’.
21. Dit komt overeen met de door Dworkin onderscheiden “endowment insensitive” en

“ambition sensitive” elementen, zie Ronald Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and
Practice of Equality, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2002 (hierna:
Dworkin 2002), p. 85-92.

22. Tinbergen 1970, p. 1.
23. Tinbergen 1970, p. 3.
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3. Belastingheffing op een belofte

Tinbergen giet zijn talentenbelasting in de mal van de lumpsumheffing: de
hoogte van de aanslag wordt bepaald aan de hand van de, op enig moment
gemeten, (markt)waarde van het aanwezige talent.24 Tinbergen koppelt
daarmee de te betalen belasting los van het daadwerkelijk behaalde
inkomen.25 Nu deze heffing niet kan worden beïnvloed door gedrag en
keuzes van belastingplichtigen, is de ontwijking minimaal.26 De combina-
tie van deze geringe ontwijkmogelijkheden en de grondslagverbreding als
gevolg van de belastbaarheid van het verdienpotentieel leidt ertoe dat het
tarief van een talentenbelasting aanzienlijk lager kan zijn dan dat van een
klassieke inkomstenbelasting. Concrete voorstellen daarover worden ech-
ter nauwelijks gedaan.27 De voorspelde tariefsverlaging kan echter niet
verbloemen dat een heffing over een verdienpotentieel, het onmisbare
ingrediënt van de talentenbelasting, in feite neerkomt op een “belasting-
heffing op een belofte”.28 De verschuldigde belasting richt zich immers op
de marktwaarde van een toekomstig talentrendement en gaat voorbij aan
de vraag of dit rendement daadwerkelijk behaald wordt of zelfs kan
worden.29 Een talentenbelasting richt zich exclusief op de keuzes die
iemand had kunnen maken op het ‘meetmoment’ en is daarmee blind
voor de daadwerkelijke keuze. De fiscale en economische rechtvaardiging
van deze heffing wortelt dan in een startpunt, niet in het feitelijke eind-
resultaat.

Nu is de gedachte aan belastingheffing over een rendementsbelofte niet
nieuw: de bonte fiscale geschiedenis van de Westerse wereld herbergt tal
van belastingen die zich oriënteren op potentiële opbrengsten. Zo benutte
Keizer Diocletianus30 de rendementsbelofte van zowel het financiële ver-
mogen als het arbeidsvermogen van ‘zijn’ belastingplichtigen. Het te

24. Tinbergen wijdt verder niet uit over de daadwerkelijke meting aangezien de techniek
daarvoor zich in 1970 nog in een “primitief stadium” bevond. Als mogelijke aan-
knopingspunt noemt hij examencijfers en werkclassificatie, zie Tinbergen 1970, p. 1.

25. Vergelijk deze systematiek met art. 5.2 Wet IB 2001. Net als de vermogensrende-
mentsheffing is een talentenheffing degressief van aard: hoe lager het daadwerkelijke
inkomen, hoe zwaarder de heffing drukt.

26. We abstraheren hierbij van pogingen tot bewuste beïnvloeding van meetresultaten.
27. M.u.v. Zelenak: hij rekent voorbeeldsgewijs met een tarief van 20%. Zie Lawrence

Zelenak, ‘Taxing Endowment’, Duke Law Journal 55, 2006 (hierna: Zelenak 2006),
p. 1156.

28. Term benut door respondent van de in maart 2013 door drie studenten van Tilburg
University gehouden enquête over de talentenbelasting. Adriaan van der Heijden,
Patrick Rood en Jolijn Waterkamp hebben daarbij de mening gepeild van 150 mensen
over het ideaal van Tinbergen (hierna: enquête 2013, Van der Heijden, Rood en
Waterkamp). Dit onderzoek werd verricht in het kader van hun masterthesis die
wordt begeleid door een van de auteurs van deze bijdrage.

29. Economen duiden een dergelijk stelsel als ex ante, in tegenstelling tot een ex post
belasting, zoals de inkomstenbelasting, die gebaseerd is op feiten die daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden.

30. Diocletianus was Romeins keizer van 284 tot 305.
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belasten landbouwresultaat werd bijvoorbeeld gebaseerd op de waarde
van het grondbezit.31 De daarbij benutte fiscale standaard, het iugum,
stond voor de hoeveelheid grond die een span ossen in een dag kon
omploegen. Daarnaast belastte de Keizer met zijn caput de veronderstelde
productiecapaciteit van burgers in zijn Rijk.32 Het volle tarief van deze
heffing gold alleen voor gezinshoofden; voor echtgenotes, onzelfstandige
kinderen en zieken hanteerde Diocletianus een lagere tariefsmaatstaf.33

Deze Romeinse rendementsficties werden geboren uit noodzaak. De Keizer
kampte immers met een informatietekort. In zijn uitgebreide Rijk kon
onmogelijk worden nagaan welk landbouwrendement daadwerkelijk werd
gerealiseerd, evenmin waren de reële opbrengsten uit arbeid bekend. De
rendementsfictie diende daarmee als lapmiddel voor een gebrek aan
(fiscale) gegevens over feitelijke inkomsten.

De achtergrond van een talentenbelasting is echter anders: als voe-
dingsbodem voor deze rendementsfictie dienen economische beginselen
en rechtvaardigheidsoverwegingen. Ondanks deze fraaie uitgangspunten
staat de uitkomst van deze heffing haaks op de economische realiteit van
belastingplichtigen, zoals treffend verwoord door één van de responden-
ten: “belasting betalen over inkomen dat niet echt verdiend is lijkt me de
omgekeerde wereld.”34 Ook de vermogensrendementsheffing toont het
beeld van een wereld ‘op zijn kop’ maar in tegenstelling tot deze, door-
gaans lauw ontvangen, financiële rendementsfictie roept de gedachte aan
een talentenbelasting heftige emoties op.35 Dat blijkt ook uit veelzeggende
kwalificaties als “totaal onzinnig” en “reden tot emigreren”.36 De vaststel-
ling van een persoonlijk verdienpotentieel raakt immers de kern van ons
mens-zijn en onze (keuze)vrijheid. We hebben bovendien moeite met de
gedachte dat onze individuele toekomst in een rekenkundig model gevat

31. Deze heffing richt zich op de opbrengst door de waarde van productiefactoren, zoals
grond, te belasten. Beoordeeld naar haar bedoeling is dan geen sprake van een
vermogensbelasting.

32. Deze caput is uitsluitend gebaseerd op iemands bestaan. Zo’n kopbelasting impliceert
dat de overheid daarvan eigenaar zou zijn. Dergelijke heffingen roepen dan ook veel
weerstand op. Zie bijvoorbeeld de ‘Poll Tax Riots’ die in 1990 de val van het kabinet
van Margaret Thatcher veroorzaakten. Vgl. Peter Passell, ‘Furor Over British Poll Tax
Imperils Thatcher Ideology’, The New York Times, 23 april 1990.

33. Zie verder O.I.M. Ydema, ‘De LBB van Diocletianus’, in: J. Verburg, N.H. de Vries & O.I.M.
Ydema (red.), Liberale Gifte, Vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus, Deventer: Kluwer
1999, p. 403-413.

34. Respondent enquête 2013, Van der Heijden, Rood en Waterkamp.
35. Hoewel de spaarrente onder de 2% is gedoken en in combinatie met 2,97% inflatie

leidt tot een negatief rendement, roept de 4%-fictie van de vermogensrendements-
heffing nauwelijks emotie op. “Waarom komt u eigenlijk niet in opstand” vraagt
Wattel zich af. Zie P. Wattel, ‘Mannenpyramidespel’, NJB 2013, afl. 13, p. 797. Hij biedt
overigens geen verklaring voor dit wonderlijke uitblijven van een volksoproer.

36. Respondenten enquête 2013, Van der Heijden, Rood en Waterkamp. Andere respon-
denten hanteerden termen die we in deze bijdrage niet kunnen herhalen.
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zou kunnen worden: het is “diepdroevig om alles te willen vangen in
cijfertjes en te beoordelen aan de hand daarvan.”37 Waarom oefent de
talentenbelasting dan toch een grote aantrekkingskracht uit op denkers?38

Om dat te kunnen onderzoeken bespreken we hierna eerst het veronder-
stelde rechtsfilosofische pluspunt van dit ideaal. Aansluitend gaan we in op
het voorspelde economische voordeel van een talentenbelasting. Voor een
volledige focus op deze theoretische aspecten van dit ideaaltype hanteren
we daarbij een tijdelijke werkdefinitie van het begrip talent: de som van de
aangeboren intellectuele, psychische en fysieke bekwaamheden waarover
een mens kan beschikken.

4. Een rechtsfilosofisch Nirwana?

Het uitgangspunt van Tinbergens talentenbelasting - belast de talentvollen,
ontzie de rest39 – staat centraal bij de rechtsfilosofische toetsing van dit
model. Vanwege de ongelijke verdeling van aangeboren ‘gunstige genen’,
blijkt ook de kans op een hoger bruto inkomen ongelijk over de bevolking
verdeeld te zijn. Naar haar aard is een talentenbelasting dan ook gericht op
egalisatie van deze kansen. Immers, als de talentvolle mens zwaarder
wordt belast dan zijn minder begiftigde medeburger, zal idealiter ook
de kans op een bepaald netto inkomen gelijk worden getrokken.40 Shaviro
stelt dan ook dat een talentenbelasting enthousiast omarmd zou
moeten worden door gelijkheidsdenkers.41 Deze gelijkheid, een belangrij-
ke grondgedachte van onze samenleving, berust op de idee van individuele
gelijkwaardigheid.42 De rechtsfilosoof Dworkin formuleert zijn gelijkheids-
concept vanuit de idee dat een overheid mensen dient te behandelen “with
equal concern and respect.”43 Een eigentijdse schets van dat beginsel
vereist volgens hem meer dan alleen een visie op de (kansen)gelijkheid
in een samenleving: er dient ook aandacht te zijn voor de individuele

37. Respondent enquête 2013, Van der Heijden, Rood en Waterkamp.
38. In Nederlandse fiscaal-juridische literatuur leidt de talentenbelasting een sluimerend

bestaan, in tegenstelling tot Amerika waar tal van juridische en filosofische auteurs
zich hebben gebogen over deze endowment taxation. We verwijzen naar de in de
voetnoten vermelde bronnen.

39. Frank Kalshoven, ‘De studenten, het verraad en de vernieuwing van de PvdA’, de
Volkskrant, 10 april 2004. Kalshoven merkt op dat de talentenbelasting kansen
egaliseert door talentvolle mensen hoger te belasten dan mensen met weinig talent.
Tinbergen zelf spreekt over een “optimale sociale ordening”, zie Tinbergen 1970, p. 1.

40. Of ook de uitkomst gelijk is, hangt af van keuzes zoals het aantal te werken uren,
pensioenleeftijd etc.

41. Vgl. Shaviro die o.m. Rawls en Dworkin noemt, Shaviro 2002, p. 123 e.v. Rawls is
echter fel gekant tegen de idee van een talentenbelasting. Deze heffingstechniek
doorkruist immers zijn eerste principe van gelijke basisrechten. Zie John Rawls, Justice
as Fairness, a Restatement, Erin Kelly (ed.), Cambridge, Mass: Harvard University Press
2001 (hierna: Rawls 2001), p. 158.

42. Art. 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
43. R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1977

(hierna: Dworkin 1977), p. 272.
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verantwoordelijkheid. Een rechtvaardige verdeling van hulpbronnen dient
daarom gevoelig te zijn voor verschillen in ambitie en inzet, maar mag niet
worden geënt op verschillen die buiten het bereik van de individuele
verantwoordelijkheid liggen.44 Tot deze categorie van toevalsfactoren
rekent Dworkin ook het geluk in de genetische loterij.45

Net als Rawls verduidelijkt Dworkin de basisgedachte van zijn luck
egalitarianism met een gedachtenexperiment. In zijn visualisatie staat een
schipbreuk centraal. Als een groep drenkelingen aanspoelt op een onbe-
woond eiland, kunnen de middelen van dit eiland alleen eerlijk worden
verdeeld via een veiling. Om iedereen gelijke kansen te gunnen, fingeert
Dworkin dat elke schipbreukeling 100 schelpen ontvangt om daarmee te
kunnen bieden tijdens de eilandveiling. De uitkomst van deze veiling levert
dan een eerlijke verdeling op waarmee iedereen tevreden kan zijn. Er
wordt dan voldaan aan de door Dworkin aangevoerde jaloezietest: wie
toch jaloers is op de middelen van zijn buurman, had tijdens de veiling
maar meer moeten bieden. Dit ‘eigen schuld dikke bult’-principe geldt
echter niet voor de drenkeling met minder lichamelijke of psychische
mogelijkheden, zoals mensen met een handicap. De zwakkere gezondheid
van deze schipbreukelingen vereist dat zij kunnen beschikken over meer
middelen. Om het resultaat van de veiling ook voor hen eerlijk te laten
verlopen, dienen zij in aanvang meer schelpen te ontvangen. Dworkin
combineert zijn eilandveiling (de vrije markt) daarom met een systeem
waarmee de eilandbewoners zich kunnen verzekeren tegen factoren van
ongeluk en pech die buiten hun wil plaatsvinden. Met dit (belasting)
systeem worden de sociale voorzieningen van en voor de eilandbewoners
betaald.46 Binnen zijn ideale samenleving onderscheidt Dworkin dus
legitieme, verdiende verschillen en niet-verdiende verschillen die, moreel
bezien, als illegitiem gelden.47 Dat resulteert in een combinatie van het
vrije-markt-denken met een op belastingheffing berustende, solidaire
herverdeling ter compensatie van toevallige omstandigheden,48 zoals
aangeboren talent.

Ook Tinbergen stelt dat inkomensverschillen alleen gerechtvaardigd
kunnen worden indien deze het gevolg zijn van objectief aantoonbare
inspanningen. Inkomensverschillen berustend op aangeboren talenten zijn
dan ook in zijn ogen niet legitiem. Deze overeenkomst in uitgangspunten

44. Dworkin 2002, p. 85-92. Concreet: wie werkloos is buiten zijn wil heeft recht op
compensatie. Wie moedwillig niet werkt, krijgt deze uitkering niet.

45. Dworkin 2002, p. 91.
46. Zie Dworkin 2002, p. 66 e.v.
47. Sen bepleit een meer geïndividualiseerde kansengelijkheid, zie Amartya Sen, Inequa-

lity Reexamined, Oxford: Oxford University Press 1992, reprint 2009 (hierna: Sen
2009). Dworkin noemt deze benadering echter “barely coherent and certainly
bizarre”, zie Dworkin 2002, p. 299-302.

48. Dworkin onderscheidt het zuivere toeval (“brute luck”) van een bewust genomen
risico (“option luck”). Wie zich vergeet te verzekeren tegen ziekte, moet de gevolgen
daarvan zelf dragen, zie Dworkin 2002, p. 73-78.
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doet vermoeden dat Dworkin een hartstochtelijk aanhanger van Tinber-
gens droom zou zijn: een belasting op bekwaamheid lijkt immers een
elegante oplossing voor het probleem van de illegitieme verschillen. De
nuance ligt echter in de uitwerking. Tinbergens talentenbelasting is im-
mers gericht op het verdientalent dat eenmalig wordt gemeten bij aanvang
van iemands (beroeps)leven.49 Gebeurtenissen die nadien optreden, zijn
niet meer van invloed op dit potentieel. Er treedt in feite een laissez-faire
houding op.50 De door een belasting op bekwaamheid bewerkstelligde
herverdeling is uitsluitend gericht op het herstellen van de aanvankelijke
disbalans. Het ideaal van Dworkin is echter gericht op gelijke mogelijkhe-
den gedurende een heel mensenleven. Hij verwerpt daarmee de gedachte
dat alleen ‘in den beginne’ sprake zou moeten zijn van gelijke mogelijk-
heden: gelijkheid van kansen en middelen vereist bij Dworkin een regel-
matige herbeoordeling.51 In tegenstelling tot Tinbergens talentenbelasting
is Dworkins gelijkheidsideaal niet uitsluitend gericht op de mogelijkheden,
maar ook op de uitkomsten van de verdeling.52 Ondanks de ogenschijnlijke
overeenkomst in de uitgangspunten van beide denkers, zou Dworkin het
model van Tinbergen dan ook afwijzen.53 In de denkwereld van deze
rechtsfilosoof scoort de talentenbelasting geen punten, 54 het rechtsfilo-
sofische Nirwana wordt dus niet bereikt.

5. Een economisch Paradijs?

Een talentenbelasting oefent wel aantrekkingskracht uit op economische
denkers omdat zij neutraal is ten aanzien van marktuitkomsten en daar-
mee als efficiënt wordt beschouwd. Belastingplichtigen kunnen hun ge-
drag immers niet aanpassen om de belasting (bewust of onbewust) te
ontgaan. Een talentenbelasting verstoort het economische keuzegedrag

49. Zoals het een ex ante belasting betaamt, zie voetnoot 29. We beoordelen dit vanuit de
pure vorm van Tinbergens talentenbelasting, bij variaties daarop zouden meerdere
ijkmomenten kunnen gelden.

50. Sugin 2010, p. 275.
51. Dworkin verbindt immers een continuïteitseis aan zijn jaloezietest, vgl. Dworkin

2002, p. 87-89.
52. Bovendien acht Dworkin het – anders dan een talentenbelasting – niet mogelijk dat

een initiële compensatie voor fysieke en mentale verschillen deze verschillen kan
opheffen, zie Dworkin 2002, p. 80 e.v.

53. Overigens is Dworkin daarin minder uitgesproken dan Rawls. Wel wijst hij de
koppeling tussen talent en belastingtarief af omdat talent en ambitie lastig te
(onder)scheiden zijn, zie Dworkin 2002, p. 91. Ook overweegt Dworkin om de
verzekeringspremie in zijn model te baseren op potentieel inkomen, maar verwerpt
die gedachte: “I want to put aside for now any further study of these issues.” Zie
Dworkin 2002, p. 102.

54. In gelijke zin Sugin 2010 p. 275-277 en, op andere gronden, Zelenak 2006, p. 1166-
1167.
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van belastingplichtigen dus niet. Bij het ontwerpen van een fiscaal hef-
fingsmodel kan deze efficiëntie echter in conflict komen met haar tegen-
speelster, de rechtvaardigheid. Meestal wordt aangenomen dat de fiscale
last evenredig en eerlijk moet worden verdeeld,55 maar tegelijkertijd moet
deze heffing zoveel mogelijk opbrengsten genereren tegen minimale
kosten.56 Veelal doet zich een afruil tussen beide elementen voor: meer
van het een betekent vaak minder van het andere. Zo zal een progressieve
inkomensbelasting met oplopende marginale tarieven tegemoetkomen
aan het rechtvaardigheidsgevoel van veel mensen, maar deze vorm
van belastingheffing veroorzaakt hoge kosten, onder meer in de vorm
van economische verstoringen of efficiëntieverliezen.57 Met zijn bijdrage
aan de theorie van de optimale belastingheffing wil Mirrlees mathema-
tische handvatten geven om de optimale balans te kunnen bepalen tussen
deze rechtvaardigheid en efficiëntie. Basisgedachte van het model van deze
econoom is dat belastingheffing idealiter gebaseerd zou moeten zijn op
iemands potentie tot het verdienen van inkomen. Dit inzicht voegt hij
samen met de hypothese dat het actuele inkomen de meest betrouwbare
indicator zou zijn van dat potentieel.58 Hij ziet dus het verdienpotentieel
als ideale bron voor belastingheffing en veronderstelt vervolgens dat
iemand normaliter net zoveel verdient als zijn potentieel.

Het is niet verwonderlijk dat een talentenbelasting niet alleen bij
Mirrlees maar ook onder andere economen hoog scoort. Een belasting op
bekwaamheid is immers gebaseerd op onvergankelijke, persoonlijke ken-
merken en kan dus niet worden vermeden door gedragsaanpassing. Het
bedrag van de heffing is immers onafhankelijk van de keuze tussen (meer
of minder) werken of (meer of minder) vrije tijd en de fiscale last wordt
evenmin beïnvloed door de keuze voor een hoger of lager betaalde baan. Er
is, kortom, niets wat een belastingplichtige kan doen om te ontkomen aan
de heffing.59 Waar een belasting op arbeidsinkomen werk ten opzichte van

55. Bijvoorbeeld Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, Public Finance In Theory and
Practice, McGraw-Hill 1973, (hierna: Musgrave & Musgrave 1973), p. 192. Zij stellen
“[t]he distribution of the tax burden should be equitable. Everyone should be made to
pay his ‘fair share’.”

56. Bijvoorbeeld J.E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, New York: W.W. Norton &
Company 2000, p. 456 – 475. Ook Adam Smith lijkt daarvan gewag te maken door te
spreken over een heffing “as both to take out and to keep out of the pockets of the
people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of
the state.” Zie Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations, Boek 5, hoofdstuk 2, deel 2.

57. Vaak aangeduid als deadweight loss. Met deze term bedoelen economen het verlies
aan maatschappelijke welvaart boven hetgeen belastingbetalers afdragen aan de
overheid. Dit verlies vindt in het economische model zijn oorzaak in het veranderde
gedrag dat belastingplichtigen onder invloed van een belasting zouden vertonen.

58. Mirrlees 1971, p. 175.
59. We negeren voor het gemak ingrijpende gebeurtenissen als emigratie en overlijden.
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vrije tijd ‘duurder’ maakt waardoor belastingplichtigen minder zouden
gaan werken en meer vrije tijd zouden ‘consumeren’,60 laat een talenten-
belasting de relatieve prijzen van beide elementen in stand. Als gevolg
daarvan zouden belastingplichtigen geen belastingontwijkend gedrag
meer (kunnen) vertonen. De gedachte lijkt dan ook dat de talentenbelas-
ting de productiviteit zal bevorderen: de belastingaanslag dwingt immers
een volledig uitnutten van het talent af. Dat verhoogt de aantrekkings-
kracht van een talentenbelasting nog meer.

Talenten kunnen echter ook worden aangewend voor activiteiten bui-
ten de markt, denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk. Ook daarmee wordt
een bijdrage geleverd aan de maatschappij.61 Het economische model
bestempelt echter iedere activiteit die niet resulteert in een volledig
economisch uitnutten van het verdientalent als ‘vrije tijd’. Dat etiket wordt
dan ook geplakt op tijd besteed aan onbetaald werk, lager betaald werk en
perioden van gedwongen werkloosheid. Sugin stelt dat daarmee ten
onrechte wordt gesuggereerd dat de aldus bestede tijd niet productief
zou zijn, egoïstisch van aard is en volledig het gevolg zou zijn van bewuste,
eigen keuzes.62 Bij elke veronderstelling plaatsen wij vraagtekens. De
economische efficiency-gedachte verdient dus nuance, maar voor econo-
men ligt het Paradijs binnen handbereik.

6. De slang in het Hof van Eden

De in een talentenbelasting schuilende morele norm is dat elk mens zijn
talenten optimaal dient te benutten: wie zijn talent niet benut wordt
immers fiscaal gestraft.63 Als essentieel bezwaar tegen een talentenbelas-
ting geldt dan ook de belemmerende invloed daarvan op het gedrag van
mensen. Een op verdienpotentieel gebaseerde heffing verplicht iemand
immers om, al dan niet met behulp van het door de samenleving (h)
erkende talent, zijn inkomen te optimaliseren zodat niet alleen de ver-
schuldigde belasting kan worden betaald, maar ook de kosten van levens-
onderhoud gedekt kunnen worden.64 Daarbij perkt een talentenbelasting

60. Deze gedragsaanpassing, ook wel aangeduid met de term substitutie effect, vindt
bijvoorbeeld onder een progressieve belastingheffing op actueel inkomen plaats. De
mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de elasticiteit van het arbeidsaanbod.

61. Het is volgens ons dan ook een misvatting te denken dat deze economische
‘verstoringen’ één-op-één zouden resulteren in een dalende maatschappelijke wel-
vaart.

62. Sugin 2010, p. 233-235 en p. 246. Terecht signaleert zij dat veel activiteiten die buiten
de markt worden verricht, zoals (mantel)zorg, een belangrijke bijdrage leveren aan de
samenleving.

63. Vrij naar de opmerking van een respondent enquête 2013, Van der Heijden, Rood en
Waterkamp.

64. In economische termen: het inkomenseffect. Overigens heeft elke belasting dit effect
omdat deze moet worden voldaan in geld. Het zijn juist substitutie-effecten die
volgens economen het gedrag van belastingplichtigen verstoren. De mate van !
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de keuzemogelijkheden aanzienlijk in. Iemand met een geschat verdien-
potentieel van bijvoorbeeld € 100.000 zal het zich immers, zelfs bij lage
belastingtarieven, nauwelijks kunnen permitteren om een baan te accep-
teren waarmee hij een jaarinkomen van ‘slechts’ € 20.000 verdient. Dat
inkomen zal dan, geheel of grotendeels, worden wegbelast.65 Veel critici
van een talentenbelasting verwijzen naar het effect van deze paradijselijke
slang, die doorgaans wordt getypeerd als ‘talentslavernij.’66 De bezitter van
een groot verdienpotentieel zou immers de door hem verschuldigde
belasting alleen kunnen voldoen door een goedbetaalde baan te accepte-
ren, hoewel hij deze baan wellicht verafschuwt.67 Het recht op een vrije
beroepskeuze68 moet dan wijken voor de door de staat opgelegde fiscale
claim. De talentenbelasting staat daarmee haaks op de autonomie van
ieder mens.69 Talentvol of niet: “een mens moet vrij zijn om belasting-
neutraal keuzes te kunnen maken over zijn eigen toekomst en een
talentenbelasting verstoort die vrijheid.”70

In tal van rechtsfilosofische publicaties wordt de heffingstechniek dan
ook te vuur en te zwaard bestreden. Zo voeren Murphy & Nagel het
droevige voorbeeld ten tonele van een hoog opgeleide advocaat die onder

! verstoring verschilt per belasting. Zo leidt het inkomenseffect bij een belasting op
arbeidsinkomen ertoe dat mensen meer gaan werken (om dezelfde levensstandaard
te kunnen handhaven). Het substitutie-effect heeft juist een negatieve invloed op het
arbeidsaanbod. Beide effecten lopen dus uiteen. Het uiteindelijke effect is per saldo
onduidelijk, zie R.G. Lipsey & K. Lancaster, ‘The General Theory of Second Best’, The
Review of Economic Studies, no. 24, 1956, p. 11–32. Omdat het substitutie-effect
ontbreekt bij een talentenbelasting zou deze volgens economen niet verstorend
werken.

65. Liam Murphy & Thomas Nagel, The Myth of Ownership. Taxes and Justice, Oxford:
University Press 2002 (hierna: Murphy & Nagel 2002), stellen op p. 123: “[endowment
taxation] may leave people with literally one option in life.” Hoewel de inbreuk op de
keuzevrijheid groot kan zijn, delen we die vergaande veronderstelling niet.

66. Zie o.m. Murphy & Nagel 2002, p. 121-124 en Markovits 2003, p. 2305-2313. Anders:
Kirk J. Stark, ‘Enslaving the Beach Comber: Some Thoughts on the Liberty Objections
to Endowment Taxation’, Canadian Journal of Law & Jurisprudence, January 2005,
p. 56-65. Hij stelt dat deze op keuzevrijheid gerichte bezwaren een grotere bescher-
ming zouden bieden aan activiteiten buiten de markt, hoewel de markt waardeneu-
traal zou moeten zijn.

67. Zelenak stelt dat de afschuw voor hoogbetaald werk kan gelden als de door Dworkin
geduide expensive taste nu aan het alternatief een prijskaartje hangt, zie Zelenak 2006,
p. 1167. Met deze smaak zou dan geen rekening gehouden mogen worden De
keuzevrijheid voor een beroep valt o.i. echter buiten het Dworkiaanse smaakbegrip,
gezien zijn voorbeelden (voedsel, drank, opera e.d.), zie Dworkin 2002, p. 48 e.v.

68. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, art. 23, lid 1: “Een ieder heeft
recht op (…) vrije keuze van beroep."

69. Rawls stelt dat een talentenbelasting “would force the more able into those occupa-
tions in which earnings were high enough for them to pay off the tax in the required
period of time; it would interfere with their liberty to conduct their life within the
scope of the principles of justice." Zie Rawls 2001, p. 158. Dit dwangargument geldt
volgens ons echter ook ten aanzien van de “less able”.

70. Respondent enquête 2013, Van der Heijden, Rood en Waterkamp.
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het regime van de talentenbelasting belast zal worden voor zijn verdien-
potentieel ad $ 500.000. Volgens Murphy & Nagel ziet deze advocaat
daardoor de tijd die hij graag zou besteden aan zijn hobby (beeldhouwen)
gereduceerd tot bijna nul.71 De advocaat wordt dus geknecht door zijn
eigen waardevolle (advocaten)talent. Bij dit aansprekende voorbeeld is een
kanttekening op zijn plaats. De impliciete aanname van Murphy & Nagel
lijkt immers dat deze advocaat de aanslag talentenbelasting alleen kan
voldoen door fulltime te werken; anders zou immers tijd resteren voor zijn
kunstzinnige hobby. De (on)juistheid van deze veronderstelling hangt
echter nauw samen met het geldende belastingtarief en de werking van
de arbeidsmarkt.72 Alleen een talentenbelasting met een confiscatoir tarief
zou daadwerkelijk leiden tot de aldus geschetste talentslavernij. Overigens
wordt deze term in de literatuur ten onrechte gereserveerd voor het effect
van een talentenbelasting op de hoog getalenteerde mens. Ook mensen
met een lager verdienpotentieel zullen echter, bij een correcte meting van
het voor hen geldende maximaal haalbare potentieel, hard moeten werken
om hun aanslag talentenbelasting te kunnen betalen. Ook dan resteert
geen tijd voor beeldhouwwerk of andere hobby’s. De talentslavernij geldt
dus voor allen.

Overigens hoeft een talentenbelasting niet daadwerkelijk te leiden tot
slavernij om bekritiseerd te kunnen worden. Een belastingaanslag geba-
seerd op het maximaal uitnutten van een verdienpotentieel belemmert
immers de keuze voor lager betaald werk, terwijl de optie voor onbetaald
werk volledig uitgesloten lijkt.73 De door Murphy & Nagel aangehaalde
advocaat zal zich dus niet kunnen richten op een fulltime carrière als
mantelzorger, hoewel zijn bijdrage aan de samenleving dan aanzienlijk zou
zijn. Belastingheffing op bekwaamheid kan iemand dus belemmeren om
zijn persoonlijke visie op een waardevol leven na te streven, hetgeen in
strijd is met de menselijke autonomie.74 Het is vreemd dat een heffing die
fundamentele levenskeuzes kan doorkruisen door economen toch wordt
gekarakteriseerd als efficiënt: de persoonlijke en maatschappelijke kosten

71. Murphy & Nagel 2002, p. 123.
72. Bij een lager tarief volstaan minder arbeidsuren om de heffing te kunnen betalen.

Daarnaast biedt de arbeidsmarkt doorgaans ook andere mogelijkheden om het
benodigde inkomen te genereren. Vgl. Shaviro 2002, p. 138 en Zelenak 2006, p. 1159.

73. Die mogelijkheid vereist immers financiering van de aanslag talentenbelasting uit een
andere bron, zoals vermogen of partnerinkomen. Zie Sugin 2010, p. 262. Een talent-
belasting versterkt daarmee de ongelijkheid tussen vermogenden en niet-vermo-
genden aanzienlijk.

74. Zie ook Dworkin 2002, p. 91: “People choose which talents to develop in response to
their beliefs about what sort of person it is best to be.” Nu een talentenbelasting zich
oriënteert op het maximaliseren van iemands economische nut, behoort een vrije
keuze in de te ontwikkelen talenten niet meer tot de mogelijkheden.
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zijn immers immens.75 Het Paradijs van de efficiëntie drijft juist uit zicht
bij de invoering van een talentenbelasting.76

7. Het schimmenrijk van de dagelijkse realiteit

7.1. Het afgebakende talent

Hoewel is gebleken dat beide theoretische claims van Tinbergens talen-
tenbelasting geen stand kunnen houden, blijft de gedachte aan een her-
verdelingsmechanisme op basis van aangeboren talenten lonken. Het oogt
immers oneerlijk dat de vaak vergaande consequenties van deze toevals-
factoren volledig buiten beschouwing blijven bij een op draagkracht ge-
richte heffing. Ook een talent is immers een bron van potentiële
draagkracht. Om te bezien of ondanks de hiervoor genoemde bezwaren
een nadere heroverweging van de talentenbelasting mogelijk is, willen we
eerst onze werkdefinitie van het begrip talent nader inkleuren. Het denk-
beeld kent immers meer invalshoeken dan de eerder benutte ‘som van de
aangeboren intellectuele, psychische en fysieke bekwaamheden’.

Zo stond een ‘talent’ in de Griekse oudheid voor de aanduiding van een
geldwaarde.77 Ook het Nieuwe Testament hanteert een financiële visie: in
de Bijbel vertegenwoordigt een talent een bepaald gewicht aan goud of
zilver.78 Een dergelijk talent is dus waardevol en verdient het ‘ontwikkeld’
te worden, zoals blijkt uit de Bijbelse parabel over de reiziger die zijn
talenten in beheer geeft bij zijn drie dienaren. Twee van hen weten de hen
toevertrouwde talenten te vermeerderen, maar de derde dienaar begraaft
het aan hem toevertrouwde talent en genereert daardoor geen rendement.
Deze talentverkwistende ‘nutteloze’ dienaar wordt daarom verbannen naar
een onherbergzaam oord.79 Deze Bijbelse sage heeft er waarschijnlijk toe
bijgedragen dat het begrip talent langzaamaan verschuift in de richting van
een, al dan niet door God(en) geschonken, gave. Ook dat menselijk talent is
waardevol:80

“Een talent is de natuurlijke begaafdheid, bekwaamheid tot iets.”

Bekwaamheid, op haar beurt, is de geschiktheid om iets te doen. Een talent
is dus het aangeboren vermogen om iets (heel) goed te kunnen. Dat talent
uit zich evenwel pas in een concrete prestatie. Daarmee koppelen we het

75. In gelijke zin Sugin 2010, p. 263. Zij concludeert dat economen het ontbreken van het
substitutie-effect kennelijk waardevoller achten dan het ontstaan van een aanzienlijk
inkomenseffect.

76. Vgl. Zelenak 2006, p. 1151.
77. Een talent in het oude Griekenland bedroeg ongeveer 6000 drachmen.
78. Circa 34 kilo, zie Exodus 38:25.
79. Zie Matteüs 25:14-30: “die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis,

waar men jammert en knarsetandt.”
80. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.
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begrip aan een activiteit. Deze begrenzing voorkomt dat een niet-actief te
benutten fysiek kenmerk, zoals het uiterlijk, als basis zou dienen voor het
verdienpotentieel.81 Hoewel uiterlijke kenmerken wel kunnen leiden tot
inkomensverschillen – zo blijken knappe mannen en lange mensen ge-
middeld meer te verdienen dan hun collega’s met een alledaags uiterlijk82

of een doorsnee lengte83 - vallen deze eigenschappen buiten de reikwijdte
van de (te belasten) bekwaamheden van een mens.

Tot het verdienpotentieel behoren dus de actief te benutten verstande-
lijke, lichamelijke en geestelijke bekwaamheden. Ook Shaviro omschrijft
het begrip talent vrij uitgebreid. In zijn ogen vormt het intellect in ieder
geval een onderdeel van die menselijke capaciteit, samen met het ‘ge-
zonde’ verstand, discipline en andere elementen behorend tot het domein
van de emotionele intelligentie.84 Hij koppelt deze kenmerken aan pres-
taties die academisch, technisch, creatief, sociaal-affectief of atletisch van
aard kunnen zijn. Talent is weliswaar aangeboren, maar vereist (hard) werk
om manifest te kunnen worden en zich te ontwikkelen tot een bekwaam-
heid.85 Daarbij spelen ook persoonlijke karaktertrekken, zoals nieuws-
gierigheid, doorzettingsvermogen en motivatie, een rol.86 Zo toonde het
Marshmallow-onderzoek van Stanford University de invloed van zelfbe-
heersing aan. Hierbij kregen kleuters de keuze tussen het direct nuttigen
van een voorgeschotelde traktatie of te wachten en dan beloond te worden
met een tweede snoepje. De kleuters met zelfbeheersing bleken jaren later
op sociaal, economisch en zelfs lichamelijk terrein een succesvoller leven te
leiden dan de kortetermijndenkers.87 Nu ook karaktertrekken van invloed
(b)lijken op het kunnen ontknoppen van een aangeboren talent, vormen

81. Als voorbeeld van actief te benutten fysieke kenmerken geldt de aanleg voor voetbal
of atletiek.

82. Bij knappe mannen kan het inkomensverschil oplopen tot 20%, zie Daniel S. Hamer-
mesh & Jeff E. Biddle, ‘Beauty and the Labor Market’, The American Economic Review,
Vol. 84, issue 5, December 1994, p. 1174-1194. Voor knappe vrouwen geldt dat niet. Zo
oordeelde het gerechtshof in Iowa in december 2012 dat een tandartsassistente
ontslagen mocht worden “for being too irresistibly attractive.” Haar uiterlijk zou een
bedreiging vormen voor het huwelijk van de tandarts.

83. In Australië blijkt elke vijf centimeter extra lengte te leiden tot een inkomensverschil
van bijna $ 950 per jaar. Michael Kortt & Andrew Leigh, ‘Does size matter in
Australia?’, Economic Record, Vol. 86, No. 272, March 2010, p. 71–83. Dit inkomens-
verschil zou verklaard kunnenworden doordat lange mensen, die letterlijk neerkijken
op anderen, een groter zelfvertrouwen opbouwen.

84. Shaviro 2002, p. 131. Overigens erkent hij ook de invloed van andere factoren, zoals de
omgeving.

85. Mensen vinden het ook fijn om hun talenten te ontwikkelen. Zie Dworkin 2002, p. 91,
“the exercise of talent is enjoyable.” Dat blijkt ook uit de, terecht trotse, opgetogen-
heid waarmee Arie Rijkers zijn schilderijen of foto’s toont. Het ongebruikt laten van
een talent lijkt bovendien een verspilling.

86. Vgl. Einstein die opmerkt: “I have no special talent, I am only passionately curious.”
87. Ook hun SAT-score, bepalend voor toelating tot de universiteit, bleek aanzienlijk

hoger. Zie Walter Mischel, Yuichi Shoda, Monica L. Rodriguez, ‘Delay of gratification in
children’, Science 244, 1989, p. 933-938.
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deze persoonskenmerken een onderdeel van het verdienpotentieel. De
meetbaarheid van aldus samengesteld talent wordt daardoor al diffuser.

7.2. Het opgroeiende talent

Los van het bezit van aangeboren talenten en de eigen ambitie en inzet
dienen echter ook de omstandigheden en de omgeving waarin iemand zich
bevindt het opbloeien van deze talenten mogelijk te maken.88

“Zou men een (mensen)kind als een plantje zien, dan kan het
zaad daarvoor nog zo goed zijn, maar zonder water, zonlicht en
aarde komt er niks terecht van zijn mogelijkheden.”

Om aangeboren gaven te kunnen transformeren in een actieve bekwaam-
heid, zijn externe katalysatoren nodig, zoals stimulans vanuit het gezin, de
school, de buurt en de samenleving waarin iemand opgroeit.89 Een ver-
nieuwde Marshmallowtest toont dan ook aan dat de beslissingen van
kinderen nauw samenhangen met de kwaliteit van hun omgeving.90 Het
tweede onderzoek geeft daarmee een alternatieve verklaring voor de
correlatie tussen de snoeper met zelfbeheersing en diens latere succes:
de groei van succesvolle mensen wortelt in een vertrouwde en betrouw-
bare omgeving.

Nu de definitie van talent (ook) contextafhankelijk blijkt te zijn, wordt
het vaststellen van een verdienpotentieel knap lastig. Bovendien kan het
potentieel van een mens zich op honderden verschillende manieren ont-
wikkelen: zijn verdienpotentieel is een dynamische grootheid. Eén enkele
meting op slechts één vaststaand moment gaat dan voorbij “aan de unieke
ontwikkeling van elk individu in zijn alsmaar wisselende dagelijkse reali-
teit (sociaal, economisch en emotioneel).”91 Daarbij speelt ook toeval een
belangrijke rol: niet alles in het leven is een direct gevolg van onze

88. Respondent enquête 2013, Van der Heijden, Rood en Waterkamp. Illustratief hiervoor
is ook de uitspraak van de Amerikaanse multimiljardair Warren Buffet: “If you stick
me down in the middle of Bangladesh or Peru or someplace, you’ll find out howmuch
this talent is going to produce in the wrong kind of soil.” Zie Martin J. McMahon
Jr.,‘The Matthew Effect and Federal Taxation’, 45 Boston College Law Review 993
(2004), p. 1102-1103

89. Neuropsycholoog Jolles stelt dan ook dat het nature-nurture debat inmiddels is
opgelost: ‘Genen bepalen je mogelijkheden, maar je omgeving bepaalt wat er van
dat talent terecht komt.’ Psychologie Magazine, maart 2013, p. 80-81.

90. Bij dit kleinschaliger onderzoek van Rochester University kreeg een deel van de
kleuters te maken met onbetrouwbare onderzoekers. Er werden stiften en stickers
beloofd die niet kwamen. Bij de marshmallows trapten ze er niet meer in: alle kleuters
wilden het snoepje direct. Zie Celeste Kidd, Holly Palmeri, Richard N. Aslin, ‘Rational
snacking: Young children’s decision-making on the marshmallow task is moderated
by beliefs about environmental reliability’, Cognition, 126, January 2013, p. 109-114.

91. Respondent enquête 2013, Van der Heijden, Rood en Waterkamp.
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eigen handelingen.92 Zo telt onze samenleving maar een beperkt aantal
hoofdprijzen, zoals een carrière als profvoetballer of filmster.93 Absolute
kansengelijkheid lijkt dan praktisch onmogelijk. Wanneer er veel mensen
naar een positie streven, is succes ook een kwestie van het ‘op de juiste tijd
op de juiste plek zijn’. Geluk en toeval spelen dan niet alleen een rol bij de
toedeling van talent, maar ook bij het kunnen ontwikkelen en uitnutten
ervan.

Het talent, als fundament voor een belasting op bekwaamheid, blijkt
dus een vloeibaar begrip: het is een optelsom van erfelijkheid, geluk en
inzet.94 Daardoor dreigt het verdienpotentieel te verworden tot een
onstabiel en onsamenhangend ideaal. Aan het eerste bezwaar zou tege-
moet gekomen kunnen worden door periodieke herijking van het ver-
dienpotentieel, maar daarmee verdwijnt de economische doelmatigheid
van een talentenbelasting als sneeuw voor de zon.95 Het instabiele karak-
ter van het verdienpotentieel is eveneens problematisch vanuit rechts-
filosofisch oogpunt. Zodra het beeld van het verdienpotentieel wazig
wordt, is geen scherpe grens meer te trekken tussen een bewuste keuze
en een toevallige omstandigheid. Dat bemoeilijkt niet alleen de definitie
van deze begrippen,96 maar ook de mogelijkheid om met ongelijkheid van
kansen rekening te kunnen houden.

7.3. Het gewaardeerde talent

Ondanks de groeiende reeks van bezwaren tegen het verdienpotentieel als
fundament voor de belastingheffing, hebben we een cruciaal kritiekpunt,
het prijskaartje, nog niet belicht. Om belasting te kunnen heffen over een
verdientalent, zal het potentiële economische rendement van dat talent
gewaardeerd moeten worden. Als basis voor de financiële vertaling van
onze talenten geldt ‘de’ marktwaarde. Daarmee institutionaliseert een
talentenbelasting de markt als het enige werktuig voor de bepaling van

92. Volgens Boeddhisten kan elk voorval worden verklaard vanuit de eeuwige wet van
oorzaak en gevolg (Myoho-Renge-Kyo). Een mens ervaart dan dagelijks de gevolgen
van oorzaken die hij zelf heeft gelegd, in dit bestaan of in vorige levens. Voor deze
bijdrage laten we deze visie buiten beschouwing.

93. Kenmerk van deze winner-take-all market is de sterke concurrentie voor hoge
beloningen en het feit dat de hoofdprijs slechts voor een enkeling is weggelegd. Zie
bijvoorbeeld Robert H. Frank en Philip J. Cook, The Winner-Take-All Society. Why the
Few at the Top Get So Much More Than the Rest of Us, New York: Penguin Books 1995.

94. Vrij naar Frank Knight, zie voetnoot 2.
95. Herijking creëert namelijk mogelijkheden voor beïnvloeding van de uitkomsten,

bijvoorbeeld omdat mensen er niet in (willen) slagen zichzelf te onderwijzen of
hun talent te ontwikkelen. Zie Sugin 2010, p. 252.

96. Ook Dworkin wijst erop dat ambitie en talent elkaar wederzijds beïnvloeden, zie
Dworkin 2002, p. 91. De grens tussen ambition sensitive en endowment insensitive
vervaagt dan eveneens.
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de waarde van een activiteit. Deze ogenschijnlijk objectieve waardebepa-
ling97 kan echter niet worden losgekoppeld van haar subjectieve gevolgen.
Zo stelt een respondent: “Ik heb erg veel moeite met het idee dat een
overheid zou bepalen wat mijn marktwaarde is.”98 Deze intuïtieve afkeer
wortelt in de gedachte dat met de marktwaarde van het individuele
verdientalent ook een prijs wordt geplakt op de waarde van die mens
zelf. Weliswaar kan en mag de marktwaarde van het persoonlijke ver-
dienpotentieel niet verward worden met de maatschappelijke waarde van
deze mens, maar het psychologische effect van het in een belastingaanslag
becijferde potentieel is groot: “Het staat nu zwart op wit dat iemand die
voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje wordt.”99 Naast deze
“stigmatisering van talentlozen”100 treedt ook een onrechtvaardigheid op
aan het andere uiteinde van het model: successen en meevallers die
niet gerelateerd kunnen worden aan het individuele verdienpotentieel,
blijven immers buiten de heffing. Zo wist de Zuid Koreaanse zanger PSY
in recordtijd een bedrag van 7 miljoen euro binnen te slepen met zijn
videoclip ‘Gangnam Style’, hoewel deze uitbarsting van financieel gewin
nauwelijks gerelateerd kan worden aan zijn (zeer) middelmatige zang-
talent.101

De marktwaarde van een talent is bovendien tijd- en plaatsgebonden:
de waarde van een talent hangt immers samen met zijn populariteit in een
bepaalde tijd en op een bepaalde plek. Zo veroorzaakte de introductie van
Adobe Photoshop een aanzienlijke daling van de marktwaarde van het
talent voor het handmatig retoucheren van foto’s.102 Bij een eventuele
invoering van een talentenbelasting zal ook de marktwaarde van het
verdientalent van een fiscalist in waarde dalen. Dat levert problemen op
voor hen die in een eerder stadium gewaardeerd zijn op hun verdientalent:
het vastgestelde potentieel ademt immers niet mee met de ontwikkeling
van ‘de’ markt. Ook die prijsdynamiek perkt de praktische toepassings-
mogelijkheden van een talentenbelasting drastisch in.103

97. In dat kader is een bredere kritiek op het gebruik van dit prijsmechanisme op zijn
plaats. Er zijn immers legio voorbeelden van situaties waarin voor de maatschappij
zeer relevante activiteiten bijzonder slecht worden beloond, terwijl hoge beloning
gelden voor activiteiten waarvan wij het maatschappelijk nut betwijfelen.

98. Respondent enquête 2013, Van der Heijden, Rood en Waterkamp.
99. Respondent enquête 2013, Van der Heijden, Rood en Waterkamp.
100. Respondent enquête 2013, Van der Heijden, Rood en Waterkamp.
101. Hoewel deze zanger evenmin uitblinkt in soepele dansbewegingen kreeg zijn clip

volgens het Guinness Book of Records de meeste likes op YouTube ooit. Overigens is
de filmische continuïteit in deze clip minder geslaagd: in het begin van het filmpje
houdt PSY een glas cola vast, terwijl dit glas een seconde later ineens water blijkt te
bevatten.

102. Deze kunde werd ook ingezet om politieke tegenstanders weg te poetsen, de zgn.
‘Stalinistische reconstructie.’ Zo werd Trotsky, die door Stalin in 1927 naar Siberië
werd verbannen, via retouche ook uit de fotografische herinnering verwijderd.

103. Een periodieke herijking zou daarvoor uitkomst kunnen bieden, zie evenwel
voetnoot 95.
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Het fundamentele probleem is dus dat de financiële waarde van talent
volgens ons - zelfs in theorie – niet meetbaar is omdat dit verdienpoten-
tieel als een Gordiaanse knoop onlosmakelijk verwikkeld is met persoon-
lijke keuzes, maatschappelijke invloeden en marktdynamiek.104 Hoewel
het uitgangspunt van Tinbergens ideaal sympathiek oogt, blijkt zijn fun-
dament gebouwd te zijn op drijfzand.

8. Conclusie

Belastingheffing is cruciaal bij het bepalen van hetgeen van waarde is in
een samenleving. Het verdienpotentieel lijkt dan een aantrekkelijke maat-
staf. Dit potentieel heeft immers rechtstreeks betrekking op toevallige
voordelen die iemand in staat kunnen stellen beloningen te oogsten die
onbereikbaar zijn voor anderen. In deze bijdrage hebben we onderzocht of
zo’n belasting op bekwaamheid een oplossing kan bieden voor een fiscaal
herstel van deze ongelijkheid in kansen.

Uit het voorgaande is gebleken dat de droom van Tinbergen
zijn pretenties niet kan waarmaken, noch in rechtsfilosofisch, noch in
economisch opzicht. Bovendien blijkt het fundament – het verdientalent
– zodanig wankel dat zijn bouwwerk onmogelijk stand kan houden.
Belastingheffing op een belofte blijkt dus een slecht idee.105

De merkwaardige paradox die optreedt bij Tinbergens schets, deed ons
denken aan Youngs toekomstsatire waarin hij de meritocratie,106 een
samenleving met een strikt onderscheid in mensen met en zonder intel-
lectueel talent, op de korrel neemt.107 Ook het ideaalbeeld van een
talentenbelasting berust immers op de grondgedachte dat meer maat-
schappelijke rechtvaardigheid – de creatie van een grotere kansengelijk-
heid door talentvolle belastingplichtigen zwaarder te belasten – mensen
gelijker en gelukkiger zal maken.

De talentenbelasting vervangt echter de ongelijkheid in kansen door
een ander type ongelijkheid. Onafhankelijk van individuele keuzes wordt
immers een scherp onderscheid gecreëerd tussen de talentvolle winnaars
en degenen die via hun verdienpotentieel als talentarme verliezer worden
afgeschilderd. Deze ongelijkheid oogt wellicht ‘rechtvaardiger’ vanuit het

104. Rawls 2001, p. 253.
105. Dat geldt evenzeer voor de vermogensrendementsheffing, een belastingheffing op

een financiële belofte.
106. Een ‘meritocratie’ betekent geregeerd worden door ‘hen die het verdienen’. De positie

van elk individu in zo’n samenleving wordt bepaald op basis van diens ‘merites’,
doorgaans ingevuld op basis van opleiding en werkervaring. Een meritocratie is
gericht op kansengelijkheid omdat factoren zoals afkomst, ras en geslacht geen rol
(meer) spelen.

107. M. Young, The Rise of the Meritocracy 1870-2033, London: Thames and Hudson, 1958.
Hoewel Young de kwalijke gevolgen van deze meritocratie beschrijft, hield Tony Blair
vijftig jaar later juist een pleidooi voor omvorming van het Verenigd Koninkrijk tot
een meritocratie. Dat leverde hem een woedende reactie op van de hoogbejaarde
Young, zie The Guardian, 29 juni 2001: ‘Down with Meritocracy’.
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oogpunt van gelijke kansen, maar zij is dat zeker niet. Het recht op
zelfrespect, een belangrijk onderdeel van een rechtvaardige samenleving,
kan immers niet worden gegarandeerd indien een fiscaal model de mens
degradeert tot één enkel aspect van zijn mens-zijn: zijn potentiële
verdientalent. Een talentenbelasting vormt daarmee een aanslag op het
zelfrespect van de verliezers.108 De invulling van herverdeling in een
rechtvaardige samenleving kan volgens ons beter worden gericht op het
garanderen van een sociaal minimum109 of op de invoering van een
Dworkiaans verzekeringsstelsel.110 De door Tinbergen geopperde belas-
tingheffing op een belofte, levert immers niet het beloofde land van
kansengelijkheid en economische efficiëntie. In een wereld van op draag-
kracht gerichte heffingen geldt immers: 111

“Reality is one of the possibilities we cannot afford to ignore.”

108. Rawls beschouwt de maatschappelijke basis voor zelfrespect als ‘primary good’: “The
social bases of self-respect, understood as those aspects of basic institutions normally
essential if citizens are to have a lively sense of their worth as persons and to be able
to advance their ends with self-confidence.” Hij voegt daaraan toe: “Note that it is not
self-respect as an attitude toward oneself but the social bases of self-respect that
count as a primary good.”, zie Rawls 2001, p. 59-60.

109. Murphy & Nagel, 2002, p. 45. In gelijke zin: Sugin 2010, p. 279.
110. Zie Dworkin 2002.
111. Vrij naar de, ook bij Arie Rijkers geliefde, zanger, schrijver en poëet Leonard Cohen,

“Beautiful Losers”, Canada, 1966.
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PROF. DR. P.H.J. ESSERS1

Een kwart eeuw geruisloze
omzetting in een NV of BV

1. Inleiding

‘Van de schrijver. Voor mijn goede collega Peter’. Met deze handgeschreven
tekst op de eerste bladzijde van zijn proefschrift ‘Geruisloze omzetting in
een NV of BV’2 bood Arie Rijkers mij een exemplaar aan van dat boek. Op
dit proefschrift promoveerde hij op 17 november 1989 in de aula van de
(toenmalige) Katholieke Universiteit Brabant (KUB). Ik heb het met meer
dan normale belangstelling gelezen. Het onderwerp had namelijk veel
raakvlakken met het onderwerp van mijn dissertatie: ‘Fiscale aspecten van
de voorperiode van de BV’.3 Omdat ik bovendien een kleine maand later
(15 december 1989) zelf aan de beurt zou zijn om in de Tilburgse aula te
staan, was ik ook benieuwd naar de gang van zaken bij de promotie van
Arie Rijkers. Hoe scherp zouden de vragen van de commissieleden zijn, hoe
adequaat zou hij erop reageren?

Thans, bijna een kwart eeuw later, leek het me een aardige gedachte om
ter gelegenheid van zijn afscheid van de universiteit zijn proefschrift nog
eens ter hand te nemen en na te gaan wat er in die tijd is gebeurd met de
regeling van de geruisloze omzetting en – vooral – om te onderzoeken wat
er van een aantal van de door Rijkers in zijn boek gedane aanbevelingen
aan de wetgever en de Hoge Raad is terecht gekomen. Als leidraad zal ik
daarbij hoofdstuk 10 (‘Samenvatting en slotopmerkingen’) van zijn boek
hanteren. Elke paragraaf zal ik vooraf laten gaan door een citaat van
Rijkers.

2. Van art. 18 Wet IB 1964 naar art. 3.65 Wet IB 2001

Deze studie heeft de maagdelijk gebleven regeling van artikel 18 Wet IB 1964
tot onderwerp. Ten aanzien van artikel 18 is ‘maagdelijkheid’ echter niet
stigma van absolute perfectie, maar van onvolwassenheid. Men kan zich
immers niet aan de indruk onttrekken dat de wetgever in 1964 geen behoefte

1. Hoogleraar belastingrecht aan Tilburg University en Voorzitter van de commissie
Financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

2. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989.
3. P.H.J. Essers, Fiscale aspecten van de voorperiode van de BV, Deventer: Kluwer 1989.
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heeft gevoeld om de regeling systematisch te doordenken. Zij werd voor haar
vorming te veel overgelaten aan de bevoogding door de administratie. Deze
gang van zaken is haar ontwikkeling niet ten goede gekomen. (A.C. Rijkers,
Geruisloze omzetting in een NV of BV, p. 353)

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is de door Rijkers als ‘maagdelijk’
omschreven tekst van art. 18 Wet IB 1964 op een aantal punten aangepast.
Zo sluit art. 3.65, lid 1 Wet IB 2001 de toepassing van de geruisloze
omzetting uit voor ‘medegerechtigden’ als bedoeld in art. 3.3, lid 1,
onderdelen a en b Wet IB 2001. Door ‘medegerechtigden’ als bedoeld in
art. 3.3, lid 1, onderdeel a Wet IB 2011 – in de regel: commanditaire
vennoten – kan bij wege van uitzondering een geruisloze omzetting wel
worden toegepast indien de medegerechtigdheid van deze belastingplich-
tigen de rechtstreekse voortzetting is van hun gerechtigdheid of medege-
rechtigdheid als ondernemers in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001. Dit
betekent dat alleen commanditaire vennoten die voordat zij deze status
kregen, beherende vennoten waren, om een geruisloze omzetting kunnen
verzoeken. Verder bevat art. 3.65 Wet IB 2001 in het eerste en derde lid een
tweetal nadere bepalingen voor de toepassing van de terugkeerreserve van
art. 3.54a Wet IB 2001. In het tweede lid staat thans expliciet dat de niet-
stakingsfictie van de geruisloze omzetting niet van toepassing is op de
oudedagsreserve. Deze bepaling werd noodzakelijk nadat de oudedags-
reserve onderdeel ging uitmaken van de winstbepalingen. Ook bevat
art. 3.65, lid 4 Wet IB 2001 de bepaling dat de inspecteur beslist op het
verzoek voor een geruisloze omzetting bij voor bezwaar vatbare beschik-
king waarin de in het eerste lid bedoelde voorwaarden zijn opgenomen;
zie paragraaf 12 hierna. Het vijfde lid van art. 3.65 Wet IB 2001 bevat in
vergelijking met art. 18 Wet IB 1964 een deels andere opsomming van
voorwaarden die kunnen worden gesteld in het kader van een geruisloze
omzetting. De belangrijkste wijziging staat in art. 3.65, lid 5, onderdeel b
Wet IB 2001, waarin is bepaald dat er ook nadere voorwaarden kunnen
worden gesteld ter zake van de verkrijgingsprijs voor de aanmerkelijkbe-
langregeling van de bij omzetting verkregen aandelen. Dit heeft te maken
met het vervallen van de zogenoemde ‘commerciële herwaardering’ per
1 januari 2001; zie paragraaf 10 hierna. Verder heeft zich in de afgelopen
25 jaren vooral onder invloed van de rechtspraak van de Hoge Raad een
aantal drastische veranderingen voorgedaan in de standaardvoorwaarden
en de toelichting daarop. Een aantal daarvan komt in het vervolg van deze
bijdrage aan de orde.

De praktische betekenis van de geruisloze omzetting is in de loop van
de afgelopen kwart eeuw wel enigszins afgenomen. Dit komt vooral door
de in de loop van de laatste decennia afgenomen fiscale aantrekkelijkheid
van de rechtsvorm van de BV ten opzichte van die van de IB-onderneming.
De vele ondernemingsfaciliteiten die beschikbaar zijn voor de IB-onder-
nemer, in het bijzonder de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling,
hebben ervoor gezorgd dat het omslagpunt in het winstniveau waarbij een
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BV vanuit fiscaal opzicht aantrekkelijk wordt op een aanzienlijk hoger
niveau is gekomen dan het geval was in 1989.4 Ik sluit echter niet uit dat
door de recente wettelijke invoering van de flex-BV er in de toekomst
wellicht weer meer BV’s zullen worden opgericht, waardoor ook de
praktische betekenis van art. 3.65 Wet IB 2001 zal toenemen.

De afweging tussen een geruisloze en een ruisende omzetting zal anno
2013 grotendeels via dezelfde lijnen lopen als dat in 1989 het geval was.
Vooral liquiditeitsoverwegingen zullen in de regel de doorslag geven bij de
keuze voor een geruisloze omzetting. Er hoeft bij een geruisloze omzetting
immers niet door de stakende IB-ondernemer te worden afgerekend over
de stakingswinst. De verschraling van de stakingsfaciliteiten bij de invoe-
ring van de Wet IB 2001 in combinatie met de versoepeling van de
standaardvoorwaarden en de voortdurende afname van het Vpb-tarief
(waardoor de Vpb-claim over de doorgeschoven meerwaarden relatief
beperkt blijft), hebben de keuze voor een geruisloze omzetting indien
eenmaal is gekozen voor de rechtsvorm van een BV in veel gevallen alleen
maar aantrekkelijker gemaakt.

De centrale probleemstelling die ik in deze bijdrage zal proberen te
beantwoorden, is of met de aanpassingen van de wettekst van de ge-
ruisloze omzetting ter gelegenheid van de invoering van de Wet IB 2001 en
de in de afgelopen 25 jaren aangebrachte aanpassingen van de standaard-
voorwaarden en de toelichting daarop de regeling van de geruisloze
omzetting, in de woorden van Rijkers, minder ‘onvolwassen’ is geworden.
Dit komt neer op de vraag in hoeverre de huidige regeling van de ge-
ruisloze omzetting beter beantwoordt aan doel en strekking die de wetge-
ver voor ogen heeft gehad bij de invoering van deze regeling, te weten te
voorkomen dat de fiscale claim op de doorgeschoven stille (inclusief
goodwill) en fiscale reserves die zijn toe te rekenen aan de aan de BV of
NV5 overgedragen IB-onderneming alsmede de investeringsaftrekclaim
verloren gaan.6

3. Objectieve of subjectieve onderneming

(…) de zogenaamde objectieve onderneming blijft het fundament waarop
artikel 18 is gebouwd. Daarmede is niet gezegd dat dit het meest wenselijke of
meest logische fundament is. In de systematiek van de inkomstenbelasting was
reeds vóór 1964 het zwaartepunt verschoven van objectieve naar subjectieve
onderneming – de fiscaal relevante onderneming van een belastingsubject. Bij
de geruisloze omzetting zou laatstgenoemde onderneming, en daarmede de

4. Vergelijk bijvoorbeeld P.H.J. Essers, ‘De fiscale positie van de IB-ondernemer: ver-
leden, heden en toekomst’, TFO 2008/100, p. 156 en J. van Es, ‘Afweging BV of
eenmanszaak: tendens in de tijd’, TFO 2007/92, p. 94 e.v.

5. In het navolgende zal ik het gemakshalve uitsluitend over de BV hebben.
6. Vergelijk: R.P.C. Cornelisse, Geruisloze omzetting, Deventer: Kluwer 2010, p. 4.
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ondernemer systematisch centraal moeten staan. (A.C. Rijkers, Geruisloze
omzetting in een NV of BV, p. 353 en 354)

In zijn arrest van 27 januari 1988, BNB 1988/218 besliste de Hoge Raad dat
het begrip onderneming in art. 18 Wet IB 1964 in subjectieve zin moet
worden opgevat. Als gevolg van deze beslissing was het voor de toepassing
van de geruisloze omzetting niet langer nodig dat in het geval van een
personenvennootschap alle firmanten moesten instemmen met de (ge-
ruisloze) inbreng van hun firma-aandeel in een BV. Ook de inbreng van een
deelgerechtigdheid van een firmant in het samenwerkingsverband in een
persoonlijke BV kan sindsdien kwalificeren voor de geruisloze omzetting.
Deze beslissing baseerde de Hoge Raad op de strekking van de geruisloze
omzetting gecombineerd met het feit dat voor de toepassing van de
inkomstenbelasting elke firmant wordt geacht zijn eigen (subjectieve)
onderneming te hebben. Dat de wettekst van art. 18 Wet IB 1964 – met
name de passage ‘mits de oprichters van de vennootschap in het aandelen-
kapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn
als in het vermogen van de omgezette onderneming’ – onmiskenbaar duidt
op de objectieve onderneming, was voor de Hoge Raad geen bezwaar om
de subjectieve onderneming voorop te stellen:

“Dit vereiste strekt kennelijk ertoe te verhinderen dat door de
inbreng onder de werking van artikel 18 de gerechtigdheid tot de
uit de fiscale waardering van het ondernemingsvermogen voort-
vloeiende stille reserves zonder heffing van inkomstenbelasting
middellijk aan een ander zou worden overgedragen. Gelet op
deze strekking valt niet in te zien dat het vereiste in de weg zou
staan aan de toepassing van artikel 18 ter zake van de inbreng
van een onderneming bestaande in de deelgerechtigdheid in een
vennootschappelijk vermogen.”

In art. 3.65 Wet IB 2001 is de hier bedoelde aan de objectieve onderneming
refererende passage ongewijzigd overgenomen van art. 18 Wet IB 1964.
Hoewel dit gelet op het nog steeds van toepassing zijn van BNB 1988/218
niet van essentieel belang is, ware het uit een oogpunt van zorgvuldige
wetgeving beter geweest als de wetgever ter gelegenheid van de invoering
van de Wet IB 2001 deze passage in art. 3.65 Wet IB 2001 anders had
geformuleerd. Wel is het een verbetering dat de openingszin van art. 3.65
Wet IB 2001 is aangepast. De formulering “Indien een onderneming wordt
omgezet in de vorm van een door een naamloze of besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming” sluit beter aan bij
de subjectieve IB-onderneming dan de openingszin van art. 18 Wet IB 1964,
waarin werd gesproken van “een niet in de vorm van een naamloze of
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besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven onder-
neming” die wordt omgezet in een wel in een zodanige vorm gedreven
onderneming.7

Het feit dat de subjectieve onderneming vooropstaat, betekent volgens
de Hoge Raad overigens niet dat een aan een derde verhuurde onderne-
ming geruisloos mag worden ingebracht. Dit volgt uit het voor de toepas-
sing van art. 18 Wet IB 1964 gewezen arrest HR 20 februari 2004, BNB
2004/198. Volgens de Hoge Raad dient een onderneming in de zin van
art. 6 Wet IB 1964 te worden ingebracht. Kennelijk is volgens de Hoge Raad
in dit kader voortgezet ondernemerschap niet voldoende. In HR 26 januari
1955, BNB 1955/216 besliste de Hoge Raad dat degene die zijn tot dusver
zelf gedreven onderneming verhuurt aan een derde tegen een vaste huur-
som, zijn onderneming niet staakt, maar in een andere vorm voortzet. In
het besluit van 30 juni 2010, BNB 2010/277 stelt de staatssecretaris zich in
onderdeel 2.2.2.a op het standpunt dat BNB 2004/198 ook geldt voor de
toepassing van art. 3.65 Wet IB 2001. Alleen als de verhuurde onderneming
voor de verkrijgende vennootschap waarin de activiteiten worden inge-
bracht óók als een onderneming in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001
kwalificeert, acht hij inbreng van een verhuurde onderneming met toe-
passing van art. 3.65 Wet IB 2001 mogelijk. Verhuur van de onderneming
alleen is dus kennelijk niet genoeg. Dit roept de vraag op wat er dient te
gebeuren als de verhuurder van de onderneming kwalificeert als een
medegerechtigde tot het ondernemingsvermogen in de zin van art. 3.3,
lid 1, onderdeel a Wet IB 2001. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als
niet aan het verbondenheidscriterium wordt voldaan.8 In dat geval zou de
inbrengende verhuurder zich moeten kunnen beroepen op de in de slotzin
van art. 3.65, lid 1 Wet IB 2001 opgenomen clausule dat in het geval de
medegerechtigdheid van de belastingplichtige de rechtstreekse voortzet-
ting is van zijn gerechtigdheid of medegerechtigdheid als ondernemer (als
bedoeld in art. 3.4 Wet IB 2001) de geruisloze omzetting wel mogelijk is.
Maar als het ‘mindere’ (de inbreng door een medegerechtigde die eerst
ondernemer was) mogelijk is, dan moet naar mijn mening ook het ‘meer-
dere’ (de inbreng door een verhuurder die IB-ondernemer is, ook al vloeit
dit voort uit een voortgezet ondernemerschap)9 mogelijk zijn. In overeen-
komstige zin besliste Hof Arnhem in zijn uitspraak van 22 oktober 2008,
V-N 2011/8.9.10 Ook de ex-ondernemer die zijn onderneming heeft over-
gedragen tegen een winstrecht, mag naar mijn mening gebruik maken van
de regeling van de geruisloze omzetting. Een dergelijke winstrechtgenieter

7. Zie ook A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 87.
8. Zie P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht (inkomstenbelasting),

onderdeel IB 3.2.3.C.h.
9. Daartoe is onder de Wet IB 2001 niet alleen vereist dat een onderneming wordt

gedreven voor rekening en risico van de verhuurder, maar ook dat hij voldoet aan het
verbondenheidscriterium van art. 3.4 Wet IB 2001.

10. Zie in dezelfde zin: P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht
(inkomstenbelasting), onderdeel IB 3.2.34.C.b4.
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kan immers ook worden aangemerkt als een medegerechtigde in de zin
van art. 3.3, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001.11

4. Inbreng economische eigendom

(…) onduidelijk is of inbreng van economische eigendom al dan niet in
overeenstemming is met artikel 18 Wet IB 1964. (A.C. Rijkers, Geruisloze
omzetting in een NV of BV, p. 356)

In HR 3 november 1999, BNB 2002/135 verwierp de Hoge Raad de opvat-
ting van de staatssecretaris dat voor een geruisloze omzetting was vereist
dat de inbrenger de volle eigendom (dus zowel de juridische als de
economische eigendom) van de tot zijn ondernemingsvermogen beho-
rende vermogensbestanddelen diende in te brengen. Inbreng van uitslui-
tend de economische eigendom staat niet op gespannen voet met doel en
strekking van de regeling van de geruisloze omzetting. In onderdeel 2.2.2.a
van het besluit van 30 juni 2010, BNB 2010/277 voegt de staatssecretaris
hieraan toe dat hij in dit verband wel de eis stelt dat de economische
eigendom mede het recht inhoudt de ingebrachte zaken naar eigen inzicht
te gebruiken. Dit baseert hij op vorenvermeld arrest van 3 november 1999,
BNB 2002/135. In dit verband is tevens van belang het arrest van
12 september 2003, BNB 2004/40, waarin de Hoge Raad geruisloze omzet-
ting weigerde ten aanzien van een lid van een maatschap die slechts de
economische gerechtigdheid tot zijn maatschapsaandeel in een BV wilde
inbrengen, maar niet de juridische verplichting tot inbreng in de maat-
schap van zijn arbeid, vlijt en deskundigheid.

5. Overdracht aan een bestaande BV

De wettelijke regeling laat overdracht aan een bestaande BV niet toe. Uitbrei-
ding van de regeling in die richting wordt bepleit, met dien verstande dat
onderscheid gemaakt wordt tussen overdracht aan een ‘eigen’ BV en aan een
BV van derden. (A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, p. 355)

In BNB 1988/218 had de Hoge Raad op basis van de tekst van art. 18 Wet IB
1964 beslist dat geruisloze omzetting alleen mogelijk is bij oprichting van
een nieuwe BV. Volgens Rijkers12 is er echter geen principiële reden om
inbreng in een bestaande BV te weren. Desalniettemin is op dit gebied
sedert de verschijning van zijn proefschrift in art. 18 Wet IB 1964 of
art. 3.65 Wet IB 2001 geen verandering aangebracht. Wel keurt de staats-
secretaris nog steeds onder strikte voorwaarden de geruisloze omzetting in
een bestaande BV toe.13

11. In dezelfde zin: R.P.C. Cornelisse, Geruisloze omzetting, Deventer: Kluwer 2010, p. 12.
12. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 133.
13. Onderdeel 3 van het besluit van 30 juni 2010, BNB 2010/277.
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6. Onttrekkingen

Voor onttrekkingen is een geclausuleerde onttrekking aanbevolen. (A.C.
Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, p. 356). Ten aanzien van
onttrekkingen voert de analyse tot de conclusie, dat handhaving van de
identiteit van de over te dragen onderneming als richtsnoer dient te worden
genomen. In het verlengde daarvan is gesteld, dat de wet niet de mogelijkheid
biedt tot geruisloze overdracht van een gedeelte van een onderneming. Vóór
een partiële geruisloze omzetting wordt echter gepleit. (A.C. Rijkers,
Geruisloze omzetting in een NV of BV, p. 354).

In zijn dissertatie bekritiseerde Rijkers naar mijn mening terecht de
aanvankelijke opvatting van de staatssecretaris dat in beginsel alle vermo-
gensbestanddelen moesten worden ingebracht. Volgens Rijkers is het
voldoende dat de identiteit van de onderneming behouden blijft.14 De
Hoge Raad is zelfs nog een stap verder gegaan. In zijn voor de toepassing
van art. 18 Wet IB 1964 gewezen arresten van 12 december 2003, BNB
2004/116 en BNB 2004/117 besliste de Hoge Raad namelijk voor het geval
er in de voorperiode een (wezenlijk) deel van de onderneming is ver-
vreemd aan een derde, geruisloze omzetting toch mogelijk is mits het
resterende deel van de onderneming samen met de opbrengst van het
vervreemde deel van de onderneming nog steeds een onderneming is in de
zin van art. 6 Wet IB 1964. De staatssecretaris heeft deze arresten van
overeenkomstige toepassing verklaard voor de toepassing van art. 3.65
Wet IB 2001, met dien verstande dat hij daarbij de eis stelt dat het in de BV
ingebrachte gedeelte een onderneming dient te vormen in de zin van
art. 3.4 Wet IB 2001. Dit geldt zowel voor vervreemdingen aan derden in de
voorperiode als bij onttrekkingen door de inbrengers naar privé vooraf-
gaande aan het overgangstijdstip. In het laatste geval stelt de staats-
secretaris op grond van HR 12 september 2003, BNB 2004/40 als extra
voorwaarde dat hetgeen wordt onttrokken geen (zelfstandig deel van een)
onderneming mag vormen.15 Naar mijn mening kan deze stelling niet op
dit arrest worden gebaseerd.16 Ik betwijfel dan ook of de stelling houdbaar
is dat de faciliteit van de geruisloze omzetting van art. 3.65 Wet IB 2001
niet is bedoeld om een ondernemingssplitsing te faciliteren. Zolang er
wordt afgerekend over de meerwaarden in het onttrokken zelfstandige
deel van de onderneming en de fiscale claim op de meerwaarden van het
wel doorgeschoven gedeelte volgens de spelregels van de geruisloze

14. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 100-104.
15. Onderdeel 4.1.1 van het besluit van 30 juni 2010, BNB 2010/277.
16. In dezelfde zin: P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht (inkomsten-

belasting), onderdeel IB 3.2.34.C.b5 en R.P.C. Cornelisse, Geruisloze omzetting, Deven-
ter: Kluwer 2010, p. 13. Anders: A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV,
Deventer: Kluwer 1989, p. 113, die van mening is dat ‘het achterblijvende gedeelte’
moet kwalificeren als een objectieve onderneming.
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omzetting wordt gehandhaafd, zie ik geen reden om een geruisloze
omzetting te verbieden in het geval van een partiële geruisloze omzetting.

Ofschoon het pleidooi van Rijkers voor de invoering van een partiële
geruisloze omzetting17 (nog?) niet geheel door de staatssecretaris is over-
genomen, hebben de arresten van de Hoge Raad over toegestane onttrek-
kingen de praktijk wel een aardig eind in de richting van een dergelijke
partiële geruisloze omzetting gebracht. Het wachten is op nieuwe recht-
spraak dan wel op het tot ‘inkeer’ komen van de staatssecretaris om deze
wens van Rijkers alsnog volledig in vervulling te laten gaan.

7. Niet-stakingsfictie

In het kader van de 1e standaardvoorwaarde is de wettelijke niet-stakingsfictie
nader in de beschouwing betrokken en geconstateerd dat zij ondeugdelijk is.
(A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, p. 356)

Rijkers hekelde terecht de wijze waarop de niet-stakingsfictie in het eerste
lid van art. 18 Wet IB 1964, thans art. 3.65 Wet IB 2001, is geformuleerd.18

Bij letterlijke lezing volgt uit deze formulering dat in het geval de ge-
ruisloze omzetting wordt toegepast de gehele onderneming wordt geacht
niet te zijn gestaakt inclusief de aan die onderneming onttrokken bestand-
delen. De bedoeling van de wetgever is echter geweest om alleen indien en
voor zover vermogensbestanddelen aan de BV worden vervreemd in het
kader van een omzetting, de winst voor zover daarbij behaald, voor de
heffing van inkomstenbelasting buiten aanmerking te laten. Volgens een
ook door de staatssecretaris aangehangen visie impliceerde dit vóór de
invoering van de Wet IB 2001 dat de stille reserves in de onttrokken
vermogensbestanddelen vanwege de niet-stakingsfictie niet mochten wor-
den verminderd met de stakingswinstvrijstelling van art. 8, lid 1, onderdeel
d Wet IB 1964 en dat evenmin de stamrechtvrijstelling van art. 19 Wet IB
1964 van toepassing was. Het bijzondere tarief van art. 57 Wet IB 1964
mocht echter wel worden toegepast omdat dit artikel niet tot Afdeling 2
(‘Winst uit onderneming’) behoorde. Voor de toepassing van de Wet IB
2001 impliceert deze visie dat de tot de winstbepalingen behorende
stakingsaftrek van art. 3.79 Wet IB 2001 niet van toepassing is,19 maar
wel de stakingswinstlijfrenteaftrek van art. 3.129 Wet IB 2001 omdat deze
buiten de winstbepalingen valt. Doordat bij de invoering van de Wet IB
2001 het bijzondere tarief is afgeschaft, is verder het progressieve tarief op

17. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 108-116.
18. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 204-207.
19. Anders: P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht (inkomstenbelas-

ting), onderdeel IB 3.2.34.C.d3, waarin er op wordt gewezen dat de ondernemersaf-
trek wel een onderdeel vormt van de belastbare winst uit onderneming, maar niet
van de winst van de in te brengen onderneming.
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de meerwaarden in de onttrokken vermogensbestanddelen van toepas-
sing.20 Ik ben voorstander van een verdergaande visie. Naar mijn mening
volgt uit doel en strekking van de niet-stakingsfictie dat ten aanzien van de
onttrokken vermogensbestanddelen wel degelijk geldt dat de daaruit ge-
realiseerde stille reserves zijn toe te rekenen aan de staking van de
onderneming. Het valt immers niet te ontkennen dat de IB-onderneming
is gestaakt. Alleen voor de door de BV overgenomen ondernemingsbe-
standdelen geldt de niet-stakingsfictie. Het gevolg hiervan is dat alle
stakingsfaciliteiten, inclusief de faciliteiten die tot Afdeling 3.2 (‘Belastbare
winst uit onderneming’) behoren op de als gevolg van die onttrekkingen
ontstane voordelen van toepassing zouden moeten zijn. Naar mijn mening
dient de staatssecretaris zijn standpunt dan ook te heroverwegen.

8. Voortzettingseis

Het heeft mijn voorkeur de voortzettingseis (…) te baseren op (…) doel en
strekking van de regeling als zodanig. In dat licht lijkt mij de voortzettingseis
niet in strijd met de grondslag van artikel 18 Wet IB 1964. (A.C. Rijkers,
Geruisloze omzetting in een NV of BV, p. 209)

Naar de mening van Rijkers kan de oorsprong van de regeling van de
geruisloze omzetting worden teruggevoerd op het welvaartsbeginsel. De
fiscale wetgeving mag de autonome ontwikkelingsgang van een onderne-
ming niet in de weg staan als deze evolutie een verandering van de
rechtsvorm impliceert. De door de staatssecretaris aanvankelijk gestelde
voortzettingseis hield in dat de bedrijfsvoering in beginsel gedurende ten
minste drie jaren na de totstandkoming van de BV (met uitzondering van
de overdracht in het kader van een bedrijfsfusie of een fiscale eenheid)
moest worden gecontinueerd. In zijn arrest van 29 augustus 1997, BNB
1997/375 heeft de Hoge Raad echter beslist dat aan de regeling van de
geruisloze omzetting niet de eis ten grondslag ligt dat de ingebrachte
onderneming gedurende een bepaalde periode ongewijzigd wordt voort-
gezet. De geruisloze omzetting dient, aldus de Hoge Raad, ‘slechts buiten
toepassing te blijven in gevallen waarin de inbreng onderdeel uitmaakt van
een geheel van rechtshandelingen gericht op de overdracht of de liquidatie
van de onderneming’.

Dit arrest lijkt in strijd te zijn met de opvatting van Rijkers dat de
voortzettingseis niet moet worden beschouwd als een antimisbruikbepa-
ling, te vergelijken met het vervreemdingsverbod van aandelen,21 maar als
een in overeenstemming met doel en strekking van de wettelijke regeling

20. Zie onderdeel 4.1.1 van het besluit van 30 juni 2010, BNB 2010/277.
21. Thans opgenomen in de eerste standaardvoorwaarde. Bij een vervreemding van

aandelen binnen drie jaren na de inbreng van de onderneming in de vennootschap,
wordt de inbreng geacht onderdeel uit te maken van een geheel van rechtshande-
lingen gericht op de overdracht van de onderneming.
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van de geruisloze omzetting gestelde eis. Niettemin juicht Rijkers in zijn
annotatie in BNB 1997/374 de verwerping door de Hoge Raad van het
toenmalige voortzettingsvereiste toe (‘Het versterkt enkel de positie van de
fiscus’). Ook ik kan me goed vinden in de benadering van de Hoge Raad.
Het opleggen van allerlei voorwaarden aan de voortzetting door de BV van
de ingebrachte onderneming voor een bepaalde periode belemmert
immers de voor succesvol ondernemerschap noodzakelijke flexibiliteit.

9. Crediteringen

(…) beperking van crediteringen (is) niet functioneel voor een goede werking
van artikel 18 Wet IB 1964. Wel worden blokkeringsregelingen verdedigd. (…)
aangezien de wetgever alleen een vennootschapsbelastingclaim wenste te
creëren wordt de eis, dat uitsluitend tegen aandelen kan worden overgedra-
gen, onverklaarbaar. (A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV,
p. 357)

Het uitgangspunt van de wetgever is geweest dat de ex-ondernemer die
zijn onderneming geruisloos inbrengt in ruil daarvoor in beginsel voor
100% dient deel te nemen in het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal.
De enige toegestane crediteringen zijn die voor op het overgangstijdstip
door de inbrenger materieel verschuldigde inkomstenbelasting en premie
volksverzekeringen, een afrondingscreditering van ten hoogste 5% van
hetgeen op de aandelen is gestort (met een maximum van € 25.000) en
een bij de BV bedongen lijfrente in verband met de oudedagsreserve
(art. 3.128 Wet IB 2001). De ratio van deze beperkte crediteringsmogelijk-
heden is dat de wetgever wilde voorkomen dat de geruisloze omzetting als
tussenfase voor een contante verkoop zou kunnenworden gebruikt. Rijkers
stelde zich in zijn proefschrift op het standpunt dat minder krampachtig
moest worden omgegaan met crediteringen. Als alternatief stelde hij voor
om blokkeringsregelingen in te voeren welke zien op aflossingen op
schulden door de BV die deze is aangegaan tegenover de overdragende
ondernemer.22 Dit voorstel is echter niet overgenomen bij de invoering
van art. 3.65 Wet IB 2001. Wel kwam ter gelegenheid van de invoering van
dit artikel het eveneens door Rijkers bekritiseerde agioverbod te verval-
len.23 Het is derhalve niet meer noodzakelijk dat de aandelen a pari
worden uitgegeven.24 Ook mogen prioriteitstaandelen of cumulatief pre-
ferente aandelen naast de gewone aandelen worden uitgegeven ‘mits
partijen ten aanzien van de verdeling van de daaraan verbonden rechten
handelen als tussen onafhankelijke derden gebruikelijk is’.25

22. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 269.
23. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 284-286.
24. Onderdeel 9.1 van het besluit van 30 juni 2010, BNB 2010/277.
25. Onderdeel 9.2 van het besluit van 30 juni 2010, BNB 2010/277.

108

Essers



10. Commerciële herwaardering

De wetgever lijkt, kennelijk zonder de consequenties daarvan te hebben
overzien en te hebben gewild, ervan uit te zijn gegaan, dat bij geruisloze
omzetting de fiscale balans bepalend zou zijn voor het te plaatsen aandelen-
kapitaal. (…) Daar komt bij dat ‘commerciële herwaardering’ buiten artikel 18
Wet IB 1964 tot stand komt. (A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of
BV, p. 357)

Voor de toepassing van art. 18 Wet IB 1964 wenste de wetgever de IB-claim
op de doorgeschoven stille reserves, fiscale reserves en goodwill ter zake
van de ingebrachte IB-onderneming te beperken tot een Vpb-claim bij de
opgerichte BV. Daarbij dient men zich te realiseren dat het Vpb-tarief in
de tijd dat art. 18 Wet IB 1964 werd ingevoerd veel hoger was dan het
huidige 25%-tarief. Dit tarief kon oplopen tot 35-42%. Verder werden
inkomsten uit aandelen bij de aandeelhouders in beginsel belast tegen
het progressieve IB-tarief, dat varieerde tussen 60 en 72%. Bij inkoop eigen
aandelen en bij liquidatie van de vennootschap was een bijzonder tarief
van toepassing. Om de totale IB- en Vpb-claim op de doorgeschoven
stakingswinst niet te hoog te laten oplopen, werd goedgekeurd dat de
omvang van het nominaal uit te geven aandelenkapitaal werd gesteld op
de waarde in het economische verkeer van de ingebrachte onderneming,
verminderd met de latent verschuldigde vennootschapsbelasting over de
ingebrachte meerwaarden. Dit werd de commerciële herwaardering ge-
noemd. Ook de verkrijgingsprijs voor de toepassing van de aanmerke-
lijkbelangregeling mocht op deze waarde worden vastgesteld. Aldus werd
slechts één claim op de uit de IB-onderneming naar de BV doorgeschoven
meerwaarden gevestigd: een Vpb-claim.

In zijn dissertatie heeft Rijkers erop gewezen dat commerciële herwaar-
dering al voortvloeide uit het toenmalige systeem van de wet, opgebouwd
rondom het objectieve stelsel van art. 24 Wet IB 1964 respectievelijk art. 39
Wet IB 1964.26 Art. 18 Wet IB 1964 was derhalve helemaal niet nodig om
een commerciële herwaardering te bewerkstelligen.

Bij de invoering van de Wet IB 2001 realiseerde de wetgever zich dat als
gevolg van de subjectivering van het aanmerkelijkbelangregime per
1 januari 1997 de commerciële herwaardering moest worden afgeschaft.27

Sinds die datum worden alle aanmerkelijkbelangvoordelen – dividenden
en vervreemdingswinsten – belast tegen het 25% aanmerkelijkbelangtarief.
Omdat de aanmerkelijkbelanghouder voortaan wordt gezien als een quasi-
ondernemer, dient dit tarief in samenhang te worden beschouwd met het
Vpb-tarief waartegen de door de BV gerealiseerde winsten worden belast.

26. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 277.
27. Zie M.L.M. van Kempen, ‘Mogelijke consequenties van het nieuwe aanmerkelijk-

belangregime voor de regeling van een geruisloze inbreng’, WFR 1996/6223,
p. 1765 e.v.
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Bij de invoering van de Wet IB 2001 verviel het bijzondere tarief. Daar staat
echter tegenover dat de stakingswinst inmiddels kan worden verminderd
met de MKB-winstvrijstelling (thans 14%) en dat bovendien het Vpb-tarief
aanmerkelijk is verlaagd. De afschaffing van de commerciële herwaarde-
ring heeft er dan ook toe geleid dat de IB-claim op de meerwaarden van de
ingebrachte onderneming van thans 44,72% is vervangen door een geza-
menlijke IB- en Vpb-claim na de geruisloze omzetting van 43,75%. Om die
reden is in art. 3.65, lid 5, onderdeel b Wet IB 2001 terecht opgenomen dat
voorwaarden kunnen worden gesteld ter zake van de verkrijgingsprijs,
bedoeld in art. 4.21 Wet IB 2001, van de bij de omzetting verkregen
aandelen.28 Deze verkrijgingsprijs wordt dan ook niet langer bepaald
door de waarde in het economische verkeer van de ingebrachte onderne-
ming, maar door de fiscale boekwaarde van die onderneming.

11. Semi-geruisloze omzetting

Anders dan de alles-of-niets-keuze welke de wet thans biedt, zou de wet de
mogelijkheid moeten openen een onderneming gedeeltelijk geruisloos door te
schuiven. Semi-geruisloze omzetting zou in mijn ogen de mooiste en belang-
rijkste verbetering van het instituut vormen. (A.C. Rijkers, Geruisloze omzet-
ting in een NV of BV, p. 356)

Volgens Rijkers zou het in navolging van de regeling in Duitsland ook bij de
toepassing van de geruisloze omzetting mogelijk moeten zijn dat de
inbrengende ondernemer zelf mag bepalen over welke ingebrachte ver-
mogensbestanddelen hij wenst af te rekenen en welke vermogensbestand-
delen hij met toepassing van de regeling van de geruisloze omzetting
fiscaal geruisloos wenst door te schuiven naar de BV.29 Dit voorstel zou
leiden tot een vergroting van de flexibiliteit die aan de inbrengende
ondernemer wordt geboden. Nu is het immers een alles of niets keuze:
ofwel ruisend omzetten ofwel toepassing van de regels van de geruisloze
omzetting ten aanzien van de ingebrachte onderneming. Tot dusverre heeft
de wetgever aan deze oproep echter geen gehoor gegeven. Indien we de
toets aanbrengen van doel en strekking van de regeling van de geruisloze
omzetting zoals hiervoor aangeduid, meen ik dat het pleidooi van Rijkers
voor een semi-geruisloze omzetting door de wetgever zou moeten worden
opgevolgd. Nu kan eenzelfde resultaat als bij een semi-geruisloze omzet-
ting slechts worden bereikt indien voorafgaande aan de geruisloze omzet-
ting een aantal vermogensbestanddelen wordt geherwaardeerd door de
IB-ondernemer. Dan kan zich echter de vraag voordoen of dergelijke
herwaarderingen wel zijn toegestaan op basis van goed koopmansgebruik
aangezien geen realisatie door bijvoorbeeld verkoop heeft plaatsgevonden

28. Dit is nader uitgewerkt in onderdeel 10 van het besluit van 30 juni 2010, BNB
2010/277.

29. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 243.
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en of de stakingsfaciliteiten op deze herwaarderingswinsten van toepas-
sing zijn. Een wettelijk regeling van de semi-geruisloze omzetting verdient
dan ook de voorkeur.

12. Rechtsbescherming

Mede door de gebrekkige rechtsbescherming heeft de ruime delegatie van
bestuursbevoegdheid geleid tot een onnatuurlijk overwicht van de adminis-
tratie bij de interpretatie van de regeling. (…) Verdedigd wordt invoering van
een voor beroep vatbare ‘beschikking-geruisloze overdracht’ voorafgaande aan
de oprichting van de BV. (A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV,
p. 355 en 357)

Terecht beschouwde Rijkers in zijn proefschrift30 de geruisloze omzetting
niet als een faciliteit maar als een recht. Hieruit vloeit ook voort dat er
bezwaar- en beroepsmogelijkheden moeten zijn bij een afgegeven beschik-
king of weigering daarvan met bettrekking tot de geruisloze omzetting. Bij
de invoering van art. 18 Wet IB 1964 wilde de wetgever deze rechts-
middelen niet toekennen. Pas met ingang van 1 juli 1997 werd door de
wetgever de mogelijkheid ingevoerd van bezwaar en beroep tegen een
beschikking inzake de geruisloze omzetting van art. 18 Wet IB 1964, waarin
de door de minister van Financiën vastgestelde voorwaarden waren opge-
nomen.31 Sindsdien hoeft de inbrenger zich ook niet meer expliciet
akkoord te verklaren met de voorwaarden. Wel moet de BV de voorwaar-
den expliciet aanvaarden.32 In HR 17 december 2010, BNB 2011/60 oor-
deelde de Hoge Raad zelfs dat het feit dat een beschikking in de zin van
art. 3.65, lid 4 Wet IB 2001 rechtens onaantastbaar is geworden en dat de
daarin opgenomen voorwaarden door de BV zijn aanvaard, niet wegneemt
dat zowel de inbrenger als de betrokken BV voor de bestrijding van een aan
hem of haar opgelegde aanslag waarin aan een of meer van die voorwaar-
den uitvoering wordt gegeven, de rechtsgeldigheid van deze voorwaarden
ter toetsing aan de rechter kan voorleggen. Daarmee is het slot van
onderdeel 14.3 van het besluit van 30 juni 2010, BNB 2010/277 achterhaald.

In HR 12 september 2003, BNB 2004/69 besliste de Hoge Raad dat de
voor de geruisloze omgang gestelde standaardvoorwaarden recht zijn in de
zin van art. 79 Wet RO. Dit impliceert dat een door een lagere rechter aan
een met een standaardvoorwaarde overeenkomende voorwaarde gegeven
uitleg door de Hoge Raad op zijn juistheid kan worden getoetst. Daardoor
kan een uniforme toepassing van de standaardvoorwaarden worden be-
vorderd. In mijn noot bij dit arrest heb ik opgemerkt dat hoezeer dit arrest

30. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989, p. 43-44.
31. Wet van 20 december 1996, Stb. 659. Zie ook: R.P.C. Cornelisse, Geruisloze omzetting,

Deventer: Kluwer 2010, p. 67-70.
32. Zie hierover onderdelen 2 en 3 van mijn annotatie in BNB 2004/69. Zie eveneens R.P.C.

Cornelisse, Geruisloze omzetting, Deventer: Kluwer 2010, p. 70-72.
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ook juist is, het onverlet laat dat het wenselijk is dat de huidige standaard-
voorwaarden voor de geruisloze omzetting, evenals dat is geschied met
de standaardvoorwaarden fiscale eenheid, worden gecodificeerd. Dit zou
een mooi sluitstuk zijn van de in de loop van de afgelopen kwart eeuw
aanzienlijk verbeterde regeling van de rechtsbescherming rondom de
geruisloze omzetting.

13. Conclusies

Indien we de balans opmaken, kunnen we concluderen dat er in de
afgelopen kwart eeuw na het verschijnen van het proefschrift van Rijkers,
veel ten goede is veranderd in de regeling van de geruisloze omzetting.
Vooral onder invloed van de rechtspraak van de Hoge Raad zijn er diverse
versoepelingen aangebracht in de standaardvoorwaarden en de toelichting
op die standaardvoorwaarden. Ook in de wettekst zijn verschillende
veranderingen aangebracht. De meest belangrijke veranderingen hebben
plaatsgevonden op het terrein van de rechtsbescherming van zowel de
inbrengers als de betrokken BV. Vooral onder invloed van de arresten van
12 december 2003, BNB 2004/116 en BNB 2004/117 zijn de regels inzake de
aan de oprichting van de BV voorafgaande toegestane onttrekkingen
aanzienlijk versoepeld. Ook besliste de Hoge Raad dat inbreng van uitslui-
tend de economische eigendom voldoende is en dat geen voortzettingseis
voor een bepaalde termijn aan de in te brengen onderneming mag worden
verbonden. Alleen wanneer de inbreng onderdeel uitmaakt van een geheel
van rechtshandelingen gericht op de overdracht of liquidatie van de
onderneming kan in dit verband de geruisloze omzetting worden ge-
weigerd. Als gevolg van de subjectivering van de aanmerkelijkbelangrege-
ling is terecht de commerciële herwaardering ter bepaling van de
verkrijgingsprijs voor de aanmerkelijkbelangregeling komen te vervallen.
Ook het agioverbod is terecht vervallen.

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de regeling een stuk meer in
de richting van volwassenheid is opgeschoten. In die zin kan Rijkers
tevreden zijn. Van een volledig volwassen regeling is echter nog niet
sprake. Daarvoor zijn er in dit onderzoek nog te veel tekortkomingen
gesignaleerd. De belangrijkste zijn dat er in de ogen van de staats-
secretaris geen partiële geruisloze omzetting mogelijk is (ondanks BNB
2004/116 en BNB 2004/117) indien het onttrokken gedeelte een (zelf-
standig deel van een) onderneming vormt en dat er bovendien geen
wettelijke mogelijkheid bestaat van een semi-geruisloze omzetting. Ook
zijn de standaardvoorwaarden nog niet gecodificeerd en zijn er te
weinig crediteringsmogelijkheden. Ten slotte bestaan er nog de nodige
onduidelijkheden, zoals het wel of niet van toepassing zijn van
de stakingsfaciliteiten op de winsten behaald als gevolg van toegestane
onttrekkingen in combinatie met de niet goed in de wet geformuleerde
reikwijdte van de niet-stakingsfictie en het wel of niet kunnen toepassen
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van een geruisloze omzetting door de verhuurder van een onderneming
of een winstrechtgenieter.

Door de verminderde fiscale aantrekkelijkheid van de BV is de aandacht
voor de geruisloze omzetting de laatste jaren enigszins op de achtergrond
geraakt. Het is goed denkbaar dat de opkomst van de flex-BV de regeling in
de toekomst weer meer in de spotlights zal brengen. Kennisname van het
proefschrift van Rijkers verdient dan nog steeds van harte aanbeveling.
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PROF. DR. J.A.G. VAN DER GELD1

Bankenbelasting, de foute
oplossing voor een echt
probleem

1. Inleiding

Het gebeurt tegenwoordig niet zo vaak dat er een heel nieuwe belasting
wordt ingevoerd. Daarom is de introductie in 2012 van een bankenbelas-
ting in Nederland opmerkelijk.2 In dit artikel staat deze bankenbelasting
centraal. Na kort op de inhoud te zijn ingegaan, zal daarbij met name de
focus gericht worden op het bestaansrecht van deze nieuwe loot aan de
Nederlandse fiscale boom en op de vraag welk probleem met deze nieuwe
belasting nu precies wordt opgelost.

2. Inhoud van de bankenbelasting

Alle in Nederland actieve banken zijn onderworpen aan de bankenbelas-
ting, die ongeveer € 600 miljoen per jaar moet opleveren. Boven een
bepaalde drempel (€ 20 miljard heffingsgrondslag, zodat de kleintjes
worden gevrijwaard van de belasting) is een bank 0,022% verschuldigd
over haar langlopende ongedekte schulden en het dubbele tarief (0,044%)
over haar kortlopende ongedekte schulden. Tot de ongedekte schulden
behoren niet de schulden die vallen onder het depositogarantiestelsel.
Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar en lang-
lopende van een jaar of langer. Het tarief over kortlopende ongedekte
schulden is hoger dan dat voor langlopende ongedekte schulden om
financiering met langlopende schulden te stimuleren.

Als aan ten minste één bestuurder van de bank een hogere bonus wordt
verstrekt dan 100% van het vaste salaris, wordt de bankenbelasting met
10% verhoogd.

De bankenbelasting is niet verrekenbaar met de vennootschapsbelas-
ting3 en in de vennootschapsbelasting ook niet aftrekbaar als kostenpost.4

1. Hoogleraar Fiscale Economie aan Tilburg University.
2. De Wet Bankenbelasting is geplaatst in Staatsblad 2012, 325.
3. De bankenbelasting ontbreekt immers in art. 25 Wet Vpb 1969 waar de met de

vennootschapsbelasting verrekenbare voorheffingen zijn vermeld.
4. Daartoe is de bankenbelasting opgenomen in art. 10, lid 1, onderdeel f Wet Vpb 1969.
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Hij komt dus volledig bovenop de van banken geheven vennootschapsbe-
lasting.

3. Waarom een bankenbelasting?

De bankenbelasting is een reactie van de wetgever op het feit dat het
merendeel van de Nederlandse banken met overheidsgeld gesteund moest
worden tijdens de financiële crisisjaren 2008-2013. Het is volgens de
wetgever de prijs voor de impliciete overheidsgarantie dat systeembanken
indien nodig overeind gehouden worden.5

“Het is dan ook naar de mening van de regering gerechtvaardigd
dat van de bancaire sector een bijdrage wordt gevraagd in de
vorm van een bankenbelasting. Hierdoor wordt de impliciete
overheidsgarantie beprijsd, hetgeen naar de mening van de re-
gering de hoofddoelstelling van dit wetsvoorstel is.”

Het vreemde is wel dat nog helemaal niet vaststaat of die overheidsga-
rantie iets gaat kosten en, zo ja, hoeveel dan. De door de overheid
verstrekte leningen dragen een fors rentepercentage en moeten geheel
worden terugbetaald, terwijl de overheid de aandelen in ABN/AMRO en
SNS nog in haar bezit heeft en een eventuele verkoop nog winst of verlies
kan opleveren. Men zou kunnen stellen dat het om het beprijzen van een
overheidsgarantie gaat en dat het er dus om gaat hoeveel die garantie zou
kunnen kosten en niet om hoeveel zij de facto gekost heeft of zal kosten.
Maar dan wil ik toch wijzen op het effect dat de bankenbelasting als
vrijbrief opgevat kan worden voor onverantwoord risicovol gedrag omdat
voor dat risico immers premie is betaald.

Nederland doet vooralsnog niet mee met de door de Europese com-
missie voorgestelde Financiële Transactie Tax (FTT). Belangrijkste redenen
daarvoor zijn dat Nederland van mening is dat pensioenfondsen uitgezon-
derd zouden moeten zijn van zo’n FTT en dat de opbrengst ervan terugge-
sluisd zou moeten worden naar de lidstaten. Het zal duidelijk zijn dat het
niet meedoen aan de Europese FTT6 het bestaansrecht van de Nederlandse
bankenbelasting politiek versterkt.

Anders dan bijvoorbeeld Duitsland stopt Nederland de opbrengsten van
de bankenbelasting niet in een apart fonds waarmee toekomstige banken-
reddingsoperaties eventueel bekostigd kunnen worden, maar wordt de
opbrengst aan andere zaken besteed.7 In de oorspronkelijke plannen

5. Kamerstukken II 2011-2012, 33 121, nr. 3, p. 2.
6. Dat Nederland niet meedoet met die Europese FTT betekent overigens niet dat

Nederlandse ondernemers en pensioenfondsen er niet door getroffen zouden kun-
nen worden.

7. Zoals de permanente verlaging van de overdrachtsbelasting voor woonhuizen van
6 naar 2%.
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moest de bankenbelasting € 300 mln opleveren, maar dat is verdubbeld tot
€ 600 mln per jaar in het Lenteakkoord.

Als reden voor de gekozen vormgeving van de bankenbelasting (heffing
over ongedekte schulden en variatie tussen de heffing over kortlopende en
langlopende ongedekte schulden) is door de wetgever aangevoerd dat het
voor een prikkel zorgt tot minder ongezonde financiering.8 De verhoging
van de belasting in geval van te hoge bonussen heeft de evidente bedoeling
om de bonussen te beperken. De eerste signalen duiken al op dat deze
bepaling mede leidt tot een verschuiving van (minder) bonussen naar
(meer) vast salaris. Het is zeer de vraag of die trend tot de gewenste
ontwikkelingen behoort.

Mijn voorlopige conclusie is dat de bankenbelasting een belasting is met
een zwakke rechtsgrondslag. Op de door de wetgever geformuleerde
doeleinden is immers het nodige af te dingen terwijl de belasting aan
het oplossen van het grootste probleem dat we met systeembanken
hebben, niets wezenlijks bijdraagt. Op dat grote probleem dat we met
systeembanken hebben wordt in paragraaf 5 nader ingegaan.

4. Effecten van de bankenbelasting

Een van de eerste vragen met betrekking tot elke belasting is wie deze
belasting nu eigenlijk draagt. Het antwoord op die vraag bepaalt mede de
verwachte economische effecten. We moeten het hier (zoals helaas zo vaak
in dit soort kwesties) doen zonder empirisch materiaal. In zijn algemeen-
heid kunnen we wel vaststellen dat in ons economisch-maatschappelijk
systeem belastingen zo veel als mogelijk zullen worden afgewenteld op
anderen. Dat geldt ook voor banken en zeker voor de Nederlandse banken
in een weinig concurrerende markt.9 Voor zover die afwenteling slaagt,
drukt de bankenbelasting op anderen, zoals de rekeninghouders, hetgeen
de facto een extra lastenverzwaring voor hen impliceert met alle negatieve
economische gevolgen van dien. Voor zover de bankenbelasting niet
afgewenteld kan worden, bemoeilijkt zij het de banken om aan de nieuwe
kapitaaleisen te voldoen, hetgeen waarschijnlijk tot minder kredietver-
schaffing leidt10 met wederom negatieve economische gevolgen.

8. Waarbij kortlopende financiering ongezonder wordt geacht te zijn dan langlopende.
Deze vooronderstelling wordt o.a. ter discussie gesteld door P. Kavelaars, ‘Netherlands
Bank Tax Introduced’, European Taxation August 2012, paragraaf 3.3.

9. Veel buitenlandse banken hebben zich uit Nederland teruggetrokken en drie van de
vier grote banken zijn of in staatshanden (ABN/AMRO en SNS) dan wel hebben eerder
verleende staatssteun nog niet volledig terugbetaald en zijn daarom door EU-regels
beperkt in hun concurrentiekracht (ING).

10. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre de terugval in de kredietverlening hiervan een
gevolg is of dat dit een gevolg is van de crisis. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de
grootste problemen in de kredietverlening pas aan het licht komen als we uit de crisis
klauteren. Dan hebben ondernemers immers een verhoogde kredietbehoefte.
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Al met al is de conclusie dat ook economisch de bankenbelasting
hoogstwaarschijnlijk geen erg slimme zet is geweest.

5. Foute oplossing voor een echt probleem

Het echte probleem met de (systeem)banken wordt door de bankenbelas-
ting niet opgelost. Dat probleem is dat bij banken die in privéhanden zijn
en die we bij fout of te risicovol handelen niet ‘gewoon’ volgens de regels
van het kapitalistische systeem failliet kunnen laten gaan, de goede kansen
bij de betrokken privépartijen (de managers en aandeelhouders) terecht
komen, terwijl de slechte kansen voor de overheid c.q. belastingbetalers
zijn. Dat is dus voor die managers en aandeelhouders van systeembanken
een loterij zonder nieten en voor de belastingbetalers een loterij met alleen
maar nieten. We stuiten hier op het probleem dat we de normale regels
van het kapitalistisch marktdenken niet onbeperkt kunnen toepassen op
systeembanken. Vanwege de veronderstelde grote implicaties van een
faillissement van een systeembank - met grote negatieve gevolgen voor
het monetaire systeem, maar ook voor de reële economie – is deze
‘normale’ remedie tegen falende ondernemingen (laat ze failliet gaan en
andere, betere ondernemers het overnemen) geen reële optie. Zo’n sys-
teembank is dan too big to fail. De overheid laat haar niet failliet gaan maar
zal haar altijd redden.

Het gesignaleerde probleem met systeembanken is een voorbeeld
van een fundamenteel probleem in de bij ons in de laatste decennia
gegroeide maatschappelijke ordening. Dat probleem is dat wij ons in
toenemende mate hebben overgeleverd aan de markt, zelfs als die niet
of onvoldoende zijn werk doet dan wel tot onwenselijke uitkomsten leidt.
Zaken overlaten aan de markt kan heel goed en verantwoord zijn, maar wel
onder een tweetal cruciale condities. Allereerst moet er wel echt sprake zijn
van een goed functionerende markt en daarnaast dienen de uitkomsten van
het marktproces getoetst te worden op politieke aanvaardbaarheid.

Is er een oplossing voor het probleem dat de belastingbetaler bij
systeembanken alleen opdraait voor de slechte risico’s? Allereerst moet
geconstateerd worden dat de bankenbelasting geen oplossing voor dit
probleem biedt. Sterker nog, betrokken privépartijen zouden de banken-
belasting kunnen beschouwen als de premie voor de impliciete overheids-
garantie en er dus wellicht ook moreel minder problemen mee hebben als
de rekening van hun falen bij de overheid komt te liggen, omdat zij immers
voor dit risico een premie hebben betaald. Ook strenger toezicht is nodig
maar zal nooit kunnen voorkomen dat banken nog in problemen komen.

Wat zijn dan wel mogelijke oplossingen voor ditmoral hazard probleem.
Een eerste mogelijke oplossing is het splitsen van banken in het deel dat
we inderdaad niet failliet kunnen en willen laten gaan en een deel waarbij
dat wel zou kunnen. Een splitsing in een nutsbank en een casinobank. De
nutsbank komt dan in staatshanden en de casinobank kan gewoon in
privéhanden blijven. De nutsbank doet geen gekke dingen maar beheert
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gewoon spaargelden en de monetaire infrastructuur (betaalverkeer, pin-
automaten e.d.). De kans dat die nutsbank op faillissement afkoerst is klein,
maar zelfs als dat zou dreigen laat de overheid haar niet failliet gaan. Zij is
too important to fail. Voor de casinobanken is het een ander verhaal. Zij
worden juist afgesplitst om ze bij dreigend faillissement ook ‘gewoon’
failliet te kunnen laten gaan. Ongetwijfeld heeft zo’n splitsing in nuts- en
casinobanken ook negatieve economische gevolgen, maar fundamenteel
heeft men dan wel het moral hazard probleem opgelost. Alle andere
bijdragen aan een oplossing zijn minder fundamenteel en daardoor risico-
voller. Een van die second best oplossingen is het substantieel verhogen van
de kapitaaleisen voor banken. Dan wordt immers de buffer vergroot
waarmee men verliezen kan opvangen alvorens een overheid eventueel
moet ingrijpen. Die kapitaalseisen zullen dan wel hoger moeten zijn dan de
belachelijk lage (al opgehoogde!) eisen van Basel-III. Zou minimaal 25%
eigen vermogen niet een stuk geruststellender zijn dan 7%?11

De hiervoor geschetste oplossing is in de kern heel simpel. Diegenen die de
risico’s nemen moeten ook de prijs betalen als het mis gaat en als dat niet
kan, is sprake van een overheidstaak. Maar dat vraagt wel visie op wat in
deze tijd nog echte overheidstaken zijn. Ik ben bang dat politici dat de
afgelopen decennia niet goed voor ogen hadden en elkaar regelmatig
vonden in een pragmatisch compromis dat er op neerkwam dat de
overheid wel wat kleiner kon. De vraag hoe groot of hoe klein de overheid
moet zijn, kan men echter pas beantwoorden als duidelijk is wat men als
overheidstaken ziet. We kunnen (bijna) alles privatiseren,12 maar willen
we dat ook en kan het wel goed gebeuren? Hoe men de vraag naar de
inhoud en omvang van overheidstaken ook beantwoordt, er zal mijns
inziens altijd bijhoren het zo goed mogelijk bewerkstelligen dat markten
goed functioneren en het corrigeren van ongewenste effecten van markt-
werking. Wat mij betreft hebben we het bij systeembanken die too big to
fail zijn over ongewenste effecten van marktwerking die correctie behoe-
ven. Zoals gezegd heeft splitsing van die banken mijn voorkeur, kunnen
daarnaast en in tweede instantie drastisch opgehoogde kapitaaleisen
worden overwogen, maar draagt een bankenbelasting niet bij aan een
echte oplossing van het probleem. Daarbij lijkt deze belasting exemplarisch
voor veel instrumentalistisch gebruik van belastingen: het werkt meestal
niet of onvoldoende en in elk geval wordt dit veel te weinig met cijfers
aannemelijk gemaakt (ex ante noch ex post).

11. Natuurlijk hebben fors verhoogde minimumkapitaaleisen ook negatieve economische
effecten op de korte termijn. Dat is echter een prijs die betaald moet worden voor een
gezondere bankensector met minder risico’s voor de maatschappij op de langere
termijn.

12. In de middeleeuwen waren de legers (deels) geprivatiseerd en was huursoldaat een
gerespecteerd beroep. Ook belastingheffing was in het verleden wel geprivatiseerd.
En zou de rechterlijke macht niet veel efficiënter functioneren als ze geprivatiseerd
zou worden?
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6. Conclusie

De conclusie is dat op de bankenbelasting zowel qua juridische recht-
vaardiging als qua verwachte economische effecten het nodige is aan te
merken. Bij mijn negatieve conclusie inzake de introductie en het bestaan
van de bankenbelasting speelt een doorslaggevende rol dat deze belasting
niet het grote probleem oplost dat bestaat met systeembanken. Er is
eigenlijk maar één probleem aan de oplossing waarvan de bankenbelasting
een substantiële bijdrage levert: het (helaas structurele) budgettaire pro-
bleem van de overheid.

Wat mij betreft had die bankenbelasting dus niet ingevoerd moeten
worden en had ik van de overheid liever afdoende maatregelen gezien om
het moral hazard probleem bij systeembanken op te lossen. Nu heeft de
overheid, meeliftend op negatieve gevoelens bij de bevolking over banken
en bankiers, primair een deel van zijn eigen budgettaire probleem opgelost
waarbij hij de te verwachten negatieve economische effecten op de koop
toe neemt. Zo’n ‘strafbelasting’ voor banken lucht wellicht (even) op maar
het lost niets op. Althans niet het enige echte grote probleem dat wij als
maatschappij met systeembanken hebben. Wij moeten van onze politici
eisen dat zij een eind maken aan die loterij-met-alleen-maar-nieten.
Daarbij moeten we heenkijken door het aangelegde rookgordijn in de
vorm van een bankenbelasting, want die levert aan de oplossing van dit
echte probleem geen constructieve bijdrage.
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PROF. MR. DR. J.L.M. GRIBNAU1

Fiscale rechtshandhaving en
compliance: de noodzaak van
multidisciplinair onderzoek

1. Inleiding

Belastingheffing kost geld. Belastingen zijn immers een betaling door
belastingplichtigen aan de schatkist. Maar het gaat niet alleen om de
belastingschuld; daarnaast legt de wet tal van bijkomende verplichtingen
op de schouders van burgers en bedrijven. Het voldoen aan die verplich-
tingen brengt voor hen de nodige kosten met zich mee (compliance-
kosten). Maar ook met de handhaving van fiscale verplichtingen door de
overheid zijn kosten gemoeid. De belastingdienst die de belastingwet
uitvoert kost immers het nodige geld – waarbij nog wordt afgezien van
de kosten van de rechterlijke macht die deze fiscale rechtshandhaving
controleert. Tegenover compliance-kosten staan uitvoeringskosten. Het ligt
dan voor de hand het duo fiscale handhaving en naleving te benaderen
vanuit een economisch perspectief – als een kosten-batenanalyse. In deze
bijdrage ga ik in op enige vooronderstellingen van de (neo-)klassieke
economische theorie die ook wordt toegepast op het compliance-vraagstuk.
Deze analyse maakt de behoefte duidelijk aan een meer gedragsweten-
schappelijke benadering, zoals die de laatste jaren ook is opgekomen
binnen de economische theorievorming. Deze behavioral economics is
gebaseerd op stevige kritiek op de vooronderstellingen van de (neo-)
klassieke economische theorie. Ik ga hier in op een aantal kritiekpunten
om de noodzaak van het incorporeren van gedragswetenschappelijke
kennis aan te tonen. Dat betekent dat gebruik van kennis en inzichten
uit de gedragswetenschappen een beter zicht zullen bieden op een aantal
aspecten van fiscale rechtshandhaving en compliance.

Op die kennis en inzichten uit de gedragswetenschappen, breder sociale
wetenschappen, en hun toepassing, ga ik hier niet uitvoerig in. Ik wil hier
enkel de noodzaak aantonen van een multidisciplinaire aanpak van fiscale
rechtshandhaving, waarbij een juridische, een economische en een sociaal-
wetenschappelijke benadering worden gecombineerd.

1. Hoogleraar Methodologie van het belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg,
Tilburg University; Hoogleraar Kwaliteit van fiscale regelgeving aan de Universiteit
Leiden; J.L.M.Gribnau@tilburguniversity.edu.
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De volgorde van behandeling is als volgt. Allereerst onderzoek ik de
twee kanten van dezelfde medaille, het bestaan van rechtsnormen en –

plichten, dat wil zeggen rechtshandhaving en compliance. Vervolgens ga ik
kort in op de aard van de verplichtingen van de belastingplichtige. Daarna
presenteer ik de klassieke economische benadering van rechtshandhaving
en onderzoek ik de verschillende premissen die daaraan ten grondslag
liggen. Dat onderzoek zal uitwijzen dat deze invalshoek niet zaligmakend
is en zal moeten worden aangevuld met andere wetenschappelijke be-
naderingen. Met name de sociale wetenschappen leveren onontbeerlijke
inzichten. Tevens zal blijken dat daarbij de juridische invalshoek vanwege
zijn normatieve karakter niet mag worden verwaarloosd. Legitimiteit van
fiscale rechtshandhaving is een conditio sine qua non – ook een belangrijke
factor in het kader van de naleving van fiscale rechtsplichten.

2. Rechtshandhaving

De rechtsstaat beoogt de burger te beschermen tegen machtsuitoefening
door de overheid en andere burgers. Maar de rechtsstaat houdt ook de
verplichting in te verzekeren dat in de interactie ‘van overheid en burgers
en van burgers onderling het recht tot gelding komt, en zo nodig effectief
wordt gehandhaafd.’2 In fiscalibus heeft de belastingdienst hier een be-
langrijke taak. De belastingdienst dient het recht toe te passen en dit te
handhaven. Wat is dat, rechtshandhaving? Traditioneel wordt handhaving
gezien als het toezien op de naleving van wettelijke voorschriften en het
bestraffen van handelingen die in strijd zijn met wettelijke voorschriften.3

Tegenwoordig wordt handhaving ruimer gedefinieerd: ‘elke handeling die
er op gericht is de naleving van rechtsregels te bevorderen of een overtre-
ding te beëindigen.’4 In deze modernere definitie beslaat handhaving dus
het gehele overheidsoptreden dat gericht is op het tot gelding brengen van
de wettelijke voorschriften. Rechtshandhaving is dan ‘veel meer dan het
direct of indirect afdwingen van naleving door middel van sancties.’5

Tegenover of naast een repressieve aanpak staat dan bijvoorbeeld een
compliance strategy, onder het motto ‘voorkomen (overreding) is beter dan
genezen (sancties).’ Overheidshandelingen zoals voorlichting en afspraken

2. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Rechtshandhaving, Rapport
aan de regering 35, Den Haag: Staatsuitgeverij 1988, p. 20 (cursivering in origineel
weggelaten).

3. R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer: Kluwer
2010, p. 941. Vgl. p. 663: ‘bestuursrechtelijke handhaving’ is het ‘zorg dragen, door
bestuursorganen dat rechtsregels worden nageleefd.’

4. F.C.M.A. Michiels, ‘Handhaving, normstelling en verantwoordelijkheid’, in Handhaving
van het bestuursrecht: preadvies VAR 1995, VAR-reeks nr. 114, Alphen aan den Rijn:
Samsom H.D. Tjeenk Willink 1995, p. 12.

5. Michiels 1995, p. 13. Zie uitvoeriger J.L.M. Gribnau, ‘De belastingrechter in een
veranderende trias politica’, in J.P. (red.) Kwaliteit van belastingrechtspraak, Den
Haag: Sdu Uitgevers 2013, paragraaf 3.2.
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passen in deze ruime definitie van handhaving – die overigens niet zonder
controle kan.

Handhaving kan echter niet alleen zijn gebaseerd op een dergelijke
compliance strategy, maar ook op een repressieve deterrence strategy,
waarin ‘afschrikken’ centraal staat. Repressie is afschrikking door hard te
straffen – in de veronderstelling dat op die manier naleving wordt bevor-
derd. Deze afschrikking focust op sancties. Dit repressieve perspectief op
handhaven is gericht op het in het gareel houden van de burgers door
(dwingende) strafrechtelijke of bestuurlijke sancties.

Bij de belastingdienst zien we de moderne visie op rechtshandhaving.
Daarbij worden verschillende handhavingsinstrumenten gebruikt. Daaron-
der vallen ‘preventieve instrumenten’ zoals voorlichting, dienstverlening
en afspraken die bij uitstek passen in de ruime definitie van handhaving –

die overigens niet zonder controle kan.6 Naast controles behelst de ‘harde
aanpak’ instrumenten zoals boetes, invordering en opsporingsacties. De
belastingdienst hanteert een ‘handhavingsregie’ om te bepalen welk hand-
havingsinstrument het best bij een individuele belastingplichtige past.

3. Compliance

Het voordeel van de moderne visie op rechtshandhaving is dat het belang
van stimuleren van normconform gedrag uitdrukkelijk in het vizier komt.
Dat is van het grootste belang want de overheid is afhankelijk van haar
burgers. Als burgers niet massaal zouden meewerken komt er zo goed als
niets van de (rechts)handhaving terecht. Repressief reageren met (harde)
sancties klinkt mooi, maar is een buitengewoon kostbare zaak. In de
realiteit heeft de overheid eenvoudigweg onvoldoende capaciteit om
naleving af te dwingen met harde straffen als burgers er massaal de brui
aan geven. Repressief reageren kan enkel in een relatief beperkt aantal
situaties – tenzij men in een politiestaat leeft, maar dan nog. Normconform
gedrag actief stimuleren is daarom van het grootste belang.

Handhaving in de brede zin van het woord betreft dan de naleving van
wettelijke voorschriften, of beter de naleving van rechtsnormen. Het gaat
dus om recht en dat is afgeleid van gerechtigheid. Dat lijkt zich op het
eerste gezicht al slecht te verdragen met een repressieve deterrence
strategy als enig uitgangspunt van rechtshandhaving. Bij de klassieke jurist
Ulpianus lezen we dat volgens Celsus ‘recht is de kunde van wat goed en
billijk is.’ Juristen beoefenen daarom ‘de gerechtigheid en verkondigen de
kennis van wat goed en billijk is.’7 Het zal duidelijk zijn dat een monomaan

6. Vgl. over controle (ook in relatie tot, controleerbaarheid en uitvoerbaarheid). Ver-
anderende aangrijpingspunten voor de belastingheffing (VAB), Geschriften van de
Vereniging voor Belastingwetenschap no. 213, Deventer: Kluwer 2000, p. 112 e.v.

7. J.E. Spruit e.a. (red.), Corpus iuris civilis. Tekst en vertaling, II: Digesten deel I-I0, Zutphen
/’s-Gravenhage: Walburg Pers / SDU 1994, p. 88.
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denken vanuit repressie en afschrikking op (zeer) gespannen voet staan
met het voor het recht leidende ideaal van billijkheid.

Het doel van rechtshandhaving in ruime zin is compliance.8 Zojuist
zagenwe dat het begrip ‘compliance’ een houding of gedrag kan aanduiden.
In het kader van rechtshandhaving gaat het dan om een houding of gedrag
tegenover een norm.9 De burger toont zich inschikkelijk, meegaand of
gehoorzaam ten opzichte van de rechtsnorm en hij gedraagt zich conform
de rechtsnorm; hij leeft die feitelijk na. Naleving is hier het gedragsaspect.
Maar de houding van inschikkelijkheid etc. hoeft niet tot normconform
gedrag te leiden. De burger kan bereid zijn om normconform te handelen,
maar kan door onkunde of een vergissing fouten maken en dus feitelijk
zich in strijd met de norm gedragen. Dat kan overigens ook overcompliance
zijn; dus het teveel belasting betalen.10

Het begrip ‘compliance’ herbergt dus een bepaalde dubbelzinnigheid.11

Deze zien we terug in de visie van de belastingdienst op compliance.
Daar wordt compliance zowel opgevat als de bereidheid van burgers en
bedrijven om te voldoen aan hun fiscale verplichtingen als het feitelijk
voldoen aan deze verplichtingen.12 De Belastingdienst omschrijft compli-
ance namelijk in eerste instantie als volgt: ‘Burgers en bedrijven zijn bereid

8. Compliance kan ook soms ook meer specifiek tijdelijke, door een specifieke prikkel
opgewekte naleving betekenen. Daartegenover staat dan ‘conversion’: duurzame
gedragsverandering waarbij niet steeds een directe prikkel nodig is. ‘Slechts vluchtige’
compliance is mogelijk goedkoper en daarnaast is tijdelijke naleving vaak voldoende
omdat mensen daarna langere tijd dat spoor blijven volgen. Tijdelijke gedragsver-
andering kan ook de aanzet zijn tot duurzame gedragsverandering, omdat zij ook van
invloed blijkt op het zelfbeeld van mensen. Hoe mensen dan over zichzelf (gaan)
denken, beïnvloedt vervolgens weer hun gedragingen. Zie P. Jonkers, ‘Inzicht in
gedrag voorwaarde voor goede wetgeving’, RegelMaat 2013 (28), p. 14.

9. Vgl. D. McBarnet, ‘When Compliance is not the Solution but the Problem: From Changes
in Law to Changes in Attitude’, in V. Braithwaite (ed.), Taxing Democracy, Understanding
Tax Avoidance and Evasion, Aldershot/Burlington: Ashgate 2003, p. 229 e.v.

10. Vgl. M. McKerchar, ‘Tax Complexity and its Impact on Tax Compliance and Tax
Administration in Australia’, Proceedings of the 2007 IRS Research Conference / The
IRS Research Bulletin, <www.irs.gov/pub/irs-soi/07resconfmckerchar.pdf,> p. 192 o.v.n
een eerder artikel van haar hand.

11. Vgl. J. van Erp, ‘Motieven voor naleving: recente gedragswetenschappelijke inzichten’,
in T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.), Recht realiseren, Deventer:
Kluwer 2005, p. 16.

12. Kamerstukken II 2010-2011, 31 066 nr. 98, Doorlichting algemene beleidsdoelstelling
Belastingdienst, Directoraat Generaal Belastingdienst. De Belastingdienst spreekt van
compliance, maar doelt in feite op ‘voluntary compliance’, zoals het in de interna-
tionale wetenschappelijke literatuur wordt genoemd. Dit begrip beperkt (fiscale)
compliance niet tot het fiscale gedrag, maar omvat ook de houding (de bereidheid) die
aan dat gedrag ten grondslag ligt. Zie (uitvoerig) A.K.J.M. van Steenbergen, Legitimiteit
en fiscale rechtshandhaving: Juridische en sociaalwetenschappelijke aspecten, diss.
Tilburg, Utrecht: Belastingdienst 2013, paragraaf 6.2.
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hun wettelijke verplichtingen aan de Belastingdienst na te komen.’13

Vervolgens wordt in het Beheerverslag 2011 opgemerkt: ‘Compliance blijkt
niet alleen uit naleving van wettelijke verplichtingen. Compliance blijkt
ook uit de houding van burgers tegenover de Belastingdienst.’ Hier wordt
dus naadloos overgegaan van houding (intentie) naar feitelijk gedrag en
weer naar houding. Een paar pagina’s later wordt compliance weer als
feitelijk gedrag opgevat, namelijk ‘in termen van correcte registratie van
belastingplichtigen, juiste en volledige aangifte, tijdig doen van aangifte en
tijdige betaling door belastingplichtigen.’14 Hoewel dit wat verwarrend is,
maakt het ook duidelijk dat de belastingdienst compliance niet reduceert
tot (normconform) gedrag.15 De intentie zich op een manier te willen
gedragen, de houding tegenover belasting betalen wordt ook van belang
geacht. Terecht. Deze bereidheid van burgers en bedrijven om te voldoen
aan hun fiscale verplichtingen is evident van belang voor hun feitelijk
gedrag.16 Als deze bereidheid tot naleving hoog is, hoeft de belastingdienst
minder energie te steken in het afdwingen van naleving door middel van
sancties (de klassieke handhaving). Het stimuleren van deze bereidheid tot
naleving loont dus.17

4. Verplichtingen

Handhaving in de brede zin van het woord betreft de naleving vanwettelijke
voorschriften, of beter de naleving van rechtsnormen. Het spiegelbeeld van
handhaving, is naleving. Dit is de kant van de burger; het gaat om zijn
bereidheid en feitelijk gedrag. Handhaving door bestuursorganen is gericht

13. Belastingdienst, Beheerverslag 2011, Den Haag: Belastingdienst, 2012, p. 7. Daaraan
wordt toegevoegd: ‘De Belastingdienst bevordert de compliance in de eerste plaats
door goede voorlichting en dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarnaast
houdt de Belastingdienst toezicht op de naleving van wettelijke verplichtingen en
dwingt die naleving desnoods af.’

14. Belastingdienst, Beheerverslag 2011, Den Haag: Belastingdienst 2012, p. 20. Vgl.
Belastingdienst, Bedrijfsplan Belastingdienst 2008-2012, Den Haag: Belastingdienst
2008, p. 10: ‘Er is sprake van compliance als burgers en bedrijven relevante feiten
juist, tijdig en volledig opgeven en tijdig en het juiste bedrag betalen.’

15. Grote ondernemingen zien ‘compliance’ niet enkel als de nakoming van wettelijke
verplichtingen, maar ook als ‘de naleving van interne normen en regels’; H. Rijsber-
gen, T. Schmit & H. van Wezep, ‘Toezicht op basis van vertrouwen. De Belastingdienst
als stakeholder in grote ondernemingen’, in R. Kamerling & R. Kramer (red.), Tax
Assurance Essays I; Verkenningen van een nieuw vakgebied, Breukelen: Nyenrode Tax
Academy Press 2007, p. 20. W. Huisman, ‘Naleving van regels door bedrijven’, in
Barkhuysen, Den Ouden & Polak 2005, p. 36, wijst er op dat ‘in de bedrijfspraktijk’ er
juist vaak ‘de bedrijfsinterne zorg voor de naleving’ mee wordt bedoeld.

16. Ik laat deze dubbelzinnigheid daarom voor wat die is.
17. Zie hierna (paragraaf 12) over een coöperatief (synergistisch) klimaat tussen Be-

lastingdienst en belastingplichtigen.
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op compliancedoor burgers, ondernemingen en andere organisaties.18

Compliance betreft de naleving van rechtsnormen die belastingplichtigen
verplichtingen opleggen. Om welke verplichtingen gaat het dan?

Kern van de belastingheffing is uiteraard de vaststelling en de betaling
van de belastingschuld. De belangrijkste verplichting is derhalve de betaling
van de vastgestelde belastingschuld, de (formele) betalingsverplichting.
Maar ten behoeve van de vaststelling en de betaling van de belastingschuld
is er nog een aantal andere verplichtingen – vaak ook ten behoeve van
derden (‘herendiensten’). Deze meewerk- en informatieplichten zijn wette-
lijk verankerd.19 De belastingplichtige die tekort schiet in zijn verplichtingen
loopt het risico van (financiële) sancties, zoals boeten en de ‘omkering’
(beter: verschuiving en verzwaring) van de bewijslast. Deze sancties moeten
dus de nakoming van de fiscale verplichtingen door de belastingplichtige
stimuleren.

Deze verplichtingen zijn vaak tijdrovend en kostbaar.20 Dat geldt
zeker voor ondernemers en werkgevers die tal van fiscale herendiensten
moeten verrichten. Zij hebben vele administratieve verplichtingen op het
terrein van de belastingwetgeving waarbij zij in feite een onbezoldigd
verlengstuk van de belastingdienst zijn. Deze administratieve verplichtin-
gen betreffen de inhouding en afdracht door werkgevers van loonheffing
en werknemersverzekeringen.21 Maar denk ook aan de omzetbelasting,
accijnzen, milieuheffingen en bijzondere verbruiksbelastingen die onder-
nemers aan hun afnemers in rekening brengen en vervolgens voldoen aan
de fiscus.22 Hieraan zijn uiteraard de nodige kosten verbonden. Zij komen
bovenop de belasting die belastingplichtigen (moeten)betalen.23

18. Daar vallen ook andere overheidsorganisaties onder zoals gemeenten. Dat dit in
fiscalibus niet zonder belang is, laat de bestrijding van het gebruik door gemeenten
van btw-constructies zien; zie M.M.W.D. Merkx, ‘Misbruik van recht in de btw: einde
voor btw besparende modellen?’, TFO 2013/125, p. 60 e.v. Dit lijkt op interbestuurlijk
toezicht maar is het niet omdat het niet gaat om handhaving die uitsluitend gericht is
op andere bestuursoragen; zie Schlössels & Zijlstra 2010, p. 663.

19. Zie artt. 6 e.v. AWR en 47 e.v. WAR.
20. Vgl. Doing Business 2008 Netherlands: A Project Benchmarking the Regulatory Cost of

Doing Business in 178 Economies, Doing Business Project, World Bank Group,
Washington: World Bank, 2007, p. 35 e.v. en Doing Business 2013: Smarter Regulations
for Small and Medium-Size Enterprises, www.doingbusiness.org, p. 184 (geraadpleegd
29 april 2013). Zie over de kosten baten-analyse van regels, waaronder de kosten en
inspanningen gemoeid met handhaving (‘compliance costs’ en ‘enforcement costs’)
en toezicht, W.J.M. Voermans, ‘Meten is weten: de meetbaarheid van regelgeving’, in
Merkbaar minder regeldruk, Den Haag: Actal, 2013, p. 116.

21. J. Shaw, J. Slemrod and J. Whiting, ‘Administration and Compliance’, in Dimensions of
Tax Design: The Mirrlees Review, Edited by Institute for Fiscal Studies (IFS), Oxford:
Oxford University Press 2010, p. 1323 e.v. Zij merken op dat hier nog te zeer de focus is
gericht op ondernemingen in plaats van op alle belastingplichtigen.

22. Vgl. J.L.M. Gribnau, ‘Wat maakt u zo bijzonder? Herendiensten en rechterlijk over-
gangsrecht. Een prelude’, WFR 2007/6736.

23. Belastingen, zoals milieuheffingen, kunnen ook zelf maatschappelijke kosten van
economische activiteiten tot uitdrukking brengen; C.A. de Kam, Belastingrecht in
hoodlijnen, Deventer: Kluwer 2012, p. 25.
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De kosten van administratieve verplichtingen zijn onderdeel van de
compliance-kosten, dit zijn de kosten van de arbeid(stijd) die wordt ge-
spendeerd aan fiscale handelingen, de kosten van deskundigheid in ver-
band met deze handelingen en incidentele uitgaven (ICT-kosten, reiskosten
etc.).24 Hier vallen dus ook onder de kosten van tax planning, van het
reageren op veranderingen in het belastingrecht en van het begrijpen van
fiscale verplichtingen om te zien of ze relevant zijn.25 De compliance-
kosten kunnen zeer ruim worden opgevat, zodat er ook psychological costs
onder vallen. ‘Taxpayers suffer stress, anxiety and frustration as a result of
attempting to comply with their tax obligations.’26 Goede dienstverlening
door de Belastingdienst kan deze ‘psychische kosten’ mitigeren; zij het dat
het invullen van een belastingaangifte voor bepaalde groepen belasting-
plichtigen altijd wel een aanzienlijke mentale belasting zal blijven – denk
aan laag opgeleide, weinig assertieve belastingplichtigen. Dit voorbeeld
laat zien dat men niet alleen oog moet hebben voor de compliance-kosten
van ondernemingen, maar ook voor die van particuliere belastingplichti-
gen. 27 Verdere differentiatie binnen deze beide groepen is zeker zinvol.
Naar de compliance-kosten van bepaalde belastingen wordt overigens
internationaal veel onderzoek gedaan.28 Het zal niet verwonderen dat in
dit kader ook de compliance-kosten die worden veroorzaakt door de com-
plexiteit van het belastingrecht worden onderzocht.29

Hier zien we dat het functioneren van de belastingadministratie invloed
heeft op de compliance-kosten van belastingplichtigen. Veelvuldige wets-
wijzigingen en de resulterende complexiteit belemmeren het soepel func-
tioneren van de belastingadministratie en dat heeft weer gevolgen voor
haar contacten met de belastingplichtigen.30 Regelingen dienen bovendien
niet primair vanuit het perspectief van vermindering van de uitvoerings-
kosten door de belastingdienst te zijn geschreven ten koste van de

24. C. Evans, ‘T Annex One: Taxation Compliance and Administrative Costs: An Overview’,
in M. Lang e.o. (ed.), Compliance Costs for Companies in an Enlarged European
Community, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2008, p. 451.

25. Shaw, Slemrod & Whiting 2010, p. 1333-1134. Zij merken op dat hier nog te zeer de
focus is gericht op ondernemingen in plaats van op alle belastingplichtigen.

26. Evans 2008, p. 451. Vgl. R. Woellner e.a., ‘Identifying the Psychological Costs of Tax
Compliance’, in R. Fisher & M. Walpole (eds.), Global Challenges in Tax Administration,
Birmingham: Fiscal Publications, 2005, p. 288 e.v.

27. Zie voor het Verenigd Koninkrijk: ‘In the 2011 Budget the Government announced
that HMRC’s existing administrative burden reduction targets would be expanded to
include wider taxpayer compliance costs’; Treasury Committee Administration and
effectiveness of HMRC, Government Response to the Sixteenth Report from the Com-
mittee Eighth Special Report of Session, 2010–12, p. 2; http://www.parliament.uk;
geraadpleegd 20 november 2012.

28. Vgl. B. Tran-Nam & J. Glover, ‘The Compliance Costs of the GST to Small Business: Some
Preliminary Results on a Case Study Approach’, in Fisher & Walpole 2005, p. 288 e.v.

29. M. Walpole & C. Evans (eds.), Tax Administration: Safe Harbours and New Horizons,
Birmingham: Fiscal Publications, z.j. [2009], p. 277-401: ‘Part III Complexity and
Compliance Costs Issues.’

30. Zie KPMG report, Administrative Burdens-HMRC Measurement Project, 2006, p. 6.
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aandacht voor de compliance-kosten.31 Een deskundige en goed functio-
nerende belastingdienst levert hier aanzienlijke voordeel op voor belas-
tingplichtigen. Ondeskundige ambtenaren die fouten maken en die weer
moeten herstellen, of ambtenaren met een ‘regel is regel’-houding32 die
niet meedenken over de minst belastende wijze van uitvoering van de
belastingwet verhogen onnodig de compliance-kosten van belastingplichti-
gen. Hetzelfde geldt voor een belastingadministratie die permanent wordt
geplaagd door bezuinigingen en dus onderbezet is.33

Kosten gaan ten laste van de (bruto-)opbrengsten. Kostenoverwegingen
zouden daarom belastingplichtigen kunnen verleiden tot de niet-naleving
van administratieve en andere fiscale verplichtingen – ondanks de moge-
lijke aanwezige bereidheid tot naleving. Dit kostenaspect is het aangrij-
pingspunt voor de economische benadering die ik nu zal behandelen.

5. De economische benadering

Belastingen, als financiële bijdrage aan de schatkist, kunnen als kosten voor
de belastingplichtige worden beschouwd; zeker bedrijven zien belastingen
al gauw als kostenpost. Men zou kunnen stellen dat ‘tax revenue [, a
transfer from individual to government,] serves to reduce the taxpayer’s
purchasing power relative to what it would have been without tax.’34 Een
dergelijke uitspraak miskent echter volledig dat zonder belastingen de
staat niet over de noodzakelijke financiële middelen zou beschikken om
maatschappij en markt te ondersteunen.35 Zonder staat is er überhaupt
geen purchasing power. Hier wordt dus een valse dichotomie tussen staat
en individu gecreëerd; de belastingplichtige wordt opgevat als een ato-
mistisch zelfgenoegzaam individu. Dat zijn mensen niet. Belastingen

31. Zie de kritiek op de werkkostenregeling van M.L. Kawka, ‘De werkkostenregeling:
Klaar voor de start? Af!’, WFR 2010/6881, p. 1433 e.v. en C.W.M. van Ballegooijen &
F.M. Werger, ‘Enkele belangrijke knelpunten in de werkkostenregeling (I)’, WFR 2013/
6992, p. 324 e.v. en deel II, WFR 2013/6993, p. 352 e.v. Er zijn ook kamervragen
daarover gesteld; zie Brief Staatssecretaris van Financiën van 21 maart 2013, nr. DB/
2013/241 M (reactie op vragen naar aanleiding van evaluatie werkkostenregeling; V-N
2013/16.10 (p. 55).

32. Zie over de ervaring van intimidatiegedrag jegens ondernermers: ‘Mijn onbegrijpe-
lijke overheid: Verslag van de Nationale ombudsman over 2012’, Kamerstukken II
2012/13, 33 539, nr. 2, p. 10.

33. Treasury Committee Administration and effectiveness of HMRC 2010–12, p. 8.
34. Shaw, Slemrod & Whiting 2010, p. 1105.
35. Vgl. S. Holmes & C. Sunstein, The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes, New

York/London: Norton, 1999, p. 69: ‘Governments not only have to lay the essential
legislative and administrative foundations for a functioning market economy, they
can also act to make market systems more productive.’ Vgl. M.A. Martinez, The Myth of
the Free Market: The Role of the State in a Capitalist Economy, Sterling: Kumarian Press
2009, p. 175: ‘Economic institutions were built to facilitate cooperation, but they had
their roots in satisfying political and security needs. [T]he very visible hands of
Western governments were behind both economic integration and sustained pros-
perity around the globe.’
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kunnen dus beter als indirecte kosten worden beschouwd die nodig zijn
om te kunnen verdienen of renderen. Naast belastingen zijn er als gezegd
ook compliance-kosten. Wat is de houding van de belastingplichtige te-
genover deze kosten? In welke mate komt hij zijn diverse fiscale verplich-
tingen na, gegeven dat het in het algemeen om serieuze kosten gaat?

Wat lezen we hierover in de ‘Mirrlees Review’, de befaamde evaluatie
van het belastingstelsel van het Verenigd Koninkrijk? In deze evaluatie
overheerst de economische invalshoek. Wat direct opvalt is dat a bout
portant ‘the canonical economic model of tax evasion’ (het deterrence
model) als standaardmodel wordt gepresenteerd.36 Dit model is gebaseerd
op een artikel van Allingham en Sandmo waaraan bepaalde gedragsvoor-
onderstelingen ten grondslag liggen. Het model gaat uit van een nuts-
maximaliserende belastingplichtige die afhankelijk van zijn risico-
preferentie een kansberekening maakt of en hoeveel inkomen hij niet zal
aangeven.37 Zijn door eigenbelang gedreven gedrag wordt dus bepaald
door zijn risico-preferentie en de waarschijnlijkheid van straf en de hoogte
van de straf (boete), zo is hier het uitgangspunt. Niet-naleving van fiscale
plichtenwordt gezien als het gedrag van een gokker; dit is het taxpayer as a
gambler model (TAG model).38 De gok betreft de kosten en waarschijnlijk-
heid van een sanctie waarbij het uitgangspunt van deze calculerende
belastingplichtige ‘negatief’ is: wat zijn de verwachte kosten van het
overtreden van de belastingwet? Wat zijn de opbrengsten van de ontdui-
king afgezet tegen de kosten van het gepakt worden? De gok betreft
immers de niet-naleving. Rechtsregels en de daaruit voortvloeiende ver-
plichtingen worden hier dus gemodelleerd als ‘prijskaartjes die aan be-
paalde gedragingen hangen.’39

In de ‘Mirrlees Review’ lezen we dan dat de overheid zo hoog mogelijke
sancties zal vaststellen om belastingontduiking te voorkomen. Door hoge
kosten aan belastingontduiking te verbinden wordt het gedrag van be-
lastingplichtigen in positieve zin beïnvloed, zo is de gedachte. Door hen
informatie over deze hoge kosten te geven, zullen zij zich conform de
rechtsnorm gaan gedragen.

Kortom, naleving is voor de burger dus een eenvoudige afweging van
kosten en baten. De overheid weet dan welke rekensom de burger maakt
en kan aldus voorspellen of regels zullen worden nageleefd. De overheid

36. Shaw, Slemrod and Whiting, 2010, p. 1115. Enige nuance wordt aangebracht op
p. 1117-1118.

37. Zie M. Allingham & A. Sandmo, ‘Income Tax Evasion: A theoretical Analysis’, Journal of
Public Economics 1 (1972), p. 323-328.

38. F. Cowell, ‘Carrots and Sticks in Enforcement’, in H.J. Aaron & J. Slemrod (eds.), The
Crisis in Tax Administration, Brookings Institution Press: Washington 2004, p. 231 e.v.
Hij wijst er op dat in het model risico aversie is verondersteld bij particulieren en
risico neutraliteit bij bedrijven (p. 247).

39. R. van den Bergh, “Law and economics” of “law without economics”? De toegevoegde
waarde van de rechtseconomie’, in B. Hessel e.a. (red.), Het recht over de schutting. De
rol van de jurist bij interdisciplinair onderzoek, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1997, p. 96.
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dient haar handhavingsbeleid zodanig vorm te geven dat de kosten baten-
analyse van de burger ten faveure van naleving uitvalt.

Deze ideeën steunen op het werk van de econoom Gary S. Becker. Maar
diens uitgangspunten zijn aan kritiek onderhevig. De Nobelprijswinnaar
voor economie breidde het terrein van de economische wetenschap uit
naar aspecten van het menselijk gedrag dat voorheen door andere sociaal-
wetenschappelijke disciplines werd bestudeerd, zoals sociologie, demo-
grafie en criminologie. Het menselijk gedrag zou alleen beter kunnen
worden verklaard als het nut van hun keuzes in economische modellen
zou worden gegoten. Hier speelt de idee van de mens als rationele actor
een cruciale rol. ‘The inviolable assumption of Becker’s thinking is the
principle of rational choice.’ 40 Wat moeten we hiervan denken?

6. ‘Rational actor’ en homo economicus

6.1. De vooronderstellingen

Verklaringsmodellen zijn gebouwd op bepaalde vooronderstellingen. Zo
ook de economische modellen, die vaak een sterk mathematische inslag
kennen.41 Een dergelijk model is een – gestileerde – poging de werkelijk-
heid te begrijpen, zoals Sedlacek terecht benadrukt. ‘Even the most
sophisticated mathematical model is, de facto, a story, a parable, our effort
to (rationally) grasp the world around us.’42 Dat verhaal in de vorm van een
model gaat uiteindelijk over het goede leven (a ‘good life’), voegt hij
daaraan toe. Daarom is de economie, inclusief de modellen waar zij zich
van bedient, een normatieve wetenschap. Hier gaat het dan om de bijdrage
van een economisch model aan het recht. Beter recht draagt bij aan het
mogelijk maken van dat goede leven, zowel van individuele mensen als
hun samenleving. Meer specifiek is hier de vraag in welke mate een
economisch model kan bijdragen aan een beter begrip van rechtshand-
having en aan een betere rechtshandhaving.

Rational choice is een model dat past binnen het (neo-)klassieke
economische denken. Wat zijn de vooronderstellingen die hieraan ten
grondslag liggen? Ik zal ze hier eerst opsommen en ze daarna deels wat
uitvoeriger bespreken. Bij een paar veronderstellingen plaats ik direct een
korte kanttekening. Het is van belang deze vooronderstellingen te onder-
zoeken en te toetsen. Immers, voor wetenschap geldt ‘that not only the
pathways of scientific thought are determined by the presuppositions of

40. E.O. Wilson, Consilience: The Unity of Science, London: Abacus 1998, p. 224.
41. Irving Fisher, een van de grondleggers van de moderne economische wetenschap,

‘considered mathematics an ideal global currency that encourage trade in ideas.’
Daarbij gold zijns inziens: ‘Ideal suppositions are unavoidable in any science’; S. Nasar,
Grand Pursuit: The Story of Economic Genius, London: Fourth Estate 2011, p. 151-152.

42. T. Sedlacek, Economics of Good and Evil: The Quest for Economic Meaning from
Gilgamesh to Wall Street, Oxford: Oxford University Press 2011, p. 6.
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the scientists but their goals are the testing and revisions of old presuppo-
sitions and the creation of new.’ 43

De eerste vooronderstelling is dat voorkeuren (preferenties) van men-
sen betrekking hebben op de uitkomst, dus op de hoeveelheid en kwanti-
teit van goederen die ze bezitten en consumeren – en dus niet op de sociale
processen (sociale interactie) die hun economische mogelijkheden en
kansen bepalen. Hierna, in paragraaf 12, zal blijken dat het belang van
sociale processen, en meer in het bijzonder de interactie tussen belasting-
dienst en belastingplichtige, niet zonder meer terzijde kan worden ge-
schoven.

Dit economische rationele-keuzemodel gaat daarnaast uit van de homo
economicus. Deze domeinspecifieke invulling van het algemene begrip van
een rationele individu is ‘the primary concept of economic anthropo-
logy.’44 In dit mensbeeld wordt voorondersteld dat mensen beslissen op
basis van het verwachte nut, dat wil zeggen dat zij beslissen op grond van
de kosten en baten voor henzelf (het primaat van de eigen opbrengsten),
en daarbij kiezen zij de optie die maximaal resultaat oplevert.45 Zijn
voorkeuren en dus keuzes, zo is de vooronderstelling, worden gestuurd
door de zorg om het eigenbelang en niet het belang van anderen.46 De
mens loopt dus de hele dag rationeel te calculeren wat de kosten en baten
van zijn handelingsalternatieven zijn.47

De beoordeling van die keuzeopties gebeurt op grond van alle informa-
tie die daarover beschikbaar is. Tevens wordt deze rational actor in staat
geacht perfect onzekerheid in te calculeren (verschil in kansen van op-
treden van opties worden perfect verdisconteerd). In zijn huidige beslissin-
gen anticipeert deze mens bovendien volstrekt rationeel op de toekomst,
dat wil zeggen dat hij onzekerheid met betrekking tot lange termijn
gebeurtenissen perfect weet te wegen.

43. G. Bateson, Mind and Nature: A Necessary Unity, London: Fontana 1985, p. 32.
44. Sedlacek 2011, p. 14.
45. Een verruiming van het kostenbegrip is overigens mogelijk, zodat het niet enkel gaat

om een ‘zuiver monetaire calculus’; vgl. Van den Bergh 1997, p. 96.
46. A. Sen, ‘Rational Fools’, Philosophy and Public Affairs 6 (1977) 4, p. 329 betoogt dat het

psychologische (en morele) motief van ‘commitment’ dat menselijk gedrag stuurt
ertoe kan leiden dat een individu’s persoonlijke keuze niet optimaal is bezien vanuit
zijn persoonlijke welvaart. Betrokkenheid kan sterker dus sterker zijn dan de
individuele rationele (welvaarts)preferentie – deze voorkeur wordt dus gerelativeerd.
Deze constatering heeft overigens gevolgen voor een optimale allocatie van publieke
goederen en dus voor belastingheffing (p. 330). Sens artikel analyseert de ‘preselected
assumptions which severely constrain the nature of the [economic] models’ (p. 322).
Sen biedt ‘de aanzet tot een fysiologie, een aanval op de pathologische aspecten van
de economische theorie’; zie M. Februari & M. Drenth, Een pruik van paardenhaar &
Over het lezen van een boek, Amsterdam: Querido 2000, p. 27. De homo economicus
wordt overigens door economen ook wel als een bewuste theoretische fictie ge-
hanteerd (p. 29-31).

47. De ‘homo economicus’ is ook de normatieve grondslag voor een vanuit economisch
perspectief optimale belasting: de talentenbelasting. Zie over deze vrucht van Tin-
bergens denken de bijdrage van Dusarduijn & Wijtvliet aan deze bundel.
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Bovendien worden preferenties statisch opgevat: zij veranderen niet –
terwijl gedragsexperimenten juist laten zien dat persoonlijke voorkeuren
beïnvloed worden door die van andere mensen (social formation of prefe-
rences).48 Deze homo economicus zou dus stabiele voorkeuren hebben
zodat hij zijn voorkeur niet verandert als een van de opties ineens heel
verleidelijk wordt, bijvoorbeeld omdat anderen waar hij zich meer verge-
lijkt die optie kiezen. De overheid kan dus in dit model niet kiezen voor een
strategie van verleiden zoals die in de boven gepresenteerde brede visie op
handhaven past. Ik merk op dat in de praktijk mensen gebeurtenissen
blijken te framen waarbij ze bepaalde informatie naar de voorgrond halen
en andere naar de achtergrond drukken.49 De overheid kan gebruik maken
van framing. Zij kan het gedrag van mensen sturen door hen een bepaald
denkraam aan te reiken door een specifiek taalgebruik.50 Keuzes kunnen
ook worden geframed door procedures en gepresenteerde alternatieven.51

Zo worden ook risico’s (zoals de pakkans) anders gewaardeerd afhankelijk
van de wijze waarop zij worden gepresenteerd.52 Ook lijkt slimme framing
het betalingsgedrag van belastingplichtigen te kunnen verbeteren, zo blijkt
uit een Engels experiment met ondernemingen die een brief ontvingen
over hun betalingachterstand. Het lijkt effectief ‘to point out any gap
between a taxpayer’s belief that ‘businesses should pay their taxes’ and
the fact that their own company currently owes tax.’53

Tot slot wordt voorondersteld dat emoties geen rol spelen. De rationele
mens laat zijn gedrag alleen bepalen door de objectieve kansen van de
verwachte kosten en opbrengsten. De bekende Engelse uitdrukking penny-
wise and pound-foolish suggereert overigens dat de mens niet steeds
overeenkomstig deze premisse rationeel handelt.54 Emoties zijn echter

48. S. Bowles & H. Gintis, ‘Social Preferences, Homo Economicus, and Zoon Politikon’, in
R.E. Goodin & C. Tilly (eds.), The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, Oxford:
Oxford University Press 2008, p. 172-173.

49. G. Rijnja, E. Seydel & J. Zuure, ‘Communiceren vanuit de context: naar effectievere
overheidscommunicatie’, in W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas & H.M. Prast (red.), De
menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag, Amsterdam: Amsterdam
University Press p. 190.

50. Burgers geven bijvoorbeeld geld dat ze volledig vrij kunnen besteden anders uit,
afhankelijk van het etiket dat erop wordt geplakt: ‘loon’, ‘belastingteruggave’, ‘bonus’,
‘kinderbijslag’ of ‘vakantiegeld’; Jonkers 2013, p. 12.

51. Vgl. J. De Coninck, ‘Behavioural Economics and Legal Research’, in M. Van Hoecke
(ed.), Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of
Discipline?, Oxford/Portland: Hart Publishing, 2011, p. 260.

52. Vgl. Cowell 2004, p. 239-240.
53. Framing is precisiewerk. ‘Interestingly, what seems to be less effective is to refer to a

gap between the beliefs of a company itself and the fact that it owes tax’; Cabinet
Office and Behavioural Insights Team, Applying behavioural insights to reduce fraud,
error and debt, 2012, <https://www.gov.uk/government/publications/fraud-error-and-
debt-behavioural-insights-team-paper,> p. 34.

54. Ik ga hier niet op in. Zie echter voor een eerste oriëntatie: E. van Dijk & M. Zeelenberg,
‘De (ir)rationaliteit van de beslisser’, in Tiemeijer, Thomas & Prast (red.) 2009,
p. 38-40. Vgl. Sedlacek 2011, p. 206 [o.v.n. de filosoof David Hume]: ‘(Emotional) !
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ook belangrijke indicatoren van de waarde die we hechten aan mensen en
dingen. Emoties kunnen dus rationale preferenties relativeren.55

6.2. Reductie tot nutsmaximalisatie

Deze gedragsvooronderstellingen omtrent (rationeel handelende) burgers
liggen ten grondslag aan een economische modellering van handhaving,
het TAG-model.56 Maar wat gebeurt er als zij niet juist zijn en zo een te
eenzijdig beeld van het menselijk gedrag presenteren? Een handhavings-
beleid dat gebaseerd is op deze aannames met betrekking belastingplichti-
gen en hun gedrag is dan gedoemd te falen. In het volgende zal ik daarom
op een aantal van deze vooronderstellingen en een aantal verwante
aspecten nader ingaan. Dan zal blijken dat de onderliggende (gedrags)
vooronderstellingen in strijd zijn met de realiteit, zo blijkt uit empirisch
onderzoek. Nu kan men natuurlijk stellen dat het niet om de juistheid van
de vooronderstellingen gaat maar om de juistheid van de voorspellingen
die op basis daarvan worden gedaan.57 Een model is naar zijn aard een
reductie van de werkelijkheid, en de vooronderstellingen die daarbij
worden gehanteerd dragen daaraan bij. Het alternatief is de hele wereld
in een model te incorporeren maar dan resulteert de hele wereld en geen
model. Maar het hoeft geen betoog dat (teveel) onjuiste vooronderstel-
lingen een zodanig gestileerd model opleveren dat de voorspellende
waarde daar serieus onder lijdt. De kritiek vanuit een gedragswetenschap-
pelijke hoek biedt dan ook een aanzet voor een aanvulling van de (neo-
klassieke) economische benadering zodat een ander, meer realistisch,
handhavingsmodel kan worden ontwikkeld. Daarbij kan aansluiting wor-
den gezocht bij behavioral law and economics, dat juist gedragsweten-
schappelijk inzichten wil incorporeren. Doel hiervan is: ‘to explore the
implications of the actual (not hypothesized) human behavior for the
law.’58

! sentiment is stronger than (rational) calculus.’ Gevoelens en emoties sturen
namelijk het menselijk handelen. Rationaliteit is op zichzelf niet voldoende om de
mens te motiveren tot een bepaalde gedrag. De rede kan onze preferenties niet
ordenen. Dat betekent ook een relativering van het nutsdenken.

55. Zie Sen 1977, in voetnoot 45.
56. De idee van calculerende homo economicus ligt ook ten grondslag aan het fiscaal

instrumentalisme, hetgeen ten koste dreigt te gaan van de intrinsieke morele
motivatie van belastingplichtigen; J.L.M. Gribnau & R. Hamers, ‘Tax planning: spel met
regels dat om ethisch houvast vraagt: I Regelgedreven interactie’, WFR 2011/6893,
p. 154-166.

57. A. Pacces & L. Visscher, ‘Law and Economics: Methodology’, in B. van Klink &
S. Taekema (eds.), Law and Method: Interdisciplinary Research into Law, Tübingen:
Mohr Siebeck, 2011, p. 88.

58. C. Jolls, C.R. Sunstein & R. Thaler, ‘A Behavioral Approach to Law and Economics’,
Stanford Law Review, 50 (1998) nr. 5, p. 1476. Zij vervolgen met de vraag: ‘How do "real
people" differ from homo economicus?’
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Terzijde merk ik op dat het veronderstelde streven naar nutsmaxima-
lisering van de homo economicus goed past in het traditionele liberale
mensbeeld. We kunnen dan ook spreken van een ‘liberale’ economische
ethiek: elke mens heeft niet alleen preferenties maar hij heeft ook het
‘recht om op vrije basis zijn preferenties te realiseren.59 Dit vertaalt zich in
het liberaal-individualistische concept van burgerschap. Dit gaat uit van de
calculerende burger wiens gedrag wordt bepaald door de berekening van
de waarde die aan iets wordt gehecht en de kans op succes. De burger heeft
dan ook slechts beperkte plichten en verantwoordelijkheden naar de staat
toe.60 Dat zou dan ook voor zijn fiscale plichten kunnen gelden, die in deze
liberaal-individualistische visie bijvoorbeeld zuiver legalistisch zouden
kunnen worden opgevat.

7. Recht als normatieve aanspraak

7.1. Legitieme rechtshandhaving

De economische benadering die een formule met daarin sancties en pak-
kans hanteert mist nog een belangrijk kenmerk van recht. Een dergelijke
economische bestudering (en normering) van het recht reduceert een
verschijnsel dat de doelen van efficiency en welvaartsmaximalisatie moet
dienen. Dit speelt met name bij de conservatieve tak van de law and
economics movement die ervan overtuigd is dat ‘there exist no consensual
or transcendent values such as equality or fairness that cannot be sub-
sumed under the individual preferences that persons assert in their market
behavior.’61 Daarmee wordt miskend dat het recht een belangrijke morele
dimensie heeft.62 Het (morele) ideaal van rechtvaardigheid dat ten grond-
slag ligt aan het recht betekent overigens ook dat over juridische aan-
spraken niet kan worden geoordeeld enkel ‘on the basis of linguistic
analysis of authoritative texts or deference to existing political preferences
and power relationships.’63

59. L. Bouckaert, ‘Economie, politiek en ethiek’, in J. Verstraeten & B. Pattyn (red.), Ethiek
en politiek. Liber Amicorum Mgr. Guido Maertens, Groot-Bijgaarden: Scoop 1995, p. 324.
Hij stelt overigens preferenties, als subjectieve verlangens, tegenover rechten en
regels die normen ‘uitdrukken die voor iedereen gelden, wat ook de subjectieve
voorkeuren zijn.’ Rechten leggen dus verplichtingen op aan allen terwijl preferenties
dat niet doen.

60. Vgl. F. Schram, Burger en bestuur. Een introductie tot een complexe verhouding, Brussel:
Politeia, 2012, p. 45.

61. [V. Blasi,] ‘Introduction’, in V. Blasi (ed.), ‘Law and Liberalism in the 1980s’, New York:
Columbia University Press, 1991, p. x.

62. Zie de bespreking van rechtseconomische inzichten en hoofdstuk 7 van M.R.T.
Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingheffing gewikt en gewogen, Amers-
foort: Sdu Uitgevers 2009, p. 145 e.v. Hij betoogt terecht dat voor het recht geldt dat er
meer is dan economische beginselen; er dient ook rekening te worden gehouden met
rechtswaarden zoals rechtszekerheid.

63. Blasi 1991, p. xi.
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Door de normatieve dimensie die inherent is aan het recht hebben
bovendien juridische verplichtingen een eigensoortig karakter. Beslissin-
gen omtrent handhaving en nakoming zijn dus niet zonder meer verge-
lijkbaar met andersoortige beslissingen, zoals de keuze tussen een aankoop
van appels of koekjes in een supermarkt. Het recht is een vorm van
machtsuitoefening die aanspraak maakt op erkenning van degenen over
wie macht wordt uitgeoefend. Recht is meer dan een bevel aan (belasting)
onderdanen om zich op een bepaalde manier te gedragen. Een ordening zal
enkel stabiel zijn als het gezag van de fiscale rechtshandhaver wordt
erkend door de belastingplichtigen.64 Recht wil legitiem zijn.

Deze eis van legitimiteit zit ook ingebakken in het concept rechtssub-
jectiviteit (of rechtsbevoegdheid). Het recht kent rechtssubjectiviteit toe
aan mensen en samenwerkingsverbanden. Zij zijn als ‘persoon voor het
recht’ drager van rechten en plichten.65

De categorie van rechtssubjectiviteit is zelf gestoeld op het ideaal van de
morele autonomie van de mens. ‘Underlying the recognition of a human
being as subject of rights is the moral idea of the capable human being, i.e.,
capable of speaking, of acting, of giving an account of him- or herself, of
holding him- or herself responsible for his or her acts.’66 Cruciaal is dus de
erkenning van de mens niet als een automaat die reageert op prikkels,
maar als moreel handelend wezen die recht heeft op respect. Dit geldt ook
voor de rechtsbetrekking tussen inspecteur en belastingplichtige. Fiscale
rechtshandhaving is dan in essentie een interactie tussen twee rechtssub-
jecten. Deze is gestoeld op hun morele autonomie. De uitoefening van
bevoegdheden dient dan in overeenstemming te zijn met normen die deze
autonomie respecteren, dus erkennen. Ook daarom moet het recht dat de
handhaving reguleert legitiem zijn.

In het concept van rechtshandhaving zit dus de behoefte aan erkenning
‘ingebakken’; die is niet te reduceren tot een louter calculeren van sancties
en pakkans.67 Het gaat om een normatieve, een morele betekenis die aan

64. Vgl. P. Ricoeur, ‘The Fundamental Categories in Max Weber’s Sociology’, in P. Ricoeur,
Reflections on the Just, Chicago / London: The University of Chicago Press 2007, p. 137.

65. Zo wordt geabstraheerd van individuele kenmerken van mensen en feitelijk be-
staande ongelijkheden. Het recht creëert op deze manier een artificiële gelijkheid: het
recht behandelt individuen als waren zij gelijk. Vgl. J.L.M. Gribnau, Rechtsbetrekking en
rechtsbeginselen in het belastingrecht. Rechtstheoretische beschouwingen over navorde-
ring, toezegging en fiscale vaststellingsovereenkomst, Deventer: Gouda Quint 1998,
p. 106 e.v.

66. P. Ricoeur, ‘Who is the Subject of Rights’, in P. Ricoeur, The Just, Chicago / London: The
University of Chicago Press 2000, p. 4. Het ideaal van morele autonomie houdt niet
alleen de erkenning van de mens als rechtssubject in, maar ook als een persoon die
een respectvolle bejegening verdient.

67. Burgers als calculerende individuen behandelen lokt overigens calculeren uit. Het
leidt tot een internalisering van calculerend gedrag als norm, dus tot een calculerende
motivatie; J.L.M. Gribnau & R. Hamers, ‘Tax planning: spel met regels dat om ethisch
houvast vraagt: I Regelgedreven interactie’, WFR 2011/6893, p. 154 e.v. (o.v.n. B.S. Frey
& R. Jegen, ‘Motivation Crowding Theory’, Journal of Economic Surveys, Vol. 15 (2001)
No. 5, p. 594-595).
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handelen wordt gegeven. Dat geldt a fortiori ook voor fiscale rechtshand-
having. Ook hier geldt dat machtsuitoefening aan het recht wordt ge-
bonden om deze handhaving te legitimeren. Daarmee vraagt deze
machtsuitoefening impliciet om erkenning, zij wil immers legitiem zijn.
Het handelen van de inspecteur jegens een belastingplichtige dient dus
rechtmatig te zijn waarachter op een meer abstract niveau de erkenning
van de rechtsorde door de belastingplichtige ligt. Dwang of geweld, dus
door het recht genormeerd handelen, volstaat niet in de rechtsstaat zo is de
gedachte. De na te streven erkenning door de belastingplichtige is een
positieve waarde. De burger dient als het ware ‘ja’ te zeggen tegen de
(belasting)rechtsorde. Dat is een andere, normatieve, invalshoek dan de
negatieve economische benadering die enkel geïnteresseerd is in de prijs
van het overtreden van de rechtsnorm. Economisch efficiënt handhaven is
derhalve alleen een doelstelling voor de overheid voor zover dat binnen de
grenzen van het recht geschiedt.

Die erkenning van de rechtsorde dient steeds weer opnieuw te worden
bevestigd en dat betekent dat elk handelen van de belastingdienst recht-
matig moet zijn. Dit handelen moet in overeenstemming zijn met wet en
rechtsbeginselen, zoals de beginselen van behoorlijk bestuur. Primair geldt
daarbij in het belastingrecht dat bevoegdheden op de wet moet steunen
(legaliteitsbeginsel) – zonder dat geen handelen van de fiscus, ook al zou
dat vanuit economisch perspectief efficiënt zijn.

7.2. Legitimiteit en efficiency

In de economische benadering zijn sancties en pakkans op geen enkele
manier verbonden met deze aanspraak van recht op aanvaarding en
erkenning. Dat betekent dat sancties en pakkans geen moreel neutrale
grootheden zijn in een nutsfunctie van rationele actoren die naar believen
geoptimaliseerd kunnen worden om de gewenste compliance te bereiken.
Bepaalde sancties kunnen immers niet legitiem zijn omdat zij strijdig zijn
het proportionaliteitsbeginsel – ook al zouden ze volgens een economisch
model toegepast moeten worden.

In dit economische rationele-keuzemodel lijkt het ook niet uit te maken
om wat voor soort beslissingen en handelingen het gaat. Of het nu
belasting betalen betreft, richting aangeven in het verkeer, of de keuze
voor koffie of thee, de mens calculeert rationeel de kansen en kosten van
zijn keuzeopties en eventuele regelovertreding. Moreel gezien zijn echter
het niet-betalen van belasting en kleine verkeersovertredingen van een
ander kaliber. Belastingen zijn immers een inherent moreel fenomeen. Zij
vormen een financiële bijdrage aan de samenleving, waarbij de feitelijke
verdeling van de lasten over de leden van de samenleving berust op de
claim (aanspraak) dat dit een rechtvaardige distributie is.68

68. J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen. Vertrouwen en legitimiteit in de
praktijk, Den Haag: Boom fiscale uitgevers 2013.
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Deze dubbele aanspraak (als legitiem recht en als rechtvaardige verde-
ling van de lasten – en lusten) miskennen, betekent dat ook de bestrijding
van non-compliance geen onderscheid zou moeten maken tussen verschil-
lende soorten overtredingen. Mogelijk zou zelfs de hoogste opbrengst van
rechtshandhavingsalternatieven bepalend moeten zijn voor een handha-
vingsstrategie. Mochten veel kleine verkeersovertredingen met een stevige
en gemakkelijk te innen boete kunnen wordenbestraft, dan zou daarvoor
moeten worden gekozen. Of bepaalde normen moreel en maatschappelijk
belangrijker zijn dan andere, en dus prioriteit moeten krijgen in de rechts-
handhaving, is dan geen relevante vraag. Daarmee wordt miskend dat
bepaalde normen zwaardere morele lading hebben dan anderen.

Evenzo zou binnen de fiscaliteit de rationele keuze moeten worden
gemaakt voor het zoveel mogelijk opleggen van hoge verzuimboetes
(beschouwd als het prijskaartje voor het niet-nakomen van fiscale ver-
plichtingen). Deze worden geautomatiseerd opgelegd en kennen dus lage
perceptiekosten voor de belastingdienst.69 Bij de andere categorie bestuur-
lijke boetes, vergrijpboetes, speelt namelijk het persoonlijk motief een rol
en het onderzoek daarnaar is vaak tijd- en geldrovend. De kosten-baten-
analyse in het kader van een economisch efficiënte rechtshandhaving zou
dan snel zijn gemaakt. Maar onvrede met een dergelijk boetebeleid kan
leiden tot erosie van legitimiteit van de regels en de belastingdienst.70

Daarom moet steeds zorgvuldig worden nagegaan of ‘doelmatigheid bij de
handhaving opweegt tegen de verliezen aan legitimiteit.’ 71

Uitgangspunt is uiteraard dat rechtshandhaving de norm dient te
bevestigen, ook als dat op basis van een kostenbaten-analyse niet aange-
wezen is. Recht dat niet wordt gehandhaafd boet in aan gezag en ver-
trouwen.72 Het niet handhaven van normen leidt tot legitimiteitsverlies;
dit is het aspect van de normatieve aanspraak van het recht, dat niet te
reduceren valt tot een kostenbaten-analyse. Daarbij zij opgemerkt dat
legitimiteitsverlies kan leiden tot een verminderde compliance. Een ver-
minderde compliance leidt overigens tot een moeizamere en duurdere
rechtshandhaving.73

69. Zij het dat een beroep van de belastingplichtige bij de rechter op het proportionali-
teitsbeginsel regelmatig slaagt.

70. Er vallen een drietal dimensies van legitimiteit, als normatieve reden (motief) tot
naleving, te onderscheiden: draagvlak voor de regels zelf, draagvlak voor de achter-
liggende doelstellingen van regels en gezag van de overheid; vgl. Van Erp 2005 p. 24.
Zie ook Gribnau 2013.

71. Vgl. WRR 1988, p. 20.
72. Vgl. L.P. Feld & B.S. Frey, ‘Trust Breeds Trust: How Taxpayers Are Treated’, Economics of

Governance, 3 (2002) nr. 2, p. 87-99.
73. Belastingplichtigen zijn zeer ontevreden over de verhouding tussen de hoogte van

boetes in relatie tot de begane fout; Belastingdienst, Fiscale monitor 2011: Hoofdlijnen,
2012, p. 17-18, < www.Belastingdienst.nl;> geraadpleegd 16 april 2012. Zie ook ‘Mijn
onbegrijpelijke overheid: Verslag van de Nationale ombudsman over 2012’, Kamer-
stukken II 2012/13, 33 539, nr. 2, p. 20.
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8. Beperkte rationaliteit

8.1. Ondernemingen en eigenbelang

De economische wetenschap wordt wel de pretentie verweten dat op basis
van de rational actor-premisse modelmatig nauwkeurige voorspellingen
kunnen worden gedaan. Maar die voorspellingen zijn vaak zwak verankerd
in de empirie ‘typically the predictions arise from the commonsense
intuitions of the modeller, that is, from folk psychology, and following a
series of formal analytical steps confirm commonsense.’74 Maar intuïties
moeten in de wetenschap juist getoetst worden aan de hand van empi-
rische gegevens. En dat doen economische modellen traditioneel te weinig.
‘Seldom are their conclusions tested to any depth with quantitative data.’75

Dit geldt ook voor de veronderstelde rationaliteit van degenen die be-
slissen over het naleven of niet van plichten en regelconform handelen.

In het economische model kiest de rationele actorop basis van een
afweging van kosten en baten de optie die voor hemzelf maximaal
resultaat oplevert, zo is de vooronderstelling. Bij de beoordeling van die
keuzeopties wordt alle beschikbare informatie betrokken. Laten we eens
kijken naar een groep belastingplichtigen waarvan we intuïtief uit gaan dat
zij rationeel handelen: ondernemingen. Zij zien rechtsregels, belastingen
en fiscale verplichtingen als een kostenpost, zo stelt de rationele keuze-
benadering. Bedrijven zouden dan regels overtreden, verplichtingen niet
nakomen omdat dit een kostenbesparing oplevert. Tegenover de boven al
genoemde compliance (nalevings)kosten staan baten. Deze baten van
naleving zijn het niet maken van de kosten die aan een overtreding
verbonden zijn, maar kunnen ook het verwerven, behouden of verbeteren
van een imago (zowel extern, het publieke imago, als intern) zijn.

Van belang is hier dat ‘de kosten en baten van regelnaleving verschillen
per bedrijfstak.’76 Belastingplichtigen dienen belasting te betalen en hun
administratieve verplichtingen na te komen. Naast de eigen verplichtingen
rusten op ondernemingen ook herendiensten. Deze kunnen per branche
verschillen. Banken en verzekeringsmaatschappijen verstrekken bijvoor-
beeld aanzienlijke hoeveelheden informatie aan de Belastingdienst over
bankrekeningen en beleggingen van hun klanten.

Ondernemingen lijken op het eerste gezicht eerder te voldoen aan het
beeld van de zuiver calculerende actor dan individuen. De kosten en baten –

bepaald vanuit het perspectief van het bedrijf – kunnen inderdaad een
rol spelen bij het al dan niet nakomen van verplichtingen door een bedrijf.
Maar winstmaximalisatie als motief voor regelovertreding is niet vanzelf-
sprekend. Het bedrijfsbelang of morele opvattingen kunnen een dergelijke
rationele winstmaximalisatie verhinderen. Uit onderzoek blijkt dat

74. E.O. Wilson, Consilience: The Unity of Science, London: Abacus 1998, p. 224.
75. Wilson 1998, p. 224.
76. Huisman 2005, p. 34.
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regelnalevers bovendien oog voor de kosten en baten op de lange termijn
lijken te hebben, regelovertreders hebben dat minder. Daarbij is de bedrijfs-
economische situatie van het bedrijf van belang – denk aan de situatie dat
een bedrijf niet over de financiële middelen beschikt voor regelnaleving.77

Maar het is ook mogelijk dat niet-naleving niet zozeer het gevolg is van een
rationele keuze, maar juist van het ontbreken daarvan. De oorzaak daarvan
kunnen ‘organisatorische tekortkomingen’ zijn.78

8.2. Cognitieve aspecten van naleving

Meer in het algemeen blijkt uit empirisch onderzoek dat de rationaliteit
van de onderneming in dit opzicht niet onomstreden is. De rationaliteit van
de kosten-batenanalyses van ondernemingen met betrekking tot naleving
en overtreding van het recht wordt sterk beperkt door ‘onvolledige
informatie, en communicatie, tijdnood, inconsequente beoordelingcriteria
en persoonlijke voorkeuren.’79 In dit verband wordt wel gesproken van de
‘incompetente onderneming’: ondernemingen zijn nauwelijks in staat de
kosten en baten van een wetsovertreding te berekenen. Mogelijk kan dit
gegeven ook naar de fiscaliteit worden vertaald. Dat zou betekenen dat
ondernemingen slechts een idee hebben van hun fiscale compliance-
kosten.80 Een onderneming kan ‘incompetent’ zijn vanwege allerlei feil-
baarheden en tekortkomingen waardoor de onderneming soms niet in
staat is de wet na te leven. Men kent de wet niet, of men kent de wet wel
maar weet niet hoe men deze moet naleven, of men weet wel hoe men de
wet moet naleven, maar mist hiertoe de middelen. Dit gebrek aan des-
kundigheid binnen de onderneming is te beschouwen als een gebrek aan
professionaliteit.81 Hierbij past de kanttekening dat door de almaar uit-
dijende belastingwetgeving, beleidsbesluiten en rechtspraak de complexi-
teit van het belastingrecht zodanig is dat de naleving van de fiscale normen
steeds meer gespecialiseerde deskundigheid vereist. De compliance-kosten
stijgen overigens dienovereenkomstig.

Hier zien we dat cognitieve aspecten bij naleving van belang zijn.
Normadressaten dienen immers de geldende rechtsnormen te kennenwillen

77. W. Huisman, Tussen winst en moraal, Achtergronden van regelnaleving en regelovertre-
ding door ondernemingen, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2001, p. 165. Hij laat
aan de hand van de ‘strain-theorie’ zien dat er wel een onderscheid moet worden
gemaakt ‘tussen winstmaximalisatie en verliesminimalisatie als economisch motief
voor regelovertreding.

78. Huisman 2005, p. 35.
79. W. Huisman, 2001, p. 154. Huisman 2005, p. 42 wijst er overigens op dat klachten over

de hoeveelheid voorschriften, de gedetailleerdheid en het eenzijdig opgelegde ka-
rakter vooral de klassieke vormen van regulering betreffen ‘waarbij de normen door
de overheid eenzijdig worden opgelegd.’ Invloed op de invulling en toepassing van de
regels in concreto, zoals dat bij horizontaal toezicht het geval is, zou hier verlichtend
kunnen werken.

80. Eelco van der Enden wees mij op dit punt, waarvoor dank.
81. Huisman 2001, p. 188.
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zij die kunnen naleven. Door gebrek aan gespecialiseerde deskundigheid
veroorzaakte onbewuste en ongewilde regelovertredingen vormen met
name bij minder professionele groepen belastingplichtigen (bijvoorbeeld
kleine bedrijfjes) een risicofactor. Publiciteit en voorlichting door de Be-
lastingdienst en intermediairs (financiële dienstverleners) is daarom cruciaal
om de kennis bij belastingplichtigen op peil te brengen en houden.82 Het
cognitieve aspect betreft niet alleen kennis van het geldende recht; met die
kennis moet immers ook iets gedaan worden. Het gaat daarom ook om de
wijze waarop regelgeving in de dagelijkse praktijk en context van organisa-
ties worden geïnterpreteerd en toegepast.83 Van belang is dan hoe de fiscale
verplichtingen binnen een bedrijf worden geherformuleerd en uitgewerkt.
De vraag is ook op welke manier intern de relevante fiscale kennis wordt
verspreid en controle wordt uitgeoefend op de toepassing daarvan.

9. Subjectieve inschattingen

Het rationeel handelende individu wordt in staat geacht perfect onzeker-
heid in te schatten. Dat zou dus ook gelden voor beslissingen van be-
lastingplichtigen omtrent naleving van rechtsnormen en nakoming van
rechtsplichten. Maar er is een spanning tussen de objectieve waarschijn-
lijkheid van een gebeurtenis en de subjectieve perceptie van mensen
daarvan. Mensen hebben namelijk moeite met waarschijnlijkheid: het
objectiveren en kwantificeren van kansen gaat ze vaak niet goed af.
Imperfecte, subjectieve inschattingen van onzekerheid zijn uiteraard van
invloed op de beslissingen die mensen op basis daarvan nemen. Sub-
jectieve inschattingen van onzekerheid komen om een aantal redenen niet
overeen met de objectieve bepalingen van onzekerheid. Het loont de
moeite om iets uitgebreider hierop in te gaan.

Mensen zijn vaak overmatig optimistisch in hun inschattingen.84 Dat
blijkt bijvoorbeeld uit het bekende gegeven dat de meeste automobilisten
denken dat ze bovengemiddeld goed autorijden. Een dergelijk optimisme
geeft een prettig gevoel, maar beïnvloedt uiteraard de beslissingen van
mensen.

Mensen zijn niet alleen onrealistisch optimistisch, ze gebruiken ook
bepaalde vuistregels bij kansschattingen. Kahneman, Nobelprijswinnaar
voor economie 2002 en Tversky hebben laten zien dat mensen mentale
vuistregels gebruiken, ook wel heuristieken genoemd. Deze werken in het
algemeen goed, maar ze kunnen ook problematisch zijn, omdat ze tot

82. Hierna zal blijken dat dit ook in het kader van de ‘procedurele rechtvaardigheid’ van
belang is (zie paragraaf 12).

83. Vgl. Van Erp 2005, p. 16-17: ‘In die context zijn niet zozeer de formele regels, maar
sociale regels van toepassing die mensen binnen organisaties voor hun interacties
hanteren, en die in meer of mindere mate kunnen afwijken van het wettelijke kader.’

84. Van Dijk & Zeelenberg 2009, p. 33.
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vergissingen leiden (biases).85 Wat is dat, een heuristiek? Het is in essentie
een ‘verfijnde, gerichte procedure waarmee het scala van mogelijke op-
lossingen voor een probleem of een aantal mogelijke antwoorden op een
vraag kan worden gereduceerd.’86 Een voorbeeld is de beschikbaarheids-
heuristiek: mensen laten zich bij hun inschatting van een kans op een
bepaalde gebeurtenis vaak leiden door het gemak waarmee ze een situatie
kunnen oproepen die lijkt op de situatie waarover ze een beslissing willen
nemen. Het gemak waarmee mensen een recent voorbeeld voor de geest
kunnen halen, beïnvloedt de inschatting van de kans; die wordt dan hoger
geschat. Hun waarschijnlijkheidsoordeel wordt zo door een subjectieve
factor beïnvloed.87 Denk aan de inschatting van de kans op een controle
door de belastingdienst. Die zal hoger worden ingeschat als men zich een
recente controle herinnert, bijvoorbeeld een boekenonderzoek bij zichzelf
of een collega-ondernemer. Als belastingplichtigen zich niet zo gemakke-
lijk een controle kunnen herinneren, zullen zij de kans daarop waarschijn-
lijk onderschatten. Interessant is dat de media hierbij een rol kunnen
spelen. Als de media immers berichten over controles door de belasting-
dienst of speciale acties, zoals (destijds) actie Schuimkraag, actie Goudtand,
of meer recent de KBLux-affaire, maar ook een FIOD-ECD inval, komt de
mogelijkheid van een controle scherper ‘op het netvlies’ te staan. Dat
beïnvloedt de inschatting van een kans op een controle.88

Maar niet alleen de subjectieve, vertekende, inschatting van onzeker-
heid is hier van belang. Ook de risico-voorkeur (preferentie) heeft grote
invloed op de wijze waarop mensen omgaan met onzekerheid. De meeste
mensen hebben een grote voorkeur voor zekerheid. Daardoor laten zij
keuzeopties waarvan de kosten en opbrengsten zeker zijn veel zwaarder
meewegen dan kosten en opbrengsten waarover zij onzeker zijn. Dit

85. D. Kahneman & A. Tversky [1974], ‘Judgement Under Uncertainty: Heuristics and
Biases’, in D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, London: Allen Lane 2011, p. 419 e.v.

86. A.S. Reber, Woordenboek van de psychologie. Termen, theorieën en verschijnselen,
Amsterdam: Bert Bakker 2010, p. 276. Kahneman, 2011, p. 98 geeft een ‘technische’
definitie van heuristiek: ‘A simple procedure that helps find adequate, though often
imperfect, answers to difficult questions.’

87. Kahneman 2011, p. 129 e.v. Dergelijke cognitive biases kunnen ook buiten de fiscale
rechtshandhaving van belang zijn. E.J. McCaffery, ‘Cognitive theory and tax’, in C.R.
Sunstein (ed.), Behavioral Law and Economics, Cambridge: Cambridge University Press
2000, p. 399 betoogt dat ‘cognitive biases can help explain major structural features of
our existing tax system that are otherwise difficult to understand, and that they must
be taken into account in developing any general and normative theory of tax.’

88. Vgl. Van Dijk & Zeelenberg, 2009, p. 33. Zij noemen nog twee andere vuistregels die
vertekening kunnen veroorzaken. De representativiteitsheuristiek, mensen laten zich
bij hun kansschattingen leiden door de mate waarin een situatie lijkt op –

representatief is voor – een situatie waar zij eerdere kennis over hebben, en de
ankeringsheuristiek, mensen maken vaak een initiële inschatting die vervolgens
aangepast wordt (dus een proces van ‘ankering-en-aanpassing’).
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onevenredig zwaarder laten meewegen wordt wel het ‘zekerheidseffect’
genoemd.89

Met betrekking tot beslissingen van belastingplichtigen omtrent nale-
ving is dan ook hun subjectieve perceptie van belang – die overigens vaak
een misperceptie is. Het gaat niet om de objectieve waarschijnlijkheid van
ontdekking en de zwaarte en hoogte van sanctieboetes.90 Het klassieke
economische model miskent dit.’91

10. Eigenbelang

Een volgende, essentiële vooronderstelling is dat de voorkeuren en dus de
keuzes van de rationele beslisser worden gestuurd door het nastreven van
het eigenbelang. Dat is op het eerste gezicht al een boude vooronderstel-
ling omdat een eeuwenoud verschijnsel als liefdadigheid dan krampachtig
moet worden gereduceerd tot de behartiging van eigenbelang (bijvoor-
beeld de zorg om het eigen zielenheil; een goed gevoel etc.?). Dit reduc-
tionisme laat al zien dat het de moeite loont om iets meer te zeggen over
de veronderstelde (exclusieve) motivatie van eigenbelang. Een illustratie
van de onjuiste presumptie van eigenbelang is de preferentie die men
strong reciprocity noemt als verklaring van gedrag van individuen. Empi-
risch onderzoek bevestigt dat de aanwezigheid van maatschappelijke
samenwerking om de sociale orde te handhaven en van collectief handelen
om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Mensen zijn gepredisponeerd
tot coöperatief gedrag. Zij internaliseren wederkerigheidsnormen. Zij heb-
ben de neiging (preference) zich te houden aan de normen van samen-
werking (en deze te handhaven), ook als de kosten daarvan niet worden
vergoed. Ze zijn bereid de uitvreters te straffen – ook als ze daar zelf nadeel
van ondervinden. Hun gedrag heeft ‘a motivational basis in strong reci-
procity and not simply long-term material self-interest.’92 De meeste
mensen willen in deze zin rechtvaardig zijn. Ze zullen verontwaardigd
zijn als anderen denken dat ze dat niet zijn. Tegelijkertijd verwachten ze
ook van anderen dat ze rechtvaardig zijn; zijn deze anderen (zelfzuchtigen)
dat niet dan zijn ze bereid hen te straffen. Dit is een inzicht dat van belang is

89. Kahneman 2011, p. 311-314. Uitvoerig over deze ‘prospect theory’ die is gebaseerd op
subjectieve inschattingen en aversie van verlies (in plaats van risico aversie) E.
Kirchler, The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge: Cambridge University
Press 2007, p. 132 e.v. Maar hoewel ‘prospect theory has received considerable
support in tax research, several studies suggest limited validity’ (p. 146).

90. J. Shaw, J. Slemrod and J. Whiting, ‘Administration and Compliance’, in Dimensions of
Tax Design: The Mirrlees Review, Institute for Fiscal Studies (IFS) ed., Oxford: Oxford
University Press 2010, p. 1115.

91. Vgl. F. Cowell, ‘Carrots and Sticks in Enforcement’, in H.J. Aaron & J. Slemrod, The Crisis
in Tax Administration, Washington: Brookings Institution Press 2004, p. 250: ‘One of
the main reasons for the failure of the TAG model is a popular misperception of the
probability of audit.’

92. Bowles & Gintis 2008, p. 176.
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voor compliancevraagstukken in het belastingrecht. Deze empirische bevin-
ding moet namelijk gevolgen hebben voor de fiscale handhavingsinspan-
ningen van de belastingdienst. Enkel rationeel calculeren en enkel
handhaven als dat op grond van een kostenbaten-analyse geïndiceerd is,
volstaat niet. Handhaving enkel daar waar een maximaal nut (dus (netto-)
opbrengst) wordt verwacht, dus de hoogste opbrengst tegenover de laagste
perceptiekosten, strijdt met het rechtvaardigheidsgevoel van belastingplich-
tigen (en kan nadelige gevolgen hebben voor hun compliance; zie paragraaf
12) De belastingdienst zal in voldoende mate compliance bij free riders
moeten afdwingen ook als dat wellicht op basis van een kostenbaten-analyse
niet direct prioriteit zou verdienen. Dat volgt op zich al uit de (rechtsstate-
lijke) eis dat het recht tot gelding moet komen. Deze rechtshandhaving moet
ook voldoende zichtbaar zijn. Zichtbare handhaving ‘bevestigt’ zo de norm –

ook voor de goedwillende belastingbetalers.93 Daar is de integriteit van de
norm en het rechtvaardigheidsgevoel mee gediend.

Experimenteel economisch onderzoek laat dan ook aanzienlijke afwij-
kingen zien van de voorspellingen die zijn gebaseerd op het gebruikelijke
homo economicus model.94 Honderden experimenten in tal van landen
laten zien dat mensen in aanvulling op hun materiële resultaat sociale
voorkeuren hebben: ‘they care about fairness en reciprocity’,95 are willing
to change the distribution of material outcomes among others at a personal
cost to themselves’. Bovendien zijn mensen bereid diegenen te belonen
‘who act in a pro-social manner while punishing those who do not, even
when these actions are costly.’ De sociale wetenschapper Tilly concludeert
na een bespreking van dit soort onderzoeksresultaten: ‘Over a wide range
of populations, and perhaps over humanity, people care not merely about
self-interest but also about justice.’96

Boven zagen we dat recht een morele lading heeft, het is gericht op het
realiseren van rechtvaardigheid in een samenleving. Hier zien we dat dit
streven naar rechtvaardigheid tegemoet komt aan een reële behoefte van
mensen. Zij willen immers hun persoonlijke en maatschappelijke leven
niet reduceren tot het nastreven van eigenbelang. Daarmee is uiteraard
niet gezegd dat de motivatie van eigenbelang niet belangrijk voor het
menselijk handelen is, maar het eigenbelang heeft beslist niet het laatste
woord.

93. Volgens T.P.M. Schmit, ‘Corporate governance in de fiscaliteit’, in P. Essers e.a. (red.),
Met recht. Liber Amicorum Theo Raaijmakers, Deventer: Kluwer 2009, ‘heeft de
onderneming recht op controle en daarmee de bevestiging dat zij het goed doet.’

94. Henrich geciteerd in C. Tilly, Credit and Blame, Princeton: Princeton University Press
2008, p. 51. Interessant is nog de bevinding dat ‘general public payoffs to cooperation
within the population promoted higher levels of altruism.’

95. Wederkerigheid is dus ook van belang in de fiscale rechtsbetrekking, ondanks dat
deze (juridisch) asymmetrisch van aard is, vanwege de ongelijke verdeling van
bevoegdheden, rechten en plichten (vgl. paragraaf 4).

96. Tilly 2008, p. 53. Hierna, in paragraaf 12, zal blijken dat onder ‘justice’ ook procedu-
rele rechtvaardigheid moet worden begrepen.
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11. Mensen zijn prosociaal

11.1. Niet enkel eigenbelang

Rechtshandhaving dient niet enkel de norm te bevestigen, ook als dat op
basis van een kostenbaten-analyse niet aangewezen is (paragraaf 7.2). Het
recht en het rechtvaardigheidsgevoel van mensen vragen immers dat free
riders worden gecorrigeerd. Maar de belastingdienst dient zich ook te
realiseren dat de meeste belastingplichtigen een positieve instelling ten
aanzien van belastingen hebben.

Aan de ene kant van het spectrum zijn er dus de belastingplichtigen die
bereid zijn tot naleving van de fiscale normen en nakoming van hun
verplichtingen, aan de andere kant zijn er de free riders. Een louter
economische benadering doet geen recht aan dit verschil in gedrag en
motivatie. In dit model is immers geen ruimte te differentiëren naar de
bereidheid van burgers tot naleving van hun fiscale verplichtingen omdat
zij geacht worden altijd te streven naar minimalisering van hun fiscale
verplichtingen. Compliance wordt zo negatief benaderd. Het enige dat voor
de belastingplichtigen zou tellen, is de waarschijnlijkheid van de ontdek-
king van non-compliance en de kans op een sanctie (waarbij de hoogte van
mogelijke boete ook een rol speelt). De vraag is of dat nu echt de enige
redenen zijn waarom burgers aan hun fiscale verplichtingen voldoen.

Nu volstaat in het algemeen het zetten van een paar stappen in de wereld
om te zien dat mensen inderdaad door eigenbelang gedreven gedrag
vertonen. Maar het is niet zo dat iedereen zich altijd en alleen door eigen-
belang laat leiden. Mensen zijn in bepaalde mate prosociaal in hun gedrag,
zelfs jegens volslagen vreemden (ze helpen bijvoorbeeld een onbekende bij
autopech97).98 Schreef Adam Smith niet al: ‘How selfish soever man may be
supposed, there is evidently some principles in his nature, which interest
him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him,
though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it.’99 Het
streven naar eigenbelang mag dus zeker niet worden verabsoluteerd. Uit
empirisch onderzoek blijkt overigens dat mensen denken dat zij en andere
mensen sterker door eigenbelang gemotiveerd zijn dan dat in werkelijkheid
het geval is (the myth of self-interest).

97. Hier is het wederkerigheidsbeginsel de grondslag voor (morele) verplichtingen;
M. Sandel, Justice: What’s the Right Thing to Do?, New York: Farrar Straus and Giroux
2009, p. 144 e.v. Vgl. J.L.M. Gribnau, ‘Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid
voor de integriteit van het belastingrecht’, in Belastingen en ethiek, Preadviezen en
bespreking preadviezen, Geschriften Vereniging voor Belastingwetenschap no. 243,
Deventer: Kluwer 2011, paragraaf 1.2

98. J. Potters & H. Prast, ‘Gedragseconomie in de praktijk’, in Tiemeijer, Thomas & Prast
(red.) 2009, p. 54 e.v. De omgeving is vaak wel belangrijk, anderen dienen ook bereid
te zijn zich sociaal te gedragen, men wil geen ‘gekke henkie’ zijn (zie paragraaf 12).

99. A. Smith, The Theory of Moral Sentiments[1759], Indianapolis: Liberty Fund 1976, I.i.1,
p. 9.
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Prosociaal gedrag en het streven naar eigenbelang treft men dus in
wisselende mate aan. Mensen verschillen daarnaast in de mate waarin zij
zich willen inspannen voor een groep, organisatie of gemeenschap waartoe
zij behoren. Iedereen herkent dit beeld. De een staat altijd voorop als er
iemand moet worden geholpen of een vervelend karwei voor de groep
moet worden gedaan. Er zijn er ook die zich nooit als vrijwilliger daarvoor
melden. En er zijn er die zich zoveel mogelijk drukken.100 Omdat mensen
vaak aanzienlijke ruimte hebben bij het bepalen van de omvang en de
intensiteit van hun sociale inspanning, is het van belang te weten welke
motivaties, welke drijfveren, daarbij een rol spelen. Sociale wetenschap-
pers erkennen dat mensenworden gedreven doormixed motivations in hun
sociale interactie. Hieronder vallen zowel de drijfveer van het instrumen-
tele eigenbelang, de korte termijn winst en verlies berekening, als de
motivatie om samen te werken. ‘So to some extent people are motivated
to cooperate, and to some extent to act out of personal self-interest.’101

Mensen zijn dus zelden puur idealistisch of puur egoïstisch in hun drijfveren.
Indien deze intrinsieke motivatie tekort schiet kan die worden aangevuld
met extrinsieke motivatie (regels, wetten, financiële prikkels, e.d.).102

Deze mix van motivatie moet gevolgen hebben voor het onderzoek naar
handhaving en compliance. Een analyse van fiscale rechtshandhaving en
compliance die enkel uitgaat van een door eigenbelang gemotiveerde
belastingplichtige is te beperkt.103

11.2. Intrinsieke motivatie en legitimiteit

Belangrijk, zo betoogt de sociaal-psycholoog Tyler, is te zien dat intrinsieke
motivaties voortkomen uit houdingen en waarden, ‘such as feelings about
the legitimacy of group authorities or about commitment to the group.’104

Houdingen en waarden geven mensen persoonlijke redenen om samen te
werken (acting cooperatively). Dit geldt juist niet voor extrinsieke redenen
zoals de mogelijkheid een voordeeltje te behalen of het risico gestraft
(beboet) te worden. Dit wil niet zeggen dat het materiële eigenbelang van
mensen niet in het geding is als ze beslissen om al dan niet samen te
werken, maar het moet sterk worden gerelativeerd.105

Veel mensen hebben dan ook een morele drempel ten aanzien van het
overtreden van regels; dat geldt ook voor ondernemingen. Zij willen niet

100. T.R. Tyler, Why People Cooperate: The Role of Social Motivations, Princeton: Princeton
University Press 2011, p. 19.

101. Tyler 2011, p. 20. Zie uitvoerig: Van Steenbergen 2013, § 6.3 e.v.
102. Potters & Prast 2009, p. 57.
103. M. Wenzel, ‘Tax Compliance and the Psychology of Justice: Mapping the Field’, in

Braithwaite (ed.) 2003, p. 42.
104. Tyler 2011, p. 26.
105. ‘However, people are not deciding whether to cooperate by looking for a direct

linkage between their cooperation and their material self-interest’; Tyler 2011, p. 26.
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(enkel) winst maken tot elke prijs.106 Normen en waarden zijn daarbij
belangrijke elementen van de bedrijfscultuur die invloed hebben op de
normatieve opvattingen over regelnaleving. De bedrijfscultuur kan zo de
morele motivatie bieden om regels na te leven (of juist te overtreden).107

Morele opvattingen zijn een sterke stimulans tot regelnaleving.108

Dit is een belangrijk gegeven voor het vraagstuk fiscale rechtshand-
having. De meeste belastingplichtigen zijn dus prosociaal in hun houding
jegens belastingen; ze hebben oog voor het algemene belang, het grote(re)
belang dan hun eigenbelang.109 Fiscale rechtshandhaving zal daarom niet
enkel gericht moeten zijn op niet-naleving. Het doel zal – in de brede visie
op fiscale rechtshandhaving – ook positief moeten zijn, namelijk gedrags-
beïnvloeding ter bevordering van de compliance. Handhaving kan dus niet
enkel uitgaan van een door eigen belag gemotiverede belastingplichtige.110

Daarbij zou ook het aanknopen bij de intrinsieke motivatie van belasting-
plichtigen een belangrijk uitgangspunt moeten zijn. Enerzijds kan deze
intrinsieke motivatie worden versterkt door legitiem handelen van de
belastingdienst. De Belastingdienst dient daarom permanent te trachten
gezag te verwerven zodat zijn legitimiteit wordt bevorderd. Anderzijds zou
de belastingdienst in zijn handhavingsstrategie rekening moeten houden
met de uiteenlopende (mixen van) morele motivaties bij verschillende
groepen belastingplichtigen. Daarbij zal ook – realistisch - rekening moe-
ten worden gehouden met de aanwezige motivatie van het eigenbelang in
de vorm van een korte termijn kosten baten-analyse.

De intrinsieke motivatie zal dan voor zover die overheerst wordt door
het eigenbelang, zonodig ‘gecorrigeerd’ moeten worden door een extrin-
sieke motivatie, bijvoorbeeld in de vorm van de mogelijkheid van het
verkrijgen van een beloning of het geconfronteerd worden met sancties. De
intrinsieke motivatie tot samenwerken is dus van groot belang voor de
bereidheid om fiscale verplichtingen na te komen en dient daarom ge-
koesterd te worden.

12. Conditioneel coöperatieve instelling

Toch betekent het gegeven van prosociaal gedrag geen onvoorwaardelijke
bereidheid tot samenwerking; er is een relatie met het – gepercipieerde –

gedrag van anderen. Theorieën over prosociaal gedrag onderzoeken fiscaal
handelen niet geïsoleerd maar in de sociale context waarin compliance
plaatsvindt. Sociaal gedrag, sociale samenwerking is immers een kwestie
van samen iets doen. Het gedrag van andere belastingplichtigen kan dan

106. Huisman 2001, p. 155.
107. Huisman 2005, p. 38-39. Hij wijst hier op het belang van norminternalisatie binnen

het bedrijf.
108. Huisman 2001, p. 260.
109. Gribnau 2013, p. 97 e.v.
110. Vgl. K. Hobson, ‘Championing the Compliance Model: From Common Sense to

Common Action’, in Braithwaite (ed.) 2003, p. 131 e.v.
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van belang zijn. Het gaat namelijk om sociale samenwerking waarbij op
ieder bepaalde fiscale plichten rusten. ‘Taxpayers may be willing to pay
their taxes conditionally, depending on the pro-social behavior of other
taxpayers.’111 Het gaat dus om voorwaardelijk prosociaal fiscaal gedrag.
Hier biedt een descriptieve, empirische psychologische benadering een
belangrijke aanvulling op het (neo-)klassieke economische omdat die niet
uitgaat van een geïsoleerde rationele beslisser maar van ‘een sociaal
individu dat zich rekenschap geeft van zijn/haar relaties met anderen.’112

Empirisch onderzoek naar belastingmoraal geeft sterke aanwijzingen
voor de conditioneel coöperatieve aard van gedrag. Belastingplichtigen
rapporteren een zeer sterk positief verband tussen hun eigen fiscaal gedrag
en hun verwachtingen omtrent het gedrag van anderen. Als iemand denkt
dat veel anderen belasting ontduiken, dus hun fiscale verplichtingen niet
nakomen, dan is de kans dat deze persoon dat zelf doet een stuk groter.113

Belastingbetalers verwachten dan ook van elkaar dat zij hun fiscale verplich-
tingen nakomen en dat naleving daarvan zonodig wordt afgedwongen.
Corrigeren is dus niet alleen vereist op grond van het recht en het recht-
vaardigheidsgevoel (zie paragraaf 10), maar ook omwille van de compliance.

Het gedrag van belastingplichtigen wordt bepaald door zijn verwach-
tingen. Uit onderzoek blijkt dat belastingontduikers vaak te negatief
denken over de belastingmoraal van anderen. ‘An individual taxpayer is
influenced strongly by his perception of the behavior of other taxpayers. If
taxpayers believe tax evasion to be common, tax morale decreases.’114 Als
zij daarna (naar waarheid) worden geïnformeerd dat minder mensen de
belastingen ontduiken dan zij denken, claimen ze vervolgens significant
minder aftrekposten dan een controlegroep die niet is geïnformeerd over
het feitelijke gedrag van anderen.115 Dit geeft aan dat verwachtingen
omtrent het prosociale gedrag van anderen een direct effect hebben op
ons eigen gedrag.116

Hier speelt wederkerigheid dus een belangrijke rol. Het gaat om een
conditionele bereidheid tot samenwerken, dus fiscale verplichtingen na te
komen. Zij berust immers op een waargenomen coöperatief gedrag van

111. B.S. Frey & B. Torgler, ‘Tax Morale and Conditional Cooperation’, Journal of Comparative
Economics 35 (2007) 136–159, p. 137.

112. D. Hessing & H. Elffers, ‘Een belasting voor de rechtseconomie? Een blik op twintig
jaar onderzoek naar belastingontduiking’, in K. Raes & H. Willekens (red.), Economi-
sche verklaringen van het recht, ’s-Gravenhage: VUGA 1994, p. 99.

113. Potters & Prast 2009, p. 56. Een mogelijk probleem met dit soort onderzoek is, zo
merken ze op, dat de causaliteitsrelatie niet scherp is.

114. Frey & Torgler 2007, p. 153; ‘Alternatively, if they believe others to be honest, tax
morale increases.’

115. Een ander voorbeeld is te vinden in Cabinet Office and Behavioural Insights Team
2012 : ‘by making simple changes to tax letters, explaining that most people in the
local area had already paid their taxes, repayment rates were boosted by around
15 percentage points.’

116. Potters & Prast 2009, p. 56. Zij signaleren dat ook bij het geven aan goede doelen
conditionele coöperatie een belangrijke rol lijkt te spelen.
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andere belastingplichtigen. Naleving wordt dan verzekerd als belasting-
plichtigen krijgen wat ze verdienen gegeven hun gedrag.

Deze wederkerigheid kan men ook conceptualiseren in de vorm van een
soort impliciete overeenkomst die burgers en overheid hebben gesloten.
Deze overeenkomst brengt kosten en baten met zich. Belastingplichtigen
gedragen zich dan overeenkomstig de voorwaarden van die overeenkomst
zolang andere belastingplichtigen en de fiscale overheid aan de voor hen
geldende verwachtingen voldoen.117 De overheid dient voor publieke goe-
deren te zorgen die demoeite waard zijn. De belastingdienst dient dan dat te
zorgen dat free riding onaantrekkelijk is. Hij moet ook over bevoegdheden
beschikken om naleving af te dwingen, maar deze niet misbruiken jegens
belastingplichtigen die bereid zijn tot nakoming. Dat vereist een klimaat
waarin samenwerking gedijt. De belastingdienst ‘has a role – if not a duty –

on fostering a climate of compliance.’118 Zowordt ervoor gezorgd dat voor de
deelnemers aan het contract de opbrengsten groter zijn dan de kosten. Dat
contract is dus een symbool voor samenwerking waarna ieder zijn bijdrage
dient te leveren – zonodig wordt die door de belastingdienst afgedwongen.
Deze samenwerking zelf is niet mogelijk zonder wederkerigheid, enkel
wederkerig gedrag kan coöperatieve afspraken, regelingen en instituties
(cooperative arrangements) in stand houden. Mensen beschikken over speci-
fieke cognitieve mechanismen om informatie te verwerven die van belang is
voor deze contractuele nakoming.119 De mens wil immers de omgeving en
wereld om hem heen begrijpen en zoekt daarom naar informatie. Hij
gebruikt zijn cognitieve capaciteiten om bewust kennis te verwerven. Hij
verwerft kennis over (vaak abstracte, onbekende) anderen en hun gedrag
met wie hij samenwerkt.120 Mensen kunnen meer en minder actief op zoek
gaan naar informatie.121

117. ‘The basic argument is that taxpayers obey the terms of an implicit tax contract as
long as other taxpayers and the tax government meet their expected roles’; J.T. Scholz,
‘Comment’, in Aaron & Slemrod (eds.), 2004, p. 261. Vgl. A.F.M. Brenninkmeijer,
‘Nakoming van rechtsnormen: tussen orde en chaos’, in Barkhuysen, Den Ouden &
Polak 2005, p. 233; hij koppelt dit vervolgens aan de door de regering voorgestane
een minder eenzijdige toezichts- en controlerelatie tussen bestuursorgaan en burger.
Brenninkmeijer pleit hier voor horizontalisering – in het licht van de wederkerigheid
van het contract.

118. Cowell 2004, p. 251. Vgl. over een dergelijk ‘synergistisch klimaat’: E. Kirchler,
E. Hoelzl & I. Wahl, ‘Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery
Slope” Framework’, Journal of Economic Psychology 29 (2008), p. 210-225.

119. Vgl. Scholz 2004, p. 263: ‘Cognitive mechanisms of trust, commitment, reciprocity,
vengeance and other behavioral strategies […] can increase the credibility of con-
tractual commitment.’

120. Vgl. K. van den Bos, Vertrouwen in de overheid, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties 2011, p. 10 e.v.

121. Van den Bos 2011, p. 11 betoogt dat het informatie vergaren door de burger niet per se
actief hoeft te zijn, maar dat deze ook lui kan wachten op welke informatie
toevalligerwijs langskomt. Daarom moet de overheid alles in het werk ‘stellen om te
zorgen voor het gemakkelijk beschikbaar maken van goede, eenvoudig te verwerken
informatie waar de burger wat mee kan en behoefte aan heeft.’
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Een specifiek cognitief mechanisme dat van belang is voor naleving is
de perceptie van belastingplichtigen dat ze rechtvaardig worden behan-
deld en bejegend (procedural fairness). Bij procedurele rechtvaardigheid
gaat het niet zozeer om juridische of (anderszins) formele procedures,
maar gaat het om de perceptie van mensen van een goede, correcte,
respectvolle, eerlijke behandeling.122 Deze vorm van kennis over de recht-
vaardigheid van de belastingdienst is extra belangrijk nu de burger vaak de
kennis ontbeert over het belastingrecht en dus niet weet of de beslissing
van de belastingdienst inhoudelijk juist is. De burger heeft onvoldoende
informatie om tot een goed, afgewogen oordeel te komen. Hij weet
namelijk vaak niet hoe de beslissing in vergelijkbare gevallen is uitgevallen
(distributieve rechtvaardigheid). Verwachtingen die burgers koesteren met
betrekking tot procedurele rechtvaardigheid zijn dan een mechanisme
waarmee individuen evalueren in welke mate grote organisaties als de
belastingdienst hun ‘contractuele verplichtingen’ waar maken.123

Deze procedurele rechtvaardigheid is ook van belang voor de vraag of er
sprake is van legitieme handhaving. Handelen in overeenstemming met
het recht is daartoe tegenwoordig niet meer voldoende. Achter de (juri-
dische) fiscale rechtsbetrekking ligt immers een sociale betrekking tussen
inspecteur en belastingplichtige.124 Er is meer nodig dan enkel juridische
legitimiteit – dus handelen volgens wet en rechtsbeginselen. Rechtmatige
handhaving dient het uitgangspunt te zijn. Maar daarnaast dient er sprake
te zijn van procedurele rechtvaardigheid.125 Strikt juridisch, legalistisch,
handhaven kan ook ten koste van vertrouwen gaan en daarmee ten koste
van de procedurele rechtvaardigheid.126 Procedurele rechtvaardigheid
bevordert de compliance (fair process effect). Procedurele rechtvaardigheid
is dus van groot belang voor de fiscale rechtshandhaving. Dat betekent dat
niet enkel de uitkomst van een fiscaal geschil maar ook de kwaliteit van de
interactie tussen Belastingdienst en belastingplichtige van belang is voor

122. Naast procedurele rechtvaardigheid wordt ook wel interactionele rechtvaardigheid
onderscheiden: de burger dient het gevoel te hebben dat hij beleefd, inlevend en met
respect wordt behandeld; zie Gribnau 2013, p. 108-110 en Van Steenbergen 2013,
§ 5.8.4.

123. Scholz 2004, p. 264; zie ook p. 265: ‘the unsconscious heuristic triggered by perceived
breaches of procedural justice is part of a repertoire of cognitive and social mecha-
nisms that provide the fucnction of supporting compliance by making compliance
contingent on the behavior of others.’

124. J.L.M. Gribnau, ‘Legitieme belastingheffing: recht, governance en vertrouwen’, in
A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. van Sonderen (red.), ’k Moet eerlijk zeggen.
Vriendenbundel Henk van Arendonk, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013.

125. A.F.M. Brenninkmeijer, K. van den Bos & E. Roëll, ‘Over het grote belang van
procedurele rechtvaardigheid in Nederland en daarbuiten’, RM Themis 2012/4, p.
178-181, in reactie op B.C.J. van Velthoven, ‘Over het relatieve belang van een eerlijke
procedure: procedurele en distributieve rechtvaardigheid in Nederland’, RM Themis
2011/1, p. 7-16.

126. Vgl. M. Hertogh, ‘Van naleving naar beleving van regels’, in Barkhuysen, Den Ouden
en Polak 2005, p. 50 e.v. Rigide de letter van de wet afdwingen moet dus worden
onderscheiden van rechtmatige handhaving. Rechtmatigheid is steeds vereist.
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compliance (anders dan in het rational actor model wordt veronderstelt;
zie paragraaf 6.1). Zo blijken aspecten van menselijk gedrag in relatie tot
anderen van belang. Dat is het domein van de sociale wetenschappen die
daarmee een onmisbare invalshoek op handhaving en compliance bieden.
Een louter (klassiek) economische benadering van het compliance-vraag-
stuk is daarom een te beperkte en dus onjuiste benadering.127 Hier past, als
elders, een meer op de empirische gedragswetenschappen georiënteerde
beoefening van de economische wetenschap (behavioral economics128 ).
Psychologie, en meer algemeen de (empirische) sociale wetenschappen,
en economie zijn hier dus beide van belang.129 Zij vormen een aanzienlijke
verrijking voor de traditionele (belasting)rechtswetenchap.

13. Afronding

Fiscale rechtshandhaving en compliance zijn fundamentele vraagstukken in
de moderne staat waar het maatschappelijk en persoonlijk leven in ver-
gaande mate is gefiscaliseerd. Deze bijdrage laat zien dat een eenzijdig
(neo-klassieke) economische benadering van fiscale rechtshandhaving
onvoldoende recht doet aan het gegeven dat het gaat om de uitoefening
van juridische bevoegdheden en dat fiscale compliance rechtsplichten
betreft met een normatieve (morele) dimensie. Daarnaast doen de onder-
liggende gedragspremissen geen recht aan tal van eigenaardigheden van
het menselijk gedrag. Een aantal daarvan zijn hiervoor aan een kritische
beschouwing onderworpen. Sociale wetenschappen bieden hier relevante
inzichten.

De conclusie moet dan zijn dat fiscale rechtshandhaving en compliance
veel aspecten kennen die vanuit diverse wetenschappelijke disciplines op
uiteenlopende wijzen geconceptualiseerd en gemodelleerd. Elke discipline
heeft daarbij haar eigen kenmerkende onderzoeksmethodologie. Hier
toont zich de noodzaak van een multidisciplinaire bestudering van fiscale
rechtshandhaving.

127. Nina Olson, ‘Reflections of the National Taxpayer Advocate on the U.S. Tax System’, in
Walpole & Evans (eds.)2009, p. 72. Zie ook McCaffery 2000, p. 398, die stelt dat
interdisciplinaire benaderingen van belastingen tot nu toe worden gedomineerd door
economen – die waardevolle bijdragen hebben geleverd.

128. Vgl. Sunstein (ed.) 1998 en De Coninck 2011.
129. Vgl. Alm, E. Kirchler & S. Muehlbacher, ‘Combining Psychology and Economics in the

Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation’, Economic Analysis &
Policy, 42 (2012) nr. 2, p. 133 – 151.
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MR. N.C.G. GUBBELS1

Huwelijkse voorwaarden,
samenlevingscontract en
schenkbelasting

1. Inleiding

Arie Rijkers is wat de inkomstenbelasting betreft een voorstander van een
individuele belastingheffing.2 Uit de gesprekken die ik daarover met hem
heb gevoerd, begrijp ik dat dit voortkomt uit een principiële visie op de rol
van de overheid en de mate van inmenging van de overheid in het
persoonlijke leven van de burgers. Als ik zijn betoog goed begrijp, vindt
hij dat de overheid er niets mee te maken heeft of je een partner hebt of
niet. Een volstrekt individueel stelsel zou aan dat bezwaar tegemoet
komen. Hoewel ik wat betreft de inkomstenbelasting een tegengestelde
visie heb, komen onze visies wellicht wel bij elkaar als het gaat om de
fiscale behandeling van partners in de Successiewet.

Een volstrekt individuele behandeling in de Successiewet zou er name-
lijk toe leiden dat iedere inkomens- en vermogensverschuiving tussen
partners belast zou zijn met schenkbelasting. Als in de Successiewet de
individuele draagkrachtvermeerdering van de verkrijger wordt belast,
dient ook het aangaan van een huwelijk of buitenhuwelijks samenlevings-
verband waardoor een vermogensverschuiving optreedt een belaste schen-
king te zijn. Het eerste bezwaar dat hiertegen kan worden aangevoerd is
van praktische aard; het is uitvoeringtechnisch bewerkelijk (zo niet onuit-
voerbaar) om bij het aangaan van ieder huwelijk of buitenhuwelijks
samenlevingsverband vast te stellen of er sprake is van een vermogens-
verschuiving en zo ja, voor welk bedrag. Daarnaast kan worden opgemerkt
dat het heffen van schenkbelasting op dat moment ook onwenselijk is; het
(terechte) uitgangspunt in onze fiscale wetgeving is dat het aangaan van
een huwelijk of buitenhuwelijks samenlevingsverband in principe niet
wordt belemmerd door de fiscale gevolgen. Aan dit bezwaar kan tegemoet
worden gekomen door op het moment van het aangaan van het samen-
levingsverband een conserverende aanslag op te leggen voor de schenk-

1. Als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University en
als wetenschappelijk adviseur verbonden aan PwC.

2. Zie ook het verslag van zijn optreden als ‘debater’ bij de Vereniging voor Belasting-
wetenschap over het rapport Fiscale aspecten van samenlevingsvormen: Fiscale
aspecten van samenlevingsvormen (2). Bespreking van het rapport van de Commissie ter
bestudering van de fiscale aspecten van samenlevingsvormen, Kluwer: Deventer 1984,
p. 20.
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belasting, die pas zal worden ingevorderd als het huwelijk eindigt. Omdat
de vermogensverschuiving zich op dat moment werkelijk voordoet, leidt
de invordering van de aanslag niet tot (liquiditeits-)problemen.3

De variant om bij de aanvang van het samenlevingsverband een belaste
schenking te constateren (waarvan de heffing wordt uitgesteld), is echter
niet alleen uitvoeringstechnisch complex, maar bovendien uit theoretisch
oogpunt naar mijn mening niet juist. Het aangaan van het samenlevingsver-
band bewerkstelligt niet alleen de eventuele (geheel of gedeeltelijke) samen-
voeging van de huidige vermogens, maar uit het samenlevingsverband vloeit
veelal voort dat ook de toekomstige inkomsten en/of vermogens (geheel of
gedeeltelijk) worden gedeeld. Het is mijns inziens onjuist om uitsluitend de
actuele vermogensverschuiving te belasten en de inkomensverschuivingen
tijdens de relatie buiten beschouwing te laten. Arie’s visie dat de overheid
geen bemoeienis zou moeten hebben met de vraag of iemand een partner
heeft, geldt naar mijn mening nog sterker voor de vraag op welke wijze
partners hun onderlinge financiën hebben geregeld.

Dit pleit voor een heffing waarbij niet de individuele draagkrachtver-
meerdering wordt belast, maar rekening wordt gehouden met het bijzon-
dere karakter van het (buitenhuwelijkse) samenlevingsverband.

Hierna onderzoek ik in paragraaf 2 de huidige stand van zaken. Op
welke wijze wordt in de huidige Successiewet omgegaan met de inko-
mens- en vermogensverschuivingen die voortvloeien uit het aangaan van
een huwelijk, het opmaken van huwelijkse voorwaarden dan wel het
sluiten van een samenlevingscontract? In paragraaf 3 besteed ik aandacht
aan de vraag of de huidige gang van zaken tot een bevredigende uitkomst
leidt of dat de wetgever in actie moet komen.

2. Huwelijk, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontract:
een schenking?

2.1. Schenking bij het aangaan van een huwelijk of ander
samenlevingsverband

Het mag bekend worden verondersteld dat het aangaan van een huwelijk
vrijwel per definitie tot een inkomens-en/of vermogensverschuiving leidt.
Als men trouwt in gemeenschap van goederen, worden immers van rechts-
wege de vermogens samengevoegd. Omdat de vermogens van partners
slechts zelden exact gelijk zijn, treedt op dat moment in economische zin
een vermogensverschuiving op. Echter ook als partners huwelijkse voor-
waarden maken is een vermogensverschuiving aan de orde van de dag. De
meeste huwelijkse voorwaarden bevatten immers een periodiek en/of finaal

3. Dit kan echter wel het geval zijn als bij het einde van het samenlevingsverband blijkt
dat de vermogensverschuiving minder groot is dan bij de aanvang van het huwelijk.
Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, zou bepaald kunnen worden dat in zo’n
geval de aanslag dienovereenkomstig wordt verminderd.

152

Gubbels



verrekenbeding. Zelfs als echtgenoten trouwen in koude uitsluiting zonder
enige verrekening, zal het huwelijk haast per definitie tot een inkomensver-
schuiving leiden. Dit is alleen anders indien de echtgenoten hun financiën
strikt gescheiden houden en consequent ieder de helft van de kosten van de
huishouding betalen.

In de huidige Successiewet is geen wettelijke bepaling opgenomen die
voorschrijft dat deze inkomens- en vermogensverschuivingen belast of
juist vrijgesteld zijn. Als het gaat om de ‘standaardsituatie’ in Nederland, de
echtgenoten trouwen in gemeenschap van goederen, bestaat wel consen-
sus over de gevolgen voor de schenkbelasting. De uit het huwelijk voort-
vloeiende vermogens- en inkomensverschuivingen worden genegeerd.
Naast de vereiste verrijking en verarming, is van een schenking immers
pas sprake als de rechtshandeling is gericht op de bevoordeling van de
ander. Het aangaan van een huwelijk is niet gericht op de bevoordeling van
de ander, maar op het in het leven roepen van een familierechtelijke
rechtsbetrekking. De eventuele vermogensverschuiving is daarvan slechts
het (automatische) gevolg, maar niet het doel. Dit betekent dat het ont-
staan van een algehele gemeenschap van goederen, ongeacht het verschil
in vermogens tussen echtgenoten, geen schenking met zich meebrengt.

De vraag is of hetzelfde geldt voor de huwelijksvoorwaarden die
worden opgemaakt in het kader van de huwelijkssluiting. Van der Burght
& Penders merken hierover op:4

“Het is de heersende leer (…) dat het intreden van een huwelijks-
goederenregime in het kader van de huwelijkssluiting geen
materiële schenking met zich mede kan brengen; onverschillig
of het regiem de wettelijke algehele gemeenschap van goederen
is dan wel een regiem gebaseerd op huwelijkse voorwaarden.
Ook al zijn alle kenmerkende elementen voor een materiële
schenking aanwezig, men merkt zulk een bevoordeling niet aan
als een schenking omdat deze direct voortvloeit uit (…) de
huwelijkssluiting.”

De uitkomst is in de meeste gevallen bevredigend, maar de vraag is of deze
redenering wel klopt. Anders dan de wettelijke gemeenschap van goede-
ren, zijn de huwelijkse voorwaarden niet het automatische gevolg van de
huwelijkssluiting. De huwelijkse voorwaarden richten zich specifiek op de
vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. De opmerking dat hierin
geen schenking besloten kan liggen is naar mijn mening dan ook te stellig.
Bovendien leidt deze gedachtegang tot een niet te rechtvaardigen onder-
scheid tussen huwelijkse voorwaarden die worden opgemaakt vóór het
huwelijk en de huwelijkse voorwaarden die worden gesloten

4. Gr. van der Burght & J.P. Penders, Schenking, Deventer: Kluwer 1989, p. 234. In vrijwel
gelijke zin K.L.H. van Mens (diss.), Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van het
schenkingsbegrip, Deventer: Kluwer 1985, p. 143.
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tijdens het huwelijk. Naar mijn mening zouden beide rechtshandelingen,
ongeacht wanneer ze plaatsvinden, hetzelfde behandeld moeten worden. In
paragraaf 2.2 besteed ik aandacht aan de vraag of het sluiten van huwelijkse
voorwaarden, vóór of tijdens het huwelijk, een schenking kan inhouden.

Ook samenwoners kunnen in het kader van hun samenwoning een
samenlevingscontract opstellen waaruit een (toekomstige) inkomens- of
vermogensverschuiving voortvloeit of kan voortvloeien. Het betoog van
Van der Burght en Penders dat het sluiten van het huwelijk, en de vermo-
gensrechtelijke regeling die in dat kader wordt getroffen, niet als een
schenking wordt beschouwd, gaat in ieder geval niet op voor samen-
woners. Samenwoners kunnen in een samenlevingscontract immers geen
familierechtelijke rechtsbetrekking in het leven roepen. Het opstellen van
een samenlevingscontract is bij uitstek gericht op het regelen van de
vermogensrechtelijke gevolgen van de samenleving. In de jurisprudentie
is deze problematiek eenmaal zijdelings aan de orde gekomen.5 In deze
situatie had belanghebbende een aantal maanden samengewoond met haar
partner voordat zij een samenlevingscontract sloten. In dat samenlevings-
contract kwamen zij onder andere overeen dat alle roerende goederen aan
beide partijen voor de helft toebehoorden. Vier dagen later overleed erflater.
In geschil was of de bepaling omtrent de roerende goederen een schenking
inhield die op grond van art. 12 SW 1956 belast zou kunnen worden met
erfbelasting. Helaas werd aan de vraag of sprake was van een schenking niet
toegekomen. Omdat het Hof feitelijk had vastgesteld dat over de inhoud van
het samenlevingscontract overeenstemming was bereikt ten minste 180
dagen voor het overlijden, kon art. 12 SW 1956 reeds daarom niet worden
toegepast. Aan de vraag of sprake was van een schenking kon de Hoge Raad
vervolgens voorbij gaan. De vraag of een vermogensverschuiving die voort-
vloeit uit het aangaan van een samenlevingscontract een belaste schenking
kan zijn, is dus nog onbeantwoord.

Van der Burght merkt op dat bij samenlevers zelden sprake zal zijn van
een schenking:6

“Het oogmerk van handelen is immers niet vrijgevigheid (bevoor-
delingsbedoeling), maar tot stand brengen van een goederenge-
meenschap ten behoeve van het samenleven. Bij de
buitenhuwelijkse samenlevers treffen wij een gelijke situatie aan
als bij echtgenoten. De samenlevers gaan (doorgaans) een ‘lotsge-
meenschap’ aan, waarbinnen ook het vermogen – voor zover
overeengekomen – gemeenschappelijk zal zijn. De jure komt het
erop neer dat beide partners hun onverdeelde aandelen in hun
huidig vermogen ruilen èn zich verplichten dit ook te doen ten
aanzien van hun toekomstige vermogensbestanddelen.”

5. HR 14 september 1994, BNB 1994/334.
6. Gr. van der Burght, ‘Verblijven, schenken of erven?’, WFR 1994/6131, paragraaf 3.3.1.
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Ook deze uitkomst is naar mijn mening bevredigend, maar dient nader te
worden onderbouwd. Geldt dit standpunt bijvoorbeeld ook als de samen-
woners niet de hiervoor beschreven ‘lotsgemeenschap’ aangaan, maar zij
in het samenlevingscontract overeenkomen dat bij het einde van de
samenwoning de (op dit moment meest vermogende) man aan de vrouw
een bedrag van € 1.000.000 zal betalen?

Uit het bovenstaande volgt dat naar mijn mening alleen duidelijkheid
bestaat over de gevolgen voor de schenkbelasting van het aangaan van een
huwelijk in gemeenschap van goederen. Omdat dit het wettelijke stelsel is
dat automatisch intreedt bij de huwelijkssluiting, kan van een schenking
geen sprake zijn. Over de vraag of in de huwelijkse voorwaarden of het
samenlevingscontract een schenking besloten kan liggen, bestaat voorals-
nog geen duidelijkheid. Dat is opmerkelijk, gelet op het feit dat naar
schatting circa 1 miljoen personen in Nederland gehuwd zijn op huwelijkse
voorwaarden7 en dat in Nederland ruim 1,7 miljoen personen ongehuwd
samenwonen, waarvan naar schatting de helft een samenlevingscontract
heeft.8

2.2. Huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontract

2.2.1. Het belangrijkste aanknopingspunt: BNB 1959/122 en BNB 1971/95

Hiervoor is de vraag opgeworpen of het sluiten van huwelijkse voorwaar-
den of een samenlevingscontract een schenking kan inhouden. Hiervoor
bestaat geen wettelijke bepaling, noch is deze vraag in de jurisprudentie
aan de orde geweest. Beide rechtshandelingen zijn geen automatisch
gevolg van de huwelijkssluiting of samenwoning, maar worden verricht
louter met het oog op de vermogensrechtelijke gevolgen.

De vraag of een zuiver huwelijksvermogensrechtelijke handeling een
schenking kan zijn is twee keer aan de Hoge Raad voorgelegd.9 In beide
gevallen waren de echtgenoten gehuwd op huwelijkse voorwaarden en
wensten zij staande huwelijk de huwelijkse voorwaarden op te heffen. Het
gevolg daarvan is dat het wettelijke regime van de algehele gemeenschap
van goederen van kracht wordt. In dat geval kan niet worden gezegd dat
het ontstaan van de gemeenschap een ‘bijprodukt’ is van de huwelijks-
sluiting. Het enige gevolg van het opheffen van de huwelijkse voorwaarden
is vermogensrechtelijk: de privévermogens van de echtgenoten worden

7. Volgens onderzoek uitgevoerd door de RU Nijmegen is het percentage dat huwt op
huwelijkse voorwaarden gestegen van 10 (in 1970) naar 28 (2008). Zie F.W.J.M. Schols
en F.M.H. Hoens, ‘CNR-Huwelijksvoorwaardenonderzoek, deel I: algemeen en koude
voorwaarden’, WPNR 2012/6956. Een voorzichtige schatting is dat 15% van de ge-
huwden op dit moment is gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Volgens de cijfers van
het CBS waren er in Nederland in 2012 6.647.034 gehuwden. Dit betekent dat bijna
1 miljoen mensen gehuwd zijn op huwelijkse voorwaarden.

8. A. de Graaf, CBS Webmagazine, woensdag 10 februari 2010.
9. HR 28 januari 1959, BNB 1959/122 en HR 17 maart 1971, BNB 1971/95.
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samengevoegd, alsmede de eventuele toekomstige inkomsten en vermo-
gens. De Hoge Raad beantwoordt de vraag of de overgang van uitsluiting
van gemeenschap van goederen naar een algehele gemeenschap staande
huwelijk een schenking inhoudt, ontkennend. De Hoge Raad overweegt dat
de boedelmenging geen realiseerbaar voordeel oplevert voor de bevoor-
deelde echtgenoot, omdat deze tijdens het bestaan van het huwelijk niet
over deze baten kan beschikken. Daarnaast heeft de huwelijksgemeen-
schap niet alleen tot gevolg dat de tegenwoordige goederen gemeenschap-
pelijk worden, maar ook dat de toekomstige goederen, inkomsten en
schulden van beide partijen gemeenschappelijk worden.

Ook als de bevoordeelde echtgenoot op zeer korte termijn de beschik-
king krijgt over het vermogen – en dus ten tijde van de overgang naar een
algehele gemeenschap een vrijwel voltooide eenzijdige waardeverschui-
ving had plaatsgevonden - houdt de Hoge Raad vast aan de redenering dat
de boedelmenging geen voltooide eenzijdige waardeverschuiving veroor-
zaakt, die volgens de Hoge Raad kenmerkend is voor een bevoordeling
door schenking.

De motivering van de Hoge Raad is in de literatuur sterk bekritiseerd.10

Hoewel enige jaren geleden de vraag is opgeworpen of de Hoge Raad in de
huidige tijd nog tot hetzelfde oordeel zou komen,11 kan het door de Hoge
Raad geformuleerde uitgangspunt naar mijn mening als heersende leer
worden beschouwd.12 Veel auteurs stemmen weliswaar niet in met de
onderliggende argumentatie, maar wel met het resultaat dat zowel de
boedelmenging ten tijde van de huwelijkssluiting als de boedelmenging
staande huwelijk, geen belaste schenking is.13

De vraag die voor de onderhavige problematiek van belang is, is echter
wat de reikwijdte van deze beslissing is. Kan men deze argumenten ook
gebruiken om te toetsen of het sluiten van huwelijkse voorwaarden of het
samenlevingscontract een schenking inhouden? Enerzijds kan men stellen
dat de uitspraken van de Hoge Raad uitsluitend zien op het ontstaan van een
algehele gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk. De Hoge Raad
heeft het ontstaan van een algehele gemeenschap tijdens het huwelijk niet

10. Zie Schuttevâer in zijn noot bij BNB 1959/122 en de daar vermelde literatuur. Vgl. ook
J.W. Schurer, ‘Huwelijk en schenkingsrecht’, WFR 1960/4534, Van der Burght &
Penders t.a.p. en de door hen vermelde literatuur op p. 237-238, M.J. Hoogeveen,
‘Aangaan (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap staande huwelijk een schen-
king?’, NTFR 2004/1210 en F. Sonneveldt, ‘Is de overgang naar de wettelijke ge-
meenschap nog steeds geen schenking?’, NTBR 2007/2.

11. Hoogeveen 2004 t.a.p., paragraaf 2.5.
12. Ook het ministerie van Financiën neemt deze jurisprudentie nog steeds als uitgangs-

punt in het Besluit van 5 juli 2010, V-N 2010/34.12, onderdeel 3.1.
13. Zie bijv. J.R.H. Buining in: J.R.H. Buining & L.J.M. Nouwen, Fiscale problemen rondom

schenkingen (pre-advies voor de jaarlijkse algemene vergadering van de broederschap
der notarissen in Nederland), ’s-Gravenhage: Broederschap der notarissen in Neder-
land 1962, p. 16-18, Van Mens 1985 t.a.p., p. 145, R.T.G. Verstraaten, Het begrip
schenking in de zin van de Successiewet 1956 (oratie Nijmegen), Deventer: Kluwer
2001, p. 7-8 en Sonneveldt 2007, t.a.p., paragraaf 3.
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anders willen behandelen dat het ontstaan van een algehele gemeenschap
ten tijde van de huwelijkssluiting. Deze visie is naar mijn mening echter te
beperkt. De Hoge Raad motiveert expliciet waarom de overgang naar een
algehele gemeenschap geen schenking is. Bovendien geeft de Hoge Raad ook
een algemene rechtsregel wanneer – in zijn algemeenheid – (geen) sprake is
van een schenking:

“dat uit verschillende bepalingen der Successiewet (…) volgt dat
de wetgever de verkrijging door schenking (in overeenstemming
met het begrip verkrijging krachtens erfrecht) heeft gedacht als
een op een bepaald ogenblik voltooide eenzijdige waardever-
schuiving uit het vermogen van den schenker naar dat van den
verkrijger.”

Hieruit kunnen twee criteria worden afgeleid. Er is pas sprake van een
schenking als 1. er sprake is van een voltooide eenzijdige waardever-
schuiving en 2. de vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden uit het
vermogen van de schenker naar dat van de begiftigde. In de literatuur
wordt vooral aandacht geschonken aan de eerste eis. De heersende leer is
dat als niet aan de eerste eis is voldaan, omdat er geen sprake is van een
voltooide eenzijdige waardverschuiving, er geen sprake is van een schen-
king. Naar mijn mening geldt hetzelfde voor de tweede eis. Als de
waardeverschuiving niet heeft plaatsgevonden uit het vermogen van de
schenker naar de begiftigde, is er geen sprake van een schenking. De
tweede voorwaarde vult de Hoge Raad zo in dat de beschikkingsmacht van
het goed is overgegaan van de schenker naar de begiftigde. Dit betekent
naar mijn mening dat de eenzijdige voltooide waardeverschuiving en het
verkrijgen van de beschikkingsmacht, cumulatieve eisen zijn om een
schenking te kunnen constateren. Anders gezegd, als aan een van beide
criteria niet is voldaan, is er geen sprake van een schenking. Ik zal dat
hierna toelichten met enkele voorbeelden.

2.2.2. De eenzijdige voltooide waardeverschuiving

De eerste voorwaarde heeft tot gevolg dat iedere vermogensrechtelijke
handeling tussen echtgenoten die een onvoltooide waardeverschuiving tot
gevolg heeft geen belaste schenking is, ongeacht of deze vóór of tijdens het
huwelijk plaatsvindt. De onvoltooidheid wordt veroorzaakt door het feit
dat ook toekomstige inkomsten van beide echtgenoten in de waardever-
schuiving kunnen worden betrokken. Dit betekent dat in de huwelijkse
voorwaarden geen schenking besloten ligt, mits deze een regeling bevatten
op basis van ‘wederkerigheid’. Als op voorhand niet vaststaat wie van de
echtgenoten bevoordeeld gaat worden, is van een schenking geen sprake.

Daarmee is een regeling in de huwelijkse voorwaarden, op grond
waarvan eventueel het huidige maar in ieder geval de toekomstige in-
komens en/of vermogens (al dan niet gedeeltelijk) worden verrekend, geen
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schenking. Het maakt daarbij naar mijn mening geen verschil of de
huwelijkse voorwaarden vóór of tijdens het huwelijk worden gesloten.
Omdat de niet-nageleefde periodieke verrekening in economische zin leidt
tot een gemeenschap van goederen, zijn in de praktijk varianten ontstaan
van de gebruikelijke verrekeningsbepalingen in huwelijkse voorwaarden.
Zo kan men de ‘verrekening’ beperken tot een vast bedrag of een bepaald
percentage van het vermogen. Ook een dergelijke (wederkerige) verreke-
ning is geen schenking. Bovenstaande regelingen kenmerken zich immers
eveneens door een wederkerigheid. Stel dat de man met een vermogen van
€ 10.000.000 in het huwelijk treedt met een partner zonder noemens-
waardig vermogen. Zij komen overeen dat de meestvermogende partner
bij het einde van het huwelijk 20% van zijn vermogen vergoedt aan de
minstvermogende partner. Als het huwelijk nu zou worden ontbonden,
bedraagt de vermogensvooruitgang van de vrouw € 2.000.000. Als de
vrouw echter tijdens het huwelijk een succesvol bedrijf opzet en een
vermogen genereert van € 20.000.000, heeft de man uiteindelijk het meest
geprofiteerd van de regeling in de huwelijkse voorwaarden. Omdat de
bevoordeling op het moment dat de huwelijkse voorwaarden worden
gesloten niet vast staat, is geen sprake van een schenking.

Een andere variant is die waarin men eenzijdig een vergoeding over-
eenkomt tot een vast bedrag of een percentage van het vermogen. De
regeling in de huwelijkse voorwaarden dat de man met een vermogen van
€ 10.000.000 aan het einde van het huwelijk € 2.000.000 (of 20% van zijn
vermogen) aan de vrouw vergoedt, is een eenzijdige bevoordeling. De
vermogensverschuiving is in dit voorbeeld definitief. De Hoge Raad geeft in
de hiervoor vermelde jurisprudentie echter twee redenen waarom van een
schenking geen sprake is. Naast de wederkerigheidseis noemt de Hoge
Raad ook uitdrukkelijk de beschikkingsmachteis. De beschikkingsmachteis
houdt in dat de bevoordeelde echtgenoot tijdens het huwelijk niet over de
baten kan beschikken omdat de goederen tot een huwelijksgemeenschap
behoren. In de hier besproken variant is van een huwelijksgemeenschap
geen sprake. De vrouw heeft een vorderingsrecht. Het vorderingsrecht is
weliswaar pas opeisbaar als het huwelijk eindigt, maar dat is voor de
Successiewet niet van belang. De contante waarde van deze vordering is
belast met schenkbelasting. Dat zich hier een waarderingsprobleem voor-
doet is evident, maar laat onverlet dat in beginsel sprake is van een belaste
schenking. Als aan de vordering een opschortende voorwaarde is verbon-
den, bijvoorbeeld de vergoeding vindt uitsluitend plaats als het huwelijk
door overlijden eindigt, is in de Successiewet geregeld dat de schenking
pas geacht wordt tot stand te zijn gekomen als de opschortende voor-
waarde wordt vervuld. Op dat moment staat de omvang van de bevoor-
deling vast en kan de schenking in de heffing worden betrokken.14

14. Van deze situatie moet worden onderscheiden de situatie dat partijen tijdens het
huwelijk de (periodieke) verrekening afwikkelen. Indien periodiek geen verrekening
heeft plaatsgevonden, bestaat de mogelijkheid dat partijen het bedrag van de !
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Het laat zich ook denken dat in de huwelijkse voorwaarden een wettelijke
gemeenschap tot stand wordt gebracht met afwijkende delen.15 Stel bijvoor-
beeld dat de manmet het vermogen van € 10.000.000 in het huwelijk treedt
met een partner zonder vermogen en dat zij overeenkomen dat de man voor
10% in de huwelijksgemeenschap is gerechtigd en de vrouw voor 90%. Naar
mijn mening staat ook in dit geval – strikt juridisch bezien – de bevoordeling
niet vast. Ook hier laat het zich denken dat hoewel de vrouw bij het aangaan
van het huwelijk de bevoordeelde partij lijkt te zijn, dit achteraf gezien niet
het geval is omdat de vrouw tijdens het huwelijk een substantieel groter
vermogen vergaart dan de man. Op basis van de hiervoor genoemde
jurisprudentie lijkt de Hoge Raad hierin geen schenking te zien.

De laatste huwelijksvermogensrechtelijke variant die ik hier wil noe-
men is de situatie dat vóór of tijdens het huwelijk een beperkte gemeen-
schap van goederen tot stand wordt gebracht. Over de vraag of dit een
schenking kan zijn, bestaat in de literatuur de nodige discussie. Deze wil ik
hier niet volledig herhalen.16 Ik volsta met de opmerking dat zowel door de
staatssecretaris als in de literatuur het standpunt wordt ingenomen dat als
echtgenoten in het kader van de huwelijkssluiting een beperkte gemeen-
schap overeenkomen van een specifiek goed, bijvoorbeeld het woonhuis
dat tot die tijd eigendom is van de man, op basis van de jurisprudentie van
de Hoge Raad een schenking zou kunnen worden geconstateerd. Omdat de
beperkte gemeenschap geen andere goederen kan omvatten, is de vermo-
gensverschuiving in die zin wel definitief.17 Dit is naar mijn mening te kort
door de bocht. Zoals hiervoor opgemerkt, gebruikt de Hoge Raad naast de
wederkerigheidseis immers ook de beschikkingsmachteis.

2.2.3. De beschikkingsmachteis

Het verkrijgen van de beschikkingsmacht is naar mijn mening eveneens
cruciaal om een schenking te kunnen constateren. Hieraan is ten aanzien
van goederen die tot een huwelijksgemeenschap behoren, volgens de Hoge
Raad18 niet voldaan omdat de

! verrekening op dat moment vaststellen om daarna overeen te komen dat in het
geheel geen verrekening meer plaatsvindt. Als hieruit voortvloeit dat de man een
schuld heeft aan de vrouw van bijvoorbeeld € 2 miljoen, is dat geen schenking maar
de nakoming van een (verrekenings-)verplichting.

15. Vgl. I.J.F.A. van Vijfeijken, Beantwoording rechtsvraag (297) Belastingrecht (schen-
kingsrecht), Ars Aequi 2002/51, nr. 1, p. 45-47.

16. Zie o.a. A.H.N Stollenwerck, ‘Van uitsluiting naar beperkte gemeenschap, geen schen-
king!’, FTV 2005/3, paragraaf 6; Schuttevâer/Zwemmer, Schenking, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1995, p. 56; N. Idsinga, ‘Opheffen huwelijkse voorwaarden, een
schenking?’, FTV 2004/1, paragraaf 4.1.2; Hoogeveen 2004, t.a.p., paragraaf 3. en
Sonneveldt 2007, t.a.p., paragraaf 3.

17. Hoewel zoals Hoogwout terecht opmerkt de huwelijksgemeenschap an sich al
bijzondere risico’s met zich meebrengt. T.C. Hoogwout, ‘Wijziging huwelijksgoede-
renregime gedurende het huwelijk’, WFR 2009/6814, paragraaf 5.

18. HR 28 januari 1959, BNB 1959/122.
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“(…) “bevoordeelde” echtgenoot, (…) de huwelijksgemeenschap
niet eenzijdig kan beëindigen, terwijl aandelen in de verschil-
lende afzonderlijke objecten waarover beschikt zou kunnen wor-
den ontbreken en bovendien nog, als regel, de goederen der
gemeenschap onder het bestuur staan van den echtgenoot van
wiens zijde zij in de gemeenschap zijn gevallen - derhalve van
den “schenkende” echtgenoot -, iedere mogelijkheid ontbreekt
om, zolang de huwelijksgemeenschap niet op een daarvoor
wettelijk voorgeschreven wijze is beëindigd, over de baten, welke
de boedelmenging voor haar als deelgenoot inhield, als een haar
afzonderlijk toekomend vermogensbestanddeel te beschikken.”

Indien echtgenoten een beperkte gemeenschap van alleen het woonhuis
aangaan kan weliswaar sprake zijn van eenzijdige vermogensverschuiving,
maar kan toch geen schenking worden geconstateerd omdat niet is vol-
daan aan de beschikkingsmachteis. Hoogeveen merkt terecht op dat de
beschikkingsmachteis wel heel theoretisch is.19 In de prakijk kan de
‘bevoordeelde’ echtgenoot over zijn of haar aandeel beschikken door
echtscheiding te vorderen. In de visie van de Hoge Raad is dat volgens
mij echter niet van belang. Ook het argument dat de waardeverschuiving
niet definitief is, is heel theoretisch als op het moment dat de huwelijks-
gemeenschap wordt aangegaan al duidelijk is dat deze slechts kort zal
duren. Toch overwoog de Hoge Raad in BNB 1971/95 dat de huwelijks-
gemeenschap die drie maanden had geduurd geen voltooide waardever-
schuiving opleverde.

In de literatuur wordt gewezen op andere rechtsfiguren waarbij de
beschikkingsmacht eveneens zou ontbreken. Sonneveldt noemt de schen-
king onder schuldigerkenning, de schenking onder bewind en schenkingen
over de hand met bewaarplicht.20 Het is juist dat in deze gevallen de
realiseerbaarheid ontbreekt. Maar dat is naar mijn mening iets anders dan
de beschikkingsmacht waar de Hoge Raad op doelt. De huwelijksgemeen-
schap onderscheidt zich van de door Sonneveldt genoemde rechtsfiguren
onder andere door het feit dat afzonderlijke aandelen ontbreken. Met
andere woorden, ook als het pand in de huwelijksgemeenschap wordt
ingebracht heeft daarmee nog geen schenking plaatsgevonden ‘uit’ het
vermogen van de inbrengende echtgenoot omdat hij, via de huwelijks-
gemeenschap, nog steeds tot het geheel is gerechtigd.21

In de literatuur wordt eveneens de parallel getrokken met de VOF. Ook
bij een VOF is sprake van gebonden vermogen waarover niet vrijelijk kan
worden beschikt.22 Betekent dit dan ook dat als vader met zijn zoon een

19. Hoogeveen 2004, t.a.p., paragraaf 2.2.
20. Sonneveldt 2007, t.a.p., paragraaf 2.
21. Het lijkt erop dat de Hoge Raad in zijn arrest van 5 oktober 2012, LJN: BW9239 is terug

gekomen op de ‘breukdelenvisie’ uit het arrest van HR 9 september 1988, NJ 1989/
239. Zie hierover A.J.M. Nuytinck, ‘Gerechtigdheid voor het geheel in geval van een
wettelijke gemeenschap’, WPNR 2012/6955, paragraaf 3a.
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VOF aangaat, waarin alleen de vader vermogen inbrengt, geen sprake is van
een schenking? Deze situaties zijn naar mijn mening echter niet vergelijk-
baar. Het (al dan niet buitenhuwelijks) samenlevingsverband is een unieke
verbintenis waarin partners per definitie onzakelijk met elkaar handelen.
Dit is bijvoorbeeld anders bij een VOF waarbij een van de partners meer
inbrengt dan de ander. Ook dan staat de bevoordeling op het moment van
de inbreng niet vast, maar de VOF als zodanig is een onderneming waarin
partijen overigens in een zakelijke verhouding ten opzichte van elkaar
(dienen te) staan. De bevoordeling als gevolg van de inbreng zal in dat
geval niet beïnvloed kunnen worden door allerlei andere – min of meer
toevallige – inkomens- en vermogensverschuivingen tussen de vennoten.
De inkomensverschuivingen die zich voordoen binnen het samenwer-
kingsverband zijn, als het goed is, ingecalculeerd en in de winstverdeling
meegenomen. In die zin is de vermogensverschuiving bij het aangaan van
de VOF wel ‘definitief’.

De Hoge Raad heeft in 2009 echter wel geoordeeld dat de rechtsbe-
trekkingen tussen deelgenoten in een maatschap worden beheerst door de
eisen van de redelijkheid en billijkheid.23 De mogelijkheid voor de zoon
om het maatschapsaandeel over te nemen tegen de goingconcern-waarde
die lager was dan de liquidatiewaarde, vormde op grond daarvan geen
schenking. Dit illustreert dat de Hoge Raad oog heeft voor de bijzondere
rechtsbetrekking tussen deelgenoten. In BNB 1959/122 en BNB 1971/95
geeft de Hoge Raad er blijk van oog te hebben voor het bijzondere karakter
van de huwelijksgemeenschap. Gelet op de tweeledige argumentatie, geldt
dit naar mijn mening niet alleen voor de algehele gemeenschap maar ook
voor de beperkte gemeenschap.

2.2.4. Samenwoners

Het hiervoor opgemerkte gaat over echtgenoten. Hoe zit het echter met
samenwoners die in een samenlevingscontract een vermogensrechtelijke
regeling treffen? De buitenhuwelijkse samenleving is, anders dan het
huwelijk, geenwettelijk geregeld instituut. Nietteminwordt ook de buiten-
huwelijkse samenleving beheerst door de eisen van de redelijkheid en
billijkheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de samenwoners goederen in
mede-eigendom bezitten, zij niet afzonderlijk over hun aandeel in het goed
kunnen beschikken. De gemeenschap is verbonden met de relatie en is
daarom geen vrije maar een gebonden gemeenschap.24 Omdat ook samen-
woners in een bijzondere rechtsbetrekking tot elkaar staan, kan voor de

22. Schuttevâer in zijn noot bij BNB 1959/122, Hoogeveen, t.a.p., paragraaf 2.2., Sonne-
veldt 2007, t.a.p., paragraaf 2.

23. HR 20 maart 2009, BNB 2009/179.
24. O.a. Asser/De Boer 2006, nr. 572 en H. Broekema, Opmerkingen over de gemeenschap

van goederen bij samenleving, in: Breemhaar & Hidma (red.), Samenleven samen-
werken. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. E.C. Henriquez ter gelegenheid van zijn
vijfenzestigste verjaardag (Henriquez-bundel), Deventer: Kluwer 1983, p. 55-56.

161

Huwelijkse voorwaarden



beoordeling of in het samenlevingscontract een schenking besloten ligt
naar mijn mening de hiervoor besproken jurisprudentie van de Hoge Raad
als leidraad dienen.

Dit betekent dat iedere regeling tussen samenwoners die op wederkerig-
heid berust, geen schenking behelst. Een regeling die erop neerkomt dat
samenwoners hun huidige vermogens samenvoegen en hun toekomstige
inkomen delen, kan niet als een eenzijdige voltooide waardeverschuiving
worden gekarakteriseerd. Dat is wel het geval als een van beide samen-
woners verplicht wordt om bij het einde van het huwelijk een bepaald deel
van zijn/haar vermogen of een bepaald vast bedrag uit te keren. De partner
heeft dan een (voorwaardelijk) vorderingsrecht dat belast is met schenkbe-
lasting op het moment dat de voorwaarde in vervulling gaat.

2.3. Conclusie inkomens- en vermogensverschuivingen

Naar mijn mening is geen sprake van een schenking als echtgenoten een
beperkte of algehele huwelijksgemeenschap aangaan. Omdat de inge-
brachte goederen worden beheerst door het bijzondere regime van de
huwelijksgemeenschap, zijn de goederen niet uit het vermogen van de ene
echtgenoot overgegaan naar de ‘bevoordeelde’ echtgenoot.

Naar mijn mening is evenmin sprake van een schenking als echtgenoten
of partners voor of tijdens de relatie een regeling overeenkomen op basis
waarvan ook toekomstige inkomens en/of vermogens worden gedeeld. In
dat geval is de vermogensverschuiving immers niet definitief. Dit betekent
dat alleen de regeling in huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract
op basis waarvan een eenzijdige vermogensverschuiving plaatsvindt, een
schenking kan inhouden.

3. Wetgeving

De vraag is of deze uitleg van de arresten van de Hoge Raad in alle gevallen
tot een redelijk resultaat leidt. Naar mijn mening is dat in zijn algemeen-
heid wel het geval. Bijna alle huwelijkse voorwaarden en samenlevings-
contracten, of ze nu vóór of tijdens de relatie worden gesloten, hebben
geen gevolgen voor de schenkbelasting. Hierbij moet echter wel worden
opgemerkt dat de vermogensverschuiving die binnen een samenlevings-
verband optreedt aanzienlijk kan zijn. Dit betekent dat ook het eventuele
belastingvoordeel substantieel kan zijn.

Eerder heb ik aandacht besteed aan het mogelijke misbruik van het
huwelijk (of geregistreerd partnerschap)25 om een onbelaste vermogens-
verschuiving te realiseren.26 Ik heb het voorbeeld gegeven van de rijke

25. Waar ik hierna spreek van huwelijk kan ook worden gelezen geregistreerd partner-
schap.

26. N.C.G.Gubbels, ‘Gehuwden in gemeenschap van goederen vs gehuwden buiten ge-
meenschap van goederen en ongehuwd samenwonenden: 1-0’, VP-bulletin 2012/1-2.

162

Gubbels



alleenstaande oom die zijn vermogen wil nalaten aan zijn nichtje. Het
huwelijk in gemeenschap van goederen levert dan een onbelaste vermo-
gensverschuiving op van de helft van het vermogen van de oom naar het
nichtje. Omdat het Burgerlijk Wetboek geen nadere eisen stelt aan
het ‘huwelijk’ tussen de oom en het nichtje, kan dit voortbestaan tot het
overlijden van de oom. Als oom overlijdt treedt een drievoudig voordeel
op: de helft van het vermogen gaat over naar het nichtje krachtens
huwelijksvermogensrecht en de erfbelasting over het resterende vermogen
wordt gemitigeerd door de partnervrijstelling en toepassing van tarief-
groep I in plaats van tariefgroep II. De enige civielrechtelijke beperking is
dat het nichtje niet met iemand anders kan trouwen of een geregistreerd
partnerschap kan aangaan. Het ongehuwd samenwonen met haar ‘echte’
partner is echter geen enkel probleem.

In mijn eerdere bijdrage kwam ik tot de conclusie dat het huwelijk dat
geen enkele realiteitsgehalte heeft, getroffen kan worden met fraus legis.
Omdat in dat geval ‘substitie door nihil’ kan plaatsvinden, vindt de
belastingheffing plaats alsof de rechtshandeling, in casu het huwelijk,
nooit heeft plaatsgevonden. Recentelijk heeft de Hoge Raad bevestigd dat
de rechtshandeling waarbij een geregistreerd partnerschap werd aange-
gaan louter met de bedoeling om een belastingvoordeel te behalen, ge-
troffen kan worden met fraus legis.27 De bewijslast dat sprake is van fraus
legis rust uiteraard op de inspecteur. In het hiervoor aangehaalde arrest
werd het de inspecteur niet heel moeilijk gemaakt: het geregistreerd
partnerschap duurde maar één dag. Het ligt voor de hand dat naarmate
die termijn langer wordt, het steeds lastiger wordt om aan te tonen dat
sprake is van een ‘schijnhuwelijk’ dat louter is aangegaan met het oog op
het belastingvoordeel. Aan dit bezwaar kan tegemoet worden gekomen
door een termijn op te nemen in de Successiewet. Indien het aangaan van
het samenlevingsverband en de beëindiging daarvan binnen een korte
periode (van bijvoorbeeld een jaar) plaatsvindt, zou het vermoeden opge-
nomen kunnenworden dat sprake is van een schijnhuwelijk. Het is dan aan
belastingplichtigen om aan te tonen dat het huwelijk niet is gesloten met
het oog op het eventuele belastingvoordeel. De vraag is echter of dit niet
veel reële gevallen treft (waarvoor uiteraard een tegenbewijsmogelijkheid
zou moeten gelden) en slechts een enkel ‘misbruikgeval’.28 De uitvoe-
ringslasten voor zowel de burgers als de belastingdienst wegen dan
wellicht niet op tegen het voordeel dat misbruik wordt bestreden. In dat
geval ligt de ‘fraus legis’-route meer voor de hand.

Het hiervoor aangehaalde misbruik kan nog worden versterkt als de
echtgenoten niet een algehele gemeenschap aangaan maar een gemeen-
schap met afwijkende delen. Stel bijvoorbeeld dat de man (87 jaar) met een
vermogen van € 50 miljoen in het huwelijk treedt met een 50 jaar jongere

27. HR 15 maart 2013, LJN: BY0561.
28. Dit effect wordt mogelijk versterkt doordat degenen die misbruik willen maken erop

gaan plannen om net buiten die termijn te vallen.
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vrouw zonder noemenswaardig vermogen. Zij komen overeen dat de man
voor 10% in de huwelijksgemeenschap is gerechtigd en de vrouw voor 90%.
Als de man twee jaar later overlijdt zonder dat de vermogens zijn ge-
wijzigd, heeft er een onbelaste vermogensverschuiving plaatsgevonden
van € 45 miljoen.29

Ook hiervoor geldt dat naar mijn mening het mogelijke misbruik
bestreden zou moeten worden via de rechter. Het aangaan of wijzigen
van huwelijkse voorwaarden in het zicht van echtscheiding of overlijden,
waardoor bijvoorbeeld een afwijkende gerechtigdheid ontstaat tot de
huwelijksgemeenschap, zou aangepakt kunnen worden met fraus legis.
Dat de Hoge Raad het ontstaan van een algehele gemeenschap van
goederen in het zicht van overlijden niet als een schenking beschouwt,
wil niet zeggen dat een afwijkende gerechtigdheid tot de huwelijksge-
meenschap in het zicht van echtscheiding of overlijden ook door de (fraus
legis)beugel kan. Het feit dat de echtgenoten afwijken van de normale
gerechtigdheid in de huwelijksgemeenschap, kan al een belangrijke aan-
wijzing zijn voor het feit dat sprake is van misbruik.30

Omdat mijns inziens de jurisprudentie van de Hoge Raad tot een
redelijk resultaat leidt en het mogelijke misbruik bestreden zou moeten
worden via de rechter, is wettelijk ingrijpen niet nodig. Helaas wordt mijn
analyse van de jurisprudentie van de Hoge Raad echter niet gedeeld door
de staatssecretaris. In plaats van zijn eigen visie kenbaar te maken, laat hij
de gevolgen voor de schenkbelasting voor een groot deel in het midden. De
staatssecretaris volstaat met de opmerking dat het ontstaan van een
algehele gemeenschap van goederen, en het verplicht wederkerige ver-
rekenbeding, geen schenkingen inhouden. Over de beperkte gemeenschap
merkt hij slechts op dat dit een schenking ‘kan zijn’.31

Dat de praktijk hiermee niet uit de voeten kan, is nog zwak uitgedrukt.
Gelet op de bestaande rechtsonzekerheid is daarom ingrijpen van de
wetgever (of alsnog de staatssecretaris) zeer wenselijk. Het mag duidelijk
zijn dat het mijn voorkeur heeft dat de wetgever mijn interpretatie van de
jurisprudentie van de Hoge Raad codificeert.

29. Andersom geldt dat als de vrouw overlijdt, zij een nalatenschap heeft van € 5 miljoen.
De constructie heeft dan averechts gewerkt. Er is juist meer in plaats van minder
erfbelasting verschuldigd. Gelet op het leeftijdsverschil, met de daarbij behorende
sterftekansen, en gelet op het verschil in vermogens is echter wel duidelijk dat de
kansen hier niet gelijkwaardig zijn.

30. Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat de afwijkende gerechtigdheid in de
huwelijksgemeenschap niet altijd een vermogensverschuiving impliceert die groter is
dan bij de wettelijke huwelijksgemeenschap.Stel bijvoorbeeld dat de man zonder
noemenswaardig vermogen in het huwelijk treedt met een vrouw met een vermogen
van € 10 miljoen. Zij komen een huwelijksgemeenschap overeen waarin de vrouw
voor 90% is gerechtigd en de man voor 10%. Als de man nu twee jaar later overlijdt,
heeft een vermogensverschuiving plaatsgevonden van € 1 miljoen. Als echtgenoten
gehuwd zouden zijn in de wettelijke gemeenschap van goederen, zou de vermo-
gensverschuiving € 5 miljoen hebben bedragen.

31. Besluit van 5 juli 2010, V-N 2010/34.12.
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4. Tot slot

Hiervoor heb ik onderzocht of het sluiten van huwelijkse voorwaarden of
een samenlevingscontract, een schenking kan inhouden. Naar mijn mening
vloeit uit de jurisprudentie van de Hoge Raad voort dat dit slechts zeer
sporadisch het geval zal zijn. De in de praktijk gebruikelijke huwelijkse
voorwaarden, met een periodiek en/of finaal verrekenbeding of een be-
perkte gemeenschap, kunnen naar mijn mening niet getroffen worden met
schenkbelasting. Hoewel onze belastingheffing berust op de individuele
draagkrachtvermeerdering, houdt de Hoge Raad in mijn ogen terecht
rekening met het bijzondere karakter van het huwelijk. Ik ben ervan
overtuigd dat dit ook geldt voor het buitenhuwelijkse samenlevingsver-
band.
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PROF. MR. R.H. HAPPÉ1

Fair share: gebrekkige
juridische regel of vergeten
ethisch kompas

“Ons eigen belang brengt de verplichting mee bij te dragen aan het
gemeenschappelijk belang”2

1. Inleiding

Het zal u niet zijn ontgaan: er woedt een debat over fair share. Centraal
staat daarbij de vraag of belastingplichtigen die zich van agressieve tax-
planning structuren bedienen hun plicht verzaken om een fair share aan de
samenleving bij te dragen. Nog vers in het geheugen staan de verhoren
door de Committee of Public Accounts van het Britse Lagerhuis van
Amazon, Google en Starbucks. Gevleugeld is de uitspraak van de voorzitter
van de commissie Margaret Hodge geworden: “We’re not accusing you of
being illegal, we are accusing you of being immoral”.3 Het in april 2013 aan
de G20 uitgebrachte OECD rapport ‘Restoring fairness to the tax system’ vat
de huidige discussie in de samenleving als volgt samen:4

“Leaders, civil society and everyday taxpayers are renewing
demands for greater transparency and action to tackle offshore
tax evasion as well as changes to the international tax rules to
restore fairness and integrity of their tax systems and the global
financial systems more generally. The message is clear: all tax-
payers must pay their fair share.”

In deze bijdrage beperk ik mij tot het recente debat in onze fiscale wereld.
Eind 2010 heb ik in mijn preadvies voor de Vereniging voor Belasting-
wetenschap mijn gedachten over fair share ontvouwd.5 Sindsdien hebben

1. Emeritus hoogleraar belastingrecht, Tilburg University. E-mail: R.H.Happe@uvt.nl.
2. Koningin Beatrix in haar afscheidsrede op 29 april 2013. Zie bijvoorbeeld De

Volkskrant, 30 april 2013.
3. http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=12458. Zie ook R.H.

Happé, ‘Tax in the boardroom van Starbucks’, WFR 2012/6981, p. 1666-1667.
4. OECD, Restoring Fairness to the tax System, p. 3, te vinden op http://www.oecd.org/tax/

2013-OECD-SG-Report-to-G20-Heads-of-Government.pdf.
5. R.H. Happé, Belastingethiek: een kwestie van fair share (preadvies), in: Geschriften van

de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 243, Deventer: Kluwer 2011.
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verschillende fiscale auteurs over dit zelfde onderwerp geschreven en vaak
ook direct of indirect stelling genomen tegen mijn ideeën. In deze bijdrage
herneem ik van mijn kant de discussie.

Twee in elkaars verlengde liggende vraagpunten komen daarbij aan de
orde. Allereerst is dat de vraag of de ‘vaagheid’ van het begrip fair share dit
begrip ongeschikt maakt voor de belastingpraktijk. Het standpunt van
degenen die deze vraag bevestigend beantwoorden laat zich als volgt
samenvatten: ‘Belastingen worden uit kracht van een wet geheven. Zo
bepaalt ook art. 104 van onze Grondwet. Daarvoor moet je niet een of
andere redelijkheidsbenadering, zoals fair share, in de plaats stellen.’6

Daaruit trekken sommigen vervolgens een tweede conclusie, namelijk
dat de vraag naar de ethische aanvaardbaarheid van fiscale structuren niet
relevant en dus overbodig is. De fiscale wereld, vooral die van de interna-
tionaal opererende ondernemingen, is een economische wereld. Deze
heeft met ethiek niets van doen. Als bepaalde fiscale structuren de wetge-
ver niet bevallen, moet hij de wet veranderen.7 Aldus is de tweede centrale
vraagstelling van deze bijdrage: moet de agressieve taxplanning praktijk
zich iets gelegen laten liggen aan de ethiek?

Allereerst zal ik in het vervolg kort mijn eigen opvatting weergeven.
Daarna bespreek ik een recente publicatie van Bakker, die in een bijdrage in
het liber amicorum voor mr. J.W. van den Berge, getiteld Fair share: wat
moet ik er mee? bovengenoemde vragen naar de vaagheid en de overbodig-
heid aan de orde stelt en kernachtig verwoordt wat er naar zijn mening aan
mijn opvatting schort.8 Antwoord van mijn kant kan niet uitblijven. Ik zal
aanvoeren dat de gedachtegang van Bakker en van anderen die vergelijk-
bare opvattingen huldigen in de eerste plaats een klassieke denkfout bevat,
namelijk die van de category mistake. Men weerlegt de relevantie, de
betekenis van het ethische begrip fair share door er eisen aan te stellen
afkomstig uit een ander domein, het juridische. Vervolgens gooit men het
kind, te weten de ethische fair-shareplicht, samen met het badwater, de
tekortschietende juridische fair-shareregel, weg. Het geeft mij ten slotte de
gelegenheid het eigen ethische karakter van de fair-shareplicht te verdui-
delijken.

6. Zie bijvoorbeeld R.E.C.M. Niessen, ‘Belastingheffing is als het toilet bij V&D: als de
juffrouw weg is, blijft het bakje leeg’, FTV 2011/01 en A.C.P. Bobeldijk, Invloeden op de
vennootschapsbelasting (oratie Nyenrode), Breukelen: Nyenrode 2011, p. 19. Verder
recent Otto Marres in: De Kwestie, Fair play vs. fair share (discussie met Richard
Happé), Orde (NOB), 2013, nr. 1, p. 31.

7. Zie bijvoorbeeld S.A.W.J. Strik in: Belastingen en ethiek, preadviezen en bespreking van
preadviezen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 243,
Deventer: Kluwer 2011, p. 182 e.v.

8. H.K.C. Bakker, ‘Fair share: wat moet ik er mee?’, in: Th. Groeneveld en L.J.A. Pieterse
(red.), Met oog voor detail, Liber Amicorum aangeboden aan Mr. J.W. van den Berge,
Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 29 e.v.
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2. Mijn fair-sharetheorie in het kort

Allereerst schets ik een in onze tijd breed aanvaarde maatschappelijke visie
op de relatie van de mens tot de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Ik
schets deze in twee stappen.9 De eerste brengt ons bij een typering van de
samenleving als een samenwerkingsverband dat tot wederzijds voordeel
van de leden van de maatschappij strekt. Enerzijds bereiken we in dit
samenwerkingsverband gezamenlijk een beter resultaat, kunnen we meer
behoeften bevredigen, dan wanneer iedereen afzonderlijk zich daarvoor
zou inzetten. Het stelt de mensen tot een beter leven in staat dan wanneer
eenieder uitsluitend op zichzelf is aangewezen. Anderzijds is van belang te
onderkennen dat zo’n samenlevingsverband ook het kenmerk van een
belangenconflict in zich heeft. Mensen wensen voor zichzelf een groter
aandeel boven een kleiner aandeel van dat betere algemene resultaat. Met
een groter aandeel is men immers in staat een beter leven te leiden dan
met een kleiner aandeel. Kortom: een moderne samenleving kenmerkt
zich door een gemeenschappelijk belang én een belangenconflict.10 Hieruit
vloeit voort dat van eenieder verwacht mag worden dat hij naast het
primair nastreven van zijn eigenbelang een bijdrage aan die samenleving
levert.

Omdat gesteld zou kunnen worden dat de tot nu toe geschetste samen-
leving veronderstelt dat de mens een rationeel handelend wezen is dat
exclusief gericht is op het nastreven van eigenbelang, behoeft deze eerste
uitwerking van de visie nadere nuancering. De mens is immers een sociaal
wezen. Dat betekent dat hij in zijn handelen ook andere motieven dan het
rationeel nastreven van zijn eigenbelang laat meespelen. Daarbij valt te
denken aan motieven als respect en vriendschap of solidariteit en altru-
ïsme. Ook zulke motieven waarbij rekening wordt gehouden met de
belangen van anderen fungeren als fundamentele drijfveren van het
menselijke handelen.11

Hiermee is duidelijk wat ethisch handelen van de mens in een samen-
leving vraagt. De huidige crisis heeft dit aspect van menselijk handelen wel
zeer duidelijk gemaakt. Van ieder mens mag verlangd worden dat hij zijn
fair share bijdraagt om een rechtvaardige samenleving mogelijk te maken
en in stand te houden. Burgers verwachten niet alleen van hun mede-
burgers dat deze hun bijdrage leveren, maar zij weten evenzeer dat die
anderen ook van hen verwachten dat zij dat doen. Zo wordt iedereen

9. Uitvoeriger: R.H. Happé, Belastingethiek: een kwestie van fair share (preadvies), in:
Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 243, Deventer: Kluwer
2011, p. 39 e.v.

10. John Rawls, A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press 1971, p. 4 (Een theorie
van rechtvaardigheid, Rotterdam: Lemniscaat 2009, p. 52).

11. Dit geldt ook voor het handelen van de mens als ondernemer. Zie George A. Akerlof
and Robert J. Schiller, Animal Spirits, Princeton/Oxford : Princeton University Press,
2009, p. 3, die de ‘animal spirits’ van Keynes in een actuele context plaatsten. Verder
Robert Skidelsky, Keynes, The Return of the Master, London: Penguin Books 2010.
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geconfronteerd met die verwachting van anderen als een appel op zijn
loyaliteit en billijkheidsbesef. 12 Burgers vertrouwen op de anderen in het
besef dat anderen ook op hen vertrouwen. In dit opzicht is er ook een
afhankelijkheidsrelatie tussen burgers. Burgers die zich daaraan onttrek-
ken, profiteren van hen die wel hun fair share bijdragen. De laatsten
hebben bezwaar tegen parasiterend gedrag, omdat het parasiterend gedrag
is. Loyaliteit en billijkheid, fairness, maar ook solidariteit fungeren aldus als
motieven van handelen.13 Aldus is er sprake van een plicht voor eenieder
zijn fair share bij te dragen. In dit verband is van belang dat in een moderne
samenleving deze fair-shareplicht evident ook een financieel karakter
heeft. Zonder ieders billijke financiële bijdrage is geen geordende, laat
staan rechtvaardige samenleving mogelijk.

Daarnaast is een tweede plicht nodig: de nakomingsplicht, dat wil
zeggen de plicht om de in een samenleving vastgestelde regels na te
komen. Aan deze plicht ligt de gedachte ten grondslag dat we juridisch
afdwingbare regels nodig hebben om eenieder zijn bijdrage te laten
leveren aan de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Dat er een nood-
zaak van regels is, blijkt allereerst uit het gegeven dat zonder regelgeving
het free riders probleem onvermijdelijk is. Slechts weinigen zullen in onze
hoog ontwikkelde en gecompliceerde samenlevingen hun bijdrage leveren
in de wetenschap dat anderen zich daaraan zullen of kunnen onttrekken.
Er is een onmogelijkheid om het zonder juridisch afdwingbare regels af te
kunnen.14

Er is nog een tweede grond voor de ethische nakomingsplicht. We
hebben ook regels nodig om ervoor te zorgen dat eenieder een bepaalde en
daarmee ook een faire bijdrage levert, waarbij ook recht wordt gedaan aan
het gelijkheidsbeginsel.15 Aldus is de nakomingsplicht onmisbaar om in
een concrete situatie zicht te krijgen op wat ieders bijdrage aan de
samenleving moet zijn. De fair-shareplicht is te onbepaald en de samen-
leving te gecompliceerd om in een concrete situatie te kunnen vaststellen
wat ieders bijdrage aan de samenleving moet zijn.16 In zoverre is voor

12. G.A. den Hartogh, ‘Fiscale moraal en de moraal van de fiscus’, WFR 1987/5772, p. 543
en Michael J. Sandel, Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze?, Kampen: Uitgeverij Ten
Have 2010, p. 259-260.

13. Zie R.H. Happé, ‘Over belastingheffing en ethiek. Enige politiek-filosofische verken-
ningen’, in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen, Opstellen
aangeboden aan prof.dr. L.G.M. Stevens, Deventer: Kluwer 2006, p. 335.

14. William Poundstone, Prisoner’s Dilemma, New York: Anchor Books 1992, p. 127. Zie
ook Tony Judt, Het land is moe, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact 2010,
p. 204.

15. Zie R.H. Happé, ‘Over een ethische motivatie om belasting te betalen’, in: Th.
Groeneveld en L.J.A. Pieterse (red.), Met oog voor detail, Liber Amicorum aangebo-
den aan Mr. J.W. van den Berge, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 147 e.v., alwaar ik de
Duitse filosoof Peter Sloterdijk op dit punt bekritiseer.

16. Zie hierover R.H. Happé, Belastingethiek: een kwestie van fair share (preadvies), in:
Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 243, Deventer: Kluwer
2011, p. 9.
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iedere burger de ‘omweg’ van het belastingrecht onontbeerlijk om zijn
bijdrage aan de samenleving te betalen.17 De nakomingsplicht is in dit
opzicht ook mede bepalend voor het gewicht van het in het belastingrecht
fundamentele legaliteitsbeginsel.

3. De aanval: fair share is een onbruikbare juridische norm

In zijn bijdrage aan de Van den Berge-bundel doet Bakker een scherpe
aanval op het begrip fair share. Beide kwesties, de vaagheid en de over-
bodigheid van de notie van fair share voor het belastingrecht komen
daarbij aan de orde. Zijn opening is retorisch sterk. Hij formuleert een
nieuw artikel 23 in de Wet op de vennootschapsbelasting, waarin fair share
als wettelijke norm wordt vastgelegd. Het artikel luidt:

“Indien de op grond van de voorgaande artikelen bepaalde
belastingen niet is aan te merken als een billijke bijdrage van
de belastingplichtige aan de financiering van de Nederlandse
samenleving, wordt het bedrag van de verschuldigde belasting
gesteld op een bedrag overeenkomend met die billijke bijdrage.”

Vervolgens gaat Bakker in op de eerste kwestie, die van de onoverkome-
lijke vaagheid van deze juridische bepaling. Hij doet dit door de moeilijk-
heden te bespreken waartegen de verschillende fiscale actoren zouden
aanlopen bij de naleving dan wel toepassing van deze wettelijke norm.
Zijn oordeel is klip en klaar: deze wettelijke norm van fair share verschaft
geen houvast voor het fiscaal-juridische domein. Geen van de fiscale
actoren kan ermee uit de voeten. Ik vat samen:

De bedrijfsfiscalist kan zijn management geen zekerheid geven of
de onderneming zijn fair share afdraagt en opereert extra voor-
zichtig om uit de gevarenzone te blijven; de inspecteur weet zich
geen raad met allerlei bijzondere situaties, zoals de situatie
waarin een double dip aan de orde is, renteaftrek in Nederland
én het buitenland; ook de belastingadviseur raakt in de proble-
men als hij bijvoorbeeld adviseert gebruik te maken van een
kwalificatieverschil: tegenover de kostenaftrek staat geen heffing
bij de ontvanger; ten slotte raakt ook de rechter verstrikt in
bewijslastproblematiek en de verhouding tot het leerstuk van
fraus legis.18

17. Tony Honoré, ‘The Dependence of Morality on Law’, Oxford Journal of Legal Studies,
(13) 1993, p. 2: “Apart from law no one has a moral obligation to pay any particular
amount of tax.”

18. H.K.C. Bakker, ‘Fair share: wat moet ik er mee?’, in: Th. Groeneveld en L.J.A. Pieterse
(red.), Met oog voor detail, Liber Amicorum aangeboden aan Mr. J.W. van den Berge,
Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 30 – 32.
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Voor Bakker is het duidelijk: weg met deze norm. De enig juiste weg
waarlangs het doel van een billijke bijdrage kan worden bereikt is die van
adequate, ‘normale’ regelgeving en van adequate toepassing van die regels
door de administratie.19 Is de regelgeving niet adequaat, dan dient deze te
worden aangepast. Is de administratie niet voldoende toegerust, dan zal zij
dienen te worden versterkt. Met name van de wetgever mag verwacht
worden dat hij adequaat op ontwijkingsgedrag van belastingbetalers
reageert, want, zo constateert Bakker, belastingbetalers kunnen het nu
eenmaal niet laten besparing na te streven. Zijn afsluitende conclusie is dat
het proces van ‘normale’ regelgeving de voorkeur verdient boven de
morele dwang van een niet te definiëren notie.20 Kortom, van moreel
laakbaar gedrag van belastingplichtigen die zich van agressieve taxplanning
bedienen, is geen sprake.

4. Een kritische bespreking

4.1. Inleiding

In het vervolg zal ik deze ook door anderen gedeelde opvatting tegen het
licht houden. Ik zal eerst aantonen dat de hiervoor weergegeven redene-
ring een category mistake, een categoriefout bevat. Vervolgens zal ik ingaan
op het argument van de vaagheid van het fair-sharebegrip. Met dat deel
van de redenering ben ik het namelijk eens, zij het dat ik dan de ethische
fair-shareplicht op het oog heb en niet de juridische. Ten slotte zal ik
betogen dat ethiek een integrerend onderdeel uitmaakt van de belasting-
praktijk, net zoals dat bij elk ander menselijk handelen het geval is.

4.2. Retorisch sterk, logisch zwak

Wat is er mis met de hiervoor geschetste verwerping van de norm van fair
share? Laten we eens nader bekijken hoe Bakker te werk gaat? Hij geeft de
ethische notie van fair share de status van juridische norm en concludeert
vervolgens tot diskwalificatie van deze aldus door hem gecreëerde wette-
lijke regel van fair share. Van belang is dat hij eerst de ethische norm tot
hetzelfde domein als die van de juridische regels rekent. Door vervolgens
de juridische onhoudbaarheid en onbruikbaarheid van deze vage wette-
lijke regel uiteen te zetten, is, zo concludeert hij, ook de ethische notie van
fair share voor belastingplichtigen van generlei waarde. Het resultaat is
bevrijdend: belastingplichtigen die zich bedienen van agressieve structu-
ren, behoeven zich niet te bekommeren om de plicht hun fair share aan de

19. Het woord ‘normale’, inclusief de aanhalingstekens is door mij in deze bijdrage
toegevoegd ter verduidelijking van hetgeen Bakker mijns inziens beoogt.

20. H.K.C. Bakker, ‘Fair share: wat moet ik er mee?’, in: Th. Groeneveld en L.J.A. Pieterse
(red.), Met oog voor detail, Liber Amicorum aangeboden aan Mr. J.W. van den Berge,
Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 34.
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samenleving te leveren. Dat is uitsluitend een zorg van de wetgever. De
wereld van de agressieve taxplanning blijkt een waardevrije wereld te zijn,
die het zonder ethiek kan stellen.

Wat allereerst opvalt aan deze redenering is dat zij in strijd met de
regels van de logica komt. Waarin bestaat deze logische fout? De fout die
hier aan de orde is, is dat het domein waartoe een bepaald concept
behoort, ingewisseld wordt voor een ander domein. Van Aristoteles is de
klassieke formulering van deze denkfout als ‘overbrenging naar een andere
soort’, metabasis eis allo genos (μεταβασις εις αλλο γενος).21 De filosoof
Gilbert Ryle typeerde een dergelijke redenering als een categoriefout.22

Indit gevalwordthet concept vandeplicht van fair shareverplaatst vanhet
ethische domein naar het juridische. Vervolgenswordt het ‘verhuisde’ begrip
beoordeeldaandehandvaneisendie aan juridischeconceptenenregels indat
juridische domein worden gesteld. Deze beoordeling leidt dan tot de con-
clusie: de fair-shareplicht voldoet niet aan de eisen die daaraangesteldmogen
worden, ergo de fair-shareplicht moet verworpenworden. Met andere woor-
den, ethische overwegingen zijn voor de agressieve taxplanner niet relevant.

Wat hier over het hoofd wordt gezien is dat deze vermeende vaagheid
van het begrip fair share in het ethische domein juist kenmerkend is voor
dat begrip. Dat heeft het begrip fair share gemeen met andere kernbe-
grippen uit de ethiek, zoals goed en kwaad, recht en onrecht, en recht-
vaardigheid. Ethische theorieën die zich van deze begrippen bedienen
geven geen pasklare oplossingen. Zij zetten aan tot nadenken welke
ethisch of maatschappelijk verantwoorde beslissing men als burger, belas-
tingplichtige in ons geval, moet nemen. Daarbij is altijd praktische wijsheid
nodig om op basis van zulke reflectie te besluiten en tot handelen over te
gaan. Ethiek is nu eenmaal geen wetboek.

4.3. Is fair share als grondslag van belastingheffing een goed idee?

We keren terug naar de opvatting van Bakker. Hij acht de fair-shareplicht te
vaag, te weinig richtinggevend en te subjectief om als norm in het
juridische domein te kunnen vigeren. Hij is, zoals eerder opgemerkt, niet
de enige. Marres betoogt in dezelfde zin, zij het zonder de fair-shareplicht
expliciet tot juridische norm te verheffen:23

“Mijns inziens biedt de fair share gedachte geen hanteerbare
regels; de grens tussen aanvaardbare en niet-aanvaardbare plan-
ning is subjectief en arbitrair. Ethische inzichten bieden geen

21. Aristoteles, Analytica Posteriora, Bk 1, H7.
22. Zie Gilbert Ryle, The Concept of Mind, Harmondsworth England: Penguin books 1949

(1963) (Gilbert Ryle, De eenheid van lichaam en geest, Amsterdam: Atheneaum- Polak
& Van Gennep, 1971). Zie ook G. Nuchelmans, Overzicht van de analytische filosofie,
Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum 1969, p. 201.

23. Otto Marres, Eerlijk delen in de fiscale jungle (oratie), Universiteit van Amsterdam,
Amsterdam, 2012, p. 46.
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handvatten om deze grens te beschrijven, althans niet toegepast
op de praktijk.” Hij vervolgt: “Misbruikbestrijding door vage en
subjectieve normen is een heilloze weg.”

Hiervoor, in de laatste alinea’s van 4.2, heb ik hetzelfde betoogd, zij het dat
ik de fair-shareplicht anders dan Bakker wel als een ethische plicht blijf
zien. Maar ook deze ethische plicht is niet geschikt om direct als grondslag
voor belastingheffing te dienen. Het is juist om deze reden dat ik naast de
fair-shareplicht in enge zin nog een tweede plicht van essentieel belang
acht: de ethische nakomingsplicht, dat wil zeggen: de plicht om de in een
samenleving vastgestelde fiscale regels na te komen. Ik voer een tweetal
gronden aan voor deze plicht, welke direct verband houden met het
karakter van de fair-shareplicht. Ten eerste is dat het fenomeen van de
free riders. Zonder belastingrecht zullen er altijd lieden zijn die hun
bijdrage niet wensen te leveren. In elke samenleving zijn er dus afdwing-
bare regels nodig. Een tweede grond is dat de fair-shareplicht te onbepaald
is alsmede de samenleving te gecompliceerd om in een concrete situatie te
kunnen vaststellen wat ieders bijdrage aan de samenleving moet zijn.24

Aldus komt de verantwoordelijkheid van de wetgever in zicht om de fair-
sharegedachte in concrete belastingregels om te zetten en vast te leggen.
De morele nakomingsplicht vraagt vervolgens van de burgers van een
samenleving om de aldus democratisch vastgestelde wetgeving naar de
geest na te komen.

Ik trek uit het voorafgaande twee conclusies. Ten eerste is, zoals we in
4.2 hebben gezien, het gedachte-experiment om fair share als een algeme-
ne juridische vangnetbepaling in de wetgeving op te nemen een slecht
idee.25 Maar een tweede conclusie moet zijn dat ook de ethische fair-
shareplicht als enige grondslag voor ieders financiële bijdrage aan de
samenleving evenmin voldoet.

Het gaat echter een stap te ver om daaruit de gevolgtrekking af te leiden
dat de fair-sharegedachte als gedragsnorm voor belastingplichtigen ter
zijde kan worden geschoven. Dat zou een volstrekt onjuiste conclusie
zijn. Het zou immers betekenen dat ethische overwegingen in de sfeer
van de taxplanning geen rol spelen of zelfs mogen spelen. Laten we deze
opvatting eens verder onderzoeken.

24. Zie paragraaf 3. Verder uitgebreid R.H. Happé, Belastingethiek: een kwestie van fair
share (preadvies), in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, No.
243, Deventer: Kluwer 2011, p. 4.

25. Het algemene leerstuk van fraus legis heeft een ander karakter: het is inherent
verbonden met het rechtssysteem. Daarnaast kunnen in specifieke misbruiksituaties
rechtsbeginselen in combinatie met concrete anti-misbruikbepalingen wel een dam
opwerpen tegen agressieve structuren. Zie R.H. Happé, Belastingrecht en de geest van
de wet, Een pleidooi voor een beginsel-benadering in de wetgeving (afscheidscollege),
Tilburg: Tilburg University 2010, p. 35 e.v.. Verder ook S.E. Zijlstra e.a. (red.),Wetgeven.
Handboek voor de centrale en decentrale overheid, Deventer: Kluwer 2012, p. 176 e.v.
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4.4. Belasting betalen is geen ethisch neutrale aangelegenheid

In de gewone rechtspraktijk kunnen ethische grondgedachten van de
wetgeving doorgaans buiten beschouwing blijven. Zo is het ook in de
belastingpraktijk. De wetgeving is doorgaans relatief duidelijk. Ontstaan er
geschillen over de uitleg van een bepaling dan is het de taak van de rechter
om aan de hand van grammaticale, wetshistorische, systematische en
teleologische interpretatie de betekenis van het voorschrift vast te stellen.
Spelen daarbij maatschappelijke of ethische overwegingen op de achter-
grond mee, dan gaat dat toch via de filter van de wetgeving. Recht is
immers een geïntegreerd geheel van wettelijke bepalingen en rechtsbe-
ginselen. De voordelen hiervan zijn dat in de gewone rechtspraktijk
burgers en overheid zich kunnen bedienen van het juridische instrumen-
tarium en dat burgers daarmee tegelijkertijd kunnen en mogen veronder-
stellen dat zij hun fair share aan de samenleving bijdragen.26

Dit is anders in de hard cases van het belastingrecht, waarbij ik in het
bijzonder het oog heb op de structuren van de agressieve tax-planning-
praktijk. Structuren die vaak niet met een beroep op doel en strekking van
de wet in rechte succesvol kunnen worden bestreden, maar die wel op
gespannen voet staan met de geest van de wet. Eerder heb ik betoogd dat
het inachtnemen van de nakomingsplicht meebrengt dat men ook in hard
cases niet in strijd met de geest van de wet behoort te handelen. Daaraan
voldoet men door geen constructies toe te passen die voor de wetgever bij
het opstellen van de wet aanleiding zouden zijn geweest de wet anders te
formuleren.27

Verschillende auteurs uit de hoek van de taxplanners achten deze
structuren niet alleen juridisch geoorloofd, maar zij beschouwen ook de
ethische of maatschappelijke kritiek op de structuren ongepast en mis-
plaatst.28 Hun redenering is in de kern simpel: de wet verbiedt het niet. Als
het de wetgever niet bevalt, moet hij de wet – voor de toekomst –

aanpassen. De wetgever is de instantie om als een structuur door hem
ongewenst wordt geacht, bijvoorbeeld omdat zij op gespannen voet staat
met een eerlijke verdeling van de lasten in de samenleving, de loophole in
de wet te dichten. Dat laatste is, voor zover het de wetgever aangaat, op
zich geen onjuiste redenering. Het laat de verantwoordelijkheid voor een

26. Zie R.H. Happé, Belastingrecht en de geest van de wet, Een pleidooi voor een beginsel-
benadering in de wetgeving (afscheidscollege), Tilburg: Tilburg University 2010, p. 9
en, gebaseerd op empirisch onderzoek, bijvoorbeeld Bruno S. Frey and Benno Togler,
‘Tax morale and conditional cooperation’, Journal of Comparative Economics (35) 2007,
p. 140. Verder ook in algemene zin Tom R. Tyler, Why people obey the law, Princeton:
Princeton University Press 2006.

27. Zie R.H. Happé, Belastingethiek: een kwestie van fair share (preadvies), in: Geschriften
van de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 243, Deventer: Kluwer 2011, p. 28.

28. Zie bijvoorbeeld F.A. Engelen, ‘De lotgevallen van Starbucks, Amazon en Google’, NTFR
2013/158.
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rechtvaardige belastingwetgeving daar waar deze primair hoort: bij de
wetgever.29

Vervolgens concluderen de agressieve taxplanners dat degenen die
profijt trekken van de loopholes, geen blaam treft. Het is immers ieder
geoorloofd om fiscaal de goedkoopste weg te bewandelen. In de sfeer van
ondernemingen neemt dit de vorm aan van de stelling dat economisch een
onderneming altijd naar kostenminimalisatie moet streven, dus ook van de
post belastingen.

Elders heb ik uitvoerig uiteengezet waarom het laatste deel van deze
redenering niet deugt.30 Men claimt een ethisch neutrale ruimte voor de
fiscaal agressief opererende belastingplichtigen, maar voert daarvoor, af-
gezien van de verantwoordelijkheid van de wetgever voor de kwaliteit van
de wetgeving, geen ethisch doorslaggevende, valide argumenten aan. Kern
van de ethische vraagstelling is immers de eigen verantwoordelijkheid van
de burger. Deze verantwoordelijkheid houdt voor ieder mens in zich
rekenschap te geven van de juistheid van het eigen handelen, ongeacht
het domein waarin men zich bevindt. Dat geldt dus ook voor het fiscale
handelen, waarbij het uiteindelijk erom gaat dat iedere burger zich verant-
woordelijk weet om zijn fair share aan de samenleving bij te dragen.

Het is bovendien goed zich te realiseren dat recht en ethiek niet twee
beoordelingskaders zijn die elkaar uitsluiten. Recht en ethiek zijn juist in
dit opzicht complementair.31 Kenmerk van het fiscaal-ethische kader is dat
het zowel het fiscaal-juridische handelen omvat als andere maatschappe-
lijke aspecten die met de belastingheffing verbonden zijn. Bij uitstek in
situaties waarin ingenieuze, voor de wetgever niet te voorziene fiscale
ontwijkingsroutes worden gecreëerd, komt de belastingplichtige voor de
morele vraag te staan: wat is praktisch wijs om te kiezen binnen het
spectrum van exclusief voor het eigenbelang gaan (fiscaal egoïsme) dan
wel ook de belangen van anderen of de gemeenschap serieus meewegen
(ethisch perspectief).

Een ethische opstelling houdt in dat men de tweede optie tot uitgangs-
punt van het eigen handelen neemt. Die keuze verwacht men immers zelf
ook van de anderen. Dit betekent zeker niet per definitie een verloochening
van het eigenbelang. Integendeel, het gaat veeleer om welbegrepen eigen-
belang. Hoe kan ik mijn eigen belang op een welbegrepen manier nastreven
door uit te gaan van het zoeken naar een balans tussen eigenbelang en

29. Zie R.H. Happé, ‘Over een ethische motivatie om belasting te betalen’, in: Th.
Groeneveld en L.J.A. Pieterse (red.), Met oog voor detail, Liber Amicorum aangebo-
den aan Mr. J.W. van den Berge, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 148 e.v., alwaar ik
een aanzet geef tot een nieuwe fiscale agenda voor de wetgever, ten einde meer recht
te doen aan de ethische motivatie van de belastingbetalers.

30. R.H. Happé, Belastingethiek: een kwestie van fair share (preadvies), in: Geschriften van
de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 243, Deventer: Kluwer 2011, p. 19 e.v.

31. Zie in dezelfde zin R.J.M. Jeurissen, ‘Bedrijfsethiek en verantwoord ondernemen’, in:
R.J.M. Jeurissen (red.), Bedrijfsethiek: een goede zaak, Assen: Van Gorcum 2009,
p. 17 e.v.
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algemeen belang.32 In die afweging vervullen de notie van fair share en die
van handelen in de geest van de wet een richtinggevende rol.

5. Tot slot

Ethiek vraagt van iedereen zich rekenschap te geven van de juistheid van
het eigen gedrag onder verdiscontering van de belangen van anderen.33 In
het verlengde daarvan houdt fiscale ethiek twee plichten in: de plicht om
een fair share af te dragen en de nakomingsplicht. Van burgers mag
verwacht worden dat zij deze plichten serieus nemen.

Volharden in de opstelling dat agressieve taxplanning niets van doen
heeft met ethiek is niet alleen een onverstandige maar ook een slechte
koers voor onze fiscale wereld. Uiteraard is de maatschappelijke veront-
waardiging over fiscale structuren lang niet altijd terecht, ook niet vanuit
een fiscaal-juridische optiek. De grootste fout die we echter kunnen
maken, is de kritiek van politici, ngo’s, media en samenleving niet serieus
te nemen. De fiscale wereld zal de bakens moeten verzetten en rekening
moeten houden met de veranderende maatschappelijke werkelijkheid en
opvattingen. De tijd van splendid isolation is definitief voorbij.34 Zicht
houden op ons ethische kompas kan ons daarbij goede diensten bewijzen.
Of zoals Edmund Burke, de conservatieve Engelse filosoof uit de achttiende
eeuw het formuleerde: “It is not what a lawyer tells me I may do; but what
humanity, reason, and justice tell me I ought to do.”35

32. Zie ook Andreas Kinneging, ‘Een beter boek over democratie is er niet’, nabeschou-
wing bij Alexis de Tocqueville, Over de democratie in Amerika, Rotterdam: Lemniscaat
2011, p. 1119.

33. Vergelijk James Rachels and Stuart Rachels, The Elements of Moral Philosophy, New
York: McGraw-Hill 2010, p. 13.

34. R.H. Happé, ‘Het tijdperk van splendid isolation voor de fiscaliteit ligt definitief achter
ons’, WFR 2012/6967, p. 1162 e.v.

35. Edmund Burke, Speech on Conciliation with the American Colonies, delivered in the
House of Commons, 22 March 1775.
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PROF. DR. MR. E.J.W. HEITHUIS1

TBS-regeling in
internationaal verband

1. Inleiding

Mijn ‘relatie’ tot Arie Rijkers gaat ver terug, tot het midden van de jaren ‘80
van de vorige eeuw, toen ik als student Fiscale Economie aan wat destijds
nog de Katholieke Universiteit Brabant heette college kreeg van, toen nog,
drs. Rijkers in het vak IB-winst. Dat was mijn eerste kennismaking met de
persoon Arie Rijkers. Korte tijd later heb ik hem indringender leren kennen,
toen ik als student-assistent ging werken bij het Fiscaal Instituut Tilburg,
hoewel ik niet ‘zijn’ student-assistent was. In die tijd, zo herinner ik mij,
werkte Arie aan zijn dissertatie over de inbreng van een IB-onderneming in
de BV van destijds art. 18 Wet IB 1964, thans art. 3.65 Wet IB 2001. Hoewel
mijn belangstelling toen al uitging naar de fiscaliteit met betrekking tot het
MKB – dit zal wel door mijn achtergrond komen met een vader die kleine
zelfstandige was – betrof dat niet zozeer de problematiek van de IB-
ondernemer, ook al was die voor mij vanwege mijn thuissituatie zeer
herkenbaar, maar meer de problematiek van de directeur-aandeelhouder,
vermoedelijk omdat dit voor mij als beginnend fiscalist een nieuw en
spannend terrein was. Op het terrein van de IB-winst hebben Arie en ik,
voor zover ik mij herinner, dan ook nimmer fiscaal de degens mogen
kruisen, wat natuurlijk vooral door mijzelf kwam.

Dit veranderde toen Arie zich mede ging toeleggen op de aanmerke-
lijkbelangproblematiek, het onderwerp van mijn dissertatie. Niet onver-
meld mag blijven dat Arie de gezaghebbende Fed-brochure van Jan van
Dijck over de aanmerkelijkbelangregeling heeft geüpdatet. Het was daarom
een logische keuze om Arie te vragen zitting te nemen in mijn promotie-
commissie, wat hij, voor zover ik weet, met plezier heeft gedaan (mocht
dat niet zo zijn, dan heeft hij dat altijd goed verborgenweten te houden). Ik
kan na zovele jaren op deze plaats wel ontboezemen dat ik destijds als
promovendus voor het oordeel van Arie het meest beducht was. Als je Arie
een tekst ter beoordeling voorlegde, dan wist je dat hij die tekst helemaal
door-, uit- en navlooide. En als dan het verlossende woord kwam dat de

1. Hoogleraar belastingrecht Universiteit Utrecht, directeur Holland Tax Center, weten-
schappelijk adviseur BDO Belastingadviseurs en rechter-plaatsvervanger in de
rechtbank Den Haag.
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tekst goed was, maakte zich een zeker euforisch gevoel van je meester. Yes!
Je wist dan zeker dat die tekst ook inderdaad goed was.

Na mijn promotie kwamen wij elkaar weer tegen in het verband van de
Nederlandstalige LLM-opleiding van het International Tax Center te Leiden,
waarin Arie en ik van november 2003 tot en met november 2007 samen als
koppel hebben gedoceerd over de aanmerkelijkbelang- en terbeschik-
kingstellingproblematiek in internationaal verband. Tijdens die bijeenkom-
sten kwam de echte wetenschapper in Arie Rijkers naar boven. Waar ikzelf
nogal snel grijp naar het positieve recht, benadert Arie een vraagstuk
steeds vanuit het wetenschappelijke fundament. Het positieve recht be-
schouwt hij nogal eens als een lastige hobbel die op weg naar de oplossing
moet worden genomen. Niet zelden levert deze meer fundamenteel-
wetenschappelijke benadering verrassende gezichtspunten op. Op zulke
momenten ervaar ik indringend de beperktheid van het positieve recht. Zo
herinner ik mij nog een levendige discussie tijdens een van onze eerste
bijeenkomsten in deze LLM-opleiding naar aanleiding van de door Arie
opgeworpen vraag onder welk verdragsartikel een teruggaaf van aandelen-
kapitaal voor een aanmerkelijkbelanghouder valt: onder het dividend-
artikel of onder het vermogenswinstartikel. Menigeen ging en gaat er,
zonder al te veel nadenken, vanuit dat dit het dividendartikel is, mede gelet
op de nationaalrechtelijke kwalificatie als regulier voordeel, wat wijst op
dividend, maar Arie wist gloedvol te betogen – en ondanks de oppositie
ook stand te houden – dat dit het vermogenswinstartikel moest zijn. En,
hoewel ook ik op het spoor van het dividendartikel zat, ben ik na Arie’s
uiteenzetting gaan twijfelen en valt er voor het vermogenswinstartikel ook
wel iets te zeggen. Een teruggaaf van aandelenkapitaal is naar zijn aard
immers een partiële teruggaaf van het in de aanmerkelijkbelangaandelen
geïnvesteerde bedrag. Dit raakt dus de aanmerkelijkbelangaandelen zelve,
wat men in de wet ook terugziet in art. 4.33 Wet IB 2001. Hierin is namelijk
bepaald dat voor de vervreemdingsvoordelen de verkrijgingsprijs wordt
verminderd met de onbelast gebleven teruggaaf van aandelenkapitaal. Dit
bevestigt het beeld dat een terugbetaling van aandelenkapitaal een partiële
teruggaaf is van het in de aanmerkelijkbelangaandelen geïnvesteerde
bedrag en daarmee min of meer vergelijkbaar met een meegekocht
dividend. Het belang van deze kwestie is duidelijk, want het vermogens-
winstartikel is voor bronstaat Nederland na een aantal jaren uitgewerkt en
het dividendartikel niet. Tot jurisprudentie heeft deze kwestie, voor zover
mij bekend, (nog) niet geleid.

Het is deze laatste activiteit die ik samen met Arie heb gedaan, die bij
mij warme gevoelens oproept, vooral omdat wij gedurende twee middagen
en avonden op indringende wijze met elkaar en met de studenten konden
discussiëren over een fiscale problematiek die ons beiden na aan het hart
ligt. Ik heb die bijeenkomsten altijd als zeer inspirerend ervaren. Zeker ook
door de persoon van Arie en de wijze waarop hij dit deed. Het contrast in
persoonlijkheden kon ook welhaast niet groter zijn. Een schreeuwlelijkerd
tegenover een bedachtzame en zorgvuldig formulerende wetenschapper.
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Maar dit contrast was nu juist een deel van de charme van deze bijeen-
komsten.

2. De tbs-regeling in de buitenlandse belastingplicht

Inmiddels had Arie zich ook bekwaamd in de tbs-regeling, een regeling
waarmee ik mij ook indringend bezighoudt. Ook daarin vonden wij elkaar
professioneel. Zo heeft Arie zelfs een wetswijziging weten af te dwingen
met zijn artikel “Aanmerkelijk belang en artikel 3.92 Wet IB 2001 bij
buitenlandse belastingplicht”, in WFR 2001/765. Hij betwijfelde namelijk
of in bijvoorbeeld de casus van een in het buitenland woonachtige aan-
merkelijkbelanghouder die een in Nederland gelegen onroerende zaak
verhuurt aan dan wel een schuldvordering heeft op zijn in Nederland
gevestigde BV, wel sprake is van een werkzaamheid ‘in Nederland’, zoals
art. 7.2 lid 2 onderdeel c Wet IB 2001 eist en of er dus wel sprake was van
buitenlandse belastingplicht in Nederland ter zake van de onroerende zaak
respectievelijk de schuldvordering, zodat Nederland over de huur respec-
tievelijk rente inkomstenbelasting zou kunnen heffen. Met betrekking tot
de in Nederland gelegen onroerende zaak zou men zich hier nog iets bij
kunnen voorstellen, maar met betrekking tot een schuldvordering wordt
dat toch al een stuk lastiger, want welke ‘werkzaamheid’ moet men nu
verrichten om rente op een schuldvordering te ontvangen, laat staan dat
die ‘werkzaamheid’ dan ‘in Nederland’ plaatsvindt. De wetgever heeft het
niet zover laten komen en heeft met werking vanaf 1 januari 2003 in lid 3
van art. 7.2 Wet IB 2001 uitdrukkelijk bepaalt:2

“(…) en wordt onder werkzaamheid in Nederland mede verstaan
het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen als be-
doeld in de artikelen 3.91 en 3.92 aan het in Nederland ge-
vestigde deel van een onderneming, werkzaamheid of
vennootschap (…).”

Met dank aan genoemde publicatie van Arie. Ik noem dit tekstgedeelte in
art. 7.2, lid 3 Wet IB 2001 daarom ook steevast de lex Rijkers.

Het tekstdeel in art. 7.2, lid 3, tweede volzin Wet IB 2001 – “het in
Nederland gevestigde deel van een vennootschap” – lijkt overigens duide-
lijker dan het is. Is de vennootschap in Nederland gevestigd en wordt aan
deze vennootschap een in Nederland gelegen onroerende zaak of een
geldbedrag (lening) ter beschikking gesteld, dan is wel duidelijk dat sprake
is van een terbeschikkingstelling aan “het in Nederland gevestigde deel van
een vennootschap”. Maar wat nu als de vennootschap niet in Nederland is
gevestigd? Opvallend is namelijk dat in genoemd tekstdeel niet wordt

2. Hof Den Haag heeft ook voor de jaren 2001 en 2002 art. 7.2, lid 2, onderdeel c Wet IB
2001 van toepassing geoordeeld, ondanks het in die jaren nog ontbrekende tekstdeel
in art. 7.2, lid 3 Wet IB 2001. Zie Hof Den Haag 31 mei 2005, V-N 2005/43.11. Wat mij
betreft een welwillende interpretatie van het hof.
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gesproken over een vaste inrichting van de vennootschap. Stel bijvoorbeeld
de volgende, ik geef het toe, niet alledaagse casus: Een in het buitenland
woonachtige aanmerkelijkbelanghouder stelt een in Nederland gelegen
onroerende zaak ter beschikking aan zijn eveneens in het buitenland –

hetzelfde of een ander buitenland doet even niet terzake – gevestigde
vennootschap. Is dan wel sprake van het ter beschikking stellen van een
onroerende zaak aan “het in Nederland gevestigde deel van een vennoot-
schap”, zoals art. 7.2, lid 3, tweede volzin Wet IB 2001 voorschrijft? De wet
vereist weliswaar niet dat de vennootschap in Nederland over een vaste
inrichting beschikt, waartoe de onroerende zaak behoort – vergelijk de
tekst voor winst uit onderneming in art. 7.2, lid 2, onderdeel a Wet IB
2001 –maar de vraag is wel of de tekst van art. 7.2, lid 3, tweede volzin Wet
IB 2001 niet materieel op hetzelfde neerkomt. Ik kan mij er namelijk
weinig anders bij voorstellen. Voor de vennootschapsbelasting zal de in
Nederland gelegen onroerende zaak bij wetsfictie – zie art. 17a, onderdeel a
Wet VPB 1969 – ook kwalificeren als een Nederlandse onderneming van de
buitenlandse vennootschap, zeg maar een vaste inrichting, zodat de huur
in mindering komt op de in Nederland belaste winst van de buitenlandse
vennootschap en niet op de in het buitenland belaste winst van de
buitenlandse vennootschap. Vanuit de ratio van de tbs-regeling zou de
tbs-regeling in casu dan ook van toepassing moeten zijn. Op grond van het
met dit buitenland geldende belastingverdrag – neem aan dat dit een op
het OESO-modelverdrag gelijkend belastingverdrag is – is deze vennoot-
schapsbelastingheffing over de opbrengsten van de in Nederland gelegen
onroerende zaak immers toegewezen aan bronstaat Nederland, zodat de
aan de aanmerkelijkbelanghouder betaalde huurpenningen in mindering
komen op het Nederlandse deel van de winst van de buitenlandse ven-
nootschap. Het desbetreffende buitenland geeft voor deze winst een
vrijstelling. Maar twijfelachtig blijft of deze doel-en-strekkingbenadering
wordt gedekt door de wettekst, want waarom schrijft de wetgever in
art. 7.2, lid 3, tweede volzin Wet IB 2001 dan niet net als in art. 7.2, lid 2,
onderdeel a Wet IB 2001 voor de winst uit onderneming “die, of het
gedeelte van een onderneming dat wordt gedreven met behulp van een
vaste inrichting in Nederland of een vaste vertegenwoordiger in Neder-
land”? Het heeft er alle schijn van dat de wetgever met deze toch wat
haastige reparatie bovenstaande casus niet voor ogen heeft gehad.

Van de genoemde LLM-bijeenkomsten herinner ik me ook nog goed een
casus die Arie altijd schetste en zich daarbij de vraag stelde of het nu
terecht was dat hierop de tbs-regeling van toepassing was. De casus betrof
een in Nederland woonachtige vader die een schuldvordering heeft op een
in Duitsland gevestigde GmbH, waarin zijn in Duitsland woonachtige zoon
een aanmerkelijk belang heeft. Ga er hierbij for argument’s sake van uit dat
sprake is van een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbe-
schikkingstelling als bedoeld in art. 3.92, lid 3 Wet IB 2001 (want anders
speelt de tbs-regeling überhaupt niet). Hierbij raakt men aan het funda-
ment van de tbs-regeling. Deze is immers ingevoerd als tegenhanger voor
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de als te lucratief beschouwde box 3-heffing die naar de mening van de
wetgever in aanmerkelijkbelangsituaties tekortschoot: de rente op de
schuldvordering is immers aftrekbaar van de winst van de vennootschap
en de rente zou dan forfaitair belast worden in box 3. Deze box 3-heffing
vond de wetgever echter onvoldoende. De tbs-regeling dient er nu toe om
de rente compenserend te belasten in box 1. Omdat in de geschetste casus
de rente niet aftrekbaar is van de Nederlandse winst maar van de winst van
de Duitse GmbH, komt Nederland hier niets tekort. Waarom moet
Nederland dan een compenserende heffing opleggen voor iets wat zich
niet in Nederland maar in het buitenland manifesteert? En dus vroeg Arie
zich af of in deze casus de tbs-regeling wel van toepassing moest zijn.
Succes in een eventuele gerechtelijke procedure sloot hij dan ook niet uit.

Positiefrechtelijk kan men voor deze benadering een aangrijpingspunt
vinden in de tekst van art. 3.92 Wet IB 2001 op grond waarvan de tbs-
regeling alleen toepassing vindt als een met de belastingplichtige verbon-
den persoon een aanmerkelijk belang heeft in de vennootschap. Art. 4.6
Wet IB 2001, dat ook geldt voor de buitenlandse belastingplicht van art. 7.5
Wet IB 2001, bepaalt daartoe: “De belastingplichtige (cursief van mij) heeft
een aanmerkelijk belang, indien hij (…)”. In het woord ‘belastingplichtige’
zit de crux. Voor de toepassing van art. 3.92 juncto art. 7.2, lid 2, onderdeel
c Wet IB 2001 kwalificeert de zoon niet als verbonden persoon, zo is dan de
redenering, omdat hij geen belastingplichtige is in Nederland. Belasting-
plichtige is namelijk ingevolge art. 2.1 Wet IB 2001 de natuurlijke personen
die:
a. in Nederland wonen (binnenlandse belastingplichtigen) of
b. niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten

(buitenlandse belastingplichtigen).

De in Duitsland woonachtige zoon in bovenvermeld voorbeeld met zijn
aanmerkelijk belang in de Duitse GmbH voldoet niet aan deze definitie van
belastingplichtige, zodat hij niet kwalificeert als verbonden persoon voor
de toepassing van art. 3.92 juncto art. 7.2, lid 2, onderdeel c Wet IB 2001, zo
zou men kunnen betogen. Overigens, de Staatssecretaris van Financiën is
blijkens onderdeel 22 van zijn Besluit van 1 december 2008, BNB 2009/33
van oordeel dat de tbs-regeling in genoemd voorbeeld wel van toepassing
is bij de in Nederland woonachtige vader. In zijn visie heeft de zoon
namelijk wel een aanmerkelijk belang, ook al leidt dit aanmerkelijk belang
niet tot Nederlandse belastingheffing. Maar de vraag is dus of deze opvat-
ting rechtens houdbaar is.

3. De tbs-regeling en de verdragstoepassing

Een andere kwestie waarover Arie en ik zeer uitgebreid hebben kunnen
discussiëren met de LLM-studenten betrof de vraag welk verdragsartikel
van toepassing is op de tbs-voordelen. Eén van de kwesties waar wij (en de
studenten) niet uitkwamen, betrof het afwaarderingsverlies van een tbs-
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schuldvordering in de zin van art. 3.92, lid 2, onderdeel a, ten eerste Wet IB
2001 die een in het buitenland woonachtige aanmerkelijkbelanghouder
heeft op zijn vennootschap. Wij waren het er wel over eens dat de rente op
deze schuldvordering, ondanks de nationaalrechtelijke kwalificatie van
deze tbs-rente als resultaat uit overige werkzaamheden, verdragsrechtelijk
onder het renteartikel valt.3 Maar waar wij niet uit kwamen, was onder
welk verdragsartikel het afwaarderings- respectievelijk kwijtscheldings-
verlies op zo’n tbs-vordering moest worden geschaard: het vermogens-
winstartikel, het zelfstandige-arbeidartikel of het restartikel.

Inmiddels heeft de Hoge Raad deze voor de praktijk belangrijke kwestie
voor de toepassing van het belastingverdrag met België uit 1970 in zijn
recente arrest van 1 maart 2013, V-N 2013/12.10 tot klaarheid gebracht. Een
dergelijk afwaarderingsverlies valt onder het vermogenswinstartikel van
art. 13, par. 4 verdrag met België en is net als de reële vermogenswinst ter
heffing toegewezen aan de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder.
In casu was dit België. Onder het nieuwe belastingverdrag met België uit
2001 zou dit afwaarderingsverlies, zo mag worden aangenomen, vallen
onder het nieuwe art. 13, par. 5 van dit verdrag, wat betekent dat bronstaat
Nederland gedurende tien jaren na de emigratie van de aanmerkelijkbe-
langhouder een heffingsrecht heeft, mits (ter zake van de eerdere emi-
gratie uit Nederland) een conserverende aanslag is opgelegd waarvan nog
een bedrag openstaat. Is niet (langer) voldaan aan deze voorwaarden, dan
verschuift de belastingheffing op grond van art. 13, par. 4 van dit nieuwe
verdrag naar de woonstaat van de terbeschikkingsteller. Ik veronderstel
hierbij dat de uitkomst onder andere vergelijkbare belastingverdragen niet
anders zal zijn. Bijzonder spijtig is dat Arie en ik niet meer de gelegenheid
hebben om in LLM-verband dit arrest en de evt. (on)juistheid van ’s Hogen
Raads beslissing te bediscussiëren, want Arie heeft zich alweer geruime tijd
geleden teruggetrokken uit deze LLM-opleiding. Maar misschien komt dit
er ooit nog eens van in ander verband.

3. In mijn: De (r)e- en immigrerende dga, Maastrichtse fiscale symposia, Deventer:
Kluwer 2009, p. 69 e.v. opperde ik nog dat, gelet op de nationaalrechtelijke kwalifi-
catie van tbs-voordelen als resultaat uit overige werkzaamheid, mogelijk het zelf-
standige-arbeidartikel – of bij gebreke van een dergelijk artikel in het
belastingverdrag het ondernemingswinstartikel – in plaats van het renteartikel van
toepassing zou zijn. Ik baseerde deze visie op het arrest HR 9 juni 2006, BNB 2007/44,
waarin de Hoge Raad voor mij nogal verrassend een liquidatievoordeel voor een
aanmerkelijkbelanghouder onder het vermogenswinstartikel schaarde en niet onder
het dividendartikel met als reden dat sinds 1 januari 1997 (thans) art. 4.16, lid 1,
onderdeel c Wet IB 2001 de liquidatie van de vennootschap door een aanmerke-
lijkbelanghouder aanmerkt als een fictieve vervreemding. De Hoge Raad trok deze
nationaalrechtelijke kwalificatie van een liquidatievoordeel voor de inkomstenbe-
lasting – voor de dividendbelasting kwalificeert een liquidatievoordeel, ook voor
aanmerkelijkbelanghouders, als een dividenduitkering – één op één door naar het
belastingverdrag (met in casu België uit 1970). Hof ’s-Gravenhage 31 mei 2005, V-N
2001/43.11 volgde deze lijn overigens niet. Dit hof paste op de rente uit een tbs-
schuldvordering het renteartikel uit het belastingverdrag toe en ik vermoed dat de
Hoge Raad dit in voorkomend geval ook wel zal doen.
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Nog onbeslist is onder welk verdragsartikel een borgstellingsprovisie
die nationaalrechtelijk wordt belast als resultaat uit overige werkzaamhe-
den, moet vallen: onder het renteartikel of onder het restartikel. Ook hier
kwamen Arie en ik (en de studenten) niet uit. Eerder verdedigde ik dat dit
het renteartikel zal zijn, gelet op de nauwe samenhang tussen een borg-
stelling en de over de gezekerde geldlening verschuldigde rente,4 maar
zeker is dit niet. Hierover zal ongetwijfeld nog wel een keer het oordeel van
de Hoge Raad worden gevraagd, want borgstellingen door de aanmerke-
lijkbelanghouder voor schulden van de vennootschap komen in de praktijk
vrij standaard voor.

4. Afsluiting

Het zal duidelijk zijn uit mijn inleiding. Ik kijk terug op vele jaren van
genoeglijke samenwerking met Arie Rijkers, waaraan voorlopig gelukkig
nog geen einde komt. Want wat ik nog niet heb genoemd, is het betrek-
kelijk nieuwe initiatief, waarachter Arie een van de drijvende krachten is,
te weten het Scientific Institute for Research in Economics of Taxation (SIRET,
www.siret.nl). Dit is een samenwerkingsverband van de drie fiscaal-
economische vakgroepen van de Universiteit van Amsterdam, Erasmus
Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Vanuit de Universiteit van
Amsterdam ben ik hierbij betrokken. SIRET stelt zich tot doel de bevorde-
ring van het fiscaal economisch onderzoek in Nederland door het organi-
seren van congressen en seminars en het stimuleren van wetenschappelijk
publicaties op het terrein van de fiscale economie. Arie heeft beloofd dat hij
juist na zijn emeritaat meer tijd en ruimte krijgt om zich aan dit Instituut te
wijden. Daar houd ik hem graag aan. Arie en ik zullen elkaar dus voorlopig
nog niet uit het oog verliezen.

4. Zie mijn: De (r)e- en immigrerende dga, Maastrichtse fiscale symposia, Deventer:
Kluwer 2009, p. 69 e.v.
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MR. J.J.M. HERTOGHS1

De jurist rekent krom; de
econoom recht; de fiscalist
dubbel

1. Inleiding

Vraagt men een jurist op de man af hoeveel 1 plus 1 is, dan raakt hij in
verwarring. Hij informeert naar de identiteit van de vraagsteller, doel en
strekking van de vraag, de algemene context en de overigens relevante
feiten en omstandigheden. Daarvan is immers, zo stelt hij, het antwoord
afhankelijk. Dat zou onder omstandigheden 2+ of 2- kunnen zijn, maar – zo
geeft hij na enig aandringen toe – mogelijk ook 2 rond. Een redenering die
de meeste economen als krom zouden bestempelen. 1 plus 1 is gewoon 2;
en daarmee basta.

Een econoom maakt gehakt van de twijfels van de jurist. Zijn eigen
benadering van de werkelijkheid is recht(lijniger). Dat geldt niet alleen
voor de optelsommen, maar ook voor andere rekenexercities, zoals breu-
ken. Voor een econoom is iedere deling van 1, anders dan door 1 zelve of 0
(oneindig) een breukgetal. De fiscalist is daarvan zo zeker nog niet. De
uitkomst van 1 gedeeld door 2 kan voor hem onder omstandigheden
gerust 1 zijn; ook al weet een kind, dat de optelling van die delen nooit
kan leiden tot een hogere uitkomst dan 1.

Geen touw aan vast te knopen, niet waar? Toch ga ik dat in deze
bijdrage proberen. Over de uitkomst van deze exercitie heb ik reeds op
voorhand de nodige twijfels. Ik ben dan ook jurist.

2. Plaatsbepaling van de belastingwetenschap ‘als zodanig’

Onder de beoefenaren van de belastingwetenschap – voor zover daarvan al
kan worden gesproken – treft men zo wel juristen als economen. Ofschoon
het daarbij gaat om verschillende faculteiten, wordt dit in de praktijk van
het onderwijs niet scherp afgebakend. De opleiding wordt meestal ge-
combineerd en werpt academici uit, die vervolgens als fiscalist aan het
werk gaan. Zijn ware aard openbaart hij slechts door het voeren van zijn
academische titel LLM (mr.) en/of MSc (voorheen drs.). Voor sommige
carrières is deze titel cruciaal. Zo staat een functie als rechter slechts open
voor degenen die zich mr. mogen noemen. Dat laat onverlet dat het

1. Fiscaal juridisch pionier.
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belastingrecht kan worden beoefend vanuit zowel het juridische als uit het
economische perspectief. Het vertoont hybride trekjes. Zo zal de fiscaal
jurist een balans moeten kunnen lezen en zal de fiscaal econoom enige
notie moeten hebben van het juridische kader. Een allround fiscalist ver-
staat (en spreekt) ook de taal der accountants, die in het algemeen langs
rechte lijnen hun vak beoefenen. Dat dit heeft geleid tot hechte kongsi’s in
het maatschappelijk economisch verkeer is daarom niet verwonderlijk.
Maar terug naar onze rekenexercities.

3. Hoe krom is de (meervoudige) heffing ter behoud van rechten?

Wat is nu de uitkomst van de meergenoemde rekenexercities in de
praktijk? Recent wees de Hoge Raad een arrest,2 waarbij het ging over
twee verschillende belastingplichtigen, gerechtigd tot één en dezelfde
rekening. De daaraan verbonden fiscale componenten werden door de
inspecteur zowel bij de ene als de andere rekeninghouder voor 100%
belast. Dat is vreemd. Er was immers notoir sprake van deelgerechtigdheid.
Dus kan men op zijn vingers eenvoudig natellen dat iedere belastingplich-
tige slechts voor een breukdeel mocht worden aangeslagen en niet alle
twee voor het geheel. Een dergelijke uitkomst staat op gespannen voet met
het legaliteitsbeginsel, zoals dat in onze grondwet is verankerd (art. 104
GW). In een dergelijk geval is er notoir sprake van een dubbele heffing,
waardoor de keizer méér krijgt dan hem toekomt. Fout dus? Neen, oordeelt
de belastingrechter, om te voorkomen dat hij achter het net vist, mag de
inspecteur ter behoud van recht bij meerdere personen belasting over
hetzelfde object heffen. Dit geldt met name, wanneer onvoldoende kan
worden vastgesteld, welke persoon tot dat object (economisch) gerechtigd
is en zo ja, (in economische zin) tot welk deel.3 Pikant is hier de veel-
voudige toevoeging van de aanduiding ‘economisch’.

Bespeuren wij hier de verontschuldiging van de jurist, dat hij – bij
gebrek aan de details – de economische werkelijkheid niet kan volgen?
Wordt op die grond ook de inspecteur verexcuseerd, die verzuimt de
belastinggrondslag op enigerlei wijze te delen door twee, maar deze
daarmee als het ware vermenigvuldigt? Worden hierdoor rechten behou-
den of juist geschonden? Wie het begrijpt mag het zeggen. De Hoge Raad
grijpt niet in; integendeel. Zo overwoog hij voor de heffing van accijns al in
de vorige eeuw het volgende.4

“Wanneer het doen van aangifte achterwege is gebleven, verzet-
ten zich noch de wettelijke bepalingen noch enig rechtsbeginsel
ertegen dat op dezelfde dag aan elk van degenen die het accijns
goed hebben vervaardigd, een naheffingsaanslag voor het volle

2. HR 22 februari 2013, V-N 2012/60.5.
3. Hof overweging sub 3.2.1. als weergegeven in voormeld arrest van 22 februari 2013.
4. HR 24 augustus 1999, BNB 1999/383, r.o. 3.2.3.
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bedrag van de accijns wordt opgelegd.” (onderstreping van mij;
JH).

Hier ging het overigens niet om een dubbele heffing ter behoud van recht,
maar een 4-dubbele! Vier verschillende partijen mochten door de inspec-
teur voor 100% dezelfde accijns worden aangeslagen. En dat alles willens
en wetens!

De hierboven gegeven voorbeelden hebben als gemeenschappelijke
noemer, dat de (in dubbel opzicht) aangeslagen betrokkenen op enigerlei
wijze hun aangifte- c.q. informatieverplichtingen jegens de fiscus wel-
bewust verzaakten. In dat geval lijkt het adagium ‘wie niet horen wil, moet
maar voelen’ te prevaleren boven het verbod van dubbele heffing en de (il)
legaliteit daarvan. Men betitelt een dergelijke aanpak ook wel als ‘knijp- en
piepsysteem’. Maar dan nog blijft de vraag, of dit ook mag worden toege-
past op meewerkende belastingplichtigen. Is dat spel fair?

4. Op hoeveel paarden mag de inspecteur (blijven) wedden?

Laten we wél wezen: het is niet altijd eenvoudig te bepalen bij wie een
bepaalde bate moet worden belast en in welk jaar. Dat geldt niet alleen
voor de inspecteur, maar ook voor de belastingplichtige en/of zijn adviseur.
Het is nu eenmaal zo, dat onze belastingwetgeving niet in alle opzichten
uitblinkt door helderheid en eenduidigheid. Niet zelden zijn – zelfs onder
ingewijden - de meningen over de juiste toepassing daarvan verdeeld,
hetgeen kan leiden tot tijdrovende en kostbare procedures tot aan de Hoge
Raad (en terug). Desondanks moet een contribuabele zijn aangifte bij de
inspecteur naar waarheid, stellig en zonder voorbehoud doen. Dat is nou
ook wat. En als je het met de beste wil van de wereld niet weet? Moet je
dan maar afzien van een aftrekpost of eenzelfde bate in verschillende jaren
opnieuw aangeven? Het is de justitiabele in zijn algemeenheid niet
toegestaan dezelfde aftrekpost tot hetzelfde bedrag over meerdere be-
lastingtijdvakken opnieuw op te voeren. Ook mag hij zich niet veroorloven
een (economische) bate, waarvan betwijfeld kan worden of deze in het ene
of het andere jaar moet worden belast dan maar – tot behoud van zijn
recht – in het geheel niet aan te geven. In dergelijke gevallen kan er heel
wat voor hem zwaaien. De aangifte, die in de ogen van de inspecteur geen
genade vindt, kan leiden tot een forse beboeting en/of serieuze strafvervol-
ging.5

Hoe anders is dit voor de inspecteur?6 Het wordt oirbaar beschouwd,
wanneer de inspecteur ervoor kiest dezelfde bate over meerdere jaren bij

5. Let wel: het gaat hier om een opzetvariant die met maximaal 6 jaar gevangenisstraf
wordt bedreigd (art. 69 AWR en/of 225 Sr). Of de belastingplichtige zich hier het vege
lijf kan redden via de leer van het pleitbare standpunt valt te betwijfelen.

6. De titel “inspecteur” is in het huidig bestel nog maar voor weinigen weggelegd. Ik
gebruik deze hier als een soortnaam, zoals aspirine voor een pijnstiller en Spa voor
n’importe welk mineraalwater.
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dezelfde contribuabele danwel bij verschillende justitiabelen te belasten.
Ofschoon notoir duidelijk is, dat aldus per definitie een aantal aanslagen –

al dan niet voorlopig – wordt geformaliseerd dat in strijd moet worden
geacht met de wettelijke bepalingen, wordt dit kennelijk gezien als een
noodzakelijk kwaad. Daarover hoort men zelden schande spreken. Men
moet al weer wat ouder zijn om zich het vlammende betoog van Brüll te
herinneren over de vermaarde ‘Waalwijkse Turk’7 om daarvan een voor-
beeld te vinden. Zijn cri de coeur viel als het welbekende zaad op rotsen.
Men haalde daarover de schouders op en ging over tot de orde van de dag.
Zo bouwt men als vanzelf een woestijn rond de roepende!8

Nu kan men zich wel voorstellen, dat een inspecteur soms min of meer
in het wilde weg om zich heen moét slaan. Dit geldt met name in situaties,
dat hij pas aan het eind van een fatale aanslag- of naheffingstermijn
geconfronteerd wordt met (nieuwe) feiten en omstandigheden, die voor
wat betreft de belastingheffing nog alle kanten kunnen uitschieten. Blijft
hij twijfelen over de juiste interpretatie daarvan danwel de correcte
toepassing van de wettelijke bepalingen, dan gaat licht de beurt voorbij.
De uitkomst van zijn beraad komt dan als mosterd na de maaltijd, hetgeen
onherroepelijk kan leiden tot een te lage belastingheffing ten detrimente
van de schatkist. In dat geval wacht hem de toorn des Keizers. Ter vermij-
ding daarvan kan hij besluiten op hoop van zegen dan maar op verschil-
lende paarden9 tegelijk te wedden. Terug kan hij immers altijd nog. Maar
om nu in de woorden van de Hoge Raad te beamen dat niet enig rechts-
beginsel zich hiertegen verzet, gaat mij (veel) te ver. Niet alleen refereer ik
in dit kader met instemming aan de kritiek van Brüll, maar ook bevind ik
mij in het goede gezelschap van Niessen, die een dergelijke aanpak
‘onbevredigend’ noemt.10

5. Met redelijke voortvarendheid

De jurist zal zich echter haasten om op deze redenering in te hakken. Is
deze niet te rechtlijnig? Zijn er niet ten minste 50 tinten grijs in het
spectrum tussen wit en zwart? Moet – met andere woorden – deze
redenering niet verder worden genuanceerd en ingekleurd? Wel zeker!
Ik zou mijn titel verloochenen, wanneer ik niet van (ook) dit gelijk de
achterkant zou willen zien. De in de wet opgenomen fatale aanslag- en
naheffingstermijnen dienen de rechtszekerheid. Dat blijkt zonneklaar uit
de parlementaire geschiedenis. Niettemin moet men daarmee wellicht

7. D. Brüll, ‘Onverbeterlijke belastingmoraal?’, FED 1981/1844 (Algemeen : 219-222)
8. Zie in dit verband mijn verwijzing naar het artikel van Arie Rijkers in de uitleiding.
9. Deze wellicht wat onkiese duiding van de contribuabelen zij mij vergeven. Men weet

hier ongetwijfeld op welk vlees in de kuip ik hier doel. Dat is in de Nederlandse
restaurants niet altijd het geval.

10. Zie zijn conclusie bij het arrest in voetnoot 1. Het is jammer dat zijn advies door de
Hoge Raad niet alleen in de wind werd geslagen, maar (vooral) dat daaraan in-
houdelijk zo weinig aandacht werd besteed.
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tolereren dat in uitzonderlijke omstandigheden tijdelijk de hand wordt
gelicht. Dit ten gerieve van het algemeen rechtsbeginsel van de correcte en
rechtvaardige heffing. Dit zal tegen het beginsel van de rechtszekerheid
moeten worden afgewogen. De balans tussen deze beginselen mag niet
statisch zijn, maar moet dynamisch worden ingewogen. Aan de inspecteur
kan in de juist bedoelde omstandigheden een terme de grace worden
verleend om zijn definitief standpunt te bepalen, maar die termijn kan
niet van onbepaalde duur zijn, laat staan eeuwig. Men zou hierop bijvoor-
beeld het recent door het HvJ EG aan ons voorgehouden beginsel van de
redelijke voortvarendheid kunnen toepassen.11 Het kan dan aan de be-
lastingrechter worden overgelaten dit beginsel afhankelijk van de bijzon-
dere omstandigheden voor de praktische toepassingen nader te
definiëren.12 In dat kader lijkt mij een restrictieve benadering geboden.

Dit geldt à fortiori voor de gevallen, waarin de onzekerheid met betrek-
king tot het aanslagjaar c.q. het subject van de belastingplicht niet te wijten
is aan een gebrek aan gegevens maar aan onduidelijkheid van de wetge-
ving. Het risico daarvan behoort niet op de belastingplichtige te worden
afgewenteld maar komt voor rekening van ons democratisch bestel. Ook
hier geldt het beginsel: ‘wie niet wil horen moet maar voelen’. Hoe vaak is
niet (ook) vanuit de fiscale wetenschap kritiek geuit op onze krakkemik-
kige wetgeving?

6. De motivering van de aanslag ter behoud van (on)recht

Interessant is in dit verband ook de vraag hoe de inspecteur de aanslag ter
behoud van recht voor de rechter rechtvaardigt. Stel: hij slaat zowel A als B
aan voor dezelfde vermeende baten en dat in twee achtereenvolgende
jaren. Laten wij er ook vanuit gaan, dat hij aldus voor beide jaren bij zowel
A als B afwijkt van de ingediende aangiften. Volgens de algemene bewijs-
principia in het belastingrecht is het dan aan de inspecteur de aard en
reden van deze correcties toe te lichten en de juistheid daarvan te
bewijzen. Weliswaar heeft de inspecteur lange tijd gedacht, dat hij een-
voudig met een correctie kon volstaan, waarvan vervolgens de contribua-
bele de onjuistheid moest bewijzen, maar die praktijk kan gelukkig als
achterhaald worden beschouwd.13 Zolang de inspecteur zijn aanslagen c.q.
correcties niet deugdelijk motiveert, kan de belastingplichtige zich daar-
tegen niet goed verweren. Van fair play is dan geen sprake. De rechts-
bescherming is in het geding. Maar hoe zit het, wanneer de inspecteur

11. HvJ 11 juni 2009, C-155/08 en C-157/08, BNB 2009/222. Hoe zou men overigens ook
van een algemeen beginsel kunnen spreken, dat in ons nationaal bestuursrecht is
verankerd (art. 4.13 AWB).

12. Een taak die de belastingrechter overigens voor wat betreft de navorderingstermijn
van art. 16, lid 4 AWR tot dusverre schromelijk heeft laten liggen. Zie het artikel van A.
J.H. van Suilen, ‘Met redelijke voortvarendheid’, NTFRB 2012/35.

13. Zie R.H. Happé (e.a.), Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2010, paragraaf
12.2.
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zowel ten aanzien van A als ten aanzien van B met verve en met klem van
argumenten voor de rechter betoogt, dat zijn aanslag correct is? Kan B zich
dan niettemin met succes beroepen op het feit, dat de inspecteur dubbel-
hartig opereert, omdat hij eenzelfde verhaal ook in de zaak (van) A heeft
opgehangen, zo hij daarvan al weet heeft? Dat laatste ligt voor de hand,
wanneer de inspecteur de rechter in de processtukken deelgenoot maakt
van zijn keuzeprobleem en de verschillende paarden, waarop hij wil
wedden, in beeld brengt. Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn zonder
schending van zijn wettelijke geheimhoudingsplicht (art. 67 AWR), tenzij
men mocht menen dat het voor de juiste uitvoering van de belastingwet
noodzakelijk is. Uit praktische overwegingen zou hij de rechter kunnen
vragen de behandeling van de zaken A en B gelijktijdig te doen of deze zelfs
te voegen. Het is de vraag, of de rechter daaraan zijn medewerking moet/
mag verlenen. De uitvoerende macht mag zich in de hier bedoelde gevallen
niet achter de rechterlijke verschansen.14 Toch ziet men dat in de fiscale
procespraktijk met regelmaat gebeuren.

7. Ongeoorloofde dwang en/of knevelarij?

Wat er van dit alles ook zij, uit onze nationale jurisprudentie blijkt dat de
belastingrechter meervoudige heffingen langjarig tolereert.15 Een dergelijk
begrip van de rechter voor de steken die de wetgevende c.q. uitvoerende
macht laat vallen werkt verbetergedrag bepaald niet in de hand. Deze
lankmoedigheid is wellicht exemplarisch voor de mate van tolerantie en de
plaatsbepaling van de rechterlijke macht binnen de veelgeroemde trias
politica.16 Daarbij kan men zich de vraag stellen, of deze tolerantie binnen
ons nationaal bestel zich goed verdraagt met de internationale standaard.
Zo blijkt met enige regelmaat, dat (de toepassing van) onze regelgeving
daarmee niet in voldoende mate matcht.17 Het is evenwel moeilijk om
deze (vermeende?) euvelen voor internationale fora aan de kaak te stellen.
Zo zijn volgens vaste rechtspraak de regels van het EVRM niet van
toepassing op pure belastingkwesties. En daarvan zal in vele van de hier
bedoelde gevallen doorgaans sprake zijn.

Reeds daarom zou het interessant kunnen zijn, wanneer een belasting-
plichtige, die meent dat een aanslag te zijnen aanzien louter ter behoud
van recht en ten onrechte is opgelegd, daarvan eens aangifte doet ten titel
van knevelarij (art. 366 Sr). Brüll deed daartoe destijds reeds een oproep,
die echter – bij mijn weten – nauwelijks tot niet is nagevolgd.18 Jammer
eigenlijk. Is ook niet de fiscus regelmatig op zoek naar mogelijkheden de

14. P. van der Wal, Samenhangende zaken, NTFRB, 2011/22.
15. Zie hiertoe HR 11 mei 2012, BNB 2012/207.
16. Zie hiertoe ook A.Q.C. Tak, ‘Rechters met slappe knieën’, NJB 2002/30, p. 1459-1462.
17. Zie het laatste Chambaz-arrest van 5 april 2012, FED 2012/77 en de conclusie van

Wattel gepubliceerd in www.rechtspraak.nl, nr. 12/01880, LJN: BZ3640. Ik verwijs hier
ook naar de al in voetnoot 10 genoemde jurisprudentie van het HvJ EG.

18. Brüll ving overigens bot. Hij deed daarvan verslag in FED 1983/2911.
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grenzen van zijn bevoegdheden te verkennen via toepassing van het
strafrecht? Een ‘antiek’ voorbeeld vinden we in het aloude Stad Rotter-
dam-arrest19 dat werd ‘aangezwengeld’ via een geconstateerde overtre-
ding van (destijds) art. 68 AWR. De verzekeraar huldigde een ander
(pleitbaar?) standpunt over haar meewerkplicht ter bevrediging van de
fiscale nieuwsgierigheid dan de belastingdienst hetgeen via de strafrechter
werd uitgevochten. Dat heeft geleid tot belangwekkende en voor de fiscale
praktijk richtinggevende jurisprudentie. Waarom zou deze weg ook niet
bewandeld kunnen worden in gevallen van notoire dubbele heffing, die
niet alleen contra legem worden opgelegd maar ook ad libidum worden
gehandhaafd. Nu de belastingrechter verzuimt daaraan paal en perk te
stellen c.q. de grenzen scherper te trekken, kan wellicht een beroep op de
strafrechter uitkomst bieden.20 Ten gerieve van de dapperen geef ik hier de
letterlijke tekst van de wettelijke bepaling van art. 366 Sr:

“De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als
verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige
openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terug-
houdt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als
schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Wie bindt hier de kat de bel aan?

8. Inwijding en uitleiding

Hoewel het in het voorstaande voor een belangrijk deel gaat om fiscale
rekenexercities zullen de voorstaande mijmeringen ‘den econoom in den
mensch’ nauwelijks bekoren. Ze zijn immers in velerlei opzicht krom en
dus bepaald niet rechtlijnig. Bovendien leiden de geschetste redeneringen
tot een non-algebraïsche uitkomst die ongewis is en bovendien van geval
tot geval kan verschillen. Hoe anders dan de rekensommen op de middel-
bare school, waarvan men tevoren wist dat deze achter het =teken op 0
moesten eindigen. De uitdaging was dan dat men de juiste methode moest
weten te vinden om die uitkomst te bereiken. Toch ligt juist hierin de
oplossing besloten van de hierboven geschetste probleemstelling van de
veelvoudige dubbele heffing. Deze is – als uitkomst – notoir verkeerd en
moet derhalve op 0 worden gesteld.21 De uitdaging aan de fiscale praktijk,
zowel wetgevend als wetenschappelijk en adviserend is de juiste weg te
vinden om deze te bereiken. Voer voor juristen. Of voor economen, die de

19. Zie HR 10 december 1974, BNB 1975/52.
20. Zoals de fiscus ook zijn informatiebevoegdheden via de civiele rechter met succes

oprekt. Zie het reeds aangehaalde Chambaz arrest met de conclusie van Wattel.
21. De fervente verdedigers van het “fair-shareprincipe” zullen dat toch met me eens zijn.

Of niet?
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jurist bij dergelijke exercities ongetwijfeld een handje zou kunnen helpen.
Een wederzijdse inwijding in elkanders rituelen wordt door de univer-
siteiten genoegzaam geboden om daarvan voor de fiscalist enig heil te
mogen verwachten.

Ongetwijfeld vormt Arie Rijkers de verpersoonlijking van deze intellec-
tuele integratie. Hij beschikt over een groot gevoel voor recht en recht-
vaardigheid, waarvan hij zowel in de omgang als in zijn geschriften
voortdurend doet blijken. In nieren econoom; in hart jurist.22 Zou hij
daarvoor – ondanks zijn afscheid – nog de tijd en inspiratie vinden dan
nodig ik hem graag uit nog eens in de pen te klimmen om te schrijven over
het schrijnend fenomeen van de meervoudige heffing. Naar een titel voor
dit artikel behoeft hij niet meer te zoeken. Hij verzon deze enige jaren
geleden al zelf toen hij kopte “De rechtsstaat kan u niet ontvangen, hij
weent.”23 Weliswaar ging het toen om de onttrekking van de staat aan de
gevolgen voor de onrechtmatige overheidsdaad, maar dezelfde vlag past
moeiteloos op déze lading. Het juiste sokkel reik ik hem hierbij gaarne aan!

22. Als variant op de titel van de roman van Arthur Japin “De zwarte met het witte hart”.
23. Zie TFO 1992/168.
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MR. DR. M.J. HOOGEVEEN1

Poker kansspel of een bron
van inkomen?

Listen, here’s the thing. If you can’t spot the sucker in the first half
hour at the table, then you are the sucker.2

1. Inleiding

Als er één ding is dat Arie Rijkers kenmerkt, is het zijn hang naar perfec-
tionisme. Dit is terug te vinden in zijn werk. Of het nu gaat om het
schrijven van een Fiscale Monografie, het schrijven van een fiscaal artikel
of een fiscale column, alles wordt uitgeplozen, iedere zin wordt gewikt en
gewogen en ieder woord met zorg gekozen.3 Zijn perfectionisme is ook
terug te vinden in zijn hobby’s. Alles waaraan hij begint, maakt hij zich met
de grootste gedrevenheid eigen. Middelmaat bestaat bij hem niet. Of het nu
gaat om het leren van Chinese tekens, het leren schieten bij een schiet-
club,4 zijn tuin, kunstschilderen of zelfs iets ‘simpels’ als het optreden
tijdens een familiefeest, alles wil hij goed leren en het lukt hem ook
hoeveel oefening het hem ook kost. Hij laat niets aan het toeval over. Nu
hij met emeritaat gaat, vroeg ik mij af welke hobby’s hij nu nog meer zal
gaan uitoefenen. Het eerste wat bij mij op kwam, is het spelen van poker.
Niet omdat hij goklustig is, maar hij houdt van spelletjes en poker kan voor
hem een uitdaging zijn. En als hij eenmaal poker gaat spelen, zal ik hem
dan een keer zien op TV aan een finaletafel van een groot toernooi? Het
zou mij niets verbazen. Een achteloze vraag aan Arie wat hij vindt van
poker tijdens een van de gezamenlijke lunches op het FIT, bevestigde mijn
vermoeden: hij speelt het al. Wel nog met oefengeld, want:

“(…) van de hobbyisten kan ik het wel winnen, maar van die
beroepspokeraars verlies ik het.”

1. Als universitair docent verbonden aan Tilburg University. Tevens werkzaam bij de
belastingdienst.

2. Matt Damon (alias Mike) in de film Rounders. Http://www.imdb.com/character/
ch0010444/quotes.

3. Als u in mijn proefschrift een zin tegenkomt die u doet denken aan proza, bedenkt u
zich dan dat Arie één van mijn promotoren was.

4. Ja, hij heeft de titel Schutterskoning van de vereniging bemachtigd.
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Ja, nog wel. Maar wanneer zou deze hobby bij hem overgaan in een
professionele bezigheid vanwege de kwaliteitstoename die bij hem onge-
twijfeld plaatsvindt nu hij zich helemaal op het pokeren kan storten? En als
hij dan een grote prijs wint, is hij dan kansspelbelasting verschuldigd of is
sprake van een behendigheidsspel? En indien dit laatste het geval is, hoe
werkt dat dan uit voor de inkomstenbelasting?5

2. Wat is een kansspel?

In art. 2, lid 1, onderdeel a Wet op de kansspelbelasting 1964 (hierna: Wet
Ksb 1964) wordt onder kansspel verstaan:

“(…) gelegenheden, gegeven tot mededinging naar prijzen en
premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige
kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen over-
wegende invloed kunnen uitoefenen.”

Een soortgelijke definitie is ook opgenomen in art. 1, onderdeel a Wet op de
kansspelen 1964 (hierna: Wok 1964). Op basis van deze wet is het ge-
legenheid geven tot het spelen van een kansspel alleen toegestaan indien
daarvoor een vergunning is verleend. Hoewel beide wetten een eigen
definitie kennen, is geen inhoudelijke verschil beoogd.6 Voor beide wetten
is doorslaggevend of de deelnemers aan een spel op de kansbepaling ‘in
het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen’. De wetgever
heeft dit criterium niet nader uitgewerkt in de Wok 1964 of in de Wet Ksb
1964. Hierdoor is het aan de strafrechter respectievelijk de fiscale rechter
om deze open norm nader in te vullen. De grote lijn in deze jurisprudentie
wordt hierna weergegeven. In paragraaf 3 wordt specifiek ingegaan op het
pokerspel.

Voor de vraag of spelers ‘in het algemeen geen overwegende invloed
kunnen uitoefenen’, is beslissend welke resultaten de grote meerderheid
der spelers in de praktijk bij het spel behaalt (o.a. HR 21 december 1965,
NJ 1966/364 (Saturne-arrest)). Het gaat er dus niet om of sommige spelers
zich het spel zo eigen hebben gemaakt dat zij daarin uitblinken en zij het
toeval uitsluiten, maar of dit voor de meerderheid van de spelers geldt.7

5. Recentelijk hebben diverse rechters de heffing van kansspelbelasting op buitenlandse
winsten behaald met poker in strijd met het EU-recht geoordeeld vanwege het feit
dat buitenlandse prijzen zwaarder worden belast dan binnenlandse prijzen. Zie o.a.
Rechtbank Haarlem 23 mei 2012, NTFR 2012/2147, Rechtbank Haarlem 24 november
2011, NTFR 2012/54 en Hof Leeuwarden 18 oktober 2012, NTFR 2013/319. Zie over deze
kwestie nader F.M.M. Duynstee & R.J. Jongeneel, ‘Moeten pokeraars belasting be-
talen?’, Forfaitair 2010/203. Deze discussie laat ik in deze bijdrage verder buiten
beschouwing.

6. Kamerstukken II 1963-1964, 7603, nr. 3, p. 12.
7. Zie ook T. Enter, Kansspelbelasting, FED, Deventer: Kluwer 2009, paragrafen 2.3.3 en

2.3.4.
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Voor het aannemen van het kansspelkarakter van een spel dient dus een
meerderheid van de spelers niet in staat te zijn dat spel daadwerkelijk te
beïnvloeden. Dat een spel op zich behendig gespeeld kan worden, is niet
van belang als de meerderheid het in de praktijk niet zo speelt. In het derde
Golden-Ten-arrest (NJ 1991/808 en BNB 1991/334) heeft de Hoge Raad
verder bepaald dat niet beslissend is de in abstracte zin bestaande moge-
lijkheid de uitkomst in overwegende mate te beïnvloeden, maar dat de
gemiddelde speler daadwerkelijk het in de praktijk aanleert zijn winst-
kansen te vergroten. Het type gemiddelde speler is dus de representant
voor de grote meerderheid.

Bewezenmoet dusworden of demeerderheid van de spelers het resultaat
van het spel in overwegende mate al dan niet kan beïnvloeden. In eerste
instantie bepaalde de Hoge Raad in het Saturne-arrest dat dit moest worden
bepaald voor de situatie die daadwerkelijk voor lag. Dit betekent dat in iedere
situatie steeds opnieuw vastgesteld moet worden of de meerderheid van de
spelers zijn rendement beïnvloedt. Dit criterium bleek in de praktijk lastig te
hanteren. Voor iedere concrete situatie moest aan de hand van (politie)
observatie worden gemeten wat het spelresultaat was van de spelers op die
plek en op dat moment. Dit laatste bleek in de praktijk onmogelijk, bijvoor-
beeld omdat onvoldoende was geobserveerd (eerste Golden-Ten-arrest,
NJ 1985/76) of dat wel voldoende was geobserveerd, maar op grond van
het empirische materiaal (de observatie en verklaringen van personen) nog
steeds niet de conclusie getrokken kon worden dat ter plekke en op dat
moment aan het Saturne-criterium was voldaan (tweede Golden-Ten-arrest
(NJ 1985/738). Hierin kwam wijziging doordat de Hoge Raad in het derde
Golden-Ten-arrest (NJ 1991/808 en BNB 1991/334) oordeelde dat het ont-
breken van ‘de overwegende invloed’ niet hoefde te worden bewezen door
vaststelling van een spelresultaat dat door een statistisch relevant aantal
spelers in een statistisch relevant tijdsbestek wordt behaald, maar dat:

“(…) het bewijs ook kan steunen op verklaringen van getuigen en
deskundigen nopens het spel en de wijze waarop dit in het
algemeen in de praktijk pleegt te worden gespeeld.”

Vervolgens moet dan wel de vraag worden beantwoord welke deskundi-
gen moeten worden gevolgd indien zij van mening verschillen ter zake van
een bepaald spel. Deze vraag is thans zeer actueel voor wat betreft het
pokerspel (paragraaf 3).

3. Poker een kans- of een behendigheidsspel?

Duidelijk is dat poker een gelukselement bevat, maar tevens ook dat de
kwaliteit van de speler effect kan hebben op de uitkomst. De vraag moet
worden beantwoord of de grote meerderheid van de spelers invloed kan
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uitoefenen op het door hen behaalde resultaat. Het Gerechtshof Amster-
dam heeft in 1996 de Golden-Ten-bewijsregel toegepast op het pokerspel.8

Het Hof weegt in zijn uitspraak de onderzoeken van twee ‘kampen’ van
deskundigen; aan de ene kant de wiskundigen Van der Genugten & Borm
met hun systematiek van de relatieve behendigheid (geen kansspel) en aan
de andere kant de psychologen Wagenaar & Keren die diagnostische
criteria hanteren (wel een kansspel).9 Het hof baseert zijn oordeel uit-
eindelijk op de diagnostische criteria van Wagenaar & Keren en kwalifi-
ceert poker als een kansspel. Volgens het hof vloeit uit de spelregels al
voort dat er sprake is van een vorm van kansbepaling, waarop de deel-
nemers geen invloed kunnen uitoefenen. Het pokerspel wordt pas een
behendigheidsspel als de meerderheid van de spelers deze gegeven kans-
bepaling ‘in belangrijke mate door kansberekening of anderszins teniet kan
doen’. In HR 3 maart 1998, NJ 1999, 59 laat de Hoge Raad deze redenering
van het hof in stand en overweegt dat de keuze van het hof voor het
toepassen van het onderzoek van Wagenaar & Keren afdoende door het hof
is gemotiveerd.

Inmiddels is de vraag echter opnieuw aan de rechters voorgelegd.
Rechtbank ’s-Gravenhage 2 juli 2010, NJFS 2010/227 oordeelde dat geen
sprake is van een kansspel. De rechtbank gaat in haar uitspraak voorbij aan
het diagnostische model van Wagenaar & Keren. Naar de mening van de
rechtbank bevat het model teveel subjectieve beoordelingselementen en is
het daarom niet wetenschappelijk genoeg om de overwegende invloed van
de meerderheid aan te tonen. Zij kiest vervolgens voor het model van de
relatieve behendigheid van Van der Genugten & Borm en oordeelt dat
poker geen kansspel is. Omdat verklaringen van getuigen een rol mogen
spelen bij beoordeling van de kansspelvraag, laat de rechtbank in haar
oordeelsvorming de verklaring van de verdachte (een professioneel poker-
speler) verder sterk meewegen.

Rechtbank Leeuwarden 14 oktober 2010 en in hoger beroep Hof Leeu-
warden 18 december 2012, NTFR 2013/319 daarentegen houden vast aan
het arrest van de Hoge Raad uit 1998.10 Het hof overweegt:

“Ofschoon het Hof aan belanghebbende toegeeft dat aannemelijk
is geworden dat naarmate een speler meer behendigheid in het
spel bezit, de kans op winst kan toenemen, blijft ook bij deze
spelers de als gevolg van de aanwezigheid van de toevalsgene-
rator gegeven kansbepaling in belangrijke mate aanwezig. Uit de

8. Hof Amsterdam 23 december 1996 (niet gepubliceerd).
9. W.A. Wagenaar & G. Keren, Het onderscheid tussen kans- en behendigheidsspelen

(rapport C-5), Soesterberg: IZT-TNO 1985. B.B. van der Genugten & P.E.M. Borm, Een
vergelijking van de behendigheid in spelen met een kanselement (rapport Tilburg
University) 1994.

10. De uitspraak van de Rechtbank Den Haag geeft echter wel aanleiding de boetebe-
schikking van verdachte te vernietigen omdat achteraf gezien sprake was van een
pleitbaar standpunt dat poker geen kansspel is.
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spelregels van poker Texas Hold’em volgt immers, dat een ge-
deelte van de na het schudden van de kaarten in het spel
gebrachte kaarten gedurende het gehele verloop van het spel
gesloten blijft. Ook weten de deelnemers niet van elkaar welke
kaarten een ieder van hen in handen heeft. In zoverre vloeit uit
de spelregels reeds voort dat bij (deze varianten van) het poker-
spel sprake is van een vorm van kansbepaling waarop de deel-
nemers geen invloed kunnen uitoefenen. Daarbij neemt het Hof
in aanmerking dat deze kansbepaling ook bij de aanwijzing van
de speeltafels een rol speelt, en dat de behendigheid aan beteke-
nis voor de invloed op het resultaat inboet naarmate de behen-
digheid van alle aan het desbetreffende toernooi deelnemende
spelers toeneemt.”

De jurisprudentie is dus niet eensluidend en bovendienwordt de ene keer de
voorkeur gegeven aan de leer van Wagenaar & Keren en de andere keer aan
die van Van der Genugten & Borm. Duidelijk is dat de Hoge Raad zich
opnieuw zal moeten uitspreken over de vraag of poker een kansspel is.
Vermeldenswaard is nog dat op 21 augustus 2012 een Amerikaanse rechter
oordeelde dat poker geen kansspel is.11 Om te bepalen of poker een kans-
danwel een behendigheidsspel is, maakt ook deze rechter gebruik van twee
deskundigen, tewetenHeeb (behendigheidsspel) en DeRosa (kansspel). Heeb
heeft onder andere 415miljoenpokerhanden van eenpokersite geanalyseerd.
De conclusie van Heeb is dat de kwaliteiten van de spelers een groot effect
hebben op het bedrag aan geld dat zij winnen of verliezen in een pokerhand.
Uiteindelijk geeft de rechter de voorkeur aan de resultaten van de onder-
zoeken van Heeb. Verder bestaan er vele buitenlandse onderzoeken die er op
wijzen dat poker een behendigheidsspel is in plaats van een kansspel.12

4. Aanpassing van de Wok 1964?

De Nederlandse overheid beschouwt poker nog steeds als een kansspel. Op
de site van de kansspelautoriteit wordt zonder enige nuance dan ook
aangegeven dat poker een kansspel is:13

11. United States Of America v. Lawrence Dicristina, Defendant. No. 11-CR-414. United
States District Court, E.D. New York. August 21, 2012.

12. R.C. Hannum & A.N. Cabot, ‘Toward Legalization of Poker: The Skill vs. Chance Debate’,
UNLV Gaming Research & Review Journal, 2009, Volume 13 Issue 1. Zie voor een
overzicht van onderzoeken naar de vraag of poker een kansspel of een behendig-
heidsspel is, p. 2 en 3 van hun paper. Zie ook S.D. Levitt & T.J. Miles, The Role of Skill
Versus Luck in Poker: Evidence from the World Series of Poker, National Bureau of
Economic Research Working Paper No. 17023, Issued in May 2011.

13. http://www.kansspelautoriteit.nl/faq/veelgestelde-vragen/poker/waarom-poker/. Ge-
raadpleegd 31 maart 2013 (en dus na de uitspraak van Rechtbank ’s-Gravenhage 2 juli
2010, NJFS 2010/227, waarin de rechtbank oordeelde dat poker geen kansspel is). De
kansspelautoriteit is een onafhankelijke toezichthouder die consumenten beschermt
tegen de negatieve effecten van kansspelen, zoals het risico op kansspelverslaving.
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“De Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Nederland,
stelt in zijn arrest van 1998 dat poker een kansspel is. Dit oordeel
van de Hoge Raad geldt nog steeds.”

Ook in de brief van Teeven aan de Tweede Kamer inzake het te voeren
kansspelbeleid wordt er nog steeds van uitgegaan dat poker een kansspel
is.14 Het lijkt raadzaam dat, mede gezien de uitspraak van Rechtbank
’s-Gravenhage uit 2010 en de stand van de onderzoeken op dit moment
waaruit meer blijkt dat poker een behendigheidsspel is dan een kansspel
(zie paragraaf 3), dat de wetgever in de Wok 1964 uitdrukkelijk bepaalt dat
poker een kansspel is. Een soortgelijke exercitie heeft plaatsgevonden bij
de zogenoemde piramidespelen. Op grond van de Wok 1964 is het dus
verboden om het piramidespel – zonder vergunning – aan te bieden. Deze
uitbreiding van de Wok 1964 is niet overgenomen in de Wet Ksb 1964. Dit
laat in beginsel de ruimte open om het resultaat uit een piramidespel in de
heffing van inkomstenbelasting te betrekken, indien feitelijk een piramide-
spel geen kansspel is. In zijn conclusie bij BNB 2002/127, onder punt 1.2
komt A-G Wattel tot het oordeel dat een piramidespel geen kansspel is in
de zin van de Wet Ksb 1964, ondanks dat het een verboden spel betreft in
de zin van de Wok 1964. De Hoge Raad daarentegen oordeelde dat wel
sprake was van een kansspel en dat een eventueel gunstig resultaat
speculatief is.15

5. Kansspelen en heffing van inkomstenbelasting

In art. 3.96, onderdeel a Wet IB 2001 is een vrijstelling opgenomen voor
prijzen behaald met een kansspel. Daarmee is de kansspelbelasting in die
gevallen eindheffing. Indien daarentegen een ondernemer een kansspel
wint in zijn hoedanigheid van ondernemer is de opbrengst wel belast met
inkomstenbelasting en kan de kansspelbelasting als voorheffing op de
inkomstenbelasting in mindering worden gebracht.

Het voorgaande doet in eerste instantie wellicht wat vreemd aan.
Immers, speculatieve voordelen blijven voor de inkomstenbelasting onbe-
last omdat zij niet voorzienbaar zijn. Inherent aan een kansspel is dat de
uitkomst niet voorspelbaar is en het resultaat daarmee niet voorzienbaar.
Hof ’s-Gravenhage 13 maart 1970, BNB 1971/62 oordeelde in deze zin ten

14. Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 19 maart 2011, Kamerstukken II
2010-2011, 24 557, nr. 124. In deze brief geeft staatssecretaris Teeven aan dat het
voornemen bestaat om het pokeren op internet te legaliseren en ook moeten cafés en
sportkantines legaal pokertoernooien kunnen organiseren. Zie ook Handelingen II
2010-2011, 3021, Aanhangsel van de handelingen, p. 3. Eerder nog was het standpunt
ingenomen dat het schadelijk zou zijn om poker verder te legaliseren. Antwoord naar
aanleiding van vragen van het lid Pechtold. Handelingen II 2008-2009, 338, Aan-
hangsel van de Handelingen, p. 709.

15. Zie hierover uitgebreid R.M. Freudenthal, Resultaat uit overige werkzaamheden
(exclusief terbeschikkingstellingsregeling), Deventer: Kluwer 2012, p. 115-118.
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aanzienvan een belanghebbendedie doordeelname aan diverse kansspelen–

onder meer roulette en baccarat – zeven jaar achtereen telkens per saldo
aanzienlijke voordelen had verworven. Het hof overwoog onder andere:

“(…) dat het mede tot de kenmerken van de onderneming
behoort, dat er een redelijke verwachting bestaat dat winst zal
worden gemaakt. In dit verband kan er niet aan worden voorbij-
gegaan, dat de toestand niet deze was, dat de belangh. een
winstverwachting rechtvaardigende onderneming dreef, in de
uitoefening waarvan hij ook wel speculatieve handelingen be-
dreef. (…) Ongetwijfeld geeft het feit, dat de belangh. gedurende
zeven ononderbroken jaren telkens uiteindelijk met kansspelen
voordelen heeft verworven, te denken. Uit de verhoren is niets
gebleken, dat er op zou wijzen, dat in het geval van de belangh.
bijzondere ervaring, intuïtie, deskundigheid of behendigheid –

hetzij in zijn wijze van spelen, hetzij in de keuze van de personen
met wie hij speelde – een rol van enige betekenis zouden hebben
vervuld (…).”

Om dezelfde reden was volgens het hof evenmin sprake van inkomsten uit
andere arbeid (thans resultaat uit overige werkzaamheden). Daarmee lijkt
art. 3.96, onderdeel a Wet IB 2001 zinledig; immers er wordt helemaal niet
aan heffing van inkomstenbelasting toegekomen en dus hoeft geen vrij-
stelling te worden verleend. Deze conclusie is evenwel alleen juist voor
zover het ‘echte’ kansspellen betreft, zoals roulette. In art. 2, lid 1, onder-
deel b Wet Ksb 1964 wordt echter tevens tot een kansspel gerekend: ‘een
prijsvraag, van welke aard ook’. Deze bepaling is met ingang van 1 januari
1964 in de Loterijwet 1961 (thans Wok 1964) opgenomen. Tot die tijd
waren prijzen bij een prijsvraag waarbij de arbeid de fortuin overheerste
wel belast met inkomstenbelasting. Hierbij kan bijvoorbeeld worden ge-
dacht aan prijsvragen waarvoor een slagzin moet worden gemaakt die
wordt beoordeeld door een deskundige jury (HR 25 november 1959, BNB
1959/389; Blue-Bandarrest). Prijzen behaald met prijsvragen waarbij de
fortuin de arbeid overheerste daarentegen, bleven voor de inkomstenbe-
lasting onbelast (Gerechtshof Leeuwaarden 6 juni 1958, BNB 1958/284;
Radion puzzelwedstrijd ‘Kijk U rijk’). Of sprake was van het één danwel van
het ander, was een feitelijke vraag die niet eenvoudig te beantwoordenwas
en soms was het te maken onderscheid flinterdun. De wetgever achtte dit
onderscheid niet langer gewenst en besloot vanaf dat moment alle prijzen
uit prijsvragen bij een niet-ondernemer op dezelfde wijze te belasten.16

Hierbij koos de wetgever voor de invoering van een loterijbelasting en
werd voor de inkomstenbelasting een vrijstelling opgenomen:17

16. Kamerstukken II 1959-1960, 5787, nr. 3, p. 4.
17. Bij de invoering van de Wet IB 2001 is in dit denken geen wijziging gekomen zo blijkt

uit Kamerstukken II 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 138. Deze vrijstelling van prijzen die !
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“Uit een oogpunt van wenselijk belastingrecht bezien, komt het
de Regering voor, dat met het rangschikken van deze laatste soort
van prijzen onder het belastbare inkomen fiscaal aan de factor
arbeid ten opzichte van de overige factoren, welke tot het
resultaat voor de prijswinnaar hebben bijgedragen, een te zwaar
gewicht wordt toegekend. Vooral beschouwd uit de gezichtshoek
van de deelnemer aan dergelijke prijsvragen, is de toegekende
prijs een onverwachte toevalstreffer, een voordeel, dat – hoezeer
het voor de fortuinlijke winnaar een vermeerdering van financi-
ële draagkracht betekent – toch naar de gangbare maatschappe-
lijke opvattingen niet tot het normale, periodiek vloeiende
inkomen pleegt te worden gerekend. Veeleer hebben deze in-
cidentele voordelen met de prijzen uit loterijen en andere ge-
organiseerde kansspelen, waartoe de gelegenheid voor een al dan
niet beperkte groep van personen wordt opengesteld, dit alge-
mene hoofdkenmerk gemeen, dat zij een financiële buitenkans
zijn, welke afhangt van omstandigheden, waarop de prijswinnaar
zelf weinig of geen invloed kan uitoefenen. In deze gedachten-
gang ligt het dan ook voor de hand deze voordelen, indien zij
buiten het verband van beroeps- of bedrijfsuitoefening zijn ver-
kregen, ook fiscaal onder een zelfde noemer te brengen.”

De wetgever ontkent dus niet dat er sprake is van een vermeerdering van
de financiële draagkracht, zodat het juist is om belasting te heffen, maar
meent dat heffing van inkomstenbelasting toch achterwege moet blijven,
omdat er kort gezegd een te zwaar gewicht wordt toegekend aan de factor
arbeid en er sprake is van een buitenkans.18 Vanuit het draagkrachtbegin-
sel bezien zou hier evenwel ook heel anders over kunnen worden gedacht
(zie paragraaf 7 hierna).

Uit de laatste zinsnede van het hiervoor opgenomen citaat blijkt dat de
vrijstelling alleen geldt voor een niet-ondernemer. Een ondernemer kan
dus nog wel voor winsten behaald met prijsvragen en dergelijke worden
getroffen met inkomstenbelasting, mits hij aan de prijsvraag meedoet
in zijn hoedanigheid van ondernemer. In Hof Amsterdam 1 september
2003, V-N 2004/16.16 bijvoorbeeld deed een ondernemer mee aan een

! onder de kansspelbelasting vallen, is overgenomen van art. 23, lid 1, aanhef en
onderdeel a Wet IB 1964. Die bepaling was ontleend aan art. 28, lid 3, Besluit IB 1941.
Genoemd art. 28, lid 3 werd op 1 november 1961 ingevoerd bij de Wet op de
loterijbelasting (met ingang van 1 januari 1965: Wet Ksb 1964).

18. Overigens is in 1981 het heffingsregime bij casinospelen gewijzigd, omdat de kans-
spelbelasting de brutowinst van de casino’s in Zandvoort en Valkenburg overtrof
waardoor zij met sluiting werden bedreigd. Kamerstukken II 1978-1979, 15 358, nr. 3,
p. 3. Niet de winst van de winnaar – de buitenkans – maar de brutowinst van de
aanbieder van de casinospelen is thans belast met kansspelbelasting. Wet van 16
maart 1981, Stb. 1981, 143.
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ondernemingsplannenwedstrijd. Hij won daarmee een geldbedrag van
f 10 000 (€ 4538) en een dienstenpakket ter waarde van eveneens
f 10 000. Het hof oordeelde dat vanwege het causale verband tussen het
drijven van de onderneming en het deelnemen aan de prijsvraag sprake is
van winst uit onderneming.

6. Poker en heffing van inkomstenbelasting: positief recht

Indien poker een kansspel is, blijft heffing van inkomstenbelasting achter-
wege. Het voordeel is alsdan speculatief en behoort daardoor niet tot het
thans gedefinieerde inkomensbegrip onder de Wet IB 2001. Het maakt
daarbij niet uit of sprake is van een beroepsmatige pokeraar of niet.19

Indien poker echter geen kansspel is, zal van geval tot geval moeten
worden beoordeeld of voor de belastingplichtige sprake is van een bron
van inkomen. Met name de vraag of het voordeel redelijkerwijs te ver-
wachten is, is daarbij van belang. De uitkomst van deze vraag kan van
persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van de persoonlijke poker-
kwaliteiten. Dit lijkt wellicht willekeurig, maar dat is niet het geval. Ook in
andere situaties kan de kennis en deskundigheid van de belanghebbende
doorslaggevend zijn bij de vraag of een voordeel belast is. Indien bijvoor-
beeld een pand wordt aangekocht en weer wordt verkocht, is deze trans-
actie in beginsel onbelast. Maar als de resultaten redelijkerwijs
voorspelbaar zijn, behoren zij wel tot het belastbaar inkomen. In HR 4
april 1973, BNB 1973/133 en HR 22 juni 1983, BNB 1983/286 bijvoorbeeld
werd de opbrengst behaald met de verkoop van een onroerende zaak
gerekend tot de inkomsten uit andere arbeid vanwege het gebruik van de
ervaring en deskundigheid van een insider op de markt. In het geval van
poker moet dan vooral worden gedacht aan de ervaring en de deskundig-
heid van de pokeraar zelf. Indien een pokeraar eenmalig een prijs wint, zal
daarvan veelal geen sprake zijn. Valt hij echtere meerdere malen in de
prijzen, dan kan de deskundigheid worden aangenomen. Alsdan behoren
de prijzen tot zijn inkomen en kunnen de inleggelden als kosten in
aanmerking worden genomen.20 Indien hij later een verlies leidt, is dat
verlies dus ook aftrekbaar. Immers, zijn deskundigheid bestaat nog steeds,
alleen heeft het die keer niet geleid tot een positief resultaat. Uiteraard zal
dit leiden tot discussies tussen de inspecteur en de pokeraar. Dit is echter
inherent aan de wijze waarop de wetgever het belastbare inkomen heeft
gedefinieerd.

19. Zoals in de vorige paragraaf is betoogd, wordt ter zake van de bron resultaat uit
overige werkzaamheden niet toegekomen aan de vrijstelling in art. 3.96, onderdeel a
Wet IB 2001.

20. Verliezen geleden in de vijf kalenderjaren die voorafgaan aan het eerste kalenderjaar
waarin winst uit onderneming wordt genoten, zijn op grond van art. 3.10 Wet IB 2001
eveneens aftrekbaar. Op grond van art. 3.95, lid 1 Wet IB 2001 geldt dit artikel ook
voor de resultaatgenieter.
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7. Poker en heffing van inkomstenbelasting: wenselijk recht

Zoals in paragraaf 5 is aangegeven, is de kansspelbelasting zowel gebaseerd
op het draagkrachtbeginsel als op het buitenkansbeginsel.21 In 2006 geeft
de wetgever hierover aan:22

“De rechtsgrond voor de loterijbelasting werd gevonden in de
financiële buitenkans waarop de prijswinnaars zelf weinig of
geen invloed kunnen uitoefenen. Uit een oogpunt van een ver-
antwoorde lastenverdeling werd het juist geoordeeld dat de door
loterij verkregen financiële voordelen aan een belastingheffing
werden onderworpen, zij het dat in verband met het incidentele
karakter van deze voordelen een matig proportioneel tarief bij
die belastingheffing past (Kamerstukken II 1959/60, 5787, nr. 3,
blz. 4, en nr. 5, blz. 1).”

De wetgever heeft dus bewust gekozen de draagkrachtvermeerdering
behaald met een kansspel te belasten met kansspelbelasting en niet met
inkomstenbelasting. Vanuit het draagkrachtbeginsel bezien is dit naar mijn
mening niet juist.

Het draagkrachtbeginsel is het leidende beginsel op basis waarvan de
belastingdruk verdeeld zou moeten worden. Zo stellen Rijkers & Van
Vijfeijken:23

“Uitgangspunt vormt het grondwettelijke, in een rechtsstaat voor
alles gaande, gelijkheidsbeginsel. Dat beginsel vraagt voor het be-
lastingstelsel om een maatstaf op basis waarvan de belastingdruk
gelijkmatig, evenredig, wordt verdeeld. In de loop van de eeuwen
heeft het draagkrachtbeginsel zich als meest overtuigende verde-
lingsbeginsel gemanifesteerd in het licht van de gelijkheidsnorm.”

Vervolgens moet worden bepaald wat onder draagkracht moet worden
verstaan. Hierbij is van belang dat, zoals Rijkers & Van Vijfeijken aangeven,
draagkracht niet deelbaar is en dat iedere vermogensvermeerdering res-
pectievelijk vermindering in beginsel tot het inkomen behoort.24 Om die
reden pleiten zij er bijvoorbeeld voor om de schenk- en erfbelasting in de
inkomstenbelasting te incorporeren.25 Op het inkomen behaald met een

21. Zie ook Kamerstukken II 2005-2006, 30 583, nr. 5, p. 1.
22. Kamerstukken II 2005-2006, 30 583, nr. 5, p. 1.
23. A.C Rijkers & I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Fiscaliteit en vermogensvorming in een inkomens-

belasting’, Opinie in Studiecommissie Belastingstelsel, ‘Continuïteit en Vernieuwing’. Een
visie op het belastingstelsel, p. 2. Te raadplegen via http://www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/rapporten/2010/01/12/essay-rijkers-en-van-vijfeijken.
html.

24. A.C Rijkers & I.J.F.A. van Vijfeijken, t.a.p., p. 4.
25. A.C Rijkers & I.J.F.A. van Vijfeijken, t.a.p., p. 7.
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kansspel gaan zij niet in. Er bestaat naar mijn mening echter geen goede
reden om dat inkomen buiten de heffing van inkomstenbelasting te
laten.26 Of een bate al dan niet verwacht is, maakt niet dat de draagkracht
van de ontvanger in meer of mindere mate is toegenomen.27 Om dezelfde
reden is het irrelevant of de draagkrachtvermeerdering het gevolg is van
veel of weinig invloed van de ontvanger van de draagkrachtvermeerdering.
Evenmin is van belang of wel of geen inspanning is verleend. Murphy &
Nagel merken ter zake op:28

“(…) the idea that a large gratuitous receipt should not be taxed
seems absurd: It would mean that the person who works, gives
up leisure, and contributes to economic life must share in
society’s collective burdens, while the person who gains a wind-
fall without doing anything need not.”

Of arbeidsinkomen is behaald door veel en hard te werken of juist door
weinig inspanning, maakt bovendien normaal gesproken niet uit voor de
omvang van de heffing van inkomstenbelasting. Juist voor de inkomens-
categorie resultaat uit overige werkzaamheden geldt dat winst behaald
met weinig arbeid, bijvoorbeeld als wordt gehandeld in aandelen met
voorkennis, de daarmee behaalde winst tot het inkomen wordt gerekend.
Dat sprake is van een incidentele bate is daarbij evenmin reden om geen
inkomstenbelasting te heffen. Het feit dat sprake is van een incidentele
bate maakt slechts dat niet snel sprake zal zijn van winst uit onderneming,
maar van resultaat uit overige werkzaamheden. De uitkomst is onder beide
inkomenscategorieën echter gelijk: de bate is belast met inkomstenbelas-
ting en tegen het progressieve tarief. Dit zou voor de winst behaald met
een kansspel naar mijn mening niet anders moeten zijn.29 Of beter gezegd,
de argumenten die pleiten om de winst behaald met een kansspel te

26. In gelijke zin R.C. van den Dool, Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke
personen. Een onderzoek naar de mogelijkheden tot het invoeren van een vermogens-
aanwasbelasting, (diss. Rotterdam), p. 218. Te raadplegen op http://repub.eur.nl/res/
pub/14651/Belastingheffing%20kapitaalinkomen.pdf. Hij meent echter dat als wordt
overgegaan op een heffing op grond van een vermogenswinst- of aanwastheorie om
praktische redenen voor een kansspelbelasting zou moeten worden gekozen. Echter
het tarief zou naar zijn mening wel gelijk moeten zijn aan die voor kapitaalsinkomen.
Hieruit leid ik af dat hij de facto – en geabstraheerd van het feit dat in de kans-
spelbelasting geen rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden
van een belastingplichtige – geen onderscheid wil aanbrengen ter zake van de
inkomstenbelastingheffing over bijvoorbeeld de winst behaald met de verkoop van
effecten en die met een lot uit de loterij.

27. I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Contouren voor een nieuwe Successiewet’, WPNR 2004/6576,
paragraaf 1 ten aanzien van de verkrijgingen krachtens schenking of vererving.

28. L. Murphy & T. Nagel, The Myth of Ownership: Taxes and Justice, Oxford: Oxford
University Press 2002, p. 147.

29. Rechtbank Amsterdam 14 februari 2013, LJN BZ 4256 heeft overigens geoordeeld dat
de genieter van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand melding had
moeten maken van het inkomen dat hij had genoten als gevolg van het winnen van!
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belasten tegen een proportioneel tarief, gelden evengoed voor de inciden-
tele baten die onder de Wet IB 2001 wel belast zijn tegen het progressieve
tarief. Het gemaakte onderscheid is vanuit het draagkrachtbeginsel bezien
niet te verklaren.30

Vervolgens kan wel de vraag worden gesteld hoe moet worden om-
gegaan met inleggelden. Indien een prijs wordt gewonnen, zouden deze
inleggelden in aftrek moeten kunnen worden gebracht. Indien echter geen
prijs wordt gewonnen, of minder wordt gewonnen dan aan inleggelden is
betaald, zou dit naar mijn mening anders moeten zijn. In dat geval moeten
de inleggelden worden behandeld als consumptie en komen zij niet in
mindering op het inkomen. Dit betekent dus dat verliezen met gokken
aftrekbaar zijn tot het totaal van de behaalde winsten. Dit is bijvoorbeeld
ook zo geregeld in Amerika, althans voor ‘niet-beroepsgokkers’.31 Indien
sprake is van een bedrijf of een onderneming in de zin van Section 162(a) of
the Internal Revenue Code zijn de kosten onder de Amerikaanse wetgeving
echter wel volledig aftrekbaar. In Commissioner v. Groetzinger, 480 U.S. 23
(1987) oordeelde de U.S. Supreme Court dat sprake is van een dergelijke
onderneming indien:32

“(…) one’s gambling activity is pursued full time, in good faith,
and with regularity, to the production of income for a livelihood,
and is not a mere hobby, it is a trade or business within the
meaning of the statutes with which we are here concerned. (…)
Groetzinger satisfied that test in 1978. Constant and largescale
effort on his part was made. Skill was required and was applied.
He did what he did for a livelihood, though with a less-than-
successful result. This was not a hobby or a passing fancy or an
occasional bet for amusement.”

! geldprijzen bij een online pokerspel. Opmerkelijk daarbij is dat de inleg van de
uitkeringsgenieter noch de verliezen die hij had geleden in mindering werden
gebracht. Vanwege het extra genoten inkomen was de herziening van de eerder
genoten uitkering naar het oordeel van de rechtbank terecht.

30. Van den Dool pleit voor dezelfde tariefstoepassing als voor vermogensinkomsten. Zie
noot 26. Rijkers & Van Vijfeijken menen overigens dat een proportioneel tarief in
combinatie met een adequate belastingvrije som voor de inkomstenbelasting de best
haalbare tariefstructuur oplevert. A.C Rijkers & I.J.F.A. van Vijfeijken, t.a.p., p. 8.

31. Section 165(d) Internal Revenue Code.
32. In dit geval ging het om een gepensioneerde die met het gokken op hondenrennen

$70,000 had gewonnen en $72,032 aan inleggelden had betaald. Zie over deze
uitspraak uitgebreid Alexander R. Jampel, Gambler Finds Better Odds against the
Internal Revenue Service, 8 Loy. L.A. Ent. L. Rev. 429 (1988), te raadplegen via:
http://digitalcommons.lmu.edu/elr/vol8/iss2/10 en Musco, Mary Beth Hallissey
(1987) ‘The Supreme Court Gambles on the Definition of Trade or Business: Com-
missioner v. Groetzinger’, St. John’s Law Review: Vol. 61: Iss. 4, Article 6, te raadplegen
via: http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol61/iss4/6.
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Hoewel de rechter de deskundigheid van Groetzinger in zijn oordeel
betrekt, is de redelijke verwachting dat ook winst behaald gaat worden
in beginsel voor de Amerikaanse inkomstenbelasting niet relevant. Vol-
doende is dat met de activiteit objectief gezien winst behaald kan wor-
den:33

“Under the “objective” formulation of profit, any taxpayer enga-
ged in a highly speculative activity (such as inventing or wildcat
oil investing) which holds only a small chance of making a large
profit could qualify, even though the expectation of making a
profit may seem unreasonable. See 1969 U.S. CODE CONG. &
ADMIN.NEWS, supra note 48, at 2134.”

Ook in Nederland zou naar mijn mening moeten gelden dat in geval van
een onderneming, en overigens ook in geval van een resultaatgenieter, de
verliezen volledig aftrekbaar zijn. Hierbij zou naar mijn mening uitdruk-
kelijk de voorwaarde moeten gelden dat het behalen van voordeel redelijk
voorzienbaar is, bijvoorbeeld vanwege de aanwezige kennis, kunde en
ervaring van degene die de activiteiten verricht. Hierop ben ik reeds
ingegaan in paragraaf 6.

8. Conclusie

In deze bijdrage is ingegaan op de vraag of poker een kansspel danwel een
behendigheidsspel is. Indien sprake is van een kansspel is de winst belast
met kansspelbelasting en blijft heffing van inkomstenbelasting achterwe-
ge. In geval van een behendigheidsspel wordt geen kansspel geheven en is
heffing van inkomstenbelasting afhankelijk van de vraag of sprake is van
een voorzienbaar voordeel. Dit zal van persoon tot persoon beoordeeld
moeten worden. Een pokeraar die regelmatig wint, en dat zou Arie zeker
kunnen zijn als hij zich erop toe zou leggen, zal in dat geval naar mijn
mening winst uit onderneming genieten. Of sprake is van een kansspel of
een behendigheidsspel is niet helemaal duidelijk. Enerzijds hebben de
Hoge Raad in 1998 en Rechtbank Leeuwaarden in 2010 geoordeeld dat
sprake is van een kansspel. Anderzijds is er een uitspraak van Rechtbank
’s-Gravenhage eveneens uit 2010 die tot een tegengesteld oordeel komt.
Het lijkt een kwestie van tijd totdat de Hoge Raad zich weer over deze
materie zal moeten buigen.

Naar mijn mening zou het echter voor de heffing van inkomstenbelas-
ting niet uit moeten maken of al dan niet sprake is van een kansspel.
Vanuit het draagkrachtbeginsel bezien bestaat er geen reden om de
winsten uit een kansspel niet in de heffing van inkomstenbelasting te
betrekken, zij het dat een proportioneel tarief voor de hand zou liggen.

33. Musco, Mary Beth Hallissey, t.a.p., noot 50.
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Of deze bijdrage Arie ertoe zal aanzetten om zich meer toe te gaan
leggen op poker of dat hij er juist vanaf zal zien, zal ik hem vragen. Bij deze
nodig ik mijzelf dan ook uit voor een avondje bij hem thuis. In de oranjerie
en uitkijkend over de prachtige tuin, zal de wijn prima smaken en zal poker
zeker niet het enige gespreksonderwerp zijn.

208

Hoogeveen



PROF. DR. H.T.P.M. VAN DEN HURK1

Starbucks versus the People

1. Inleiding

Arie Rijkers gaat genieten van zijn welverdiende rust. Een icoon verlaat de
Tilburgse universiteit. Een man die schrijven tot een kunst wist te ver-
heffen en die ook in zijn presentaties altijd wist te verrassen. Arie, de man
die alles altijd tot in de puntjes voorbereidde. Hij gaat met emeritaat.
Genieten met Nelleke en hun dochters van wat het leven buiten het
belastingrecht te bieden heeft.

Arie is iemand met een brede blik. Niet vreemd van wat er buiten op
straat gebeurt. Het feit dat vele Britten weigeren nog koffie te kopen van
Starbucks omdat dit bedrijf niet genoeg belasting betaalt in het Verenigd
Koninkrijk, zal bij hem zeker een lach op zijn gezicht hebben getoverd.

2. Waar gaat deze beschouwing over?

Op het moment van schrijven staan de kranten vol van bedrijven die met
allerlei structuren proberen hun effectieve belastingdruk te verlagen.2 Later
zal ik hiervan een voorbeeld beschrijven. Dit is niet iets van de laatste
maanden. Al enige jaren zijn er bewegingen opgekomen gevoed door boze
burgers die zich groen en geel ergeren aan ondernemingen die er alles aan
doen om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Non-gouvernementele
organisaties (verder NGO) als SOMO, Tax Justice Network, ActionAid, Christian-
Aid, Robinhoodtaxes.org en diverse andere trekken ten strijde tegen het
gedrag van deze bedrijven. De manier waarop dit gebeurt is nogal divers.
Aan de ene kant zie je NGO’s via publicaties en rapportages ten strijde
trekken tegen belastingsystemen zoals het Nederlandsewaarbij bijvoorbeeld
de deelnemingsvrijstelling als een asociale regeling wordt gekenschetst.
Alhoewel ik niet geneigd ben mijn ‘kop in het zand’ te steken, is de kritiek

1. Hans van den Hurk, eerste promovendus van Arie Rijkers. Inmiddels Hoogleraar
Belastingrecht aan de Universiteit van Maastricht, tevens partner bij Deloitte.

2. Dit artikel is door mij aan de redactiecommissie toegezegd na de zomer van 2012. Op
dat moment was niet te verwachten dat deze discussie zo breed in de aandacht van
de politiek en de maatschappij zou komen als die nu is.
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op de deelnemingsvrijstelling grotendeels ten onrechte. Redenwaarom ik er
over twijfel in hoeverre ik deze organisaties serieus moet nemen.3

Aan de andere kant zijn er organisaties actief die voor een soort van
‘preventieve benadering’ kiezen. ‘We zeggen niet dat jouw bedrijf iets ver-
keerd doet, maar vertel onswelwaar jewat betaalt’. Zij blokkeren simpelweg
het bedrijf totdat er antwoord komt op de vraag over wat er in welk land
daadwerkelijk aan belastingen wordt betaald. Zo moest Vodafone ervaren
dat haar winkels werden bezet door groepen die protesteerden tegen be-
lastingontwijking ter waarde van £ 6 miljard.4 Robinhoodtaxes.org gebruikt
zelfs professionele acteurs om korte maar indrukwekkende filmpjes te
maken waarmee de publieke opinie wordt beïnvloed.5 En tegen ons eigen
biermerk Grolsch loopt een professioneel opgezette actie die wereldwijd
aandacht heeft gekregen.6

Veel fiscalisten beschouwen deze door NGO’s gestarte discussies als een
achterhoedegevecht dat nergens toe leidt. Maar is dat zo? Is het een
beweging gevoed door publieke onrust die past binnen het tijdsbeeld
van een crisis waarbij een aantal bedrijven nog steeds hele mooie wereld-
wijde resultaten laat zien die in geen verhouding staan tot de jaarlijkse
belastingafdracht? Een beweging die bij het einde van de crisis implo-
deert? Ik vermoed van niet.

In de wereld is veel meer aan de hand. Binnen de westerse wereld zijn
wij gewend om problemen van internationaal belastingrecht op te lossen
met het OESO-modelverdrag als Bijbel in de hand. En investeerden onze
bedrijven in niet-westerse economieën dan gingenwij er voetstoots van uit
dat die landen onze interpretaties zouden volgen. We sloten belasting-
verdragen met ze en namen voor het geval er toch wat mis ging eenmutual
agreement procedure op zodat in beginsel risico’s op dubbele belastinghef-
fing werden vermeden.

Maar de globalisering van de economie heeft niet alleen voordelen gehad.
Er zijn nieuwe landen opgestaan die financieel en economischmachtiger zijn
dan veel westerse economieën. De belangrijkste landen zijn verzameld onder
de titel ‘BRIC-landen’; Brazilië, Rusland, India en China.7 Nu is de reële
economie van Rusland niet zo overdreven groot maar die van de drie andere
landen zijn dat wel. Zij zijn zo groot dat een onderneming die wereldwijd
opereert hierwel aanwezigmoet zijn; Voor business to business activiteiten of

3. Zie bijvoorbeeld de recente reportage van Zembla van 25 maart 2013 over o.a. Tax
Justice en de kritiek op de Nederlandse deelnemingsvrijstelling.

4. Zie een verslag van 7 dagen bezetting:
https://www.youtube.com/watch?v=FCKcQraoedc

5. Zie Bill Nighy in het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=qYtNwmXKIvM

6. Zie https://www.youtube.com/watch?v=alcKsti_8QQ
7. Veelal wordt tegenwoordig BRICS gebruikt omdat Zuid-Afrika enorm aan het groeien

is. Maar daarnaast is er een tweede laag sterk groeiende economieën aan het
opkomen waartoe o.a. Indonesië behoort. Kenmerkend is dat de meeste van deze
landen sterk leunen op het VN-verdrag.
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omdat er nu eenmaal heel veel consumenten wonen die een sterk groeiend
inkomen ervaren en dus graag willen uitgeven.

En met deze landen dienen we belastingverdragen te sluiten. Maar zelfs
als we het OESO-modelverdrag als uitgangspunt nemen en het uiteinde-
lijke resultaat hier sterk op lijkt, dan nog is niet gegeven dat die landen de
gevolgen daarvan zomaar zullen accepteren. Een willekeurig voorbeeld:

Bedrijf A opent een sales company in India. Om de marge die in dat land
dient te vallen niet te groot te maken, wordt de sales company een
zogenaamde stripped distributor. Dit betekent dat bepaalde functies van
de sales company worden verricht door een andere groepsvennootschap
buiten India. Deze ‘KERT-company’8 beheert niet alleen de risico’s voor de
sales company maar draagt ze ook feitelijk. Het feit dat de sales company
geen of weinig risico’s draagt en de meeste functies worden verricht door
een groepvennootschap buiten India, maakt dat er in India volgens de
OESO-modellen in combinatie met de Transfer Pricing Guidelines veel
minder winst hoeft neer te slaan.

Veel landen accepteren deze structuren niet meer omdat ze als kunst-
matig worden gezien. Op papier kunnen de risico’s van een sales company
wel worden weggenomen, maar wanneer het met een organisatie echt mis
gaat, komt de rekening uiteindelijk toch terecht bij de andere groeps-
vennootschappen. En in dat geval wordt de entiteit in India toch ge-
confronteerd met schade terwijl het risico hiervoor formeel was afgedekt.

Maar ook om andere redenen accepteren veel landen deze structuren
niet. Ze vinden dat een distributeur in hun land de reden is dat een bedrijf
winst maakt in dat land en willen daarom de winst die daar gegenereerd
wordt, gewoon belasten. De tekst van belastingverdragen hoeft ze niet
tegen te houden en dus dient een bedrijf dat hiermee geconfronteerd
wordt naar de nationale rechter te stappen. En wat daarvan de uitkomst is,
is bepaald onzeker.

Landen die zo hun eigen fiscale interpretaties hanteren zijn Brazilië en
India. Zij vormen de belangrijkste exponenten van landen die niet zomaar
akkoord gaan met de fiscale normen die wij wel acceptabel vonden. Een
land als India is zo groot dat ieder serieus bedrijf er wel aanwezig moet zijn
wil men die markt niet mislopen. En dan kunnen de transfer pricing
modellen duizend keer duidelijk maken dat als gevolg van de eliminatie
van functions en risks er niet meer dan 10% winst op de kosten gemaakt
behoeft te worden, de belastingautoriteiten van deze landen zien een
gewone sales company en achten 30% een redelijker percentage. Veel
rechtszaken met betrekking tot India hebben hierop betrekking. Brazilië
speelt het spel weer op een andere manier door bijvoorbeeld als eerste
land van de wereld electronische aangifte vennootschapsbelasting te eisen,
maar die formulieren zo regelmatig aan te passen dat weinig bedrijven
compliant kunnen zijn. En dat met hoge boetes tot gevolg. En natuurlijk
speelt ook hier dat Brazilië zo zijn eigen opvattingen heeft van wat een

8. KERT staat voor Key Entrepreneurial Risk-Taking functions.
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redelijke winstallocatie is. Als er al een modelverdrag richting geeft aan
de interpretatie door deze staten dan is dat het modelverdrag dat door de
Verenigde Naties is ontworpen. En dan nog hanteren landen als Brazilië
veelal een ruimere source state benadering dan de Verenigde Naties ooit
heeft beoogd.

En wat doet de westerse wereld? De OESO heeft al in 2007 een
zogenaamde Steering Group in het leven geroepen die zich bezig zou
moeten houden met aggressive tax planning,. Onderdeel van de strategie
is de creatie van een database die alleen toegankelijk is voor belasting-
autoriteiten en waarin zoveel mogelijk ins en outs van aggressive tax
planning worden verzameld. De gedachte hierachter is dat er op deze
manier veel kennis gedeeld kan worden tussen de deelnemende staten.
Daarnaast heeft de OESO diverse rapporten gepubliceerd.9

Het ziet er naar uit dat de westerse wereld zich bewust aan het worden
is van de groeiende druk van de rest van de wereld op de fiscale structuren
die worden uitgedacht om bij voorkeur zo weinig mogelijk belasting te
betalen. Vooral het BEPS-rapport deed veel stof opwaaien. Want alhoewel
een rapport als dat van de OESO natuurlijk niet bindend is, wil dat niet
zeggen dat het geen effect zal hebben op de fiscale structuren van multi-
nationals. In het licht van corporate social responsibility willen bedrijven
niet de voorpagina van de krant halen met een rapport over hoe in een
armer land wordt geïnvesteerd omdat daar de lonen nog lekker laag liggen,
terwijl er geen vennootschapsbelasting wordt betaald omdat met schuld-
financiering en allerlei transferpricingstructuren wordt gewerkt. Bedrijven
worden zich meer en meer bewust van wat het betekent dat we anno 2013
in een informatiemaatschappij leven. Internet zorgt er voor dat hetgeen
aan de andere kant van de wereld gebeurt, ook hier bekend wordt.

En de Europese Unie? Natuurlijk kon de Europese Unie niet achterblijven.
In december 2012 stuurde de Europese Commissie een Mededeling aan het
Europese Parlement en de Raad van Ministers geheten ‘Actieplan ter verster-
king van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking’.10 Een van
de fiscale planningsinstrumenten die onder vuur ligt, is de hybride lening. Er
zou Europese wetgeving moeten volgen die het onmogelijk maakt dat de
opbrengst van een hybride lening in het ene land onbelast is terwijl het
debiteurland de rente op een dergelijke lening gewoon in aftrek toestaat.
Daarnaast lijkt Europa zich ook in politiek opzicht te organiseren tegen

9. In 2011 verschenen de rapporten Tackling Aggressive Tax Planning through Improved
Transparency and Disclosure en Corporate Loss Utilization through Aggressive Tax
Planning, in 2012 zag Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues
het licht en in 2013 werd de wereld verblijd met de rapporten Addressing Base Erosion
and Profit Shifting (inmiddels bekend geworden als het BEPS-rapport) en Aggressive
Tax Planning based on After-Tax Hedging. Zie http://www.oecd.org/tax/aggressive/

10. Zie o.a. http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120050_commissiemededeling
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belastingfraude en belastingontwijking in algemene zin.11 De vraag is hier
wel hoe reëel een en ander is. Met andere woorden: hoe groot is de kans dat
de Europese Unie echt in staat zal blijken het belastingrecht van de lidstaten
te wijzigen, wetende dat een aantal landen een economie heeft die sterk op
de fiscaliteit en fiscale dienstverlening is geënt. En wetende dat een aantal
landen iedere inmenging van Europa op het belastingsysteem per definitie
weigert?

Maar uiteindelijk behoeven deze vragen geen antwoord. In een wereld
waar NGO’s bedrijven dwingen zich verantwoordelijk op te stellen tegen-
over de mondiale maatschappij, belangrijke investeringslanden zich niet
langer het eroderen van hun belastbare basis laten welgevallen en de
politieke roep om tot een rechtvaardigere heffing te komen ook in westerse
landen groter wordt, lijken deze processen niet meer terug te draaien.

In de komende paragrafen zal ik een voorbeeld geven van een onder-
neming die, zoals dat heet, fiscaal optimaal is georganiseerd. Tevens zal ik
ingaan op de vraag of de bedrijven hier verwijtbaar handelen en wat de rol
van de overheden is. Want, hoe eenvoudig het ook klinkt, in hoeverre is het
alleen aan de bedrijven te wijten dat er over hele hoge winsten soms bijna
geen belasting wordt betaald? Zolang staten nog altijd wetgeving creëren
onder het motto ’ ieder voor zich, God voor ons allen’ is de verwijtbaarheid
in ieder geval gedeeld.12

3. Hoe Google zijn fiscale positie optimaliseert?

3.1. Inleiding

Er wordt zoveel gesproken over het gedrag van multinationals waarbij
emotie als belangrijkste ‘interpretatiemethode’ niet geschuwd wordt, dat
het me goed leek eens een casus te analyseren.13 Aan de hand van deze
analyse wordt snel duidelijk waar de pijnpunten zitten. Ik heb gekozen
voor Google. De keuze voor Google is arbitrair. Natuurlijk helpt het dat je al
googlend14 veel informatie kunt krijgen over elementen van de structuur.

11. Zie o.a. http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/video-messages-of-herman-
van-rompuy/belastingontduiking-op-de-agenda-van-de-europese-raad-in-mei en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-332_en.htm?locale=en#PR_meta-
PressRelease_bottom

12. Een prachtig voorbeeld is George Osborne, minister van Financiën van het Verenigd
Koninkrijk die aan de ene kant te keer gaat tegen bedrijven als Starbucks en anderen
maar aan de andere kant aankondigt nieuwe wetgeving te creëren die het Verenigd
Koninkrijk tot het meest aantrekkelijke vestigingsland van de wereld maakt. Zie
http://www.taxjournal.com/tj/articles/budget-%E2%80%98we-are-building-most-
competitive-tax-system-world%E2%80%99-osborne-declares-20032013 Hypocrisie
ten top!

13. Zie o.a. VPRO’s Tegenlicht van 25 maart jl.: http://www.uitzendinggemist.nl/afleve-
ringen/1333415

14. Weer zo’n nieuw woord waarmee de Nederlandse taal de laatste jaren is verrijkt.
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Maar desalniettemin had ik natuurlijk ook voor Starbucks, Vodafone of
Amazon kunnen kiezen.15

Google als bedrijf behoeft weinig toelichting. In de loop der jaren heeft
Google de activiteiten sterk uitgebreid. Van alleen de beheerder van de
grootste zoekmachine op internet in de wereld, is het ook eigenaar ge-
worden van Youtube en is Google inmiddels ook bekend in Nederland als
de organisatie waar je de goedkoopste vliegreizen kunt boeken. Google is
in 1998 opgericht in Californië. De omzet bedroeg in 2011 bijna $ 38
miljard waarvan een winst van bijna $ 10 miljard resteert. In dat jaar
bedroeg de effective tax rate16 2,4% bij een statutory tax rate17 van 35% in de
Verenigde Staten. De vraag is natuurlijk hoe Google dit fantastische
resultaat heeft gerealiseerd als zijnde een van origine Amerikaans bedrijf
dat toch voor het deel van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd een
belastingdruk zou moeten kennen van effectief 35%.

3.2. Bouwstenen

3.2.1. Inleiding

Allereerst wil ik kort ingaan op het Amerikaanse belastingsysteem. Ik zal
het samenvatten in een aantal beginselen. De Verenigde Staten hebben
altijd een belastingsysteem gehad dat vooral gebaseerd is op de gedachte
dat het een groot land is en dat het bedrijven niet moet uitmaken of ze in
de Verenigde Staten investeren of elders. In alle gevallen zal de belasting-
druk gerelateerd zijn aan het tarief dat wordt geheven over binnenlandse
winsten.18 Later zal blijken dat dit alleen theoretisch zo is.

3.2.2. Het Amerikaanse belastingsysteem aan de hand van enige
beginselen

Ik onderscheid vier beginselen die gezamenlijk de bouwstenen vormen
voor het fundament waarop Google zijn fiscale structuur heeft gebouwd.

Beginsel 1.
Amerika belast Amerikaanse bedrijven over hunwereldwijde inkomen. Het
Amerikaanse belastingtarief is 35% en is in vergelijking met veel westerse
economieën aan de hoge kant. Buitenlandse winsten worden in Amerika
belast wanneer ze worden gerepatrieerd naar de Verenigde Staten. Blijven
bedrijfswinsten in het buitenland, dan worden ze niet in de Verenigde
Staten belast.

15. En ook dat is slechts een beperkte deelverzameling van die grote groep bedrijven die
ook uiterst innovatieve manieren weten te gebruiken om hun belastingdruk te
verlagen.

16. Verder ETR.
17. Verder STR.
18. Kapitaal Export Neutraliteit.
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Beginsel 2.
Zoals ieder land kent ook de Verenigde Staten regels ter voorkoming van
dubbele belasting. Allereerst is er het zelden toegepaste systeem waarbij
de buitenlandse belastingen kunnen worden afgetrokken van de Ameri-
kaanse belastbare basis. Hierdoor ontstaat geen volledige voorkoming van
dubbele belastingen. Toepassing van het creditsysteem realiseert dat in veel
gevallen wel. Feitelijk betekent dit dat buitenlandse winsten worden opge-
nomen in de Amerikaanse belastbare basis om vervolgens hierover Ameri-
kaanse belasting te berekenen. Op de op diewijze berekende belastingwordt
de effectieve buitenlandse belasting in mindering gebracht. Er wordt niet
meer in mindering gebracht dan de over die winsten te berekenen Ameri-
kaanse belastingen (ordinary tax credit). Om deze redenen kiezen de meeste
bedrijven voor het verrekeningssysteem in plaats van het aftreksysteem. Bij
dit Amerikaanse systeem moet een belangrijke kanttekening worden ge-
maakt. Bedrijven zijn verplicht hun buitenlandse belastingdruk zo laag
mogelijk te houden. Zou men in het buitenland naar de rechter kunnen
stappen omdat er goede redenen zijn om aan te nemen dat de toepassing van
een fiscale regel valt aan te vechten in dat land, dan moet het bedrijf dat ook
doen. Doet men dat niet dan worden de daarmee samenhangende nadelen
gezien als vrijwillig betaalde belastingen (voluntary taxes) die niet voor
verrekening in aanmerking komen.

Beginsel 3
Zoals zo vaak het geval is met creditsystemen, geldt ook voor het Ameri-
kaanse verrekensysteem dat het relatief eenvoudig te ontwijken is. Om
deze reden kennen de Verenigde Staten wetgeving om belastingontwijking
te voorkomen. In het Amerikaans belastingrecht is dit de zogenaamde
Subpart F wetgeving. Deze wetgeving richt zich op buitenlands passief
inkomen en inkomen dat gecreëerd wordt door middel van transacties
binnen de groep. De bedoeling van deze wetgeving is dat de Amerikaanse
belastbare basis gevrijwaard blijft van het kunstmatig in derde landen laten
neervallen van belastbare opbrengsten ten koste van belastbare basis in de
Verenigde Staten.

Beginsel 4
Als vierde uitgangspunt geldt dat de Verenigde Staten ook toezien op de
juiste verrekenprijzen. Hierbij worden de OESO-regels met betrekking tot
Transfer Pricing als uitgangspunt genomen. Dat betekent, zoals dat ook in
Nederland geldt, dat de prijzen binnen een groep at arm’s lengthmoeten zijn.

3.3. Google’s Tax Planning Toolkit

3.3.1. Inleiding

Wat bedrijven als Google feitelijk doen, is het gebruik maken van de
verschillen in wetgeving tussen diverse staten. Het betreft niet, zoals zo
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vaak wordt gesuggereerd, een volledig kunstmatige structuur om effectief
belastingen te verlagen. Ik zal de gezette stappen hieronder kort de revue
laten passeren.

3.3.2. IP-shifting

Bestuurders van Google voorzagen een aantal jaren geleden dat de waarde
van hun intellectual property right in de hen voorliggende toekomst sterk
zou gaan stijgen. De exploitatie van deze rechten vanuit de Verenigde
Staten zou tot een hoge belastingdruk in de Verenigde Staten leiden, ook al
omdat de activiteiten zich meer en meer buiten de Verenigde Staten
zouden afspelen. Verplaatsing van het intellectual property right naar een
ander land op basis van zogenaamde cost sharing agreement lag dan ook in
de rede. Het werd Ierland. Een mooi belastingtarief van 12,5% en de
beschikbaarheid van geschikte mensen lagen hieraan ten grondslag. Deze
cost sharing agreement kende twee elementen. Allereerst werd afgesproken
dat partijen de kosten voor het ontwikkelen van intellectueel eigendoms-
recht in de toekomst zouden dragen naar rato van de mogelijkheid dit
recht te kunnen exploiteren. Met andere woorden: nieuwe waarde aan het
IP-recht werd voortaan op vele locaties van de wereld toegevoegd. Hier-
door werd bewerkstelligd dat niet langer alle waarde in de Verenigde
Statenwerd gecreëerd. De Amerikaanse belastingdienst stond dus voor een
groot deel met lege handen.

Ten aanzien van het bestaande intellectual property right werd overeen-
gekomen dat de nieuwe groepsmaatschappijen buiten de Verenigde Staten
de gerechtigdheid tot dit intellectual property right konden verwerven tegen
een zakelijke prijs. De Amerikaanse belastingdienst ging na enige onder-
handeling akkoord met de voorgestelde verrekenprijzen. De volgende vraag
is natuurlijk hoe dit feitelijk werd gestructureerd. Allereerst creëerde Google
een dochtervennootschap in Ierland geheten Ireland Holdings Limited.. Via
de cost sharing agreement verwierf deze nieuwe dochter de rechten tot
exploitatie van Google’s intellectual property right voor EMEA.19 Hiervoor
werden, zoals hierboven gemeld, zogenaamde buy-in payments afgestemd
met de fiscus. In 2006 wist Google voor deze betalingen zekerheid over de
prijs te bewerkstelligen door het sluiten van een advance pricing agreement.
Vanaf nu zijn alle winsten die worden gegenereerd binnen EMEA belast in
Ierland en dus niet langer in de Verenigde Staten.20

3.3.3. The Double Irish

Met whiskey heeft bovenstaande titel weinig te maken. Het gaat veel meer
over de oprichting van een tweede Ierse vennootschap, Google Ireland
Limited geheten. Het is de bedoeling dat Google Ireland Limited zich

19. Europe, Middle-East and Africa.
20. Althans behalve indien die winsten zouden worden gerepatrieerd. Zie later.
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voornamelijk bezighoudt met het passief beheren van royalty’s die worden
verkregen uit de EMEA-landen en het coördineren van activiteiten voor
EMEA. Google Ireland Limited wordt overigens opgericht door een Neder-
landse tussenhoudster. De reden hiervoor zal aanstonds duidelijk worden.
Ireland Holdings Limited, dat het intellectual property right heeft, kent aan
de Nederlandse tussenhoudster een licentie toe die vervolgens weer een
sublicentie toekent aan Google Ireland Limited.

Als gevolg van deze structuur betalen de Google-ondernemingen bin-
nen EMEA een gebruiksrecht aan Google Ireland Limited. Dit recht wordt in
Ierland belast tegen 12,5% en is aftrekbaar in die andere landen tegen het
gangbare tarief aldaar. Krantenberichten maken melding van het feit dat
88% van de niet-Amerikaanse royalty’s via deze Ierse kleindochter lopen.
En daar zijn deze royalty’s gewoon belast…. Of toch niet?

3.3.4. Checking the box

Binnen het Amerikaanse belastingsysteem bestaat de mogelijkheid om
buitenlandse vennootschappen te checken, hetgeen tot gevolg heeft dat
de Verenigde Staten die vennootschappen feitelijk niet zien. Ze zijn als het
ware transparant. Om gecheckt te kunnen worden, dient de betreffende
rechtsvorm niet op de zogenaamde ‘per se’ lijst te staan. Deze lijst bevat
entiteiten die niet gecheckt kunnen worden zoals o.a. de Europese Ven-
nootschap. De Ierse Limited kan gecheckt worden omdat het een onaf-
hankelijke juridische entiteit is die niet op deze lijst voorkomt en er
derhalve voor kan kiezen om als disregarded entity behandeld te worden.21

Maar wat betekent dit nu feitelijk? Omdat de Nederlandse tussenhoud-
ster en GIL worden gecheckt, worden hun activiteiten toegerekend aan
Ireland Holding Limited. Deze holding is zelf een passieve wholly owned
vennootschap waarop de Amerikaanse Subpart-F wetgeving ziet. De acti-
viteiten bestaan immers uit weinig anders dan het ontvangen van royalty-
payments. Hierop is in beginsel de Amerikaanse CFC-wetgeving van toe-
passing en de winsten worden geacht te zijn uitgedeeld aan de houdster in
de Verenigde Staten. Aldaar zijn ze dan belast tegen 35%.

Door nu de onderliggende entiteiten te checken kunnen de activiteiten
van GIL worden toegerekend aan Ireland Holding Limited. Google Ireland
Limited is actief aangezien deze vennootschap effectief de activiteiten
binnen EMEA coördineert. Door deze toerekening komt het zwaartepunt
van de activiteiten binnen Ireland Holding Limited te liggen op ‘actieve
werkzaamheden’ waardoor de winsten opgepot kunnen blijven in Ierland.
De holding verliest hierdoor dus zijn passieve karakter.

21. Per se corporations Regulation 301.7701-2
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3.3.5. Het hybridiseren van IH

De volgende stap is dat voorkomen moet worden dat de inkomsten binnen
Ireland Holding Limited worden belast tegen 12,5%. Een dergelijk hoog
tarief is natuurlijk niet goed voor de business.22 Om deze reden wordt de
feitelijke plaats van vestiging van Ireland Holding Limited verplaatst naar
het mooie Bermuda, het zakencentrum van de wereld. Voor de minder
internationaal geschoolde fiscalist dient opgemerkt te worden dat het
hierbij niet uitmaakt dat er in Ierland zo’n 2000 mensen werken voor
Google. Waar een vennootschap is gevestigd wordt meestal bepaald aan de
hand van de feitelijke leiding. En die leiding wordt effectief gevoerd vanaf
Bermuda. Het tarief is daar 0%. Dus het belastingverschil tussen het land
van aftrek, hetgeen meestal landen zijn met een hoger tarief dan 12,5%
(bijv. in Nederland 25%) en het tarief waartegen het recht uiteindelijk
wordt belast, neemt in beginsel nog eens met 12,5% af. Dat scheelt een slok
op een borrel. Als dit werkt, dan is er fantastisch gepland!

3.3.6. De fiscale relatie tussen Nederland en Ierland

De verplaatsing van de feitelijke leiding naar Bermuda van Ireland Holding
Limited leidt niet tot gevolgen in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten
kijken nog steeds naar Ireland Holding Limited als een Ierse vennootschap
terwijl Ierland die vennootschap ziet als een Bermuda vennootschap. En
dan wordt duidelijk waarom er een Nederlandse vennootschap is tussen-
geschoven. Ierland heeft namelijk geen belastingverdrag met Bermuda
waardoor op de royalty’s een bronheffing van 20% komt te rusten. Door
de royalty’s via Nederland te leiden, kan worden geprofiteerd van de
Interest & Royaltyrichtlijn en uiteraard van het Nederland-Ierse belasting-
verdrag. De royalty’s stromen naar Nederland zonder enige bronheffing en,
aangezien Nederland geen bronheffing heft op uitgaande royalty’s, komen
deze onbelast binnen in Bermuda. Althans bijna onbelast. Natuurlijk blijft
er in Nederland nog een klein beetje aan de strijkstok hangen.

Wat is de rol van de Nederlandse tussenvennootschap, verder NLH te
noemen? NLH is een Nederlandse BV waarvan de box gecheckt kan worden
zodat die voor Amerikaanse doeleinden transparant is. Voor andere landen
is NLH een reguliere BV. NLH is, wat in de praktijk genoemd wordt, een
conduit company. Volgens het Vraag en Antwoordbesluit Dienstverlenings-
lichamen kunnen de eisen van artikel 8c, lid 2 Wet Vpb 1969 niet recht-
streeks worden toegepast op een situatie waarin royalty’s door Nederland
stromen. In een dergelijk geval worden per geval afspraken met de
onderneming gemaakt.23 Met een omzet van inmiddels meer dan € 40
miljard, waarvan door sommige onderzoekers wordt gesuggereerd dat 88%

22. Vergeef me deze cynische aanvulling….
23. Zie Besluit 11 augustus 2004, IFZ 2004/126M.

218

den Hurk



via GIL loopt, lijkt dit voor Nederland een interessante vis, zelfs als de
spread beperkt is!

De vraag komt vaak op in welke mate Nederland hier verwijtbaar
handelt. Naar aanleiding van eerdere discussies onder supervisie van de
Primarolo-groep zijn de Nederlandse substance-eisen ‘verduidelijkt’.
En natuurlijk komt daar het Nederlandse verdragennetwerk weer bij
kijken, en het gebrek aan bronheffingen op interesten en royalty’s. Maar
natuurlijk speelt hierbij nog een andere discussie een rol, namelijk of onder
belastingverdragen of onder de Interest- en Royaltyrichtlijn niet gestuurd
zou moeten worden vanuit de gedachte dat degene die de verdragsvoor-
delen geniet, niet per definitie de uiteindelijk gerechtigde tot die voordelen
is. Hierover later meer…Wel is het duidelijk wat de gevolgen zijn. Royalty’s
stromen via Nederland belastingvrij naar Bermuda.

Google
Ireland
Limited

Nederland

Ierland

Bermuda

VS

EMEA
dochtervennootsch.

Wat betekent dit nu fiscaal? Veronderstel dat het inkomen van GIL € 1000
bedraagt:

Google Ireland Limited ontvangt 1000,00

Veronderstel 2% blijft in Ierland 20,00 -/-

Nederland ontvangt 980,00

Veronderstel in NL wordt betaald: 0,2% 1,96 -/-

Netto naar Bermuda 978,04
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De effectieve belastingdruk is als gevolg van deze structuur gedaald tot:
21,96/1000 = 2,2%. Aangezien journalisten melding maken van een be-
lastingdruk die onder 2% ligt, ben ik vast ergens een besparing vergeten. De
lezer vergeve het mij!

3.3.7. En Bermuda?

Bij Ireland Holding Limited in Bermuda zijn twee directeuren aangesteld
die feitelijk leiding geven aan deze vennootschap.24 Omdat beiden tevens
advocaat zijn bij een trustkantoor in Hamilton durf ik de conclusie aan dat
Ireland Holding Limited een soort van brievenbusmaatschappij is. Toch
handelden de directeuren wel echt in het belang van Google. Een van de
eerste acties van deze heren was het omzetten van de rechtsvorm van
Limited Liability Company naar een Unlimited Liability Company zodat in
ieder geval de jaarstukken niet gepubliceerd hoeven te worden.

3.3.8. Conclusie

Google heeft een uitermate effectief business model gekozen dat het
mogelijk maakt dat de niet-Amerikaanse winsten feitelijk worden belast
tegen een tarief van minder dan 2%.

3.4. ‘Eind goed, al goed’ voor Google’s aandeelhouders?

Is het geld eenmaal aangekomen in Bermuda, dan is het nog niet in de
handen van de aandeelhouders. Willen zij van hun dividend kunnen
genieten, dan zal er eerst winst vanuit Bermuda naar de Verenigde Staten
moeten worden gerepatrieerd. En dat kost 35% over het bedrag van de
doorgestoten winst verminderd met de onderliggende niet-Amerikaanse
belastingen. En hier wringt de schoen, en niet zo’n beetje. Het behoeft geen
verdere toelichting dat dit niet helemaal is wat de aandeelhouders voor
ogen hadden. Hun winsten zijn verworden tot wat locked out profits
genoemd worden. Een fantastische fiscale structuur is geïmplementeerd
maar helaas kan er niemand meer aan het geld komen!

Dit blijkt overigens niet alleen het probleem te zijn van Google. Zo’n
beetje alle Amerikaanse multinationals lijken zo’n $ 1.600 miljard in
taxhavens te hebben staan. Geld dat bij repatriëring naar de Verenigde
Staten minstens zo’n 33%25 van dit bedrag bijdraagt aan de oplossing van
de hoge staatsschuld. Het bijzondere nu is dat deze aandeelhouders dit
gevolg niet accepteren. Vanuit het zuivere kapitalistische standpunt be-
keken, begrijp ik dat. Dan heb je zoveel moeite gedaan voor een mooie
structuur en dan kun je er niets mee als je dividend wilt declareren. De

24. Hoe feitelijk hierbij feitelijk is, laat ik in het midden.
25. Niet helemaal correct maar bij een effectieve buitenlandse belastingdruk van zo’n 2%

blijft er na creditering zo’n 33% over.
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winsten zitten vast en dat is het gevolg van het extreme eisenpatroon van
de onderneming die door beursanalisten wordt beoordeeld op een aantal
criteria waarvan de fiscale optimalisatie er eentje is. En om die reden dient
de zogenoemde effective tax rate laag te zijn. Voor beursanalisten doen
bedrijven als Google het dan ook goed. Maar wat heb je aan een goede
performance als je de voordelen niet eens kunt uitkeren? Maar Amerika zou
Amerika niet zijn als daarvoor geen oplossing kan worden gevonden. In het
mij laatst bekende jaar spendeerden de multinationals met een ‘Google-
achtige structuur’ $ 3,5 miljard26 aan lobby-organisaties die hun best
zouden moeten doen om een zogenoemde repatriation tax holiday te
bewerkstelligen. Feitelijk is dit niets anders dan een eenmalige ‘inkeer-
regeling’ waarbij de in Bermuda of elders geparkeerde dividenden kunnen
worden uitgekeerd zonder dat daarover in de Verenigde Staten 35%
belasting betaald behoeft te worden. Zo’n repatriation tax holiday is al
eens eerder toegestaan. De eerste keer was dat in 2004 onder George W.
Bush. Toen is afgesproken dat de bedrijven slechts 5,25% belasting zouden
betalen onder de voorwaarden dat de naar de Verenigde Staten gerepatri-
eerde bedragen zouden worden geïnvesteerd in het creëren van nieuwe
banen, R&D en andere nuttige bestedingen. In dit kader werd toen o.a. de
American Jobs Creation Act 2004 aangenomen. De bedoeling was dat er
$ 312 miljard terug naar de Verenigde Staten zou worden gebracht, welk
bedrag daar tegen 5,25% belast zou worden.27 Van wat ik erover heb
gelezen is deze deal tussen overheid en bedrijfsleven niet echt een succes
geworden. Bedrijven profiteerden van deze eenmalige belastingverlaging
maar hielden geen woord waar het hun deel van de deal betrof. Ze wisten
op een uiterst effectieve manier vele redenen te verzinnen waarom ze hun
deel van de afspraak (banen etc.) niet kunnen uitvoeren.28 Het gevolg
hiervan is wel dat de zittende president Obama, die zich sterk maakt voor
een eerlijkere verdeling van de belastinglasten, niet staat te springen om de
ondernemingen ter wille te zijn. In maart 2011 maakte de Obama admini-
stration bekend niet voor een nieuwe repatriation tax holiday te willen
gaan. De angst was bij de Obama administration te groot dat bedrijvenweer
onder hun deel van de afspraken uit zouden kunnen komen. Zou Obama
hierin wel mee zijn gegaan, dan is te verwachten dat er weinig zal
veranderen in het gedrag van de ondernemingen. Zij houden hun struc-
turen aan en houden er rekening mee dat in de toekomst, als de winsten
zich weer hebben opgepot, er een volgende repatriation tax holiday kan
komen.

Te concluderen valt dat de laagbelaste winsten van Amerikaanse multi-
nationals vast zitten in de belastingparadijzen en dat de kans die ze in 2004

26. Dit is geen typo!
27. Zie o.a. http://www.rhsmith.umd.edu/smithbusiness/fall2012/KnowledgeTransfer/

TaxHoliday.aspx
28. Zie voor een voorbeeld van hoe een bedrijf als HP onder de 5,25% belasting wist uit te

komen: http://dealbook.nytimes.com/2012/10/03/overseas-cash-and-the-tax-games-
multinationals-play
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hebben gehad om deze in ruil voor goede investeringen laagbelast te
kunnen laten repatriëren niet door deze bedrijven is benut. Maar wellicht
dat onder een volgende regering de vlag er weer anders bij hangt.

4. Bedrijven versus de overheden

Toen ik de eerste regels van dit hoofdstuk wegtikte kon ik niet vermoeden
dat deze discussie niet meer objectief gevoerd zou kunnen worden. Het
maatschappelijke belang is, zeker in deze tijd, groot. Het is evident dat
bedrijven, zoals Google, die hun structuur zo bouwen dat ze feitelijk hun
geld vastzetten en daarom weer een bijzondere regeling nodig hebben,
over de grens van het aanvaardbare zijn gegaan. Daarmee zeg ik niet dat de
fiscale structuur grensverleggend was. Ik suggereer slechts dat als bedrij-
ven kiezen voor een planning als hiervoor beschreven, zij dan de gevolgen
van die structuur moeten accepteren. En dat betekent dat als de aandeel-
houders dividend wensen, ze dat ook uitkeren en er dus alsnog Ameri-
kaanse belasting over betalen. Maar dat laatste is niet de bedoeling. En in
dat opzicht begrijp ik de maatschappelijke verontwaardiging wel. Verve-
lend is echter dat de bal vooral wordt teruggekaatst naar die landen die
sinds jaar en dag maatregelen kennen die stammen uit tijden waarin het
fiscale systeem geen rem mocht zijn voor de economische ontwikkeling
van het bedrijfsleven. En dan doet het pijn als er in de pers wordt
gesuggereerd dat bijvoorbeeld de Nederlandse deelnemingsvrijstelling
een faciliteit is die voorkomt dat er vennootschapsbelasting moet worden
betaald. Ik leer mijn studenten altijd dat er in Nederland geen vennoot-
schapsbelasting betaald behoeft te worden omdat dat veelal al in het land
van de dochter is gebeurd. Nu las ik recent in de krant dat die deelne-
mingsvrijstelling averechts zou uitwerken voor ontwikkelingslanden.29

Mijns inziens is dit onjuist. Probeert een ontwikkelingsland werk te
creëren in dat land dan is het veelal zo dat het tarief van de vennoot-
schapsbelasting omlaag gaat. Veronderstel nu dat we geen deelnemings-
vrijstelling meer zouden hebben maar een traditioneel verrekensysteem.
En veronderstel nu dat dit ontwikkelingsland zijn economie aantrekkelij-
ker wil maken voor buitenlandse bedrijven. In een dergelijke situatie leidt
dat ertoe dat bedrijven die in dat land willen investeren effectief minder
belasting betalen in dat ontwikkelingsland. Echter onder een traditioneel
verrekensysteem wordt het verschil evengoed weer belast in het hoofd-
kantoorland. Dit was en is voor mij de belangrijkste reden om juist wel
voor een deelnemingsvrijstelling te pleiten.30

29. Katrin McGauran en Indra Romgens, ‘Nederland stimuleert belastingontwijking’,
Financieele Dagblad 5 april 2013. Ze spraken overigens over ‘deelnemersvrijstelling’.
Dit voedt toch mijn gedachten dat ze niet precies weten waar ze het over hebben.

30. Waarbij ik me realiseer dat het feit dat de onderworpenheidseis niet meer bestaat,
theoretisch heel goed past in het systeem maar in de praktijk toch tot veel vragen
leidt bij mensen die dat systeem niet zo goed in de vingers hebben.
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En dan de belastingverdragen… Hoe kunnen belastingverdragen die
bilateraal zijn de draaischijf zijn in het systeem van belastingontwijking?
Veelal gaat het dan over de vraag of we een entiteit in Nederland wel
toegang tot onze belastingverdragen zouden moeten geven nu er weinig
gebeurt behalve een beetje administratie. Maar veelal gaat het over het
beheer van een intellectual property right en een dergelijk recht beheren
kan relatief eenvoudig vanuit een vennootschap met slechts een beperkt
aantal medewerkers. Veelal hoeven ze niet eens zwaar gekwalificeerd te
zijn. Dus een advocatenkantoor in Bermuda zou best die rechten kunnen
beheren. Mits die rechten natuurlijk tegen een zakelijke prijs zijn over-
gedragen aan Bermuda. Maar daar zit, afgezien van de repatriëring van
dividenden, de pijn niet. Het gaat om die situaties waarin het bestaande
Nederlandse verdragennetwerk wordt gebruikt om de bronbelastingen op
interesten en royalty’s te verlagen. Het is overigens niet zo dat dit in
Nederland heel erg eenvoudig gaat. Qua financieringsactiviteit moet aan
de eisen van art. 8c Wet Vpb 1969 worden voldaan. Betreft het royalty’s dan
moeten specifieke afspraken gemaakt worden die passen bij de feitelijke
situatie. Let op: het betreft hier substance-eisen. Het is geen loterij zonder
nieten. Maar het echte probleem zit natuurlijk niet in het Nederlandse
systeem maar in de vraag wie de gerechtigde tot een voordeel is. In het
internationale recht gaat het nog steeds om de ‘uiteindelijk gerechtigde’
terwijl wat de journalisten eigenlijk zouden willen is het definiëren van
wie de ‘uiteindelijke uiteindelijk gerechtigde’ is.31 En dat is veelal de
topholding. Om vele tevens niet-fiscale redenen kan deze redenering niet
opgaan.32 Ook binnen OESO is dit nu nog een brug te ver.33

Naar mijn mening richt de druk van de maatschappelijke organisaties
zich op de verkeerde elementen van het internationale belastingrecht. Ik
blijf van mening dat Google zijn casus zuiver gespeeld heeft. Behalve dat
Google niet accepteert wat de gevolgen van dat spel zijn, namelijk de
belastingheffing bij repatriëring. Daar zouden de maatschappelijke orga-
nisaties zich op moeten richten. En natuurlijk zijn er in het huidige systeem
zeker zaken die anno 2013 niet meer zouden moeten kunnen, maar
daarvoor zouden OESO en de Verenigde Naties gezamenlijk nieuw beleid
moeten ontwikkelen. Ik kom daar in de laatste paragraaf op terug.

Terug nu naar het handelen van bedrijven. Zij worden door hun stakehol-
ders onder andere afgerekend op hun fiscale positie. Kan het deze bedrijven

31. Dan klinkt ‘Ultimate Beneficial Owner’ toch beter….
32. Bedrijven zoals Philips of DSM zijn georganiseerd in sectoren. Derhalve zijn er

structuren noodzakelijk waarin vele vennootschappen gebruikt worden. Een ‘Ulti-
mate Beneficial Owner’ benadering leidt dan tot grote fiscale nadelen op het gebied
van bronbelastingen, bijv. indien er niet voldoende inkomen is om die bronbelas-
tingen tegen af te zetten.

33. Het is de vraag of dit in de toekomst wellicht niet een brug te ver is. We hebben
immers mondiaal gekozen voor een systeem waarbij vennootschappen veelal als
rechtspersonen worden aangemerkt en een UBO-benadering zou feitelijk betekenen
dat er door de entiteit heen wordt gekeken.
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verweten worden dat ze gebruik maken van het verschil in regels tussen de
diverse staten om op die manier hun belastingdruk te verlagen? Feitelijk
maken bijna alle bedrijven in meer of mindere mate gebruik van de
mogelijkheden die het internationale recht biedt. Maar is dat fout? Ik twijfel.
Men zou zichzelf tekort doen indien de wereldwijde organisatie niet zo
gestructureerd zou zijn dat er zo weinig mogelijk belasting betaald wordt.
Waar ik persoonlijk wel moeite mee heb is, en dat is slechts ten dele een
fiscaal probleem, dat bedrijven – omdat de arbeidskosten in een ander land
weer net even wat goedkoper worden – huis en haard oppakken en maar
weer verkassen naar dat nieuwe goedkopere land. In dergelijke situaties
speelt de vennootschapsbelasting nauwelijks een rol omdat bijvoorbeeld toll
manufacturing ertoe leidt dat die nauwelijks wordt betaald in dat land.34 In
dit soort situaties ligt er een rol voor de aandeelhouders om het beleid
dienaangaande te toetsen op wat tegenwoordig verlangd mag worden van
een onderneming die in zijn jaarverslag rapporteert over zijn corporate social
responsibility. Ik blijf optimistisch en hoop dat deze ontwikkeling onder druk
van alle stakeholders wat kritischer bekeken gaat worden.

Toch lijkt het een kwestie van tijd dat een aantal traditionele bouwstenen
van fiscale planning in de ban wordt gedaan. Een voorbeeld hiervan betreft
de hybride lening. Maakt een bedrijf hiervan gebruik dan lijkt er weinig op
tegen te zijn. Het probleem is niet zozeer het bedrijf dat dit toepast maar
veeleer het land dat de opbrengst van een hybride lening onbelast laat, zelfs
indien in het betalende land een aftrek van rente heeft plaatsgevonden.35 De
Europese Unie wil hieraan een einde maken en ook OESO lijkt het gehad te
hebben met deze structureringen, maar er zullen altijd combinaties van
landen blijven bestaan die deze handelwijze propageren omdat dit tot werk
leidt of die het om andere redenen gedogen. En zo zullen er de komende
jaren meer traditionele planningsmogelijkheden onder druk komen te staan.

Maar zijn bedrijven fout als ze gebruik maken van de fiscale mogelijk-
heden die de wereld biedt? Gebruiken vennootschappen landen die een
beter belastingverdragennetwerk hebben, dan verlagen ze daardoor hun
mondiale belastingdruk. Ik kan dat begrijpen. Als die mogelijkheden niet
worden gebruikt, dan wordt zo’n bedrijf keihard afgerekend op hun
effective tax rate. Ik ga er dan wel van uit dat dit bedrijf zich aan alle
spelregels houdt. Als een vennootschap geacht wordt actief te zijn, dan
moet dat ook zo zijn. Dat een brievenbusmaatschappij best intellectual
property right kan houden, is een gegeven. Een paar vergaderingen per jaar

34. Toll manufacturing is in het kort het produceren voor een ander bedrijf op een
dusdanige wijze dat geen enkel risico behoeft te worden gelopen. Hierdoor wordt een
dusdanig beperkte winst toegerekend aan deze entiteit dat de vennootschapsbelas-
ting bepaald laag is.

35. Zie artikel 13, lid 4 Wet Vpb 1969.
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volstaat als er langjarige contracten aan ten grondslag liggen.36 Maar als
een vennootschap activiteiten dient te hebben, dan moeten deze ook
gedragenworden door de feiten. En dat is niet altijd het geval.37 In situaties
waarin ondernemingen activiteiten zeggen te ontplooien in bepaalde (ei)
landen, terwijl die activiteiten er niet echt zijn, is mijns inziens geen sprake
van belastingontwijking maar belastingontduiking. En dat geldt ook voor
die situaties waarin de leiding wordt gevoerd door een trustkantoor maar
waar het belang van de daar gevestigde vennootschap van dien aard is dat
geen enkel bedrijf de directievoering feitelijk zou overlaten aan een trust-
maatschappij. Dit staat niet haaks op wat ik eerder opmerkte. Maar waar
het beheer van een intellectual property right relatief eenvoudig kan
worden georganiseerd daar is het optuigen van een intragroup finance
company een stuk ingewikkelder. Zelfs als de financieringsmaatschappij in
Zwitserland 50 man op de loonlijst heeft staan, dan nog is het de vraag of
de feitelijke leiding van die entiteit niet elders ligt. Zou de groep een
nieuwe fabriek in India moeten optuigen en zou dat gebeuren met voor
een stuk ‘vreemd’ vermogen dat moet worden verstrekt door de Zwitserse
financieringsvennootschap, dan is het niet waarschijnlijk dat de beslissing
van hoeveel en tegen welke prijs er wordt gefinancierd, ook vanuit
Zwitserland geschiedt. Veeleer zal die beslissing gewoon door de CFO in
overleg met het bestuur genomen worden.38 En dan is die financierings-
vennootschap van een Nederlandse multinational onder de meeste verdra-
gen gewoon inwoner van Nederland, met alle gevolgen van dien.

Maar zeker in situaties waarin het beheer van een actief weinig
activiteiten met zich brengt, is er veel mogelijk. En dat dit tot gevolg heeft
dat bedrijven een aftrek genereren tegen een bepaald percentage (laten we
maar even zeggen 25%) terwijl de pick-up slechts een kleine 5% is. Dit is
echter inherent aan de mondiale economie waarin bedrijven dienen te
opereren. Kun je bedrijven kwalijk nemen dat zij hiervan gebruik maken?
Als we een reis naar Australië boeken voor een vakantie dan selecteren we
toch ook als overstapland het land dat onze kosten zo laag mogelijk weet te
houden?

Maar wat is eigenlijk de rol van de staten? Want zij bepalen de
belastingdruk die ze opleggen aan de bedrijven en ook met wie ze onder
welke voorwaarde bilaterale belastingverdragen sluiten. Staten zijn nog
steeds maar beperkt bereid tot samenwerken. Waar het speelveld van een
onderneming de wereld is, daar geldt voor een land slechts het credo om
zoveel mogelijk van die ‘wereld’ via dat land te leiden. Dat levert immers

36. Ik realiseer me dat de goegemeente deze opmerking niet snel zal accepteren. Neder-
land heeft nooit belastingverdragen gesloten om belastingontwijking te faciliteren. En
daar waar er gunstige belastingverdragen zijn gesloten, waren er altijd nog twee
staten die dit verdrag hebben getekend. Ze waren er dus beide bij!

37. Zie onder andere het bijgaande relaas van de activiteiten van Vodafone in Zwitser-
land: http://www.youtube.com/watch?v=XAenlYsV7A4

38. Dit ligt slechts anders indien vast komt te staan dat de CFO (en de CEO) lijfelijk
aanwezig waren bij de van belang zijnde vergaderingen in Zwitserland.
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geld op. En dat leidt af en toe tot bepaald bijzondere situaties. Zo is de
afgelopen maanden vooral de Britse minister George Osborne in het
nieuws geweest. En in mijn optiek niet bepaald consequent. Osborne heeft
vele fiscale veranderingen op stapel staan om van het Verenigd Koninkrijk
de meest gunstige vestigingsplaats van de wereld te maken met het laagste
vennootschapsbelastingtarief. Daarnaast is er een innovatiebox ingevoerd
en zijn bepaalde bronheffingen afgeschaft. Het moge duidelijk zijn waar hij
zijn inspiratie vandaan haalt. Maar aan de andere kant stelt hij ook 2000
nieuwe belastinginspecteurs aan om bedrijven die gebruikmaken van het
fiscale recht van gunstigere landen dan het Verenigd Koninkrijk aan te
kunnen pakken. Enige hypocrisie kan hem niet ontzegd worden. De hele
wereld moet via Londen gaan werken; en doe je dat niet en kies je een
ander gunstig land uit, dan heb je minstens een groot probleem met de
Britse belastingdienst. En dit maakt meteen het verschil. Ondernemingen
kunnen niet simpelweg de spelregels veranderen, hetgeen staten wel
kunnen. En kunnen we ondernemingen verwijten dat ze gebruik maken
van die andere gunstigere landen? Ach, het is een gegeven dat zelfs vele
staatsgecontroleerde bedrijven hun fiscale positie ook optimaliseren door
gebruik te maken van andere gunstigere landen. Een voorbeeld hiervan is
Energie de France (EdF) met een Nederlandse holding of, dichter bij huis,
onze NS die de treinstellen leaset via Ierland.

Dus wie handelt er nu verwijtbaar? De bedrijven die gebruik maken van
het recht zoals dat wordt gecreëerd door de staten? Of de staten die er aan
de ene kant alles aan doen om bedrijven aan zich te binden terwijl ze aan
de andere kant bedrijven die een beter alternatief weten keihard aanpak-
ken? Vaststaat in ieder geval dat de term ‘belastingontwijking’ zoals wordt
gebezigd om duidelijk te maken dat bedrijven voor de fiscaal meest
voordelige weg kiezen een belangrijke tegenhanger kent in het begrip
‘belastingconcurrentie’ dat impliceert dat staten alles zullen proberen om
bedrijven te interesseren zich in die landen te vestigen. Het bovenstaande
afwegend kom ik tot de conclusie dat, omdat het doodordinair om geld
gaat, beide kampen het nodige te verwijten is. Aan de ene kant handelen
bedrijven mijns inziens verwijtbaar indien ze hun fiscale structuur zo
perfect hebben neergezet dat ze geen dividend meer kunnen uitkeren en
dus om hulp verzoeken aan de staat die juist het meeste te lijden heeft van
dit handelen. Of bedrijven die hun structuur zuiver hebben opgezet maar
waarbij de routing van de geldstromen niet gedragen wordt door de feiten.
De eerste situatie zou ik willen noemen ‘een huilen met de wolven in het
bos’ situatie. Die tweede is simpelweg belastingontduiking en dergelijke
gevallen mogen hard worden aangepakt. Aan de andere kant zie ik een
vergelijkbaar beeld bij de staten. Voor het Verenigd Koninkrijk moge
duidelijk zijn dat het argument ‘huilen met de wolven in het bos’ zeker
opgaat. Natuurlijk geldt dat voor bijna alle landen die een hele open
economie wensen. Daar staat tegenover dat ze zich soms zo met belasting-
concurrentie bezighouden dat het mondiale economische speelveld wordt
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beschadigd. Zo krijgt niemand een vinger achter het Luxemburgse ruling-
beleid dat in tegenstelling tot het Nederlandse en het Belgische ruling-
beleid geen echte regels kent. En Luxemburg is niet het enige land in deze.

5. De veranderende wereld

5.1. Hoe nu verder?

Bedrijven zoeken de laagst mogelijke belastingdruk op. Staten hebben zo
hun eigen redenen om deze bedrijven te willen faciliëren. Eind goed, al
goed? Nee, in deze moderne tijden accepteren de mensen (de uiteindelijke
afnemers van alle bedrijven) het niet langer dat er geen belasting betaald
wordt in de landenwaar de winst wordt gemaakt.39 De acties van de NGO’s
worden steeds feller maar ook steeds professioneler.

Daarnaast zijn er de landen die voorheen als opkomende economieën
werden gezien en die nu tot de belangrijkere landen van de wereld worden
geteld: China, Brazilië en India.40 In deze landen wordt het steeds duide-
lijker dat die westerse landen prachtige structuren kunnen bouwen met
allerlei juridische achtergronden maar de acceptatie is steeds verder weg.
Zie onder andere de vele fiscale rechtszaken die in India41 lopen. Dit
rechtvaardigt een blik op de toekomst!

5.2. De NGO’s en de toekomst

Niemand zal het nog betwijfelen dat er de afgelopen jaren een unieke
ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Vroeger werd er veel geprotesteerd.
En natuurlijk ook tegen bedrijven. Bijvoorbeeld indien zij zich met kern-
energie bezighielden. Maar dat het publiek zich druk maakte over wat de
bedrijven fiscaal deden en waar ze hun belasting betalen, dat lijkt een
nieuwe ontwikkeling. Een ontwikkeling die mede is ingegeven door de
economische crisis die in 2008 ontstond. Het werd al snel duidelijk dat
deze crisis nogal wat jaren zou gaan duren. Regeringen moesten bezuini-
gen en de burger kreeg het zwaar. Vooral degenen die het al zwaar
hadden.42 En als er dan in de landen bezuinigd moet worden, is het
enigszins bizar als er op zich goed draaiende bedrijven zijn die door het

39. Althans zo wordt dat door NGO’s gevoed. Maar blijft staan dat als ik morgen een
coffeebar open naast Starbucks ik nooit dezelfde omzet kan maken als Starbucks,
simpelweg omdat die naam het gevolg is van wereldwijd investeren.

40. Zijn slechts voorbeelden. Hiertoe behoren ook in meer of mindere mate Indonesië,
Taiwan, Zuid-Korea, Ghana en Zuid-Afrika.

41. O.a. Vodafone, Galileo International en Rolls Royce hebben grote rechtszaken lopen in
India.

42. Zie de Britse Bedroom-tax: http://www.housing.org.uk/policy/welfare_reform/%E2%
80%98under-occupation%E2%80%99_penalty.aspx Het is onvoorstelbaar hoe veel en
hard hier tegen geprotesteerd is.
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toepassen van een degelijke trukendoos geen belasting behoeven te
betalen.

NGO’s lijken meer en meer gebruik te maken van de mogelijkheden die
de moderne tijd biedt. Internet heeft de wereld kleiner gemaakt en dus
blijft niets voor die wereld verborgen. De rol van de NGO’s is voorlopig niet
uitgespeeld. Zolang er armoede is, zullen zij bestaan en zullen ze zich ook
bemoeien met het belastingrecht. Dit alles in het kader van een recht-
vaardigere verdeling van de welvaart in de wereld. En ze zullen niet
genegeerd worden. Want we leven momenteel in een tijd waarin corporate
social responsibility op boardroom niveau bij veel multinationals hoog op de
agenda staat. Niet altijd omdat ze dat zelf willen, maar zelfs als dat is
omdat hun stakeholders dat willen, dan nog is dat voldoende reden om
corporate social responsibility hoog op de agenda te hebben staan. Niemand
wil in deze dagen negatief in de krant komen. Het afbreukrisico voor deze
bedrijven is gewoon te groot.

5.3. De BRIC-landen en de toekomst

In paragraaf 2 gaf ik reeds een aantal voorbeelden waaruit bleek dat
hetgeen tot voor kort volledig geaccepteerd was als een fiscale optimale
bedrijfsstructuur, mogelijk snel onder druk komt te staan (of al staat).
Wellicht dat dergelijke structuren nog steeds denkbaar zijn met de OESO
Guidelines in de hand maar in een aantal nieuwe economische motoren van
de wereld denkt men er toch echt anders over.

De BRIC-landen waren tot voor kort een soort van landen waarvan de
economie verder moest worden ontwikkeld. Om deze reden kennen we
nog steeds een tax sparing credit in het belastingverdrag met Brazilië.43

Maar de wereld is snel veranderd. De ontwikkelingslanden van weleer zijn
inmiddels grote investeerders in de westerse wereld geworden. Daarnaast
zijn het landen gebleven waarin nog steeds veel geïnvesteerd wordt,
simpelweg omdat door hun economische groei de bevolking veel te
besteden heeft en doordat er veel geproduceerd wordt zodat ook het
business to business segment verordonneert dat in die landen geïnvesteerd
wordt.

De teneur van de afgelopen jaren is dan ook dat deze landen voor een
groot deel hun eigen weg volgen. Het source state beginsel lijkt hierbij van
groot belang.44 Waarom zouden zij immers accepteren dat hun land wel
wordt gebruikt voor de goedkope arbeidskrachten maar niet om daar ook
vennootschapsbelasting te betalen? Ik denk dat het belang van deze
landen het best geïllustreerd wordt door te verwijzen naar een recente

43. Wordt er in Nederland geruled met betrekking tot een situatie waarbij ook Brazilië
betrokken is, dan geldt veelal als voorwaarde dat deze tax sparing credit niet gebruikt
wordt.

44. Zie mijn ’ Voorwoord en introductie’ in de congresbundel Fiscaal Innoveren in
Nederland, verslag van het 21e Maastrichtse fiscale symposium, Deventer: Kluwer
2012, pag. IX.
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ontwikkeling. De BRIC-landen en Zuid-Afrika gaan gezamenlijk een eigen
Wereldbank oprichten omdat ze ontevreden zijn met de bestaande.45 Een
duidelijkere blijk van kracht is er niet.

5.4. Ontwikkelingslanden in algemene zin

De nieuwe emerging markets redden het wel in de westerse wereld waar
grotere spelers de dienst uitmaken. Bedrijven die mondiaal opereren
kunnen het zich immers niet permitteren Brazilië of India links te laten
liggen. De ontwikkelingslanden die daar wat verder achteraan lopen, zitten
nog steeds in de fuik van de grotere westerse ondernemingen die menen
dat de betreffende landen blij moeten zijn met hun investeringen in die
landen. Er worden zware eisen gesteld aan die landen wil men daar
daadwerkelijk fabrieken en dergelijke openen. De grond moet bij voorkeur
voor niets of voor weinig worden aangeboden, natuurlijk moet er een
goede infrastructuur zijn en de vennootschapsbelastingdruk moet laag zijn.
Het zijn hier wederom de NGO’s die de helpende hand reiken. Naar mijn
mening is dat ook in het belang van de westerse economieën. Want de
economische crisis die ons nu al jaren bezighoudt is volgens economen
alleen maar op te lossen door groei. Maar waar moet die groei vandaan
komen? Azië en Zuid-Amerika bieden nog veel potentieel maar Afrika is
toch bij uitstek het continent waar nog het meest moet veranderen.
Economieën als Nigeria draaien niet slecht en toch leeft 1 op de 3
Nigerianen in armoede.46 Dus eigenlijk zouden we moeten concluderen
dat een gezamenlijk optreden van de multinationals, NGO’s, landenorga-
nisaties zoals OESO en de westerse landen in ieders belang is. Maar het
verhaal van het hemd en de rok zal, zo vrees ik, hier weer een belangrijke
rol spelen…

5.5. Conclusie

Wat is de conclusie van dit alles? De traditionele internationale belasting-
planning ligt onder druk. Heel specifiek die structuren waarbij via kunst-
matige juridische kanalen de winsten worden gedrukt in landen die het al
niet gemakkelijk hebben. Reden hiervoor is vooral dat de NGO’s niet
schromen bedrijven al dan niet terecht aan de schandpaal te nagelen.
Maar ook de opkomende economieën verzetten zich sterk tegen de
traditionele fiscale planningen. En onder druk van de publieke opinie
zien we ook dat zowel OESO als de Europese Unie hard werken aan een
in hun ogen eerlijkere belastingheffing.

45. http://www.bloomberg.com/news/2013-03-25/brics-nations-plan-new-bank-to-by-
pass-world-bank-imf.html

46. Volgens de Verenigde Naties leeft 70,8% van de bevolking onder de armoedegrens.
Een aantal jaren geleden was dit minder. Een groot deel van de bevolking wordt dus
feitelijk niet beter van deze investeringen.
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Betekent dit dat alle fiscale planning binnenkort voorbij is? Ik denk het
niet. Een aantal structuren is gebaseerd op economische beginselen en het
lijkt mij niet reëel daaraan te sleutelen. Als Coca-Cola op de Nederlandse
markt niet verkocht zou worden en ik zou het recht krijgen dit merk hier te
mogen voeren, dan zullen mijn omzetten en winsten skyhigh gaan. Is dit
het gevolg van mijn ondernemerschap? Nee, deze brand is zo sterk dat het
reëel is dat er een royalty betaald gaat worden aan de eigenaar van dit
recht. En als dit recht ooit onder zakelijke voorwaarden is verkocht aan een
groepsentiteit in een fiscaal vriendelijk land, dan hoeft dat niet fake te zijn.
Het een keer per jaar sturen van een nota voor het gebruik van een IP-recht
is immers iets dat best kan gebeuren door een advocaat aan de zuid-as.
Maar bedrijven als Google en vele andere moeten natuurlijk niet ver-
volgens concluderen dat hun perfecte structuur noopt tot het invoeren van
een speciale repatriation tax act om de belastingheffing bij dividenduitde-
ling te beperken. Kies je een structuur, dan neem je die gevolgen voor lief.

6. Ten slotte

Arie, toen ik aan deze bijdrage ging schrijven, kon ik niet vermoeden dat dit
onderwerp zo vaak in de spotlights van de pers en de mensen zou komen te
staan. Hoe dan ook hoop ik zeer dat ik je wat meer inzicht heb kunnen
bieden in de strijd met betrekking tot het veranderproces dat momenteel
plaatsvindt in het internationale belastingrecht.

Ik wens jou, Nelleke en de kinderen fijne jaren toe in rust, vriendschap
en liefde.

230

den Hurk



PROF. DR. P. KAVELAARS1

Zicht op een duale
inkomstenbelasting?

1. Inleiding

Arie Rijkers heeft zich in zijn wetenschappelijke carrière vooral gericht op
de heffing van inkomstenbelasting. Vermogensinkomsten hebben daarbij
zijn bijzondere aandacht getrokken. Weliswaar lag zijn proefschrift in de
winstsfeer,2 een ander belangwekkend boek dat vooral betrekking heeft op
kapitaalinkomen betreft de brochure over de heffing van inkomen uit
aanmerkelijk belang.3 Een terrein waar onze gemeenschappelijke belang-
stelling naar uitgaat, betreft de heffing van vermogensmutaties: ik heb
daarover een van mijn twee oraties geschreven,4 terwijl onder voorzitter-
schap van Arie ongeveer tegelijkertijd een geschrift van een Commissie van
de Vereniging voor Belastingwetenschap is verschenen.5 De richting van
beide geschriften was duidelijk: Nederland moet een vorm van vermo-
gensmutatieheffing invoeren. De wetgever kreeg spoedig daarna alle
mogelijkheden onze ideeën over te nemen met de toen op stapel staande
invoering van een fundamenteel herziene inkomstenbelasting, maar het
heeft helaas niet zover mogen komen. De regering zag in een dergelijke
heffing om diverse redenen niets: belangrijkste argumenten waren de
moeizame uitvoerbaarheid en de weinig stabiele belastingopbrengst. De
wetgever opteerde voor de vermogensrendementsheffing. Beiden hebben
wij dit als een grondige misser ervaren. Inmiddels zijn we ruim tien jaar
verder. De conclusie is gerechtvaardigd dat wat betreft eenvoud en stabi-
liteit de vermogensrendementsheffing effectief en efficiënt is. Meer dan
een stevig college hoevenwe er in het curriculum van fiscalisten niet aan te
besteden. Maar aan het criterium van rechtvaardigheid voldoet de heffing
geheel niet. De reële inkomsten wijken sterk af van de tot op heden op

1. Hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van
het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs Rotterdam.

2. A.C. Rijkers, Geruisloze omzetting in een NV of BV, Deventer: Kluwer 1989.
3. A.C. Rijkers en J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 1964 en de

Wet IB 2001, Deventer: FED 2000. De facto is het boek door Arie Rijkers geschreven.
Het vormt een bewerking van een eerdere editie van Van Dijck.

4. P. Kavelaars, Vermogenswinstheffing: verlies of (aan-)winst?, Deventer: Kluwer 1997.
5. Commissie ter bestudering van de mogelijkheid van belastingheffing over vermo-

gensmutaties, Inkomstenbelasting over vermogensmutaties, Vereniging van Belasting-
wetenschap rapport no. 208, Deventer: Kluwer 1998.
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grond van de vermogensrendementsheffing gedurende haar bestaan in
aanmerking te nemen inkomsten. De oorzaak is gelegen in de lage
rendementen op inmiddels alle vermogensbestanddelen. De rente is al
zeer vele jaren laag en het gemiddelde rendement op aandelen is sinds de
invoering van de vermogensrendementsheffing negatief.6 Het rendement
op onroerende zaken heeft het lange tijd nog wel goed gedaan, maar sinds
2008 is ook deze categorie in een negatieve spiraal terecht gekomen.7 Of
dit alles betekent dat er iets aan de vermogensrendementsheffing gaat
gebeuren is twijfelachtig; sterker nog: het is niet reëel te verwachten dat
deze heffing op de schop gaat. De regering voelt er ongetwijfeld weinig
voor, gelet op bovengenoemde voordelen.

De Commissie Van Dijkhuizen die sinds februari 2012 studeert op een
herziening van de inkomstenbelasting richt zich in elk geval in haar
eindrapport op box 3. Tegen de tijd dat de onderhavige bundel het daglicht
ziet heeft de Commissie haar rapport uitgebracht en zal duidelijk zijn
welke richting ze aanbeveelt. Opvallend is dat juist op het moment dat ik
deze bijdrage schrijf in de Tweede Kamer is gesproken over de vermo-
gensrendementsheffing.8 Uit dat overleg blijken diverse wensen ten aan-
zien van de heffing van vermogensinkomsten; enerzijds wordt
gesuggereerd de hoogte van het rendement en het tarief aan te passen,
terwijl anderzijds wordt gesuggereerd een vermogenswinstbelasting in te
voeren ter vervanging van de vermogensrendementsheffing. Vooralsnog
geeft de Vaste commissie van financiën van de Tweede Kamer aan voor-
noemd advies van de Commissie Van Dijkhuizen af te wachten.

Nauw gerelateerd aan een evenwichtige en rechtvaardige heffing ter
zake van vermogensinkomsten is, bezien vanuit een meer economisch
perspectief, de verhouding tussen vermogensinkomen en arbeidsinkomen
een relevant thema. Vanuit een rechtvaardige belastingheffing is er geen
reden onderscheid te maken tussen verschillende soorten inkomsten,
derhalve ook niet tussen arbeidsinkomen en vermogensinkomen. Vanuit
economisch perspectief ligt dat anders, zoals onder andere in de Mirrlees-
review is onderbouwd.9 De belangrijkste reden voor een verschil in

6. Ter indicatie: De AEX stond op 7 september 2000 op het hoogste punt ooit, te weten
703 en stond op 12 maart 2003 op het laagste punt te weten 218. Momenteel staat de
AEX op circa 350. Voor het rendement is naast het koersresultaat uiteraard ook het
dividend relevant, maar het zal duidelijk zijn dat het rendement de daling van circa
700 tot 350 niet compenseert.

7. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde prijs van woningen in de periode 2008-2013 met
circa 20% gedaald.

8. Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer 27 maart 2013.
9. Zie in het bijzonder James Banks en Peter Diamond, ‘The Base for Direct Taxation’, in:

J.A. Mirrlees (red.), Dimensions of Tax Design, The Mirrlees Review, Oxford University
Press 2010. Zie meer algemeen over het belasten van kapitaal B. Jacobs, De prijs van
gelijkheid, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2008, hoofdstuk 7. Hij besteedt overi-
gens beperkt aandacht aan de verhouding tussen het belasten van arbeid en kapitaal,
maar richt zich vooral op de vraag of kapitaal moet worden belast (ja) en de wijze
waarop dat moet plaatsvinden.
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behandeling tussen arbeidsinkomen en vermogensinkomen betreft de
vluchtigheid ofwel de mobiliteit van kapitaalinkomen, uitgezonderd in-
komen uit onroerende zaken. De hoge mobiliteit van kapitaalinkomen
noodzaakt daarop een niet te hoge belastingdruk te leggen. Een ander punt
is dat vermogensinkomsten in economisch opzicht veelal dubbel worden
belast: het onderliggende vermogen is in de regel ontstaan uit belast
inkomen, zodat het niet redelijk is over de opbrengsten van dit vermogen
nogmaals te heffen, met name indien men ervan uitgaat dat vermogen de
contante waarde van toekomstig inkomen is. Dit laatste argument past
echter mijns inziens meer in het geval er zowel een vermogens-, als een
inkomstenbelasting bestaat. Indertijd is de hiervoor bedoelde gedachte de
belangrijkste reden geweest voor invoering van de vermogensrendements-
heffing.10

Bezien we de Nederlandse inkomstenbelasting, dan bevindt het kapi-
taalinkomen zich voor het grootste deel in box 2 en 3 en wordt het
arbeidsinkomen in box 1 belast. De belastingdruk in box 1 is in beginsel
hoger dan in box 2 en 3, hoewel bij box 2 uiteraard ook de vennootschaps-
belasting in aanmerking moet worden genomen. In zoverre kan dus in het
algemeen gezegd worden dat Nederland impliciet een globale duale
inkomstenbelasting heeft. Maar meer precies gekeken is dat niet het geval.
Enerzijds worden de vermogensinkomsten in box 2 en 3 onderling ver-
schillend belast en met een verschillende fiscale druk hetgeen onder een
duale inkomstenbelasting in principe niet aan de orde is. Anderzijds is
duidelijk dat het inkomen in box 1 niet alleen uit arbeidsinkomen bestaat:
de winst uit onderneming, de inkomsten uit overige werkzaamheden, de
inkomsten uit ter beschikking stelling, de eigen woning en de periodieke
uitkeringen en verstrekkingen bestaan alle geheel (periodieke uitkeringen)
of gedeeltelijk (overige) mede uit een kapitaalcomponent. Onder een duale
inkomstenbelasting is dat onjuist. Er is aldus bovendien ook sprake van een
onevenwichtig systeem: degenen met box 1 inkomen worden voor het
kapitaalinkomensdeel daarin zwaarder belast dan degenen met kapitaal-
inkomen in box 2 en 3.

Arie en ik zijn beiden fiscaal econoom en vanuit die discipline lijkt de
conclusie te moeten zijn dat de wijze waarop momenteel kapitaalinkomen
wordt belast niet optimaal is. Reden omme in het vervolg van deze bijdrage
te richten op de vraag of de invoering van een duale inkomstenbelasting in
Nederland een te overwegen optie is. In paragraaf 2 ga ik in op een aantal
essentialia van een duale inkomstenbelasting waarbij de Scandinavische
duale inkomstenbelastingen mede leidraad vormen. In paragraaf 3 bezie ik

10. Toen in 2001 deze heffing is ingevoerd is ook aandacht geschonken aan alternatieven.
Naast een vorm van vermogenswinstbelasting was dat toen ook een duale inkom-
stenbelasting hoewel deze laatste aanzienlijk minder aandacht heeft getrokken. Zie
hierover in die periode o.a. Sybren Cnossen en Lans Bovenberg, ‘Fundamental Tax
Reform in The Netherlands’, International Tax and Public Finance, 2001, vol. 7,
p. 471-484.
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of en, zo ja, inwelke zin en mate een duale inkomstenbelasting in Nederland
geschikt zou kunnen zijn. Ik rond in paragraaf 4 af met een conclusie.

2. Karakteristieken van een duale inkomstenbelasting

2.1. Inleiding

In de EU/EER hebben de Scandinavische landen alle een duale inkomsten-
belasting (Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden);11 tussen de
stelsels zijn overigens wel enkele essentiële verschillen aan te wijzen,
maar die laat ik hier vrijwel onbesproken.12 De duale inkomstenbelasting
gaat zoals in paragraaf 1 is betoogd uit van de gedachte dat kapitaal
(inkomen) lager moet worden belast dan arbeid(sinkomen) – of beter:
niet-kapitaalinkomen – althans in beginsel tegen het laagste tarief dat op
arbeidsinkomsten drukt.

2.2. Arbeids- of kapitaalinkomen

Een eerste te beoordelen kwestie betreft de vaststelling welke inkomsten
als kapitaal- en welke als arbeidsinkomen zijn aan te merken. Kapitaalin-
komen is in elk geval inkomen in de vorm van rente, dividend en huur, alle
in de breedste zin van het woord. In beginsel gaat het dus ook om
de rentecomponent in allerlei soorten periodieke uitkeringen. Daarnaast
behoren daartoe vermogenswinsten op de desbetreffende vermogensbe-
standdelen. Ten aanzien van deze vermogensmutaties kan men onder een
duale inkomstenbelasting diverse kanten op waar het de wijze betreft
waarop deze in de heffing worden betrokken. Zowel een vermogensaan-
was-, als een vermogenswinstsysteem is denkbaar: de problematiek die bij
beide heffingsvarianten aan de orde is ligt onder een duale inkomstenbe-
lasting niet anders dan bij de meer traditionele heffingen. In de regel zal
aangesloten worden bij realisatie, omdat het nu eenmaal met name vanuit
liquiditeitsoogpunt onwenselijk is ongerealiseerde vermogensmutaties te
belasten.

Wat betreft de arbeidsinkomsten zal weinig onduidelijkheid bestaan
welke inkomsten daaronder vallen: het gaat in elk geval zowel om

11. Zie voor een overzicht van de belangrijkste kenmerken Wolfgang Eggert en Bernd
Genzer, Dual Income Taxation in EU Member Countries, CESifo, 1/2005 en meer recent
Richard M. Bird en Eric M. Zolt, ‘Dual Income Taxation: A Promising Path to Tax
Reform for Developing Countries’, World Development, 2011, vol. 39, nr. 10, p. 1691-
1703.

12. Onder het Finse systeem wordt kapitaalinkomen (dividend) ontvangen van een
‘eigen’ vennootschap bijvoorbeeld nog gesplitst in een normaal rendement dat
wordt belast als kapitaalinkomen, terwijl het surplus wordt belast als arbeidsin-
komen. Vermogenswinsten worden onder het Finse systeem volledig aangemerkt als
kapitaalinkomen. Zie daarover uitvoerig: Seppo Kari en Hanna Karikallio, ‘Tax
treatment of dividend and capital gains and the dividend decision under dual income
tax’, International Tax Public Finance 2007, vol. 14, p. 427-456.
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inkomsten in als buiten een dienstverband. Een probleem kan ontstaan als
arbeid wordt verricht ten aanzien van een vermogensbestanddeel welke
leidt tot een vermogensmutatie. De vermogensmutatie is strikt genomen
aan te merken als kapitaalinkomen, maar de oorzaak is ten minste enigs-
zins gelegen in de verrichte arbeid. Hetgeen ten aanzien van onroerende
zaken geldt kan vanzelfsprekend ook van toepassing zijn op andere
vermogensbestanddelen, zoals (een intensieve) handel in aandelen. De
vraag is of hier een splitsing moet worden gemaakt tussen beide of dat het
de voorkeur geniet de inkomsten onder een groep te rangschikken en, zo
ja, onder welke. Het is evident dat het vanuit eenvoudsoogpunt aanbeve-
ling verdient te opteren voor een eenduidige toerekening. Mijn voorkeur
heeft dat ook waarbij toerekening aan de kapitaalcomponent het meest
juist is. Daarbij speelt mede een rol dat tussen vermogensmutaties van een
vermogensbestanddeel en de opbrengsten van dat vermogensbestanddeel
een samenhang bestaat, zodat het niet aantrekkelijk is beide te splitsen.
Daar de inkomsten uit de vermogensbestanddelen steeds onder de ver-
mogensinkomsten vallen, moet dat dan ook gelden voor de vermogens-
mutaties.

Tot de arbeidsinkomsten behoren tevens de inkomsten uit vroegere
arbeid. Alleen met betrekking tot pensioeninkomsten is een nadere beoor-
deling van belang. Ervan uitgaande dat de omkeerregel wordt gehanteerd –

hetgeen internationaal min of meer de standaard is – is de vraag hoe de
uitkeringen moeten worden gekwalificeerd; immers, in de uitkeringen is
een rentecomponent opgenomen. Strikt genomen meen ik dat de pensi-
oenuitkering gesplitst moet worden in een kapitaalelement (aangegroeide
rente) en een arbeidscomponent (de tegenwaarde van de aanspraak
waarbij ik ervan uitga dat het werknemersaandeel in de premie bij de
opbouw in aftrek is gebracht). Indien een dergelijke splitsing wordt
aangebracht is vervolgens de vraag op welke wijze dat moet gebeuren.
Enerzijds zou een saldomethodiek kunnen worden toegepast. Anderzijds
zou in elke uitkering een arbeidscomponent en een kapitaalcomponent
kunnen worden onderkend. Het is evident dat de laatste methodiek het
meest complex is, hoewel wel gewerkt zou kunnen worden met een
fictieve splitsing. Ik opteer voor de laatste variant omdat die het meest
recht doet aan de opzet van een duale inkomstenbelasting enerzijds en
anderzijds voldoende eenvoudig is. Eenzelfde benadering heeft te gelden
voor andere periodieke uitkeringen die fiscaal gefacilieerd worden opge-
bouwd voor zover ze zijn gerelateerd aan arbeid. Ten aanzien van fiscaal
gefacilieerde periodieke rechten die geen relatie hebben met de arbeids-
component dient de gehele uitkering als vermogensinkomen belast te
worden. Bij periodieke uitkeringen die niet fiscaal gefacilieerd zijn opge-
bouwd dient alleen de rente te worden belast die is inbegrepen bij de
uitkering, dan wel wordt de jaarlijkse waardestijging van het recht belast.
Ook hier geldt dat mijn voorkeur ernaar uitgaat aan te sluiten bij realisatie.
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2.3. Ondernemingswinsten

De belangrijkste categorie wordt gevormd door de winst uit onderneming
die bestaat uit een arbeids-, een vermogens- en een risicocomponent. De
risicocomponent dient te worden gekoppeld aan het kapitaal. De splitsing
van de winst over de kapitaal- en de arbeidscomponent is arbitrair. Met
name is de vraag of de kapitaalvergoeding eerst moet worden vastgesteld,
dan wel de arbeidsvergoeding. Het meest gebruikelijk is om de kapitaal-
vergoeding vast te stellen omdat het kapitaal een objectieve grootheid is: die
vloeit voort uit de balans. Het restant is dan arbeidsinkomen. Het kapitaal-
inkomen zelf moet als een percentage van het kapitaal worden berekend
waarbij het percentage bestaat uit een risicoloze vergoeding verhoogd met
de risico-opslag. Bij de berekening van de kapitaalvergoeding is eerstens nog
relevant of dat moet worden gerelateerd aan het commerciële vermogen,
dan wel aan het fiscale vermogen. Meest juist lijkt de eerste benadering,
maar vanuit praktisch perspectief zal aangesloten moeten worden bij het
fiscale vermogen. Ten tweede is van belang of men de kapitaalvergoeding
berekend over het brutovermogen ofwel kapitaal en vreemd vermogen (in
feite het balanstotaal), dan wel over het eigen vermogen (netto methode).
Hanteert men de bruto methode dan vermindert de bruto kapitaalvergoe-
ding de bruto winst teneinde het arbeidsinkomen te berekenen enwordt het
bruto kapitaalinkomen daarnaast verminderd met de vergoeding over het
vreemd vermogen. Bij de netto methode vermindert de netto kapitaalver-
goeding de nettowinst teneinde tot het arbeidsinkomen te geraken enwordt
de netto kapitaalvergoeding belast als kapitaalinkomen. Beide methodieken
leiden tot verschillende uitkomsten, indien het percentage van de kapitaal-
vergoeding afwijkt van die van de vergoeding op vreemd vermogen. Wat
betreft de Scandinavische landen hanteert Noorwegen de brutomethode en
Zweden en Finland de netto methode; Denemarken hanteert een keuzere-
gime. De brutomethode is zowel voor de ondernemer, als voor de fiscus het
gemakkelijkst toepasbaar.

Een derde vraagstuk betreft de situatie dat er verlies uit de onderne-
ming voortvloeit. Het meest juiste standpunt is dat het verlies moet
worden verdeeld over de kapitaal en de arbeidscomponent op eenzelfde
wijze als een positief resultaat. Er wordt dan dus een verlies uit kapitaal-
inkomen berekend en het restant van het verlies is arbeidsinkomen. Indien
het verlies uit kapitaalinkomen groter is dan het totale verlies wordt het
negatieve resultaat uit kapitaalinkomen gemaximeerd tot het totale verlies
en wordt geen arbeidsinkomen in aanmerking genomen.

2.4. Tariefperikelen

Een duale inkomstenbelasting hanteert een verschillende tariefstructuur al
naar gelang het gaat om arbeidsinkomen, dan wel kapitaalinkomen.
Arbeidsinkomen wordt in beginsel tegen een progressief tarief belast,
hoewel dit voor een duale inkomstenbelasting geen noodzaak is: de keuze
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van de tariefstructuur met betrekking tot arbeidsinkomen vindt op een-
zelfde wijze plaats als in het algemeen het geval is met betrekking tot een
inkomstenbelasting. Kapitaalinkomen wordt niet zwaarder belast dan de
laagste tariefschijf van de heffing ter zake van het arbeidsinkomen. De
vraag is of hier alleen de laagste fiscale schijf wordt bedoeld of de laagste
tariefschijf, d.w.z. het belastingtarief vermeerderd met het premietarief. In
de Scandinavische landen is dit nauwelijks een issue, omdat de sociale
verzekeringen in die landen (vrijwel) geheel worden gefinancierd via de
belastingheffing en eventuele premieheffing geschiedt ten laste van werk-
gevers. Een premiecomponent ontbreekt derhalve (vrijwel) geheel. Indien,
zoals in ons land, wel sprake is van een separatie heffing van premies moet
worden uitgegaan van de gezamenlijke belasting- en premiecomponent. In
het tarief dat van toepassing is op het kapitaalinkomen is geen premie-
component opgenomen. Onder deWet IB 2001 is dat eveneens het geval. Ik
acht dat overigens niet evenwichtig; er is immers geen enkele rechtvaardi-
ging te bedenken waarom degenen die met name kapitaalinkomen ge-
nieten niet zouden bijdragen aan het sociale verzekeringsstelsel. Zo bezien
dwingt een duale inkomstenbelasting dus min of meer tot een volledige
fiscalisering van de premieheffing sociale verzekeringen.

2.5. Aftrekposten

Wat betreft (persoonlijke) aftrekposten en andersoortige tegemoetkomin-
gen geldt als regel dat die uitsluitend op het arbeidsinkomen in mindering
komen. Dat is echter te beperkt omdat degenen die geen of een laag
arbeidsinkomen genieten dan dus de facto geen voordeel kunnen hebben
van dergelijke aftrekposten. Dat is niet te rechtvaardigen. Dat betekent dat
in die gevallen dergelijke aftrekposten wel ten laste van het kapitaalin-
komen zouden moeten kunnen worden gebracht. Een alternatief is de
aftrekposten om te vormen tot heffingskortingen. Dit zouden dan wel
verzilverbare heffingskortingen moeten zijn. Ik acht de systematiek van de
heffingskortingen het meest evenwichtig.

2.6. Samenhang met de vennootschapsbelasting

Een ander punt betreft de samenhang met de vennootschapsbelasting.13

Dit raakt in principe uiteraard alleen dividenden. In het huidige Neder-
landse systeem fungeert het klassieke stelsel. In de Scandinavische landen
wordt in beginsel een vorm van een verrekeningsstelsel toegepast. Het
tarief van de vennootschapsbelasting is in Finland en Noorwegen even
hoog als het laagste tarief van de arbeidsinkomsten en even hoog als het

13. Zie hierover uitvoeriger Richard M. Bird en Eric M. Zolt, ‘Dual Income Taxation: A
Promising Path to Tax Reform for Developing Countries’,World Development, 2011, vol.
39, nr. 10, p. 1698.
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tarief van het kapitaalinkomen. In Zweden en Denemarken is de samen-
hang iets minder stringent, liggen de percentages iets verder uit elkaar en
is dus deels sprake van dubbele heffing. Het spreekt voor zich dat een
vennootschapsbelasting die even hoog is als het tarief van het vermogens-
inkomen optimaal is. Er kan dan immers ten aanzien van dividenden
worden volstaan met de heffing van vennootschapsbelasting. Hoewel ook
nog dividendbelasting zou kunnen worden geheven is dat in deze
opzet weinig voor de hand liggend, want die moet dan vervolgens weer
volledig worden gerestitueerd. Wanneer het tarief van de vennootschaps-
belasting lager is dan het tarief over vermogensinkomen zou een dividend-
belasting wel zinvol kunnen zijn, hoewel ook dan doorgaans restitutie van
een deel van de dividendbelasting zal plaatsvinden. Het spreekt voor zich
dat voor outbound dividenden de dividendbelasting wel relevant is. Op
basis van de jurisprudentie van het HvJ is inmiddels duidelijk dat verreke-
ningsstelsels al snel in strijd zijn met het EU-recht.14

Wat betreft inbound vermogensinkomsten is er in algemene zin niets
bijzonders aan de hand. Buitenlandse vennootschapsbelasting is niet ver-
rekenbaar; buitenlandse dividendbelasting – al dan niet verlaagd na ver-
dragstoepassing – wel. Het is duidelijk dat ten gevolge van de
vennootschapsbelasting beleggingen in buitenlandse aandelen beduidend
minder aantrekkelijk is nu daarop de vennootschapsbelasting drukt. Deze
consequentie is echter niet het gevolg van een duale inkomstenbelasting,
maar van verrekeningsstelsels en overigens van dispariteiten tussen de
nationale fiscale stelsels.

Onder een duale inkomstenbelasting kan ook een bronheffing op interest
worden toegepast. Als deze even hoog is als de heffing op kapitaalinkomen
kan de bronheffing op rente net als de dividendbelasting als eindheffing
fungeren. Dit is in beginsel het geval in alle vier de Scandinavische landen. De
interestheffing is dan dus vergelijkbaarmet de vennootschapsbelasting: deze
laatste vormt een eindheffing op dividendinkomen. De eerste is een eind-
heffing op interestinkomen. Er resteert dan nog betrekkelijk weinig overig
kapitaalinkomen dat uitsluitend in de inkomstenbelasting wordt betrokken.
Het spreekt voor zich dat hetgeen is opgemerkt ten aanzien van interest ook
nog kan worden toegepast op royalties.

Nederland kent het klassieke stelsel en heft vennootschapsbelasting
naast inkomstenbelasting. De vraag is of dat stelsel gecontinueerd kan
blijven onder een duale inkomstenbelasting. Het antwoord luidt bevesti-
gend, maar feit is wel dat een verrekeningsstelsel onder een duale
inkomstenbelasting aanzienlijk minder verstorend lijkt te zijn dan een
klassiek stelsel. Er moet immers worden voorkomen dat de totale druk op

14. Zie bijvoorbeeld HvJ 8 november 2007, C-379/05 (Amurta). Er is nog een groot aantal
andere arresten gewezen met vergelijkbare strekking.
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kapitaalinkomen – vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting15 –

hoger is dan de druk op het arbeidsinkomen. Een zuiver klassiek stelsel
betekent dus noodzakelijkerwijs een vrij lage inkomstenbelastingdruk op
kapitaalinkomen. Zou dat niet worden gerealiseerd dan zou dat ertoe
kunnen leiden dat belastingplichtigen een verschuiving teweeg trachten
te brengen tussen arbeids- en kapitaalinkomen. Deze problematiek – voor
zover aanwezig – is echter niet inherent aan alleen een duale inkomsten-
belasting. Het speelt immers onder de huidige Nederlandse wetgeving ook,
met name op het niveau van de directeur-grootaandeelhouder die zowel
arbeids- als kapitaalinkomen geniet. In duale inkomstenbelastingstelsels
worden overigens wel maatregelen opgenomen die een onbedoelde ver-
schuiving van arbeids- naar kapitaalinkomen verhinderen. In een nieuwe
duale inkomstenbelasting zou het uitgangspunt moeten zijn: tarief eerste
schijf arbeidsinkomsten is ongeveer gelijk aan de druk van de vennoot-
schapsbelasting tezamen met de druk van de inkomstenbelasting over het
forfaitair rendement. De onevenwichtige behandeling van dividend ten
opzichte van bijvoorbeeld rente blijft zo wel bestaan, maar ook dat is een
gevolg van het klassieke stelsel. Het is hoe dan ook bij de keuze voor een
duale inkomstenbelasting niet noodzakelijk het klassieke stelsel los te
laten.

De hiervoor geschetste problematiek doet zich ook voor ten aanzien van
inbound dividend; daar zal immers ook vennootschapsbelasting op druk-
ken. Een extra complicatie vormt het feit dat de fiscale stelsels per land
verschillen en daarmee ook de geheven vennootschapsbelasting. Het is in
feite ondoenlijk daar rekening mee te houden. Dat geldt uiteraard ook ten
aanzien van de Scandinavische landen. Ten principale zouden zij de
buitenlandse vennootschapsbelasting die drukt op inbound dividenden
als eindheffing moeten beschouwen ten aanzien van het kapitaalinkomen.
Een dergelijke methodiek heeft tot gevolg dat de vennootschapsbelasting
drukt op het oorsprongsland. Het laat zich denken dat daarbij een mini-
mumtarief wordt gesteld en indien het tarief lager is, het uit dat land
afkomstige dividend tevens wordt belast onder de duale inkomstenbelas-
ting. Een andere benadering kan zijn de buitenlandse vennootschapsbe-
lasting zonder meer te verrekenen met inkomstenbelasting ter zake van
het kapitaalinkomen, maar niet hoger dan tot het tarief dat van toepassing
is op het kapitaalinkomen.

15. Strikt genomen is relevant wie de vennootschapsbelasting draagt: arbeid, kapitaal of
consumptie. O.a. R.A. de Mooij, De toekomst van de (Nederlandse) vennootschapsbe-
lasting in Europa, Deventer: Kluwer 2004 heeft daar in zijn oratie aandacht aan
geschonken maar komt – net als overige literatuur – niet tot een heel eenduidig
standpunt. Hij concludeert wel voorzichtig dat de factor kapitaal vermoedelijk het
grootste deel draagt. Dat lijkt mij een juiste conclusie, althans in elk geval in de
Nederlandse verhoudingen.
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3. Naar een duale inkomstenbelasting in Nederland?

3.1. Inleiding

Veel van hetgeen in paragraaf 2 is uiteen gezet geldt ook indien de Wet IB
2001 zou worden omgebouwd tot een duale inkomstenbelasting. Ik be-
steed in de onderhavige paragraaf aandacht aan enkele specifieke kwesties.
Toepassing van het duale stelsel op de Wet IB 2001 betekent dat de
onderscheiden (sub-)bronnen van inkomen moeten worden verdeeld in
arbeids- en kapitaalinkomen. Mijns inziens zou dat moeten leiden tot de
volgende verdeling:

arbeidsinkomen kapitaalinkomen

– arbeidsinkomen in winst – kapitaalinkomen in winst

– loon (incl. loon dga) box 3 vermogensbestanddelen

– overig arbeidsinkomen – voordeel eigen woning

– overige werkzaamheden (arbeid) – overige werkzaamheden (kapi-
taal)

– periodieke uitkeringen/pensioenen
etc. (arbeid)

– periodieke uitkeringen/pen-
sioenen etc. (kapitaal)

Ten aanzien van drie categorieën is hierna een nadere analyse opgenomen,
omdat daarbij zowel sprake is van arbeids-, als van kapitaalinkomsten, te
weten het resultaat uit overige werkzaamheden, de box 2-inkomsten en de
winst uit onderneming.16 Wat betreft de periodieke uitkeringen verwijs ik
naar hetgeen ik daarover in paragraaf 2 in algemene zin heb opgemerkt. Ik
werk die categorie hier niet verder uit.

3.2. Resultaat uit overige werkzaamheden

De categorie resultaat uit overige werkzaamheden bestaat uit een viertal
subgroepen, te weten het algemene resultaat uit overige arbeid, het
resultaat uit vermogensexploitatie, de voordelen uit ter beschikkingstelling
van vermogensbestanddelen en de inkomsten uit een lucratief belang. Ten
aanzien van deze categorieën moet worden bepaald of sprake is van
kapitaal-, dan wel arbeidsinkomen.
1. Resultaat uit overige werkzaamheden. Het betreft hier hetgeen we in

brede zin kunnen duiden als inkomsten die op de een of andere wijze

16. De meeste complicaties van een duale inkomstenbelasting betreffen deze laatste twee
genoemde typen inkomsten. Zie voor een meer uitvoerige bespreking daarvan onder
met name het Noorse systeem: P.B. Sörensen, Dual Income Taxation: Why and How?,
CESifo Working Paper nr. 1551, september 2005. In deze paper besteedt hij ook
aandacht aan de systemen in de andere Scandinavische landen.
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doormiddel van (hoofdzakelijk) arbeid worden verworven. Deze inkom-
sten vallen derhalve in een duale inkomstenbelasting onder de categorie
arbeid. In algemene zin levert de onderkenning van deze categorie
inkomsten geen probleem op.

2. Resultaat uit vermogensexploitatie. Dit betreft de categorie waarbij door
middel van arbeid vermogen rendabel wordt gemaakt, zodanig dat
sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. In de regel gaat het
om in kwantitatieve zin betrekkelijk geringe arbeid; kwalitatief kan de
arbeid wel zeer relevant zijn (specifieke kennis). Het vermogensbestand-
deel betreft in de regel onroerende zaken. Deze inkomsten dienen mijns
inziens te kwalificeren als kapitaalinkomen. Daarmee wordt ook bereikt
dat het merkwaardige onderscheid tussen intensieve handel in aandelen
(altijd box 3) en intensieve handel in onroerende zaken (veelal resultaat
uit overige werkzaamheden) wordt opgeheven. Wel zou men ook
kunnen verdedigen dat in deze gevallen de arbeidscomponent over-
heerst ten aanzien van het te behalen voordeel. Strikt genomenmoet dan
echter vervolgens onderscheid worden gemaakt tussen het voordeel
ontleend aan de arbeidscomponent en het voordeel ontleend aan de
kapitaalcomponent. Dit is per definitie een arbitraire en in zoverre
onoplosbare aangelegenheid. Ik bepleit dan ook een eenduidige keuze
voor kwalificatie als kapitaalinkomen. Een alternatief zou nog kunnen
zijn het kapitaalinkomen te maximeren tot een normaal rendement en
een eventueel surplus als arbeidsinkomen aan te merken. Een dergelijke
maximering kan eventueel nog gedifferentieerd worden naar gelang het
soort vermogensbestanddeel, maar dat maakt het systeem uiteraard wel
complexer.

3. Voordelen uit ter beschikkingstelling. Het betreft het ter beschikking
stellen van vermogensbestanddelen aan met name de ‘eigen’ vennoot-
schap. Arbeid pleegt hier een verwaarloosbare rol te spelen, terwijl het
ook feitelijk gaat om de rendementen op het vermogensbestanddeel.
De opbrengsten hieruit dienen derhalve als kapitaalinkomen te kwa-
lificeren. Voor mogelijk evidente misbruikgevallen zou een antimis-
bruikbepaling kunnen worden opgenomen; deze gedachte is ontleend
aan het feit dat de onderhavige categorie is ingevoerd, omdat de
wetgever bang was voor (box-)arbitrage. Onder een duale inkomsten-
belasting is daarvoor mijns inziens geen reden, omdat al het kapitaal-
inkomen daaronder gelijkwaardig wordt belast. Er is verder sprake van
een samenhang met het inkomen uit aanmerkelijk belang dat aan de
orde komt in paragraaf 3.4.

4. Voordelen uit lucratief belang. Dit voordeel ziet op door werknemers in
die hoedanigheid verkregen vermogensobjecten in de vennootschap
waarin zij werkzaam zijn. De kern van de bepaling richt zich erop dat
de werknemers door hun werkzaamheden de waarde van de vermo-
gensbestanddelen sterk doen toenemen. Hoewel het hier dus gaat om
de waarde van het vermogensbestanddeel is van belang te onderken-
nen dat de bedoeling van de regeling vooral is dat de waardestijging en
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andere aan het vermogensbestanddeel ontleende voordelen die zijn
toe te schrijven aan de werkzaamheden van de werknemer te belasten.
Het voordeel dient dan ook te worden toegerekend aan de arbeids-
factor. Het is overigens verdedigbaar dat de onderhavige inkomsten-
categorie geheel niet noodzakelijk is, omdat deze reeds valt onder de
reikwijdte van het begrip loon, hetgeen mijns inziens ook onder het
huidige regime al het geval is. Er zou desnoods ook gemakkelijk via een
fictie kunnen worden geregeld dat deze inkomsten looninkomsten
vormen.

3.3. Ondernemingswinsten

Ten aanzien van ondernemers dient in principe een splitsing van de winst
te worden aangebracht tussen arbeidsinkomen en kapitaalinkomen; er is
in de regel immers sprake van de inbreng van arbeid en kapitaal. Wel
pleegt de kapitaalcomponent in kwantitatief opzicht vaak beperkt te zijn.
Daarvan uitgaande zou het ook verdedigbaar zijn de winst geheel als
arbeidsinkomen aan te merken. Men zou als uitgangspunt kunnen nemen
dat wanneer het kapitaal onder een bepaalde omvang blijft op grond van
doelmatigheid uitsluitend sprake is van arbeidsinkomen. Komt de omvang
van het kapitaal boven die norm uit dan moet een splitsing worden
aangebracht in een kapitaal- en een arbeidsvergoeding. De kapitaalvergoe-
ding vormt de basis (zie ook paragraaf 2). Indien en voor zover sprake is
van een hogere winst is het verschil aan te merken als arbeidsinkomen. De
hoogte van de vergoeding voor het kapitaalinkomen wordt bepaald als een
normaal rendement op risicoloze beleggingen verhoogd met een risico-
opslag, uiteraard gerelateerd aan het fiscale kapitaal. Hiervoor kan conform
hetgeen uiteen is gezet in paragraaf 2 zowel worden aangesloten bij de
netto, als bij de bruto methode. Een alternatief zou verder nog kunnen zijn
dat het aan de ondernemer wordt overgelaten of hij voor splitsing van een
kapitaal- en arbeidscomponent kiest, dan wel voor een uitsluitende kwa-
lificatie als arbeidsinkomen. Indien een dergelijke optionele regeling wordt
toegepast is wellicht een antimisbruikregeling noodzakelijk.

Gelet op de systematiek van de vermogensetikettering lijkt er niet
direct een probleem te zijn ten aanzien van de verschuiving van vermo-
gensbestanddelen tussen ondernemings- en privésfeer. Eventueel zou een
expliciete norm kunnen worden gehanteerd die eist dat overtollige liqui-
diteiten e.d. niet in de onderneming mogen zitten. Die norm vloeit welis-
waar nu reeds voort uit de rechtspraak, maar die zou ook wettelijk kunnen
worden vastgelegd teneinde discussies hieromtrent te voorkomen.

3.4. Inkomen uit aanmerkelijk belang

Het inkomen uit aanmerkelijk belang bestaat uit dividend en waardemu-
taties. Het is in principe evident dat dit voordeel onder het kapitaalin-
komen valt. Gelet op het proportionele tarief behoeft geen faciliteit (lager
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tarief) te worden getroffen voor vermogenswinsten. Degene die een aan-
merkelijk belang heeft, is veelal ook werkzaam in de vennootschap. De
daarmee verband houdende inkomsten vormen arbeidsinkomsten. Gelet
op de positie van de directeur-grootaandeelhouder en het feit dat kapitaal
lager wordt belast dan arbeid, bestaat het risico van arbitrage door ver-
schuiving van arbeidsinkomen naar kapitaalinkomen. Dit kan alleen voor-
komen worden indien de druk op kapitaal en de druk op arbeid ongeveer
even hoog zijn, dan wel door middel van normering te komen tot een
aanvaardbare verdeling van de vergoeding over arbeid en kapitaal. Bij deze
beoordeling speelt ook de vennootschapsbelasting een rol. Ik ben daarop in
paragraaf 2 in meer algemene zin ingegaan en laat deze kwestie hier dan
ook onbesproken.

De druk van vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting op
kapitaal dient ongeveer gelijk te zijn aan de minimale druk op arbeidsin-
komsten. Ten aanzien van de bepaling van het kapitaal- en van het
arbeidsinkomen ligt het voor de hand zoveel mogelijk aan te sluiten bij
de benadering zoals die ook geldt voor ondernemers (zie paragraaf 2 en
paragraaf 3.3). Ten aanzien van de inkomsten uit aanmerkelijk belang zou
deze invalshoek betekenen dat het kapitaalinkomen wordt berekend als
een forfaitair rendement gerelateerd aan het fiscale kapitaal17 van de
vennootschap waarbij zowel kan worden aangesloten bij de netto, als bij
de bruto methode. De resterende winst van de vennootschap wordt belast
als arbeidsinkomen. Hetgeen als reëel dividend is uitgekeerd of als ge-
realiseerde vermogenswinst is genoten is dan niet relevant. Een alternatief
dat in (elk geval in) Zweden wordt toegepast is dat alleen reëel gereali-
seerde dividenden en vermogenswinsten als kapitaalinkomen wordt be-
last. Als die er niet zijn, wordt de hele winst van de vennootschap als
arbeidsinkomen aangemerkt. Is er geen winst dan wordt ook geen arbeids-
inkomen in aanmerking genomen. De onderhavige methodiek houdt in dat
jaarlijks de volle winst ook bij de aandeelhouder wordt belast, ongeacht of
winst wordt ingehouden. Dat betekent dat eventuele (fiscale) capital gains
alleen kunnen ontstaan als gevolg van waardemutaties van de activa/
passiva voor zover die niet zijn gerealiseerd.

Een complicatie vormt de onderscheiding tussen actieve aandeelhou-
ders, dat wil zeggen degenen die werkzaam zijn in de vennootschap en de
passieve aandeelhouders, ofwel degenen die niet in de vennootschap
werkzaam zijn. Deze laatsten kunnen immers geen arbeidsinkomen toe-
gerekend krijgen. Het valt te betwijfelen of dit daadwerkelijk een probleem
is: de laatsten krijgen ook geen arbeidsinkomen toegerekend. Het arbeids-
inkomen wordt alleen aan de actieve aandeelhouders toegerekend.

17. De vraag komt op of niet zou moeten worden aangesloten bij de waarde in het
economische verkeer van de vennootschap ofwel bij het commerciële eigen ver-
mogen. Daar is op zich ook veel voor te zeggen, maar het maakt de uitvoerbaarheid
complex. Hoewel een interessant punt laat ik dat in deze beschouwing verder
onbesproken.
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Een ander punt dat van belang is betreft de aandelenbelangen in
passieve vennootschappen. Het resultaat is hier dat in dergelijke gevallen
de kapitaalvergoeding vrijwel geheel gelijk moet zijn aan de winst en dat er
alleen een arbeidsvergoeding voor het beheer van de vennootschap wordt
toegekend. Zo mogelijk moet voor die situaties een specifieke regeling tot
stand worden gebracht.

4. Afronding

Alvorens tot een conclusie te komen plaats ik nog enkele aanvullende
opmerkingen.
1. Situaties van samenwerkingsverbanden lijken geen complicaties op te

leveren, noch in de sfeer van de winst uit onderneming, noch bij
aanmerkelijkbelangposities. De vraag is bij aanmerkelijkbelangaande-
len vooral of meer aandeelhouders die verschillende arbeidsinspan-
ningen en verschillende aandelenbelangen hebben tot complicaties
leiden. Bij samenwerkingsverbanden in de winstsfeer is met name van
belang wat er gebeurt bij verschillende belangen en bij bijvoorbeeld
commanditaire vennootschappen. De gerechtigdheid lijkt hier beslis-
send net als onder de huidige regelgeving; voor commanditen geldt
dat zij alleen een kapitaalvergoeding ontvangen.

2. Onder een duale inkomstenbelasting is in feite sprake van twee boxen
van inkomen. Wanneer we bij invoering in Nederland overigens zoveel
mogelijk aansluiten bij de systematiek van de Wet IB 2001 is het
essentieel te bezien of een duale inkomstenbelasting overigens leidt
tot aanpassingen voor een aantal belangrijke regelingen in de Wet IB
2001. Dat is in beperkte mate het geval. Vooralsnog zie ik de volgende
aanpassingen op hoofdlijnen:
– medegerechtigde geniet uitsluitend kapitaalinkomen;
– middelingsregeling kan vervallen voor kapitaalinkomen;
– aftrekposten worden in principe toegerekend aan het arbeidsin-

komen. Eventueel zou een heffingskortingensysteem kunnen wor-
den geïntroduceerd waarbij alle aftrekposten in aanmerking
worden genomen tegen het tarief over het kapitaalinkomen zijnde
tevens het laagste tarief over arbeidsinkomen. De overige regelin-
gen kunnen in essentie worden gehandhaafd; de systematiek van
de Wet IB 2001 kan ongewijzigd blijven.

3. Met betrekking tot buitenlandse belastingplichtigen geldt het vol-
gende. De winst uit Nederlandse onderneming van een niet-inwoner
wordt geheel in Nederland in de heffing betrokken. Indien die winst
gesplitst wordt in arbeids- en kapitaalinkomen zou de gedachte
kunnen postvatten dat nu een uitdrukkelijke kapitaalinkomenscompo-
nent wordt onderkend daarop het verdragswinstartikel niet van toe-
passing zou zijn. Die visie is echter niet juist: het blijven immers aan
een onderneming ontleende voordelen zodat die ter heffing aan de
bronstaat toekomen; dat geldt voor de gehele winst. Dat die winst naar
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Nederlands recht vervolgens wordt gesplitst over een kapitaal- en een
arbeidscomponent doet daaraan niet af. Hetzelfde geldt met betrek-
king tot de inwoner van Nederland met een buitenlandse onderne-
ming. Met betrekking tot de aanmerkelijkbelanghouders verandert er
in principe ook niets. De arbeidscomponent valt onder de verdrags-
arbeidsinkomsten en de kapitaalcomponent onder het dividendartikel.
Omdat we in principe geen vermogenswinst op aandelen meer zien,
lijkt de vermogenswinstbepaling met betrekking tot aanmerkelijkbe-
langaandelen te kunnen vervallen, tenzij het Zweedse systeem wordt
gevolgd en de reële inkomsten worden belast.

Vanuit economisch oogpunt lijkt een duale inkomstenbelasting een opti-
maal systeem. Het is ook een uitvoerbare heffing, hoewel de indruk is dat
de heffing zeker niet eenvoudiger is dan onze huidige inkomstenbelasting.
Daarnaast vormt de vennootschapsbelasting voor Nederland nog een
complicerende factor nu wij geen verrekeningsstelsel kennen zoals de
Scandinavische landen en de omvorming van het klassieke stelsel naar
een verrekeningsstelsel niet haalbaar is. Tegelijkertijd zou dit ook een
uitdaging kunnen zijn om te bezien of de invoering van een duale
inkomstenbelasting anderszins gepaard zou kunnen gaan met een meer
gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschaps-
belasting waarbij ik met name denk aan een systeem waarbij de vergoe-
ding op vreemd vermogen voor de helft aftrekbaar is en de vergoeding op
eigen vermogen (aftrek van primair dividend) eveneens voor 50%.18 Ik
bepleit al met al een nader onderzoek naar haalbaarheid van een duale
inkomstenbelasting, bij voorkeur in samenhang met de systeem van een
(meer) gelijke fiscale behandeling van de vergoeding voor eigen en vreemd
vermogen.

5. Tot slot

De afgelopen twee jaren hebben we een mooi onderzoeksproject opgezet,
tezamen met Edwin Heithuis. Het is bekend geworden onder de naam
SIRET: Scientific Institute for Research in Economics of Taxation. We beogen
daarmee het fiscaal economisch onderzoek te stimuleren en op een hoog
niveau te brengen. Dat vergt ongetwijfeld omvangrijke inspanningen en
heeft zeker ook een groot aantal jaren nodig om zover te komen. Het
belangrijkste project is de SIRET-review ofwel de Nederlandse versie van de

18. Christian Keuschnigg en Martin D. Diets, A growth oriented dual income tax,
International Tax Public Finance, 2007, vol. 14, p. 191-221 besteden uitvoerig aan-
dacht aan de samenhang tussen een dual income tax en een systeem van gelijkere
behandeling van eigen en vreemd vermogen. Met name gaan zij in op de Allowance
for corporate equity (ACE).
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Mirrleesreview. Arie heeft ten behoeve van dit project vele werkzaamheden
verricht en het project op alle mogelijke manieren gestimuleerd. Die
werkzaamheden blijft hij na zijn emeritaat gelukkig ook continueren. Ik
zie er naar uit onze samenwerking in SIRET nog lange tijd te voort te zetten
met hopelijk mooie resultaten. Voor nu in elk geval veel dank voor je
inspanningen ten behoeve van SIRET.

Kavelaars
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MR. M.L.M. VAN KEMPEN1

Het staken van een
subjectieve werkzaamheid in
de terbeschikkingstellings-
regeling

1. Inleiding

In art. 3.2 Wet IB 2001 komt voor het regime van de winst uit onderneming
tot uitdrukking dat een belastingplichtige meerdere subjectieve onderne-
mingen kan hebben en dat de winst per subjectieve onderneming dient te
worden vastgesteld. In het resultaat uit overige werkzaamheden ligt dat
niet anders, zo volgt uit art. 3.90 Wet IB 2001. Eerst dient het resultaat per
afzonderlijke werkzaamheid te worden vastgesteld aan de hand van de
overeenkomstige toepassing van regels uit het winstregime. Daarna kan
het saldo van de afzonderlijke resultaten worden bepaald. De afzonderlijke
werkzaamheden kunnen, vergelijkbaar met het winstregime, kwalificeren
als subjectieve werkzaamheden.

Bij beëindiging van een subjectieve werkzaamheid is dan sprake van
een staking en dient te worden afgerekend over eventuele stille reserves.
Dat volgt uit de overeenkomstige toepassing van de totaalwinstgedachte,
zoals tot uitdrukking komt in art. 3.94 Wet IB 2001. In de parlementaire
geschiedenis wordt geconstateerd dat ook ‘bij verschuiving van vermo-
gensbestanddelen tussen de afzonderlijke werkzaamheden’ overeenkom-
stig het winstregime moet worden afgerekend over een eventuele stille
reserve.2

De vraag rijst wat in het kader van de terbeschikkingstellingsregeling
als een afzonderlijke werkzaamheid kwalificeert en in verband daarmee
wanneer sprake is van de staking van een subjectieve werkzaamheid en
moet worden afgerekend over een eventuele stille reserve. In deze bijdrage
staat die vraag centraal, gevolgd door een beschouwing naar wenselijk
recht.

1. Universitair docent aan het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University,
hoofdredacteur van de Cursus Belastingrecht en rechter-plaatsvervanger bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

2. Kamerstukken II 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 134.
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2. Grondslag terbeschikkingstellingsregeling

De terbeschikkingstellingsregeling vindt haar grondslag in het voorkomen
van belastingontwijking. In de eerste plaats gaat het daarbij om het
tegengaan van kostenarbitrage.3 Zonder de terbeschikkingstellingsregeling
zou het vermogensbestanddeel bij degene die het ter beschikking stelt
forfaitair in box 3 worden betrokken. Daar tegenover staat dat de verbon-
den persoon, het samenwerkingsverband of de vennootschap aan wie ter
beschikking wordt gesteld een reële zakelijke vergoeding ten laste van de
winst kan brengen.

De terbeschikkingstellingsregeling van art. 3.92 Wet IB 2001 beoogt
tevens grondslagarbitrage tegen te gaan. Het streven is de parallel te
versterken tussen ondernemers voor de inkomstenbelasting en degenen
die hun onderneming drijven in de rechtsvorm van een BV. Daarbij past het
volgens de wetgever om tevens de gerealiseerde waardemutatie op ter
beschikking gesteld vermogen in de belastingheffing te betrekken.4 Ook bij
de terbeschikkingstellingsregeling van art. 3.91 Wet IB 2001 heeft de
wetgever echter uitdrukkelijk beoogd om gerealiseerde waardemutaties
in de heffing te betrekken. Anders zou het volgens de wetgever aantrek-
kelijk blijven om vermogensbestanddelen die bij de ondernemer tot zijn
ondernemingsvermogen zouden behoren over te brengen naar een ver-
bonden persoon met het doel waardestijgingen buiten de belastingheffing
te brengen.5 Wel past hierbij de kanttekening dat, anders dan in het
winstregime, vermogensbestanddelen die ter beschikking worden gesteld
verplicht tot het werkzaamheidsvermogen behoren, zodat de terbeschik-
kingsteller in verhouding tot de ondernemer in zijn keuzemogelijkheden
wordt beperkt.6

Omtrent de toepassing van het winstregime op de terbeschikkingstellings-
regeling wordt in de parlementaire geschiedenis nog opgemerkt:7

“Voor de anti-arbitragemaatregelen ligt het van toepassing ver-
klaren van het winstregime voor de hand omdat daarmee in
beginsel evenwicht ontstaat tussen het tarief en de grondslag bij
degene die de vergoeding voor de terbeschikkingstelling ont-
vangt en degene die de vergoeding in aftrek brengt.”

3. Kamerstukken II 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 135-136 en p. 198-199. Kamerstukken II
1998-1999, 26 727, A, punt 71. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 7, p. 217.

4. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 7, p. 164 en p. 217. Kamerstukken II 2000-2001,
27 466, nr. 3, p. 2.

5. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 17, p. 78-79. Kamerstukken II 1999-2000, 26
727, nr. 7, p. 162-163.

6. Zie daaromtrent o.a. A.C. Rijkers in P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus
Belastingrecht Inkomstenbelasting, Deventer: Kluwer 2012, onderdeel 3.4.3.C.d.

7. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 7, p. 162.
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3. Staking in de terbeschikkingstellingsregeling

3.1. Algemeen

De vraag rijst wat in het kader van de terbeschikkingstellingsregeling als
een afzonderlijke werkzaamheid kwalificeert en in verband daarmee
wanneer sprake is van de staking van een subjectieve werkzaamheid en
moet worden afgerekend over een eventuele stille reserve. Uit de tekst van
art. 3.91, lid 1 Wet IB 2001 volgt dat als een afzonderlijke werkzaamheid
kwalificeert:

“het rendabel maken van vermogensbestanddelen (…) door deze
vermogensbestanddelen ter beschikking te stellen aan een met
de belastingplichtige verbonden persoon voor zover (…).”

Vergelijkbaar met deze bepaling wordt ingevolge art. 3.92, lid 1 Wet IB
2001 onder een werkzaamheid verstaan:

“het rendabel maken van vermogensbestanddelen (…) voor
zover deze vermogensbestanddelen (…) ter beschikking worden
gesteld aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een
met hem verbonden persoon, een aanmerkelijk belang heeft.”

Art. 3.93, lid 2 Wet IB 2001 voegt daaraan toe dat werkzaamheden van
dezelfde aard als één werkzaamheid kwalificeren. In de parlementaire
geschiedenis wordt ter toelichting opgemerkt dat ‘een samenstel van
werkzaamheden’ als één werkzaamheid kwalificeert, mits de werkzaam-
heden van dezelfde aard zijn,8 en dat kan worden gedacht ‘aan werkzaam-
heden die in elkaars verlengde liggen of werkzaamheden die elkaar logisch
aanvullen’.9 Blijkens de voorbeelden heeft de wetgever bij deze omschrij-
ving vooral gedacht aan resultaat uit meerdere arbeidsactiviteiten. Hierna
bespreek ik aan de hand van verschillende situaties wanneer naar mijn
mening sprake is van de staking van een subjectieve werkzaamheid.

3.2. Wijziging ten aanzien van de gebruiker van een
vermogensbestanddeel

Denkbaar is dat een vermogensbestanddeel, bijvoorbeeld een bedrijfspand,
ter beschikking wordt gesteld aan een verbonden persoon en die verbon-
den persoon dit vermogensbestanddeel na verloop van tijd en aansluitend
in het kader van een andere subjectieve onderneming gaat gebruiken. Zou
de verbonden persoon zelf het vermogensbestanddeel bezitten, dan zou
sprake zijn van een onttrekking van het vermogensbestanddeel aan de ene

8. Kamerstukken II 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 137.
9. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 7, p. 164-165.
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subjectieve onderneming gevolgd door de inbreng van het vermogens-
bestanddeel in de andere subjectieve onderneming. De stille reserve in het
vermogensbestanddeel zou dan worden belast. Dit is anders indien sprake
zou zijn van een volledige staking van de subjectieve onderneming waar-
aan het vermogensbestanddeel zou zijn onttrokken, in welke situatie
gebruik zou kunnen worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit van art.
3.64 Wet IB 2001. In de terbeschikkingstellingsregeling is in een dergelijke
situatie geen sprake van een realisatiemoment. Het vermogensbestanddeel
wordt nog steeds beschikbaar gesteld aan een verbonden persoon die het
vermogensbestanddeel aanwendt in het kader van een onderneming.

Een en ander wordt mijns inziens niet anders indien de (rechts)persoon
van de gebruiker wijzigt, maar binnen het bereik van art. 3.91 en art. 3.92
Wet IB 2001 wordt gebleven. Een vermogensbestanddeel kan bijvoorbeeld
in eerste instantie beschikbaar worden gesteld aan de onderneming van
een verbonden persoon en vervolgens en aansluitend aan een vennoot-
schap als bedoeld in art. 3.92, lid 1 Wet IB 2001. Ook in deze situatie blijft
de subjectieve werkzaamheid en daarmee het werkzaamheidsvermogen in
stand.10 De terbeschikkingsteller blijft resultaat uit overige werkzaamhe-
den genieten, zij het op grond van een andere wettelijke bepaling dan
voorheen. In die zin is de situatie vergelijkbaar met een ondernemer als
bedoeld in art. 3.4 Wet IB 2001 die op zeker moment niet meer aan het
verbondenheidscriterium voldoet maar in de hoedanigheid van een me-
degerechtigde op grond van art. 3.3, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 winst
uit onderneming blijft genieten. Voorbeeld is de beherend vennoot die
commanditair vennoot wordt.

Voorgaande analyse komt overeen met de visie van Rijkers waar hij
stelt:11

“Het kan zich voordoen dat de aard van de activiteit van de
onderneming, werkzaamheid of a.b.-vennootschap waaraan ter
beschikking wordt gesteld zich wijzigt, de werkzaamheid wordt
bijvoorbeeld onderneming of de onderneming wordt ingebracht in
een BV, of dat de relatie daarmee een andere wordt, van a.b.-
houder wordt de belastingplichtige bijvoorbeeld houder van een
fictief a.b. De vraag is dan of naar aanleiding van de wijziging de
werkzaamheid van de belastingplichtige geacht moet worden te
zijn gestaakt, in welk geval er afrekening zou moeten plaatsvinden
over de eventuele stille reserve in het vermogensbestanddeel.
Deze vraag moet in het algemeen ontkennend worden beant-
woord. De werkzaamheid van de belastingplichtige gaat immers
op de oude voet door. De wijziging aan de zijde van de gebruiker
of in de relatie daarmee doet daaraan niet af.”

10. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 89, p. 11.
11. A.C. Rijkers in P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht Inkomsten-

belasting, Deventer: Kluwer 2012, onderdeel 3.4.4.C.f.
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Naar mijn mening zijn de fiscale gevolgen evenwel anders indien de
feitelijke terbeschikkingstelling aan de andere onderneming of gebruiker
niet aansluitend plaatsvindt. Steeds zal dan aan de hand van de feiten
moeten worden beoordeeld of fiscaal sprake is van de directe voortzetting
van de terbeschikkingstelling, danwel een staking van de werkzaamheid
gevolgd door de latere start van een nieuwe werkzaamheid. De jurispru-
dentie inzake het moment waarop een terbeschikkingstelling aanvangt, in
het bijzonder HR 9 april 2010, BNB 2010/193, dient daarbij mijns inziens in
ogenschouw te worden genomen. Stel dat de terbeschikkingstelling aan de
oorspronkelijke onderneming of gebruiker eindigt en reeds op dat moment
de gezamenlijke bedoeling bestaat het vermogensbestanddeel te gebrui-
ken in de andere onderneming of door de andere gebruiker en het
vermogensbestanddeel voor het nieuwe gebruik gereed wordt gemaakt,12

dan dient mijns inziens te worden aangenomen dat het vermogensbe-
standdeel onophoudelijk beschikbaar wordt gesteld en alleen sprake is van
een wijziging ten aanzien van de gebruiker. In dat geval is geen sprake van
een stakingsmoment.

Van een staking is wel sprake ingeval pas na beëindiging van de
oorspronkelijke beschikbaarstelling wordt overeengekomen het vermo-
gensbestanddeel te gaan gebruiken in een andere onderneming van de-
zelfde verbonden persoon of door een andere verbonden (rechts)persoon.
Het vermogensbestanddeel wordt dan onttrokken aan de ene subjectieve
werkzaamheid gevolgd door de latere inbreng in de andere subjectieve
werkzaamheid. In die situatie dient in beginsel te worden afgerekend over
de stille reserve in het vermogensbestanddeel. Doorschuiving op de voet
van art. 3.64 Wet IB 2001 is mogelijk indien de nieuwe terbeschikking-
stelling binnen 12 maanden na de staking plaatsvindt. Er lijkt weliswaar
niet te kunnen worden voldaan aan het wettelijke criterium van art. 3.64,
lid 2 Wet IB 2001 dat de stakingswinst moet worden afgeboekt ‘op de
aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen’, maar uit de
parlementaire geschiedenis blijkt dat doorschuiving hier wel in overeen-
stemming is met de bedoeling van de wetgever. In de memorie van
toelichting op de bepaling is namelijk opgemerkt dat:13

“(…) de doorschuifregeling van toepassing wordt voor alle ge-
vallen waarin een ondernemer besluit zijn oude onderneming te
staken en (al dan niet elders) een nieuwe onderneming te
beginnen.”

De woorden ‘al dan niet elders’ maken duidelijk dat de wetgever heeft
beoogd en verondersteld dat ook bij wijziging van ondernemingsactivitei-
ten op dezelfde locatie gebruik zou kunnen worden gemaakt van de

12. Mits er vanaf dat moment ook geen andere aanwending van het vermogensbestand-
deel plaatsvindt.

13. Kamerstukken II 2007-2008, 31 206, nr. 3, p. 3.
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faciliteit. In dat geval is sprake van een onttrekking van het vermogens-
bestanddeel aan het ondernemingsvermogen van de ene subjectieve
onderneming gevolgd door de inbreng daarvan in een andere subjectieve
onderneming.

Ook in het Besluit van 9 december 2011, BNB 2012/85, onderdeel 2.2,
wordt goedgekeurd dat art. 3.64 Wet IB 2001 wordt toegepast op een
bedrijfsmiddel dat met of bij de staking van de onderneming aan de
onderneming wordt onttrokken en wordt ingebracht in een nieuwe on-
derneming. Nu art. 3.64 Wet IB 2001 ingevolge art. 3.95, lid 2 Wet IB 2001
van overeenkomstige toepassing is op de terbeschikkingstellingsregeling
‘alsof de werkzaamheid een onderneming vormt’, geldt deze goedkeuring
ook in de terbeschikkingstellingsregeling.14 Ook los van die goedkeuring
dient mijns inziens al op grond van de hiervoor genoemde bedoeling van
de wetgever te worden aangenomen dat in geschetst geval doorschuiving
mogelijk is.

3.3. Vervanging vermogensbestanddeel door vermogensbestanddeel
van dezelfde aard

De vraag rijst of sprake is van een staking van de werkzaamheid ingeval
een vermogensbestanddeel dat ter beschikking wordt gesteld aan een
verbonden (rechts)persoon of samenwerkingsverband wordt vervangen
door een vermogensbestanddeel van dezelfde aard. Een voorbeeld is het
geval waarin een belastingplichtige een kantoorpand verhuurt aan zijn
eigen BV, de huurovereenkomst wordt beëindigd om een ander (aange-
kocht) kantoorpand te gaan verhuren aan de BV. Rijkers geeft de
volgende visie hierover:15

“De herinvesteringsreserve is van toepassing bij wisseling van een
ter beschikking gesteld pand aan dezelfde BV welke wisseling
geen staking is. Is zo’n herinvesteringsreserve eenmaal gevormd
enwordt daarna gestaakt danmag zo’n herinvesteringsreserve ook
naar een nieuwe terbeschikkingstelling worden doorgesluisd en
wel op de voet van art. 3.64.”

De visie van Rijkers dat de herinvesteringsreserve kan worden toegepast,
deel ik voor die gevallen waarin meerdere panden in het kader van de
terbeschikkingstellingsregeling worden verhuurd en een van de verhuurde
kantoorpanden wordt vervangen door een ander te verhuren kantoorpand.
In dat geval vormt de verhuur van alle panden tezamen ingevolge art. 3.93,
lid 2 Wet IB 2001 één werkzaamheid. Er is in dat geval immers sprake van

14. Vgl. A.C. Rijkers in P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht Inkom-
stenbelasting, Deventer: Kluwer 2012, onderdeel 3.4.4.B.e4.

15. A.C. Rijkers in P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht Inkomsten-
belasting, Deventer: Kluwer 2012, onderdeel 3.4.4.B.e3.
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werkzaamheden van dezelfde aard. Zodra een van de panden wordt
verkocht lijkt, analoog aan de winstsfeer, sprake te zijn van de staking
van een gedeelte van de werkzaamheid. In het voor de winstsfeer gewezen
arrest HR 18 januari 1984, BNB 1984/169 is evenwel beslist dat geen sprake
is van de staking van een gedeelte van de onderneming indien ‘in
onmiddellijke samenhang’ ‘zodanige gelijksoortige activiteiten’ worden
‘geëntameerd dat de onderneming, economisch gezien dezelfde is ge-
bleven’. Vindt de vervanging van een van de panden in de terbeschikking-
stellingsregeling ‘in onmiddellijke samenhang’ plaats dan leidt analoge
toepassing van dit arrest tot de conclusie dat zich geen gedeeltelijke
staking voordoet. Ontbreekt de ‘onmiddellijke samenhang’ dan is wel
sprake van de staking van een gedeelte van de werkzaamheid. In beide
gevallen zal op de voet van de art. 3.54 Wet IB 2001 een herinvesterings-
reserve kunnen worden gevormd die op het nieuwe pand zal kunnen
worden afgeboekt, mits aan alle voorwaarden van deze bepaling wordt
voldaan. De eventuele staking van een gedeelte van de werkzaamheid doet
daar niet aan af, omdat de herinvestering in dat geval plaatsvindt vanuit
het resterende gedeelte van de werkzaamheid. Alleen de aanwending van
een herinvesteringsreserve over de grens van een subjectieve werkzaam-
heid heen is onmogelijk.16

Voor die gevallen waarin slechts één vermogensbestanddeel ter be-
schikking wordt gesteld dat wordt vervangen, zou ik een nuance willen
aanbrengen op de hiervoor weergegeven visie van Rijkers. Vindt de
herinvestering in het nieuwe vermogensbestanddeel plaats voorafgaand
aan de vervreemding van het oude vermogensbestanddeel dan is geen
sprake van een staking, en kan de stille reserve met behulp van de
herinvesteringsreserve worden doorgeschoven onder de voorwaarde dat
zowel de vervanging als de vervreemding binnen hetzelfde boekjaar
plaatsvindt. De toegestane toepassing van art. 3.54 Wet IB 2001 volgt
hier uit het Besluit van 9 december 2011, BNB 2012/85. Betreft het een
duurzaam bedrijfsmiddel, dan kan vervanging zelfs in een eerder boekjaar
dan het boekjaar van vervreemding geschieden, zo is geregeld in art. 3.54,
lid 11 Wet IB 2001. Zowel genoemd besluit als art. 3.54, lid 11 Wet IB 2001
is ingevolge art. 3.95, lid 2 Wet IB 2001 analoog van toepassing op de
terbeschikkingstellingsregeling. Vindt de herinvestering in het nieuwe
vermogensbestanddeel plaats na de vervreemding, dan leidt de vervreem-
ding tot staking van de werkzaamheid. In dat geval kan geen herinveste-
ringsreserve meer worden gevormd, omdat het niet is toegestaan dat de
herinvestering over de grens van de subjectieve werkzaamheid plaats-
vindt.17 Doorschuiving van de stille reserve is in dat geval alleen mogelijk

16. Afgezien van de toepassing van art. 3.64 Wet IB 2001 via een conserverende aanslag.
17. In Kamerstukken II 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 37 wordt anders gesteld: ”Wat betreft

de herinvesteringsreserve geldt dat deze, net zoals bij ondernemers, ook gevormd
mag worden over de stakingsgrens heen, mits het voornemen bestaat tot herinves-
teren in een nieuwe terbescbikkingstelling.” Hier moet sprake zijn van een vergissing,
omdat geen herinvesteringsreserve kan worden gevormd voor de stakingswinst.
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op de voet van art. 3.64 Wet IB 2001. Via deze bepaling wordt de stille
reserve in het vermogensbestanddeel zelf doorgeschoven. Er wordt mijns
inziens aldus geen herinvesteringsreserve doorgeschoven, aangezien die
niet kon worden gevormd.18

Voorgaande analyse blijft in mijn visie ongewijzigd indien het vervan-
gende vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld aan een
andere onderneming van dezelfde verbonden persoon of aan een andere
verbonden (rechts)persoon of samenwerkingsverband. Voor die gevallen
waarin geen staking aan de orde is, blijft in verband met het bepaalde in
art. 3.93, lid 2 Wet IB 2001 wel van belang dat de aard van de terbeschik-
kingstelling gelijk blijft. Een wijziging ten aanzien van de gebruiker wijzigt
die aard mijns inziens niet. Zo zal naar mijn mening gebruik kunnen
worden gemaakt van de herinvesteringsreserve ingeval een aandeelhouder
het pand dat hij verhuurt aan zijn eigen BV verkoopt en daaraan vooraf-
gaand in hetzelfde boekjaar een ander pand koopt en gaat verhuren aan
een andere eigen BV. Dezelfde economische functie-eis van art. 3.54 Wet IB
2001 belemmert hier overigens niet de afboeking van de gerealiseerde
stille reserve op het aangeschafte pand, zo volgt uit ondermeer HR 10
maart 2006, BNB 2006/246.

3.4. Vervanging vermogensbestanddeel door vermogensbestanddeel
van andere aard

Indien een vermogensbestanddeel dat ter beschikking wordt gesteld aan
een verbonden (rechts)persoon of samenwerkingsverband wordt vervan-
gen door een vermogensbestanddeel van andere aard, is mijns inziens
steeds sprake van de staking van een werkzaamheid gevolgd door de start
van een nieuwe werkzaamheid. Een dergelijke situatie doet zich bijvoor-
beeld voor indien een aandeelhouder een onroerende zaak verhuurt aan
zijn BV, deze verkoopt en met de verkoopopbrengst geheel andere vermo-
gensbestanddelen, zoals inventaris, aanschaft die hij beschikbaar stelt aan
zijn BV. De herinvesteringsreserve van art. 3.54 Wet IB 2001 komt in dat
geval niet aan de orde. Doorschuiving op de voet van art. 3.64 Wet IB zou
mogelijk kunnen zijn, mits ondermeer wordt voldaan aan de eenjaars-

18. Kamerstukken II 2009-2010, 32 129, nr. 3, p. 37, vervolgt op de zin in de vorige
voetnoot: ”Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de belastingplichtige een pand ter
beschikking stelt aan zijn BV, het pand vervolgens verkoopt en herinvesteert in een
nieuw pand dat hij weer ter beschikking stelt. Op grond van art. 3.64 Wet IB 2001
wordt het resultaat dat is toe te rekenen aan herinvesteringsreserves behandeld als te
conserveren inkomen. Bij tijdige herinvestering wordt het resultaat in mindering
gebracht op de aanschaffings- en voortbrengingskosten van het nieuwe bedrijfs-
middel.” Aangezien er geen herinvesteringsreserve bij staking kan worden gevormd,
is deze analyse in de memorie van toelichting mijns inziens onjuist. Het is niet het
resultaat dat is toe te rekenen aan ‘herinvesteringsreserves’ maar aan ‘een bedrijfs-
middel’ (de stille reserve op het verkochte vermogensbestanddeel) dat wordt door-
geschoven.
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termijn en aan dezelfde economische functie-eis ingeval het de vervanging
door een duurzaam bedrijfsmiddel betreft.

4. Conclusie

4.1. Geldend recht getoetst aan de ratio van de regeling

Bij staking van een subjectieve werkzaamheid dient in beginsel te worden
afgerekend over een gerealiseerde vermogensmutatie. De wetgever heeft
die heffing uitdrukkelijk beoogd. Zoals hiervoor is besproken, wordt bij een
terbeschikkingstelling op de voet van art. 3.92 Wet IB 2001 op die wijze
beoogd de parallel te versterken tussen ondernemers voor de inkomsten-
belasting en degenen die hun onderneming drijven in de rechtsvorm van
een BV. Bij een terbeschikkingstellingsregeling in de zin van art. 3.91 Wet
IB 2001 heeft de wetgever er eveneens voor gekozen om gerealiseerde
waardemutaties in de heffing te betrekken. Anders zou het volgens de
wetgever aantrekkelijk blijven om vermogensbestanddelen die bij
de ondernemer tot zijn ondernemingsvermogen zouden behoren over te
brengen naar een verbonden persoon met het doel waardestijgingen
buiten de belastingheffing te brengen. Heffing over de gerealiseerde ver-
mogensmutaties bij staking is aldus gebaseerd op het anti-arbitragekarak-
ter van de terbeschikkingstellingsregeling.

De in paragraaf 3 weergegeven analyse over de staking van een sub-
jectieve werkzaamheid naar geldend recht getoetst aan deze grondslag van
de terbeschikkingstellingsregeling brengt mij tot de volgende tussencon-
clusie. In de situatie waarin een vermogensbestanddeel niet aansluitend
wordt vervangen door een ander vermogensbestanddeel zonder dat een
wijziging optreedt ten aanzien van de (rechts)persoon van de gebruiker is
het gelet op het anti-arbitragekarakter van de terbeschikkingstellingsre-
geling en de door de wetgever beoogde vergelijking met de ondernemer
niet rechtvaardig dat in beginsel moet worden afgerekend over de vermo-
gensmutatie wegens staking van de werkzaamheid. Zou het af te stoten
vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen van een onder-
nemer in de inkomstenbelasting behoren, dan zou geen sprake zijn van
een staking en zou de stille reserve met toepassing van art. 3.54 Wet IB
2001 kunnen worden doorgeschoven. Herinvestering kan in dat geval
plaatsvinden tot drie jaar na het kalenderjaar van vervreemding. Betreft
het de terbeschikkingstelling van een vermogensbestanddeel, dan wordt
de subjectieve werkzaamheid gestaakt en kan doorschuiving van de stille
reserve alleen op de voet van art. 3.64 Wet IB 2001 plaatsvinden. In dat
geval heeft belanghebbende slechts 12 maanden vanaf de vervreemding de
tijd om te herinvesteren.
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4.2. Wenselijk recht

Het huidige systeem van de wet op grond waarvan een belastingplichtige
meerdere subjectieve ondernemingen kan hebben en de winst per sub-
jectieve onderneming afzonderlijk moet worden vastgesteld, kan leiden tot
de fiscale realisatie van stille reserves zonder dat de belastingplichtige
besteedbaar inkomen genereert. Het systeem staat daarmee op gespannen
voet met het draagkrachtbeginsel als grondslag voor de inkomstenbelas-
ting. Zo zal moeten worden afgerekend over de stille reserve in een
bedrijfsmiddel ingeval de belastingplichtige zijn onderneming niet volledig
staakt, maar een bedrijfsmiddel dat in zijn onderneming werd gebruikt in
een eigen andere subjectieve onderneming gaat gebruiken. In andere
gevallen is weliswaar de doorschuifregeling van art. 3.64 Wet IB 2001
van toepassing, maar geldt in verhouding tot de herinvesteringsreserve van
art. 3.54 Wet IB 2001 een veel kortere herinvesteringstermijn.

Het uitgangspunt dat een belastingplichtige meerdere werkzaamheden
kan hebben en de winst per subjectieve werkzaamheid dient te worden
vastgesteld, kan tevens in de terbeschikkingstellingsregeling leiden tot een
fiscale realisatie van stille reserves die op gespannen voet staat met de
grondslag van het systeem, zo blijkt uit hetgeen hiervoor in paragraaf 4.1 is
betoogd. Een soortgelijk probleem doet zich voor ingeval pas na beëindi-
ging van de oorspronkelijke beschikbaarstelling van een vermogensbe-
standdeel wordt overeengekomen het vermogensbestanddeel te gaan
gebruiken in een andere onderneming van dezelfde verbonden persoon
of door een andere verbonden (rechts)persoon. Ook in dat geval heeft
belanghebbende maar één jaar de tijd om met toepassing van art. 3.64 Wet
IB 2001 de stille reserves door te schuiven.

Om genoemde problemen in het regime van de winst uit onderneming
op te lossen, wordt ondermeer door Essers bepleit om, overeenkomstig het
systeem van art. 2, lid 5 Wet Vpb 1969, wettelijk vast te leggen dat een
belastingplichtige slechts één subjectieve onderneming kan hebben en dat
alle (participaties in) objectieve ondernemingen van de belastingplichtige
worden geacht tot die subjectieve onderneming te behoren.19 Dit voorstel
steun ik volledig en zou dan ook automatisch doorwerken naar het regime
van het resultaat uit overige werkzaamheden. Niet alle problemen worden
daarmee echter opgelost. Probleem in de inkomstenbelasting is dat een
dergelijke volledige subjectivering van het ondernemings- en werkzaam-
heidsbegrip geen effect heeft ingeval een belastingplichtige zijn onder-
nemingen of werkzaamheden volledig staakt en pas later een nieuwe
onderneming of werkzaamheid start. In de vennootschapsbelasting blijft

19. P.H.J. Essers, ‘Het ondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting ter discussie’, TFO
2007, p. 134, onderdeel 9. Zie tevens o.a. C.L. van Lindonk, De onderneming en haar
fiscale verschijningsvormen (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 56-68,
R.H.M.J. Offermanns, Het ondernemingsbegrip in Europees perspectief (diss. UvT),
Tilburg 1997, p. 15 en P.H.J. Essers en M.L.M. van Kempen, Cursus Belastingrecht
Inkomstenbelasting, Deventer: Kluwer 2012, onderdeel 3.2.3.B.b.
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bij feitelijke staking van alle activiteiten art. 2, lid 5 Wet Vpb 1969 van
toepassing waardoor een vennootschapsbelastingplichtig lichaam nog tot
drie kalenderjaren na het kalenderjaar van feitelijke staking de gereali-
seerde stille reserves kan doorschuiven op de voet van art. 8, lid 1 Wet Vpb
1969 juncto art. 3.54 Wet IB 2001. Om een vergelijkbaar effect in de
inkomstenbelasting te bereiken, stel ik naast de genoemde subjectivering
van het ondernemings- en werkzaamheidsbegrip voor om de herinveste-
ringstermijn van art. 3.64 Wet IB 2001 op te rekken tot drie kalenderjaren
na het jaar van staking. Op die wijze wordt zowel in het regime van de
winst uit onderneming als het regime van het resultaat uit overige
werkzaamheden een evenwichtig systeem haalbaar, dat beter aansluit bij
de draagkrachtgedachte en bij het anti-arbitragekarakter van de terbe-
schikkingstellingsregeling.
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MR. CH.J. LANGEREIS1

De aanmerkelijkbelang-
regeling bij tegenprestaties in
natura verdient revisie

Het viel mij niet moeilijk om voor Arie een thematiek te kiezen voor mijn
bijdrage omdat hij Van Dijck’s brochure “De aanmerkelijk belangregeling
in de Wet IB 1964 en de Wet IB 2001” door zijn bewerking heeft doen
uitgroeien tot een volwassen handboek over deze thematiek. Bovendien
heb ik in de praktijk ervaren hoeveel bezwaren de aanmerkelijkbelang-
regeling voor belastingplichtigen kunnen oproepen.

Het kasstelsel is op de terugtocht. Werd het in het verleden bij onder-
nemers als uitgangspunt gekozen, langzamerhand ziet men het zelfs
verdwijnen bij ondernemingen. Deze moeten wel zeer klein zijn willen
zij hier nog gebruik van maken. Maar ook anderen – zoals aandeelhouders
die goederen aan ‘hun BV’ ter beschikking stellen – worden met een
dergelijk ‘winstsysteem’ geconfronteerd. Waarom dan – zo kan men zich
afvragen – kan het primaat van het kasstelsel in de aanmerkelijkbelang-
regeling niet worden verzacht? In de aanmerkelijkbelangregeling lijkt
namelijk het kasstelsel nog steeds dominant. Art. 4.46 Wet IB 2001 getuigt
daarvan: de voordelen worden geacht te zijn genoten op het tijdstip van
vervreemding.

Op zichzelf is dat stelsel aanvaardbaar zolang het gaat om een een-
malige betaling in cash of cashequivalent voor de verkochte aandelen.
Problemen ontstaan zodra de prijs niet goed bepaalbaar is, bijvoorbeeld
omdat deze in andere aandelen of bijvoorbeeld deels in een vordering op
de koper bestaat. Ook kan worden gedacht aan bepalingen in een verkoop-
contract betreffende ontbindende voorwaarden, earns-out of -in. Een voor-
beeld vormt de verkoop waarbij de tegenprestatie in termijnen wordt
betaald. Weliswaar regelt art. 4.28 Wet IB 2001 de situatie dat als het
aantal of de omvang van de termijnen nog niet vaststaan ten tijde van de
vervreemding, een aanpassing kan plaatsvinden ingeval de daadwerkelijk
genoten termijnen de geschatte overdrachtsprijs te boven gaan of lager zijn
dan deze overdrachtsprijs.

Deze bepaling regelt niet de situatie waarin het aantal of de omvang wèl
vaststaan, maar er uiteindelijk daadwerkelijk minder wordt ontvangen. Die

1. Advocaat-belastingkundige te Amsterdam.
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situatie deed zich voor bij het Hof ’s-Gravenhage 22 december 1988, BNB
1990/27, omdat de koper de laatste termijnen vanwege zijn faillissement
niet meer kon betalen. De omvang van de prijs stond vast, maar de laatste
termijnen werden niet betaald. Volgens art. 4.28, lid 1 Wet IB 2001 is die
situatie niet aan de orde en valt – zoals de Hoge Raad destijds toen art. 4.28
Wet IB 2001 nog niet bestond bevestigde – het vermogensverlies buiten de
aanmerkelijkbelangregeling en is dus niet aftrekbaar. Daarvoor is des te
meer reden als er sprake is van aandelenruil. Ingeval een houdstermaat-
schappij wordt geschoven tussen de vennootschap en de aandeelhouder is
er immers geen realisatie van in de vennootschap belichaamde (stille)
reserves. In de winstsfeer is er in dat geval vaak sprake van een aandelen-
ruil die onder de werking van de ruilarresten valt. Maar in de winst uit
aanmerkelijkbelangsfeer is dat anders aldus luidt vaste jurisprudentie van
de Hoge Raad (HR 10 februari 1960, BNB 1960/123). Aldus leidt aandelen-
ruil ook als geen winstreserves worden gerealiseerd tot een belaste
vervreemding. Deze vervreemding staat haaks op de parlementaire ge-
schiedenis en met name op de constatering “Hiermee wordt bereikt dat de
feitelijk door aanmerkelijk-belanghouders gerealiseerde voordelen daad-
werkelijk bij hen worden belast.”2 (onderstreping, Ch.J.L). Er wordt met
een aandelenruil in de zin van het kasstelsel niets gerealiseerd: er is geen
cash of cashequivalent ontvangen. Wel heeft de wetgever een uitstel van
belastingheffing geschapen ingeval sprake is van een aandelenfusie, een
juridische fusie of een juridische splitsing.3 In die gevallen wordt de
aanmerkelijkbelangclaim doorgeschoven.

Andere situaties zijn als de tegenprestatie van de koper bestaat uit aandelen
of opties van de overnemende onderneming, die niet kwalificeert voor de
doorschuifregeling van een aandelenruil. Het is opmerkelijk dat de wetgever
ondanks diens bekendheid met BNB 1990/27 niet tevens geregeld heeft dat
als de omvang van de termijnen of de hoogte ervan vaststaan, maar er toch
minder wordt ontvangen, art. 4.28, lid 3 Wet IB 2001 ook wordt toegepast.
Naar ik meen moet de rechter dit rechtstekort opvangen, door ook die
situatie onder de werking van voormelde bepaling te brengen, indien nood-
zakelijk met beroep op een redelijke wetstoepassing.

Een andere onbevredigende situatie is de verkoop onder een ontbindende
voorwaarde. In plaats dat de belaste verkoopwinst wordt geredresseerd,
door alsnog de belaste winst te neutraliseren, kiest de wetgever voor
de oplossing de winst wel te belasten in het jaar van verkoop, ook als de
transactie één of twee jaar later wordt teruggedraaid door de ontbindende
voorwaarde. In dat jaar ontstaat een aanmerkelijkbelangverlies ter grootte
van de in het verleden belaste winst. Ingeval er geen belastbare aanmerke-
lijkbelangwinst is in het voorafgaande jaar, kan er eventueel nog met box I

2. Kamerstukken II 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 12
3. Art. 4.41 Wet IB 2001
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inkomen verrekening plaatsvinden. Is ook dat er echter niet – bijvoorbeeld
door emigratie of overlijden – dan blijft het verlies onverrekend in stand.

Al deze onvolkomenheden in het systeem – zoals BNB 1990/27 – brengen
mee dat er rechtstekorten ontstaan die de wetgever in de Wet IB 2001 had
kunnen vermijden. Dit zou kunnen geschieden door het enigszins verou-
derde idee – in feite door de technologische vooruitgang – van het
kasstelsel gedeeltelijk te verlaten.

Waarom geen herziening van de oorspronkelijk opgelegde aanslag door
vorenbedoelde verliezen alsnog in het jaar van de vervreemding (en de
winst) te verrekenen? Als de wetgever nu steeds langere navorderings-
termijnen kent zoals 12 jaar voor de heffing over buitenlandse tegoeden en
onbeperkt voor een heffing over eerder niet aangegeven belaste nalaten-
schappen, dan ligt een vermindering van eerdere – door latere ontwikke-
ling – ten onrechte opgelegde heffing toch in de rede. En ingeval opties of
aandelen worden verkregen tegenover de vervreemde aanmerkelijkbe-
langaandelen, waarvan de waarde zeer moeilijk te bepalen is,4 lijkt een
doorschuifregeling, zoals in het geval van een aandelenfusie, voor de hand
te liggen. Aldus vormen die opties of aandelen een fictief aanmerkelijk
belang dat bij een latere vervreemding ervan tot heffing zal leiden. Aldus
wordt voorkomen dat in contanten moet worden afgerekend over tegen-
prestaties die in feite niet of zeer lastig te gelde zijn te maken, of waarvan
de verkoop door beperkende maatregelen – zoals een vervreemdingsver-
bod bedongen door de koper van het aanmerkelijkbelangpakket – is
geblokkeerd.

In het algemeen zal een persoon die bij een niet gefacilieerde vervreem-
ding van aandelen andere aandelen (bijvoorbeeld in de verkrijgende
vennootschap) of opties verkrijgt, deze willen vervreemden. Soms kan
dat niet onmiddellijk vanwege verkooprestricties, maar geschiedt deze
verkoop – en dus de cashontvangst – later. Begrijpelijk is dat de wetgever
met heffing van inkomstenbelasting terzake van de oorspronkelijke ver-
vreemding niet tot in de eeuwigheid kan wachten, alhoewel zich dat ook
bij een fictief aanmerkelijk belang wel kan voordoen. Daarom stel ik voor
uitstel van heffing bij een vervreemding waarbij de verkregen tegenpres-
tatie (nog) niet kan worden geïncasseerd, te verlenen tot deze opbreng-
strealisatie zich daadwerkelijk voordoet, welk uitstel in het vierde jaar na
het jaar van de oorspronkelijke vervreemding eindigt. Een dergelijk sys-
teem heeft de volgende voordelen:
• Een heffing volgens het pay-as-you-go-systeem, zodat onnodige beta-

lingsproblemen worden voorkomen;
• Een heffing die meer aansluit bij hetgeen daadwerkelijk wordt verkre-

gen;

4. Zie bijvoorbeeld de uitgebreide rechtspraak over de waardering van werknemers-
opties en incourante aandelen, o.a. HR 16 december 2011, BNB 2012/80.
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• Een heffing die voorkomt dat – zoals art. 4.29 Wet IB 2001 nu
meebrengt – een soms niet verrekenbaar aanmerkelijkbelangverlies
ontstaat.

Het past in de traditie van de Tilburgse school en dus ook van Arie Rijkers
om zijn kritiek op deze systeemfouten niet onder stoelen of banken te
steken. In diezelfde Tilburgse traditie heb ik gepoogd een eenvoudig
voorstel te doen om deze onevenwichtigheden weg te nemen.
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PROF. DR. A.O. LUBBERS1

Een ruimere toepassing van
de foutenleer?

1. Inleiding

In 1989 schreef Rijkers in het Weekblad Fiscaal Recht een artikel over de
foutenleer.2 Daarbij stelde hij zich de vraag of de foutenleer de gehele
inkomstenbelasting kan bestrijken en wat daarvan de gevolgen zouden
zijn. In het licht van deze publicatie was het niet vreemd dat Rijkers tijdens
mijn promotie op 23 november 2000 mij juist over deze problematiek een
vraag stelde.3 Omdat ik in de beantwoording van de vragen van de leden
van de oppositiecommissie nogal kort was, kreeg Rijkers in de tweede
ronde nogmaals de gelegenheid mij over deze problematiek te bevragen.
Het antwoord dat ik gaf, heeft Rijkers vermoedelijk niet helemaal kunnen
overtuigen. Nu, vele jaren later, zal ik – met de kennis van nu – nog eens
terugkijken op het betoog dat Rijkers hield in het Weekblad Fiscaal Recht
en tijdens mijn promotie.

2. Een korte kenschets van de foutenleer

Om het betoog van Rijkers goed te kunnen plaatsen, zal ik eerst een
beknopte uiteenzetting van de uitgangspunten van de foutenleer geven.4

De foutenleer is ontstaan in de sfeer van de fiscale winstbepaling. Aan
de fiscale winstbepaling ligt de gedachte ten grondslag dat de totale winst
die de ondernemer geniet gedurende het tijdvak, waarin hij als belasting-
plichtige de onderneming drijft, aan belastingheffing is onderworpen.5 Dit
uitgangspunt – waarvoor een basis kan worden gevonden in artikel 3.8
Wet IB 2001 – wordt aangeduid als het totaalwinstbeginsel. Bij het be-
rekenen van de winst moet met dit beginsel rekening worden gehouden.
Om recht te doen aan dit zogenoemde totaalwinstbeginsel – en te voor-

1. Hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden.
2. A.C. Rijkers, ‘Nieuwe ontwikkelingen in de foutenleer’, WFR 1989/139.
3. Zie voor een verslag van deze promotie: mw. Y.M. Klootwijk, ‘Verslag promotie mr.

drs. A.O. Lubbers’, WFR 2001/53. De vraag van Rijkers is vrij gedetailleerd neergelegd
in dit verslag.

4. Zie voor een schets van de ontwikkeling van de foutenleer gedurende het laatste
decennium: S.J. Visbeek en A.O. Lubbers, ‘De ontwikkeling van de foutenleer in de
afgelopen tien jaren’, WFR 2012/1149.

5. Zie bijvoorbeeld HR 17 augustus 1994, BNB 1995/127.
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komen dat winst dubbel of in het geheel niet wordt belast – dient de
beginbalans van een jaar gelijk te zijn aan de eindbalans van het daaraan
voorafgaande jaar (hierna: laatstvastgestelde jaar). Omdat de inkomsten-
belasting en vennootschapsbelasting worden geheven over een jaarlijks
inkomen, moet de in een jaar genoten winst zoveel mogelijk op grond van
de juiste voor dat jaar ten dienste staande gegevens worden berekend.
Daarbij mag een fout in een voor een eerder jaar gemaakte winstbe-
rekening niet van invloed zijn. Er wordt in dit kader gesproken over het
jaarwinstbeginsel. Deze twee beginselen – het totaalwinstbeginsel en het
jaarwinstbeginsel – kunnen in vele gevallen gelijktijdig worden toegepast.
In gevallen waarin bij de winstberekening in het verleden een fout is
gemaakt die via de balans doorwerkt naar het heden, ontstaat echter in
sommige gevallen strijdigheid tussen die beginselen. Uit de jurisprudentie
kan worden afgeleid dat de Hoge Raad in zo’n geval bereid is toe te staan
dat de winst voor een later jaar onjuist wordt berekend als daarmee een
juiste vaststelling van de totaalwinst wordt bereikt.

De foutenleer komt in beeld indien bij het opstellen van een begin-
balans van een jaar blijkt dat de eindbalans van het daaraan voorafgaande
jaar een fout bevat. In dat geval moet worden geprobeerd die eindbalans te
herstellen. Dat kan – afhankelijk van de aard van de gemaakte fout en van
de stand van de aanslagregeling – door toepassing van de volgende
herstelmethoden: het indienen van een gecorrigeerde aangifte, door be-
zwaar of beroep, door oplegging van een navorderingsaanslag, door beta-
ling van gewetensgeld of door ambtshalve vermindering. Het voordeel van
de toepassing van deze herstelmethoden is dat de fout wordt hersteld in de
jaren waarin deze is opgetreden. Als de eindbalans langs deze weg echter
niet kan worden gecorrigeerd, rijst de vraag of die onjuiste eindbalans wel
of niet moet worden overgenomen als beginbalans van het oudste nog
openstaande jaar. Er ontstaat in vele gevallen een conflict tussen het
totaalwinstbeginsel en het jaarwinstbeginsel. In HR 22 oktober 1952,
B.9293 heeft de Hoge Raad drie regels gegeven voor het oplossen van
het vraagstuk rondom de onjuiste eindbalans van het voorgaande jaar. Ik
heb deze drie regels als volgt benoemd en beschreven:6

De balanscontinuïteitregel
Op basis van deze regel dient de beginbalans van het oudste nog open-
staande jaar gelijk te zijn aan de eindbalans van het laatstvastgestelde jaar.
Zo wordt voorkomen dat een deel van de winst onbelast blijft of dubbel
wordt belast.

De correctieregel
Van de balanscontinuïteitregel dient te worden afgeweken als in de eind-
balans van het laatstvastgestelde jaar een fout is gemaakt. Bij het bereke-
nen van de winst van het oudste nog openstaande jaar geldt als

6. A.O. Lubbers, Foutenleer, Deventer: Kluwer 2000, p. 76- 77.
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beginbalans dan niet de eindbalans van het laatstvastgestelde jaar, maar
wordt uitgegaan van een gecorrigeerde balans. Op deze wijze wordt recht
gedaan aan het jaarwinstbeginsel, aangezien de winst van het oudste nog
openstaande jaar zodoende niet wordt beïnvloed door onjuistheden die in
voorgaande jaren zijn opgetreden.

De terugkeerregel
Er wordt echter teruggekeerd naar de balanscontinuïteitregel – waardoor
als beginbalans van het oudste nog openstaande jaar toch wordt uitgegaan
van de onjuiste eindbalans van het laatstvastgestelde jaar – als door
toepassing van de correctieregel een toestand ontstaat waarbij zonder
mogelijkheid van herstel (door navordering, de betaling van gewetensgeld
etc.) een deel van de winst hetzij onbelast blijft, hetzij dubbel wordt belast.
De terugkeerregel leidt doorgaans ertoe dat in dat jaar een (positieve of
negatieve) waardesprong tot uitdrukking wordt gebracht. De winst van het
oudste nog openstaande jaar wordt hierdoor onjuist berekend (schending
van het jaarwinstbeginsel), maar in deze situatie wordt recht gedaan aan
het door de Hoge Raad belangrijker geachte totaalwinstbeginsel.

De uitkomst van de toepassing van deze foutenleerregels – de continuïteit
tussen de beginbalans van het oudste nog openstaande jaar en de eind-
balans van het laatstvastgestelde jaar wordt doorbroken of blijft gehand-
haafd – hangt enerzijds af van de aard van de gemaakte fout en anderzijds
van de mogelijkheid de fout in voorgaande jaren te herstellen. Het
resultaat is echter meestal dat wordt voorkomen dat als gevolg van de
fout winst tussen wal en schip valt of dubbel wordt belast. Soms kan de
toepassing van de foutenleer ertoe leiden dat in het oudste nog open-
staande jaar een positieve of negatieve waardesprong in aanmerking wordt
genomen. Een positieve waardesprong doet zich bijvoorbeeld voor indien
in een voorgaand jaar te veel is afgeschreven of ten onrechte een voorzie-
ning is gevormd en die fout in het oudste nog openstaande jaar door de
foutenleer wordt gecorrigeerd.

In mijn proefschrift beschrijf ik de foutenleer primair als oplossing voor
het hiervóór geschetste dilemma dat ontstaat indien de onherroepelijk
vaststaande eindbalans van het voorafgaande jaar een fout bevat. In de
praktijk zal de foutenleer worden ervaren als een methode om bepaalde
fouten die in het verleden zijn gemaakt, te herstellen en aldus worden
geplaatst naast navordering, ambtshalve vermindering en de betaling van
gewetensgeld (hierna ook: de andere herstelmethoden).

In de loop van de tijd is de foutenleer ook toegepast in de sfeer van de
fiscale oudedagsreserve.7 De foutenleer kan voorts worden toegepast in de
sfeer ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Ook in deze sfeer zijn een
totaalwinstdimensie als een jaarwinstdimensie te onderscheiden. De to-

7. Zie onder meer HR 14 oktober 1987, BNB 1988/43, HR 14 oktober 1987, BNB 1988/44
en HR 1 maart 1995, BNB 1995/175.
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taalwinstdimensie is neergelegd in art. 3.94 Wet IB 2001, inhoudende dat
het resultaat uit een werkzaamheid het bedrag is van de gezamenlijke
voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden behaald
met een werkzaamheid. In art. 3.95 Wet IB 2001 wordt de jaarwinstdi-
mensie uit de winstsfeer het regime resultaat uit overige werkzaamheden
binnengehaald door een verwijzing naar art. 3.25 Wet IB. Bij de bepaling
van het resultaat uit overige werkzaamheden voor een jaar, waarbij een
beginbalans en een eindbalans wordt opgesteld, kan het probleem ont-
staan dat de eindbalans van het voorafgaande jaar een fout bevat. Ook hier
ontstaat het dilemma van het al dan niet overnemen van die onjuiste
eindbalans van het voorafgaande jaar als beginbalans van het oudste nog
openstaande jaar. En ook hier kan dit dilemma worden opgelost aan de
hand van de foutenleer. Uitspraken van de feitenrechter laten zien dat de
foutenleer ook daadwerkelijk in de resultaatsfeer wordt toegepast.8

3. Het betoog van Rijkers

In deze paragraaf zal ik aan de hand van het WFR-artikel van Rijkers en het
verslag dat door mw. Klootwijk van mijn promotie is gemaakt, de visie van
Rijkers op het punt van de reikwijdte van de toepassing van de foutenleer
proberen te reconstrueren.

Rijkers omschrijft een ‘fout’ in de zin van de foutenleer als het resultaat
van een onjuiste toepassing in het verleden van voor de desbetreffende
bron van inkomen geldende regels, die in het heden zichtbaar is in een
voor de vaststelling van het genoten inkomen relevante grootheid, en die
niet hersteld kan worden door bezwaar of navordering respectievelijk niet
hersteld wordt door ambtshalve vermindering of vrijwillige betaling van
belasting. Met deze definitie zet Rijkers een stap naar een ruime toepassing
van de foutenleer. Hij beschrijft vervolgens drie gevallen van toepassing
van de foutenleer buiten de winstsfeer.

Het eerste geval dat hij noemt betreft een werknemer die onder de Wet
IB 1964 per vergissing te weinig afschrijvingskosten ten laste van zijn
inkomen heeft gebracht en deze onjuistheid niet meer door middel van
bezwaar of ambtshalve vermindering kan worden hersteld. De ‘boek-
waarde’9 is onjuist, namelijk te hoog. Wordt bij aanvang van het jaar
waarin de onjuistheid wordt ontdekt uitgegaan van de werkelijke, ver-
laagde ‘boekwaarde’, dan zal zonder mogelijkheid van redres een stuk
inkomen ten onrechte belast blijven. Toepassing van de foutenleer zou
ertoe leiden dat de onjuiste ‘boekwaarde’ gehandhaafd wordt, waardoor
per saldo de aanschaffingskosten geheel ten laste van het inkomen kunnen

8. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Haarlem 16 september 2009, V-N 2009/65.14, Rechtbank
Breda 30 september 2009, V-N 2010/4.2.3 en Rechtbank Leeuwarden 11 oktober 2010,
V-N 2011/42.9, Rechtbank ’s-Gravenhage 3 februari 2012, NTFR 2012/1052.

9. In de sfeer van de aftrekbare kosten in de Wet IB 1964 gold niet een boekwaarde
waarop ‘boekwinsten’ kunnenworden gemaakt, maar naar de mening van Rijkers wel
de continuïteitsnorm.
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worden gebracht, zij het niet geheel in het juiste jaar. Op gelijke wijze zal
de inspecteur met behulp van de foutenleer een te hoge afschrijving
kunnen compenseren met lagere afschrijvingen in de toekomst, ingeval
diens navorderingsmogelijkheden ontoereikend zijn.

Een ander voorbeeld dat Rijkers noemt, is gebaseerd op een onjuiste
kwalificatie. Stel dat de inspecteur in het verleden een stamrecht niet als
‘pensioen’ wenste aan te merken en de aanspraken als loon in aanmerking
heeft genomen, waartegen de belastingplichtige niet in bezwaar is gekomen.
Echter, wanneer de uitkeringen ingaan staat op grond van de jurisprudentie
onomstotelijk vast dat bedoeld type periodieke uitkering een pensioen is. De
inspecteur wenst de uitkeringen integraal te belasten. Een beroep op de
omkeerregel in de loonbelasting kan de belastingplichtige naar de mening
van Rijkers niet baten. De aanspraken behoorden immers niet tot het loon.
Een beroep op de foutenleer zou hemwel kunnen baten: weliswaar is sprake
van een pensioen, maar deze juiste kwalificatie zou dubbele belastingheffing
meebrengen. Denkbaar is dat de rechter vervolgens een redelijke oplossing
zou voorschrijven. Iets dergelijks is ook voorstelbaar indien in het verleden
een stamrecht ten onrechte als afgekocht werd beschouwd en belast. Ten
slotte noemt Rijkers het voorbeeld van een onjuiste vaststelling van het
begrip gemiddeld gestort kapitaal.

Tijdens mijn promotie stelde Rijkers de toepassing van de foutenleer op
andere inkomenscategorieën aan de orde. Hij wees op mijn opvatting dat
de foutenleer niet voor andere inkomenscategorieën dan winst uit onder-
neming geldt en somde daarbij de door mij aangedragen argumenten op:10

a. elke aanslag staat op zichzelf;
b. we kennen voor de andere inkomensbronnen geen in de wet vast-

gelegd totaalinkomen;
c. voor echt pijnlijke gevallen kan de rechter met een redelijkheidsop-

lossing komen.

Rijkers droeg echter de volgende tegenargumenten aan:
a. naarmate het tarief hoger is en het belang groter, is het op zichzelf

staan van elke aanslag een zwak adagium;
b. de wet hoeft niet expliciet een totaalinkomensregel te bevatten, want

naar haar aard kan de inkomstenbelasting slechts gericht zijn op het
totaalinkomen;

c. indienwordt betoogd dat het redelijk is dat de foutenleer naar analogie
elders wordt toegepast, vraagt deze redelijkheidsoplossing om expli-
citering van de achterliggende norm.

Na het noemen van deze argumenten schetste Rijkers de volgende casus.
Een aanmerkelijkbelanghouder heeft informeel kapitaal gestort. De inspec-
teur heeft uit eigener beweging de verkrijgingsprijs bij beschikking vast-
gelegd. Als gevolg van een vergissing is de verkrijgingsprijs f 500 000 te

10. Zie hoofdstuk 13 van mijn proefschrift.
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laag vastgesteld. De belastingplichtige heeft dit per abuis niet gezien en is
niet in bezwaar en beroep gekomen. Tien jaar later, bij de verkoop van het
pakket aandelen, wenst de inspecteur de fout in de vaststelling van de
verkrijgingsprijs niet terug te draaien met beroep op de rechtsverwerking.
De belastingplichtige roept nu de foutenleer te hulp. De stelling van Rijkers
luidt dat de aanmerkelijkbelangregeling in wezen een totaalwinstregeling
is en het beroep op de foutenleer zou moeten slagen. In de tweede ronde
scherpte Rijkers zijn vraag aan door te informeren of de rechter de vrijheid
zou kunnen nemen een soort foutenleer toe te passen. De verkrijgingsprijs
van een aanmerkelijkbelangpakket is een fiscale grootheid die een totaal-
winstgedachte vasthoudt. Wanneer daar een fout in zit, zou de rechter
volgens Rijkers naar analogie de foutenleer moeten kunnen toepassen.

4. Nogmaals een reactie op het betoog van Rijkers

Laat ik meteen erkennen dat wij ook in de sfeer van de inkomsten- en
vennootschapsbelasting onze ogen niet mogen sluiten voor fouten die in
het verleden zijn gemaakt. Dit geldt temeer voor gevallen waarin het
verleden expliciet, bijvoorbeeld via een vastgestelde waardering, door-
werkt naar het heden. Maar ook zonder die expliciete doorwerking is
de Hoge Raad bij de toepassing van heffingsregels in het heden, bereid te
kijken naar het verleden. Een mooie illustratie op dat punt is HR
25 november 2005, BNB 2006/94, met betrekking tot negatief loon. In
die zaak heeft de Hoge Raad de regel dat – kort gezegd – negatief loon (in
het heden) ‘aftrekbaar’ is, afhankelijk gemaakt van de vraag of de positieve
inkomsten in het verleden in de heffing zijn betrokken:

“(…) Derhalve dient te gelden dat indien negatieve inkomsten
bestaan in uitgaven waarmee een voordeel dat eerder is genoten
in de vorm van positieve inkomsten geheel of gedeeltelijk onge-
daan wordt gemaakt, zulke negatieve inkomsten slechts aftrek-
baar zijn indien en voorzover de positieve inkomsten in de
belastingheffing zijn betrokken. Deze regel geldt onverminderd
indien de positieve inkomsten door middel van navordering of
naheffing alsnog in de belastingheffing hadden kunnen worden
betrokken, doch zulks - om welke reden dan ook – niet heeft
plaatsgevonden.”

Dit is mijns inziens een goed voorbeeld van zo’n redelijkheidsoplossing
waarop ik in mijn proefschrift het oog had.11 In die categorie plaats ik ook
het door Rijkers genoemde voorbeeld van de pensioenuitkeringen en de
toepassing van de omkeerregel. Dit soort redelijkheidsoplossingen – waar-
van er nog meer te bedenken zijn – zou ik gevoelsmatig niet direct willen
bestempelen als een rechtstreekse toepassing van de foutenleer.

11. Het gaat hier om een oplossing die op een redelijke wetstoepassing is gebaseerd.
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In paragraaf 2 heb ik betoogd dat de foutenleer een oplossing biedt voor
het dilemma dat ontstaat indien de onherroepelijk vaststaande eindbalans
van het voorafgaande jaar een fout bevat. Bij die oplossing weegt het
totaalwinstbeginsel voor de Hoge Raad zwaarder dan het jaarwinstbegin-
sel. Rijkers betoogde tijdens mijn promotie dat de inkomstenbelasting naar
haar aard slechts gericht kan zijn op het belasten van het totaalinkomen.
Dat klinkt misschien logisch en overtuigend, maar ik vraag mij af of de
wetgever dit ook daadwerkelijk voor ogen heeft gehad. Anders gezegd: het
is nog maar de vraag of de wetgever van mening is dat ook buiten de
winst- en resultaatsfeer het ‘totaalinkomenbeginsel’ voor moet gaan op het
‘jaarinkomenbeginsel’.

In het licht van de definitie die Rijkers geeft van ‘fout’ in de zin van de
foutenleer, is het de uitdaging op zoek te gaan naar gevallen waarin in het
verleden bij de bepaling van het inkomen een fout is gemaakt die in het
heden zichtbaar is in een voor de vaststelling van het genoten inkomen
relevante grootheid. De meest interessante gevallen om onder de loep te
nemen zijn die gevallen waarin in het verleden ter vaststelling van een
waarde/waardering een beschikking is gegeven, die – naar nu blijkt –

onjuist is. Om de problematiek op scherp te zetten, gaan wij ervan uit dat
het niet mogelijk is de onjuistheid langs de weg van de andere herstelme-
thoden te herstellen. Ik neem als voorbeeld de beschikking in verband met
de vaststelling van een verlies in de sfeer van de vennootschapsbelasting.
Art. 20b Wet Vpb 1969 bepaalt dat de inspecteur het verlies van een jaar
vaststelt bij voor bezwaar vatbare beschikking. Uit de wetsgeschiedenis
blijkt dat de vaststelling van verliezen bij voor bezwaar vatbare beschik-
king een rechtszekerheidsfunctie heeft.12 Indien enig feit grond oplevert
voor het vermoeden dat het verlies te hoog is vastgesteld, kan de inspec-
teur de beschikking herzien bij voor bezwaar vatbare beschikking (art. 20b,
lid 3). Er is dus nauwkeurig geregeld dat bezwaar en beroep13 kan plaats-
vinden om een verlies tot een hoger bedrag vast te stellen en navordering
om een lager verlies vast te stellen. Kunnen de belastingplichtige of de
inspecteur met een beroep op de foutenleer à la Rijkers – buiten die
herstelmethoden om – de verliesbeschikking aantasten wegens een in het
verleden bij de vaststelling van het verlies gemaakte fout?

Hier zie ik toch wel een verschil met de winst- en resultaatsfeer naar
voren komen. De doorwerking van in het verleden gemaakte fouten naar
het heden loopt in de winst- en resultaatsfeer via de eindbalanswaarde-
ringen van de jaren voorafgaande aan het oudste nog openstaande jaar. De
foutenleer bepaalt dat zo’n onjuiste eindbalanswaardering in het ene
geval wel en in het andere geval niet moet worden overgenomen als

12. Kamerstukken II 1994-1995, 23 962, nr. 3, p. 4 en 5. Zie ook Kamerstukken II 1994-1995,
23 942, nr. 9, p. 51, waaruit blijkt dat met het fenomeen van de verliesbeschikking
wordt beoogd duidelijkheid te verschaffen over de hoogte van aanwezige verliezen en
discussies hierover op het moment van verliesverrekening zoveel mogelijk te voor-
komen.

13. Zie art. 26, lid 1, onderdeel b AWR.

269

Een ruimere toepassing van de foutenleer?



beginbalanswaardering van het oudste nog openstaande jaar. De in een
beschikking vastgestelde waarde/waardering is naar mijn mening toch van
een andere orde dan zo’n eindbalanswaardering. Immers, de vaststelling
van een waarde/waardering via een beschikking is erop gericht rechts-
zekerheid te bieden en latere discussies over de hoogte van die waarde/
waardering te voorkomen. Een bij beschikking vastgestelde, maar onjuiste,
waarde/waardering laat zich daarom moeilijker over boord zetten door
middel van de foutenleer dan een onjuiste eindbalanswaardering in de
winst- of resultaatsfeer. Het arrest HR 18 oktober 2002, BNB 2003/5 levert
mijns inziens een aanwijzing op dat de Hoge Raad zich relatief formalis-
tisch opstelt bij het herstel van fouten rondom de vaststelling van de
verliezen. Kortom: ik betwijfel ten zeerste of de bij beschikking vastge-
stelde waarde/waardering op basis van de foutenleergedachte over boord
kan worden gezet met als argument dat bij de vaststelling van die waarde/
waardering een fout is gemaakt.

5. Ten slotte

Vermoedelijk worden Rijkers en ik het niet eens over de mogelijkheden die
er zijn de foutenleer buiten de winst- en resultaatsfeer toe te passen. Wij
zijn allebei van mening dat er redelijkheidsoplossingen zijn – die Rijkers
toepassingen van de foutenleer noemt – op basis waarvan in het verleden
gemaakte fouten worden meegewogen bij de belastingheffing in het
heden. Mijns inziens is het een-stap-te-ver om met behulp van de fouten-
leer beschikkingen met betrekking tot de vaststelling van een waarde/
waardering (zoals bijvoorbeeld verliesbeschikkingen) open te breken in-
dien die waarde/waardering onjuist blijkt te zijn. Al met al blijf ik bij mijn
standpunt dat de toepassing van de foutenleer buiten de winst- en
resultaatsfeer beperkt is.
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PROF. MR. G.T.K. MEUSSEN1

De lening met een onzakelijk
debiteurenrisico: een
catastrofale ontwikkeling in
de fiscale rechtspraak2

1. Inleiding

Op 9 mei 2008 heeft de Hoge Raad een opzienbarend arrest gewezen,3 dat
vele vragen opriep die door ons hoogste rechtscollege met name in het jaar
2011 pas zijn beantwoord. De problematiek waar het hier om gaat bevindt
zich duidelijk op het grensvlak van fiscaal recht en fiscale economie, iets
dat bij collega Arie Rijkers altijd sterk in de aandacht heeft gestaan.

Het arrest was opzienbarend omdat de Hoge Raad daarin kennelijk
teruggrijpt op jurisprudentie uit de jaren vijftig van de vorige eeuw,4 maar
in een situatie waarbij dit leerstuk daarna overigens nooit meer door de
rechterlijke macht was toegepast. In de fiscale praktijk leidde dit arrest tot
verbazing en onbegrip, het leerstuk van de lening met een onzakelijk
debiteurenrisico was goeddeels onbekend. Daarbij gaat het in dit arrest en
hetgeen hierna wordt behandeld heel duidelijk om rechtersrecht, te weten
de invulling van het totaalwinstbegrip, en niet om de uitleg van een
specifieke wettelijke bepaling.

De jurisprudentie aangaande de lening met een onzakelijk debiteuren-
risico vormt naar mijn mening een catastrofale ontwikkeling in de fiscale
rechtspraak. Dat lijkt nogal zwaar aangezet, maar ik zal hierna uitleggen
hoe ik tot deze stelling kom en waarom ik deze mening ben toegedaan.

In HR 9 mei 2008, BNB 2008/191 oordeelde de Hoge Raad dat er naast
de aloude tweedeling (de lening wordt in concernverband als lening
erkend of deze wordt geherkwalificeerd als informeel kapitaal) nog een
derde variant bestaat. Er blijft weliswaar sprake van een lening maar een
eventueel afwaarderingsverlies mag fiscaal niet in aanmerking worden

1. Hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen en tevens verbonden aan
Bureau Vaktechniek BDO Belastingadviseurs te Tilburg.

2. Een eerdere en veel kortere versie van deze door mij beschreven thematiek is terug te
vinden in ‘De onzakelijke lening’ in: 50 jaar directe belastingen, (Liber Amicorum:
Opstellen aangeboden aan Ben Verhoeven), Deventer: Kluwer 2012, p. 161-166.

3. HR 9 mei 2008, BNB 2008/191 met noot Albert, NTFR 2008/902 met commentaar
Egelie.

4. Zonder de betreffende jurisprudentie overigens uitdrukkelijk te noemen.
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genomen omdat er sprake is van een onzakelijk debiteurenrisico dat
opkomt vanuit de aandeelhouderspositie.

De Hoge Raad formuleerde het als volgt:

“Indien en voor zover een geldverstrekking door een vennoot-
schap aan haar aandeelhouder plaatsvindt onder zodanige voor-
waarden en omstandigheden dat daarbij door die vennootschap
een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde
niet zou hebben genomen, moet – behoudens bijzondere om-
standigheden – ervan worden uitgegaan dat die vennootschap
dat debiteurenrisico in zoverre heeft aanvaard met de bedoeling
het belang van haar aandeelhouder in die hoedanigheid te
dienen. Dit brengt mee dat een eventueel verlies op de geldlening
in zoverre niet in mindering op de winst van die vennootschap
kan worden gebracht.”

Het moge duidelijk zijn dat dit leerstuk van geldverstrekking in de vorm
van een geldlening met daaraan verbonden een onzakelijk debiteuren-
risico, zich niet alleen in de vennootschapsbelasting manifesteert, maar
ook bij de terbeschikkingstellingsregeling als bedoeld in art. 3.92 Wet
IB 2001.

2. BNB 2008/191 bleek geen eendagsvlieg

De vraag kwam al snel op of HR 9 mei 2008, BNB 2008/191 een eendags-
vlieg was. Heeft de Hoge Raad beseft welke praktijkvragen dit arrest
oproept? In welke gevallen geldt dit arrest? Hoe gaat het in de toekomst
met het niet in aftrek toegelaten afwaarderingsverlies? En wat gebeurt er
in fiscale zin met een rentevergoeding bij de crediteur indien de lening
zelve al is afgewaardeerd?

Heeft de Hoge Raad zich eigenlijk wel gerealiseerd wat hij met dit arrest
heeft aangericht? Het ligt voor de hand dat dit arrest, dat in het voordeel
van de fiscus uitwerkt, door die fiscus in elke denkbare situatie zal worden
uitgemolken. Dus niet alleen bij een lening van beneden naar boven, maar
ook omgekeerd, van boven naar beneden, naar opzij5 en in de sfeer van de
terbeschikkingstellingsregeling.

Heeft de Hoge Raad niet gedacht: als we dit arrest met deze inhoud
wijzen, dan komt er in de nabije toekomst een zondvloed aan gevallen op
ons af6 waarin we op allerlei nieuwe vragen een antwoord moeten geven,
in de geest van het arrest? En wat betekent dit arrest in een periode van

5. Dit wordt bevestigend beantwoord door A-GWattel in zijn conclusie van 14 juli 2010,
NTFR 2010/2168. In dezelfde zin W.F.E.M. Egelie, ‘De onzakelijke lening in de
vennootschapsbelasting’, NTFR 2008/2375.

6. Voor de omvangrijke lagere rechtspraak die tussen 9 mei 2008 en 14 juli 2010 is
opgetreden verwijs ik naar de conclusie van A-G Wattel van 14 juli 2010, NTFR 2010/
2168 met commentaar van Egelie.

272

Meussen



economische crisis die Nederland op dit moment doormaakt, en waarbij
faillissementen, en dus ook afwaarderingen van geldvorderingen, aan de
orde van de dag zijn?

3. HR 25 november 2011, nrs. 08/05323,7 10/051618 en 10/045889

Met een drietal arresten vervolmaakt de Hoge Raad op 25 november 2011
het leerstuk van de lening met het onzakelijke debiteurenrisico, thans door
hem zelf aangeduid als ‘onzakelijke lening’.10 Diegenen die hadden ge-
hoopt dat BNB 2008/191 slechts een eendagsvlieg zou zijn, zijn bedrogen
uitgekomen.

Allereerst bevestigt de Hoge Raad in nr. 08/05323 dat voor de kwalifi-
catie van een lening de civielrechtelijke vormgeving uitgangspunt is.
Aangaande de herkwalificatie van een lening tot informeel kapitaal her-
haalt ons hoogste rechtscollege de bekende driedeling te weten de schijn-
lening, deelnemerschapslening en bodemloze putlening.11 Voor een vierde
tak aan deze loot, zoals in de literatuur wel was bepleit, bestaat volgens de
Hoge Raad geen aanleiding. De onzakelijke lening is derhalve definitief een
lening en daarmee vreemd vermogenverstrekking en deze ligt derhalve
niet in de kapitaalsfeer.

Verder oordeelt de Hoge Raad dat voor de lening als geheel moet
worden beoordeeld of er sprake is van een onzakelijke lening. Bij een
leningsovereenkomst is er slechts sprake van één debiteurenrisico. Nieu-
weboer12 merkt terecht op dat in deze constatering van de Hoge Raad
overkill besloten ligt: ook afwaarderingsverliezen die op zich deels zakelijk
zijn, kunnen door toepassing van het leerstuk van de onzakelijke lening
niet meer aftrekbaar worden. Dit zou in de praktijk kunnen worden
voorkomen door de lening op te knippen in deelleningen.

4. Conceptueel denkmodel Hoge Raad

Ons hoogste rechtscollege gaat er kennelijk van uit dat er situaties van
geldverstrekking in gelieerde verhoudingen te onderscheiden zijn, waarbij
de overeenkomst enerzijds juridisch en feitelijk nog alle karaktertrekken
van een overeenkomst van geldlening heeft, maar anderzijds het daaraan

7. BNB 2012/37 met noot Albert.
8. BNB 2012/38 met noot Albert.
9. BNB 2012/78 met noot Heithuis.
10. P.J.J.M. Peeters, ‘Leerstuk onzakelijke lening bij de crediteur: slotakkoord door de

Hoge Raad?!’, WFR 2012/153, spreekt in dit verband over een ‘hoofdsomonzakelijke
lening.’

11. Ook kan zich overigens de omgekeerde situatie voordoen namelijk dat de civiel-
rechtelijke geschapen rechtsverhouding niet is beoogd, waardoor een kapitaalver-
strekking moet worden aangemerkt als een geldlening. Vergelijk hof Den Haag
14 augustus 2012 NTFR 2013/70 met commentaar Bruijsten.

12. M. Nieuweboer, Commentaar bij arrest nr. 08/05323 in NTFR 2011/2722.
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verbonden debiteurenrisico zodanig hoog is dat dit in de aandeelhouders-
sfeer moet worden gezocht. Conceptueel kan ik mij daar iets bij voor-
stellen, de praktische uitvoerbaarheid daarvan is echter een heel ander
verhaal.

5. Hoog debiteurenrisico versus onzakelijk debiteurenrisico

Waar de scheidslijn tussen een hoog en een onzakelijk debiteurenrisico ligt
is uiteraard moeilijk vast te stellen. Het is bij uitstek voorbehouden aan de
feitenrechter, waarbij voor de Hoge Raad als cassatierechter, geen taak is
weggelegd. Cassatiezaken inzake de lening met een onzakelijk debiteuren-
risico zullen dan ook in het overgrote deel van de gevallen door de Hoge
Raad op basis van art. 81 Wet RO worden afgedaan. Een ‘hoog’ debiteuren-
risico kan met inachtneming van een passend rentepercentage heel goed
‘zakelijk’ zijn, zolang het rentepercentage niet dusdanig wordt dat de
geldlening in wezen winstdelend wordt. Alsdan loopt men immers in de
fuik van de deelnemerschapslening.

Aan de andere kant dient evenwel te worden geconstateerd dat lenin-
gen met een onzakelijk debiteurenrisico niet kunnen worden verzakelijkt
door alsnog een bepaalde rentevergoeding in aanmerking te nemen. In een
dergelijk geval kan geen vergoeding worden bepaald waartegen een
onafhankelijk derde bereid zou zijn geweest eenzelfde overeenkomst van
geldlening aan te gaan.

6. Een timing issue

Een verlies op een onzakelijke lening kan niet ten laste van de winst
worden gebracht. Dit is het verlies dat zijn oorsprong vindt in het onzake-
lijke debiteurenrisico. De vraag is vervolgens wanneer het verlies dan wel
mag worden genomen; het verlies is immers een economische realiteit. In
arrest nr. 10/05161 beslist de Hoge Raad dat het verlies op de lening deel
uitmaakt van het liquidatieverlies op de deelneming,13 doordat het opge-
offerd bedrag met dit verlies wordt verhoogd. Pas bij het nemen van de
aftrek van het liquidatieverlies (art. 13d, lid 9 Wet Vpb 1969) wordt het
desbetreffende verlies op de lening tot het opgeofferd bedrag van de
deelneming gerekend. Dit is een redelijke uitkomst die recht doet aan
het feit dat het verlies een economische realiteit is en daarmee op de een of
andere wijze vergolden moet kunnen worden. Het heeft bovendien tot
voordeel dat de onzakelijke lening niet in formeel of informeel kapitaal
behoeft te worden omgezet wil men een verhoging van het opgeofferd
bedrag realiseren.

13. Er moet in een concrete situatie overigens wel een deelnemingsrelatie aanwezig zijn.
De Hoge Raad gebruikt in het kader van deze arresten de algemene termen ‘gelieerde
vennootschap’ en ‘dochtervennootschap’.
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Dezelfde redelijke wetsuitleg is door de Hoge Raad in arrest nr. 10/04588
doorgetrokken naar de terbeschikkingstellingsregeling van art. 3.92 Wet
IB 2001. Het fiscaal niet in aanmerking genomen afwaarderingsverlies op
de tbs-lening verhoogt de verkrijgingsprijs van de aanmerkelijkbelangaan-
delen. In casu oordeelde deHoge Raad dat de kwijtschelding van de lening als
informele kapitaalstorting moest worden aangemerkt met een dienovereen-
komstige verhoging van de verkrijgingsprijs van de aandelen. Ik ga er
overigens van uit dat kwijtschelding van de lening niet noodzakelijk is
voor een verhoging van de verkrijgingsprijs van de aanmerkelijkbelang-
aandelen. Ook indien een BV waaraan een onzakelijke lening is verstrekt
bijvoorbeeld failliet gaat, ga ik ervan uit dat het systeem van inkomstenbe-
lastingheffing met zich meebrengt dat het niet in aftrek gebrachte afwaarde-
ringsverlies leidt tot een verhoging van de verkrijgingsprijs. Het verlies is
door de leningverstrekker/aandeelhouder in economische zin immers daad-
werkelijk geleden.

7. Rente

De Hoge Raad merkt op dat de op de lening bijgeschreven rente, die dus
niet daadwerkelijk wordt betaald, op zich weer onderdeel vormt van de
onzakelijke lening waarvan het verlies niet aftrekbaar is. De rentebate
moet in deze wel door de schuldeiser worden genomen, het afwaarde-
ringsverlies inclusief de te vorderen rente mag evenwel niet als verlies
worden afgetrokken. De Hoge Raad overweegt dienaangaande:

“Het bij een onzakelijke lening in de kapitaalsfeer liggende debi-
teurenrisico heeft in beginsel mede betrekking op het risico dat
de rente over die lening niet wordt betaald. Derhalve valt ook het
debiteurenrisico met betrekking tot verschuldigd gebleven rente
op een onzakelijke lening in beginsel in de kapitaalsfeer.”

De rente moet op een zakelijke basis worden bepaald, ofwel at arm’s length.
Dat spreekt voor zich, waarbij de Hoge Raad ook duidelijk maakt dat de
hoogte van het rentepercentage een onzakelijke lening niet tot een zake-
lijke lening kan omvormen.

Ten aanzien van de hoogte van het rentepercentage overweegt de Hoge
Raad het volgende:

“Het debiteurenrisico dat een vennootschap bij het verstrekken
van een onzakelijke geldlening aanvaardt, is te vergelijken met
het risico dat wordt gelopen door een vennootschap die zich borg
stelt voor een lening die onder vergelijkbare voorwaarden recht-
streeks bij een derde is opgenomen door een met haar gelieerde
vennootschap.”
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Als vuistregel kan volgens ons hoogste rechtscollege de rentevoet worden
genomen die de gelieerde vennootschap zou moeten vergoeden indien zij
met een borgstelling van de concernvennootschap onder overigens gelijke
voorwaarden van een derde zou lenen. Hoe dit in de fiscale praktijk zal
moeten worden vastgesteld lijkt mij overigens geen sinecure.

8. Vervolgjurisprudentie

8.1. Tijdstip ontstaan onzakelijke lening

Of sprake is van een onzakelijke lening dient te worden beoordeeld naar het
moment van het aangaan van de lening met dien verstande dat een zakelijke
lening gedurende haar looptijd ten gevolge van onzakelijk handelen van de
crediteur alsnog een onzakelijke lening kan worden. Vervolgens oordeelde
de Hoge Raad op 1 maart 201314 dat voor het niet in aanmerking nemen
van een debiteurenverlies op een lening die bij het aangaan zakelijk was, de
inspecteur feiten (en omstandigheden) aannemelijk zal moeten maken
waaruit volgt opwelkmoment een zakelijk handelende derde in soortgelijke
omstandigheden als belanghebbende (waaronder de kennis die belangheb-
bende heeft van de debiteur), welke maatregel zou hebben genomen om zijn
rechten voortvloeiende uit de desbetreffende vordering veilig te stellen, en in
hoeverre deze daarin dan zou zijn geslaagd.

8.2. Nadere verduidelijking renteproblematiek

In een arrest van 15 maart 201315 oordeelde de Hoge Raad in geval van een
renteloze onzakelijke lening (lening met een onzakelijk debiteurenrisico)
dat pas op het moment dat de rente verschuldigd is, terzake een vordering
ontstaat. Op dat moment moet de vervallen rente worden gewaardeerd op
de waarde die op dat moment aan die vordering in het economische
verkeer kan worden toegekend. Voor dat bedrag moet vervolgens winst
worden genomen. De rentevordering kwalificeert daarna ook als een
onzakelijke lening en het debiteurenrisico valt vanaf dat moment in de
kapitaalsfeer. Als de vordering waardeloos is en de rentevordering even-
eens waardeloos is, hoeft er geen te belasten rente meer in aanmerking te
worden genomen, zo merkt de redactie van Vakstudienieuws terecht op.

8.3. Bedongen rente niet van belang voor beoordeling zakelijkheid
lening

Volgens de Hoge Raad16 is de tussen partijen vastgestelde rente niet van
belang bij de beoordeling van de zakelijkheid van de lening. Bij het

14. HR 1 maart 2013, V-N 2013/13.11, NTFR 2013/490 met commentaar Egelie.
15. HR 15 maart 2013, V-N 2013/14.13.
16. HR 9 maart 2012, BNB 2012/132.
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verstrekken van een lening wordt pas een debiteurenrisico gelopen dat een
onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, als geen rente kan worden
bepaald waaronder deze derde bereid zou zijn geweest eenzelfde lening te
verstrekken, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden.
De hoogte van de feitelijke contractueel overeengekomen rente speelt bij
het onderzoek naar de zakelijkheid van de lening dus geen rol.

8.4. Onzakelijke lening bij ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Op 18 januari 2013 bevestigde de Hoge Raad17 de uitspraak van Hof
Arnhem dat het leerstuk van de onzakelijke lening ook geldt voor de
ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Belanghebbende heeft in dit geschil
een onzakelijk debiteurenrisico aanvaard vanwege de familierelatie met
haar zoon en diens aandeelhoudersrelatie met de vennootschap met de
bedoeling het belang van hen te dienen. Volgens Hof Arnhem was het niet
zakelijk dat iemand van 70 jaar € 240.000 zonder aflossingsschema, loop-
tijd, zekerheden of rente-opslag uitleent aan een BV van haar zoon om een
eigen pensioen uit die BV van € 12.000 per jaar veilig te stellen. Daarom
kan het afwaarderingsverlies op de lening niet ten laste van het resultaat
uit de werkzaamheid worden gebracht. En kennelijk is het verlies, wegens
het ontbreken van een aandelenbelang in de betreffende vennootschap, in
de toekomst ook niet aftrekbaar als een verlies uit aanmerkelijk belang. De
Hoge Raad deed het geschil overigens af met een verwijzing naar art. 81
Wet RO.

8.5. Verlies uit garantstelling groepsfinanciering

Op 1 maart 2013 wees de Hoge Raad18 een in zijn eenvoud verbluffend
arrest over een paraplukrediet. Van belang in dit verband zijn drie facetten
van de in het geding zijnde kredietverlening:
a. B BV neemt samen met andere groepsvennootschappen van het con-

cern deel aan het bancaire kredietarrangement;
b. B BV stelt zich hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen van de

kredietcrediteuren op die groepsvennootschappen;
c. Regresvorderingen worden niet opgeëist zolang niet de gehele uit het

arrangement voortvloeiende schuld is voldaan.

Ons hoogste rechtscollege oordeelt dat het aanvaarden van de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de schulden van andere vennootschappen zijn
oorzaak vindt in de vennootschappelijke betrekkingen met die andere
vennootschappen. Daarmee wordt een aansprakelijkheid aanvaard die
groter is dan de aansprakelijkheid die bestaat bij het zelfstandig aantrek-
ken van vreemd vermogen. Uitgaven die voortvloeien uit een dergelijke

17. HR 18 januari 2013, NTFR 2013/181.
18. HR 1 maart 2013, NTFR 2013/586 met commentaar Egelie.

277

De lening met een onzakelijk debiteurenrisico



aansprakelijkstelling blijven volgens de Hoge Raad bij de winstbepaling
buiten aanmerking. Opvallend is daarbij wel dat de Hoge Raad in dit arrest
op geen enkele wijze refereert aan het leerstuk van de onzakelijke lening
zoals uiteengezet in de arresten van 25 november 2011.

8.6. Onzakelijke borgstelling

Inmiddels is ook jurisprudentie ontstaan over de onzakelijke borgstelling
in de tbs-sfeer,19 waaronder een situatie wordt verstaan waarbij een
onafhankelijke, zakelijk handelende derde op het tijdstip van aangaan
van de borgstelling hiertoe niet zou zijn overgegaan onder de voorwaarden
en omstandigheden waaronder belanghebbende in het betreffende geschil
de borgstelling is aangegaan. Hierbij speelt onder meer een rol dat belang-
hebbende voor de borgstelling geen vergoeding en/of zekerheden heeft
bedongen, dat op dat moment de bv’s al door de bank aan de interne
afdeling ‘Bijzonder beheer’ waren overgedragen en dat er forse energie-
nota’s onbetaald waren gebleven. De borgstelling ligt daarmee in de
aandeelhouderssfeer. Het betrof hier een aanmerkelijkbelangaandeelhou-
der. Het bedrag waarvoor hij door de bank was aangesproken verhoogt de
verkrijgingsprijs van zijn aanmerkelijkbelangaandelen.

9. Positie Hoge Raad als niet-feitenrechter

Met de arresten van 25 november 2011 heeft de Hoge Raad duidelijk
positie gekozen en zijn oordeel uit BNB 2008/191 bevestigd. Dit betekent
naar mijn mening dat alle toekomstige jurisprudentie over afwaardering
van leningen primair een zaak is van de fiscale feitenrechters (rechtbank en
gerechtshof) en dat de Hoge Raad in beginsel alle toekomstige zaken op dit
vlak zal afdoen met een verwijzing naar art. 81 Wet R.O., ervan uitgaande
dat de betreffende gerechtelijke instantie de uitspraak goed heeft gemoti-
veerd en de uitkomst logisch en begrijpelijk is in het licht van de
vastgestelde feiten. Nu de juridische kaders duidelijk zijn, gaat het in
toekomstige zaken nog vrijwel uitsluitend om vaststelling van de relevante
feiten. En daar komt de Hoge Raad verder niet meer aan te pas.

10. Bewijslastverdeling

Overigens ligt de bewijslastverdeling in dit soort geschillen nog wel iets
genuanceerder dan de fiscus soms lijkt te veronderstellen. Het is de
belanghebbende die de afwaardering van de lening aannemelijk dient te
maken, hetgeen primair een waarderingskwestie is. Vervolgens is het de
inspecteur die aannemelijk dient te maken dat het afwaarderingsverlies
fiscaal niet aftrekbaar is omdat er sprake is van een informele kapitaal-
inbreng danwel een onzakelijke lening. Het is dus niet zo dat de inspecteur

19. Vergelijk Hof Amsterdam 12 juli 2012, NTFR 2012/2751 met commentaar Vermeulen.
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bij dergelijke geclaimde afwaarderingsverliezen uitsluitend achterover zou
kunnen leunen en bewijstechnisch alles aan de belanghebbende zou
kunnen overlaten.

11. Bijzondere omstandigheden

Net als in het arrest BNB 2008/191 formuleert de Hoge Raad in de arresten
van 25 november 2011 als uitzondering dat er onder bijzondere omstan-
digheden toch sprake kan zijn van een aanvaardbaar debiteurenrisico en
daarmee van een zakelijke lening. Aan wat voor omstandigheden daarbij
moet worden gedacht, zal toekomstige jurisprudentie moeten uitwijzen.
Het zullen belanghebbenden moeten zijn die de feitenrechter met een
overtuigend relaas over de streep moeten trekken. Als bijzondere omstan-
digheid zou wellicht kunnen gelden de situatie dat er niet sprake is van
een financiering sec maar bijvoorbeeld in het kader van de uitbreiding
van een productiecapaciteit in de eigen onderneming, waartoe activiteiten
van een buitenlandse verkoopdochtermaatschappij worden gefinancierd.

12. Commentaren vanuit de praktijk

Zelden hebben arresten van de Hoge Raad zoveel weerstand vanuit de
fiscale praktijk ondervonden als de arresten betreffende de lening met een
onzakelijk debiteurenrisico. Zo kwalificeert Van den Hurk20 de arresten als
het paard achter de wagen spannen, in navolging van A-G Wattel in zijn
conclusie bij HR 1 maart 2013, nr. 11/01985. Al eerder sprak hij de hoop uit
dat de Hoge Raad de betreffende rechtspraak snel nuanceert.21 Ganzeveld
en Hoeve22 vragen zich af wat de Hoge Raad heeft bewogen om met deze
arresten zo uitdrukkelijk op de stoel van de medewetgever te gaan zitten.
Arts23 schrijft:

“De Hoge Raad heeft op 25 november 2011 eindelijk de eerste
arresten gewezen over de onzakelijke lening ‘omlaag’, waarnaar
in de praktijk lang met spanning werd uitgezien. De arresten
stellen zwaar teleur. De motivering overtuigt niet. De arresten
analyserend, kom ik tot de conclusie dat de beslissing van de
Hoge Raad dat een verlies op een onzakelijke lening ‘omlaag’ niet
aftrekbaar is, uit de daarvoor gebruikte motivering niet kan
volgen. Mijn conclusie is dat de huidige wetteksten geen ruimte

20. H.T.P.M. van den Hurk, ‘De onzakelijke lening, het paard nog steeds achter de
wagen…’, WFR 2013/450.

21. H.T.P.M. van den Hurk, ‘Onbedoeld onzakelijk handelen, de inspecteur als commissa-
ris’, WFR 2012/626.

22. J. Ganzeveld en H. Hoeve, ‘Onzakelijke lening: de Hoge Raad als medewetgever’, NTFR
2011/2910.

23. J.H.M. Arts, ‘De arresten van 25 november 2011 over de onzakelijke lening of de
nieuwe kleren van de keizer’, MBB 2012/2.
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bieden voor weigering van de aftrek van een verlies op een
onzakelijke lening, zoals omschreven door de Hoge Raad in het
arrest nr. 08/05323, ‘omlaag’. Dit geldt zowel voor onzakelijke
leningen in de vennootschapsbelasting als voor onzakelijke le-
ningen in de inkomstenbelasting die onder de terbeschikking-
stellingsregeling vallen.”

13. Uitleiding

Ik kan de arresten over de onzakelijke lening in de sfeer van de rechtsvin-
ding nog steeds moeilijk plaatsen.24 De oude indeling van financierings-
vormen waarbij er ofwel sprake is van een (in)formele kapitaalinbreng dan
wel sprake is van een lening is duidelijk en voor iedereen te begrijpen. Het
leerstuk van de informele kapitaalinbreng biedt de fiscus mijns inziens ook
voldoende handvatten om een afwaarderingsverlies op een concernlening
te kunnen bestrijden. Het leerstuk van de lening met het onzakelijke
debiteurenrisico voegt daar echter nog een dimensie aan toe, die de fiscale
praktijk mijns inziens bemoeilijkt en op zichzelf overbodig is.

Anno 2013, in tijden van de kredietcrisis, bouwcrisis en algemene
economische malaise, zijn afwaarderingen van leningen in gelieerd ver-
band een veel voorkomend verschijnsel. Het door de Hoge Raad ontworpen
raamwerk van leningen met een onzakelijk debiteurenrisico enerzijds en
leningen als informeel kapitaal anderzijds moge dogmatisch juist zijn, het
zet de verhoudingen in de fiscale praktijk op scherp en is vaak aanleiding
tot moeizame discussies met de inspecteur. Naar verluidt leidt dit ook tot
stellingnames van de fiscus dat een afwaarderingsverlies op een lening
nooit aftrekbaar is, omdat het ofwel informeel kapitaal dan wel een lening
met een onzakelijk debiteurenrisico is. De subtiliteiten van een leningver-
strekking en de fiscale implicaties daarvan kan aan een ondernemer echter
nauwelijks nog worden uitgelegd. Die ziet slechts de economische realiteit
van het teloorgegane vermogen en kan het verschil in fiscale behandeling
niet goed begrijpen.

Een voorbeeld is een arrest van de Hoge Raad uit het jaar 2012.25 Daarin
oordeelt ons hoogste rechtscollege dat de omstandigheden dat ten aanzien
van de verstrekte lening geen zekerheden zijn gesteld, geen aflossings-
schema was overeengekomen en dat de rente werd bijgeschreven, er niet
aan in de weg staan dat geen sprake was van een onzakelijke lening. Ook
een dergelijk arrest roept de vraag op waar nu de grens ligt tussen een
zakelijke en een onzakelijke geldlening, met andere woorden wanneer ligt
het aanvaarde debiteurenrisico nu in de aandeelhouderssfeer. Heithuis

24. Zie bijvoorbeeld ook: N. Nieuweboer, ‘Onzakelijke leningen omlaag en totaalwinst:
verzoening gewenst!’, NTFR 2012/292 alsmede J. Ganzeveld en H. Hoeve, ‘Onzakelijke
lening: de Hoge Raad als medewetgever’, NTFR 2011/2910. Opvallend positief in zijn
commentaar is: O.C.R. Marres, ‘De onzakelijke lening in de vennootschapsbelasting’,
WFR 2012/142.

25. HR 13 januari 2012, BNB 2012/79.
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maakt in zijn annotatie in BNB 2012/79 onderscheid in een lening onder
onzakelijke voorwaarden en een onzakelijke lening26 maar erkent tevens
dat dat onderscheid minder zwart-wit is dan het lijkt.

De arresten inzake de onzakelijke lening roepen nog tal van onbeant-
woorde vragen op zoals bijvoorbeeld de vraag of het verlies uit een
onzakelijk lening van een schuldeiser die geen aandelen bezit naar de
aanmerkelijkbelanghouder gaat. Heithuis27 beantwoordt deze vraag be-
vestigend. Dit is conceptueel te begrijpen maar anderzijds moeilijk te
accepteren omdat de aandeelhouder het betreffende verlies immers niet
daadwerkelijk geleden heeft. Dit zou dan bereikt moeten worden door
schenking van de vordering aan de aanmerkelijkbelangaandeelhouder
gevolgd door een informele kapitaalinbreng.28

Of de vraag wanneer er bij de geldverstrekking aan de BV meerdere
aandeelhouders zijn. Bij wie en tot welk bedrag komt het verlies dan
uiteindelijk in aftrek?29 Of wat te denken van de afgewaardeerde onzake-
lijke geldlening waarbij schuldeiser en schuldenaar in een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting worden opgenomen. Hoe zit het dan met
de toepassing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969? Wat te doen met een
onzakelijke leningverstrekking omlaag waarbij de aandelen die daarnaast
worden gehouden in de schuldenaar geen deelneming vormen in de zin
van art. 13 Wet Vpb 1969? Talloze detailvragen zullen de komende jaren
nog voor heel wat jurisprudentie aangaande de fiscale behandeling van de
lening met een onzakelijk debiteurenrisico leiden. En dat is jammer, want
het zorgt voor veel rechtsonzekerheid waarbij belastingplichtigen op hoge
kosten worden gejaagd.

Bovendien zal een fors aantal rechtszaken over de lening met een
onzakelijk debiteurenrisico in de nabije toekomst te herleiden zijn tot
het feit dat belastingplichtigen als gevolg van de in hun ogen onrecht-
vaardige uitkomst van de procedure, uit ongenoegen maar doorprocede-
ren.30

Met de jurisprudentie betreffende de lening met het onzakelijke debi-
teurenrisico heeft de Hoge Raad de BV-Nederland stellig geen dienst
bewezen. Integendeel.

Indien de staatssecretaris van Financiën daadwerkelijk een bijdrage wil
leveren aan de verbetering van het fiscale vestigingsklimaat in Nederland,
zou hij de hiervoor aangehaalde arresten van de Hoge Raad buiten

26. Een lening waaraan een debiteurenrisico is verbonden dat een onafhankelijke derde
(ten tijde van de verstrekking) niet zou hebben genomen en dat derhalve in de
(onbelaste/niet-aftrekbare) aandeelhouderssfeer ligt.

27. E.J.W. Heithuis, ‘Onzakelijke leningen in de tbs-sfeer’, WFR 2012/528.
28. Vergelijk N.M. Ligthart, ‘De onzakelijke lening in de tbs-sfeer: wetgever grijp in!’,

NTFR-B 2012/6.
29. Zie N.M. Ligthart, ‘Gevolgen onzakelijke tbs-lening bij medeaandeelhouderschap’,

WFR 2012/1038 met naschrift Heithuis.
30. Vergelijk het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Nederland van

31 januari 2013, nr. AWB 12/1730, 12/1733 en 12/1734.
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toepassing kunnen laten. Een dergelijk fiscaal beleid kennen onze
oosterburen ook in de vorm van een zogenoemd Nichtanwendungserlass.

14. Een persoonlijke noot

College Arie Rijkers kan terugkijken op een lang werkzaam leven in de
fiscale wetenschap, belichaamd in zijn functie als hoogleraar fiscale econo-
mie. In mijn tijd als medewerker verbonden aan het Fiscaal Instituut
Tilburg (1996-2003), heb ik hem van nabij leren kennen. Daarna zijn
onze contacten steeds gebleven. Arie Rijkers vaart het best bij discussies
over fiscale beginselen en heffingssystemen. Hij schuwt daarbij kritiek op
de wetgever en fiscale praktijk niet.

Daarnaast zag ik Arie in de voorbije jaren evolueren tot een begenadigd
schilder van aquarellen. Voor nu valt de druk van het steeds maar weten-
schappelijk ‘moeten’ presteren, en niet te vergeten de niet-aflatende
bestuursperikelen op een universiteit, van hem af.

Hij zal nu meer nog dan voorheen, de mens kunnen zijn die hij wil zijn,
met name in zijn wetenschappelijke leven. Er is thans alle ruimte voor
contemplatie, weg van de hectiek van de fiscale wetenschap van alle dag.
Kortom, een wetenschapsbeoefening die zich concentreert op belasting-
beginselen en een systematische belastingheffing.

Ik spreek mijn dank uit aan Arie Rijkers als belangrijke inspiratiebron en
vriend. Mag hem nog een mooie volgende levensfase beschoren zijn.
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MR. DR. M.H.M. VAN OERS1

Juridische eenvoud versus
economische werkelijkheid

1. Inleiding

In art. 19 Uitvoeringsbesluit IB 2001 juncto art. 5:23 Wet IB 2001 en in de
artt. 5 tot 9 Uitvoeringsbesluit SW 1956 juncto art. 21, lid 13 SW 1956
worden regels gegeven voor de waardering van periodieke uitkeringen.
Toen ik actuariële wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam studeerde
stelde ik mijzelf de vraag in hoeverre de fiscale waarderingsregels aan-
sloten op de economische werkelijkheid. Deze afscheidsbundel, ter ere van
het emeritaat van Arie Rijkers, is een goed moment om naar een antwoord
op deze vraag te zoeken. Zijn belangstelling gaat immers uit naar het
terrein waar economie en belastingrecht elkaar raken.

Om de omvang van deze bijdrage enigszins beperkt te houden richt ik
me in deze bijdrage op twee periodieke uitkeringen: de levenslange en de
tijdelijke uitkering beide al ingegaan en afhankelijk van het leven van een
man. Na een korte historische schets in paragraaf 2 bespreek ik in
paragraaf 3 de vereenvoudigingen in de tabellen. In paragraaf 4 belicht ik
de verschillen tussen de uitvoeringsbesluiten. In paragraaf 5 stip ik de
kwantificering van de vereenvoudigingen aan. In paragraaf 6 ga ik in op de
actuariële maatstaven. In paragraaf 7 bereken ik vervolgens de waarde-
ringsfactoren op basis van de actuariële maatstaven en vergelijk deze met
de fiscale waarderingsfactoren. In paragraaf 8 wordt deze bijdrage afgerond
met conclusies.

2. Historie

Waarderingsfactoren waren al te vinden in art. 11, onderdeel e, Wet tot het
heffen eener belasting onder den naam van Regt van successie,2 de eerste
wet na de Franse overheersing die successiebelastingen regelde.3 De

1. M.H.M. van Oers was tot 1 januari 2011 verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg.
Hij promoveerde in 2006 onder Rijkers op een proefschrift over fiscaal insolventie-
recht. Met dank aan drs. W. Schuddeboom RA, Actuaris AG voor het becommentari-
ëren van de tekst en het controleren van de actuariële berekeningen.

2. Wet van 27 december 1817, Stb. 1817, 37, inwerkingtreding 1 januari 1818.
3. Dit artikelonderdeel had enkel betrekking op lijfrenten, maar het werd in art. 19 van

overeenkomstige toepassing verklaard voor pensioenen en periodieke uitkeringen.
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waarderingsfactoren werden bij de Successiewet 1956 in een uitvoerings-
besluit neergelegd. Volgens de memorie van toelichting leidde de opname
van tabellen in de wet zelf “tot een te stroeve wetstoepassing”.4 Bij een
besluit is er meer flexibiliteit en kan bij wijziging van de rentevoet en/of
sterftecijfers een nieuwe tabel redelijk snel worden gepubliceerd. Veel
wijzigingen van de tabellen zijn er echter sindsdien niet geweest. De
waarderingsfactoren zijn aangepast per 1 januari 1969 (rentepercentage
ging van 4 naar 5) en per 1 januari 1980 (rentepercentage ging van 5
naar 6). Anno 2013 is de rentevoet weliswaar voor de Successiewet 1956
nog steeds 6% maar zijn de levensverwachtingen aanzienlijk veranderd.
Gezien de flexibiliteit als reden voor de plaatsing van de tabellen in het
uitvoeringsbesluit, had men meer wijzigingen verwacht.

Als het gaat om het Uitvoeringsbesluit IB 2001 kan gezegd worden dat
de historie teruggaat tot 1965. De per 1 januari 1965 ingevoerde Wet op de
vermogensbelasting 1964 kende waarderingsfactoren neergelegd in een
uitvoeringsbesluit5 welke gelijk waren aan de toen al bestaande waarde-
ringsfactoren van het Uitvoeringsbesluit SW 1956.6 De vermogensbelas-
ting is afgeschaft per 1 januari 2001.7 Sindsdien is er een art. 19
Uitvoeringsbesluit IB 2001, gebaseerd op art. 5.23 Wet IB 2001, waarin
waarderingsfactoren voor periodieke uitkeringen zijn neergelegd. Hierbij is
onder toepassing van een rekenrente van 4% aansluiting gezocht bij de
waarderingssystematiek van het Uitvoeringsbesluit SW 1956 en het (ver-
vallen) Uitvoeringsbesluit vermogensbelasting 1964.8 Sinds 2001 lopen de
waarderingsfactoren van de twee uitvoeringsbesluiten uiteen.

3. Vereenvoudigingen

De praktijk zou nauwelijks uitvoerbaar zijn als iedere belastingplichtige
voor de waardering van periodieke uitkeringen actuariële berekeningen
zou moeten maken waarbij de gezondheidstoestand van de schuldeiser en
de financiële gegoedheid van de schuldenaar in aanmerking worden ge-
nomen. Voor niet-actuarieel geschoolden zijn die berekeningen eigenlijk te
complex. De berekeningen laten maken door actuarieel geschoolden be-
tekent kosten voor de belastingplichtige. Bovendien zou men ook nog een
medisch en financieel onderzoek moeten instellen vanwege de zojuist
genoemde gezondheidstoestand en financiële gegoedheid.

4. Kamerstukken II, Handelingen Bijlagen 1948, 915, nr. 3, p. 22 l.k.
5. Art. 2 Uitvoeringsbesluit vermogensbelasting 1964, gebaseerd op art. 10 Wet op de

vermogensbelasting 1964.
6. Paragraaf 11, lid 2, Beschikking van 13 april 1965, V-N 1965, blz. 329 (Korte toelichting

VB). Evenals bij het Uitvoeringsbesluit SW 1956 werden de tabellen per 1 januari
1969 en 1 januari 1980 aangepast.

7. Art. 11.1, lid 2 Wet IB 2001.
8. Nota van Toelichting bij artikel 18 Uitvoeringsbesluit IB 2001 (welke ook betrekking

heeft op art. 19), Stb. 2000, 641, p. 35.
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Daarom heeft de wetgever gekozen voor fiscale waarderingsfactoren die
door iedereen kunnen worden toegepast. De waarderingsfactoren dienen
dan ook ter vereenvoudiging van de praktijk.9 Het is een forfaitaire waarde-
ringsregel. Het is daarom niet mogelijk om bij de waardebepaling van een
lijfrente rekening te houden met de soliditeit van de schuldenaar.10 De
feitelijke gezondheidstoestand van de schuldeiser is eveneens niet
relevant.11 Er is geen tegenbewijsmogelijkheid voor de belastingplichtige.12

Een verdere vereenvoudiging is dat de fiscale waarderingstabellen
uitgaan van het bedrag dat in een jaar wordt ontvangen ongeacht de
uitkeringsfrequentie in een jaar. Dit is actuarieel bezien niet zuiver. De
actuariële waardering hangt af van het moment van uitkering. De hoogste
waardering zal een zogeheten prenumerando uitkering geven die wordt
uitgekeerd op 1 januari. De contante waarde zal hoger zijn dan een
postnumerando die immers pas op 31 december wordt uitgekeerd. De
ontvanger kan bijna een jaar rente genieten van een prenumerando uitke-
ring. Bovendien krijgt iemand geen uitkering bij een postnumerando
uitkering wanneer hij overlijdt vóór 31 december. Het is begrijpelijk dat
deze verfijning ter vereenvoudiging wordt weggelaten in de fiscale waar-
deringstabellen. De invloed van deze nauwkeurigheid is gering. Overigens
zal ik in de actuariële berekeningen uitgaan van een continue uitkering. Die
heeft per saldo een vervaldatum op 1 juli hetgeen de werkelijkheid goed
benadert indien er sprake is van een maandelijkse uitkering.

Nog een volgende vereenvoudiging is dat de jaren binnen een bepaalde
klassenbreedte even zwaar tellen. Een voorbeeld ter verduidelijking. Een
55-jarige man is gerechtigd tot een tijdelijk direct ingaande lijfrente van
€ 1000 per jaar. Bij een lengte van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar is de waardering voor
de inkomstenbelasting respectievelijk € 880 (1 x 0,88 x 1000), € 1.760
(2 x 0,88 x 1000 enzovoort), € 2.640, € 3.520 en € 4.400. Dit kan actuarieel
niet juist zijn omdat de sterftekans in het laatste jaar hoger zal zijn (dus
kleinere kans op betaling door schuldenaar). Voorts is de contante waarde
lager van een uitkering die later plaatsvindt. Het is immers voordeliger
voor een schuldenaar om in het derde jaar te betalen dan in het tweede
jaar vanwege de rentefactor. Dit zien we duidelijk terug als we actuarieel
op basis van 4% berekenen: dan is het € 978, € 1.914, € 2.808, € 3.663 en
€ 4.478. De waarderingsfactoren zouden dan zijn geweest 0,98 (978:1000),
0,96 (1914:1000:2 enzovoort), 0,94, 0,92 en 0,90. De grootte van de factor
neemt per jaar af. In de praktijk zal deze oneffenheid zich maar eenmaal
voordoen. Bijvoorbeeld, een 55-jarige heeft recht op een tijdelijke lijfrente

9. Dit is met zoveel woorden ook gezegd in de memorie van toelichting bij art. 5:23 Wet
IB 2001 (Kamerstukken II 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 249).

10. HR 12 maart 1924, PW 11 938. In dezelfde zin: HR 8 december 1954, BNB 1955/23.
11. Rechtbank Breda 13 augustus 2007, V-N 2008/3.27.
12. Geppaart is van mening dat indien een belastingplichtige de waardering op basis van

de waarderingtabellen te hoog vindt, hij een beroep op de hardheidsclausule van
art. 63 AWR zou moeten kunnen doen. Zie Ch.P.A. Geppaart, Vermogensbelasting,
Deventer: Kluwer 1995, p. 187.
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van 24 jaar. Hij zal dan viermaal de waarderingsfactor van een ‘vijftal jaren’
hebben en voor de vier jaar in het vijfde ‘vijftal jaren’ is de factor eigenlijk
iets te hoog. Het gevolg hiervan zal daarom beperkt blijven.

4. Verschillen in uitvoeringsbesluiten

4.1. Inleiding

De waarderingsfactoren in de twee uitvoeringsbesluiten zijn sedert 2001
niet langer aan elkaar gelijk. Uit navolgend getallenvoorbeeld blijkt dat de
waardering voor de erfbelasting en de inkomstenbelasting behoorlijk kan
uiteenlopen hoewel het om dezelfde lijfrente gaat. Het is allemaal terug te
voeren op het stelsel van vereenvoudigingen.

Stel dat door het overlijden van een vrouw haar levenslange lijfrente
van € 24.000 per jaar overgaat op haar 50-jarige weduwnaar en daarmee
afhankelijk wordt van zijn leven. Blijkens art. 21, lid 1 SW 1956, gaat het om
de waarde ten tijde van de verkrijging. De leeftijd van de verkrijger alsdan
is beslissend. De gekapitaliseerde waarde van de lijfrente conform het
Uitvoeringsbesluit SW 1956 is 12 x € 24.000 = € 288.000. Voor de
inkomstenbelasting zal deze lijfrente ook gewaardeerd moeten worden.
Gelet op art. 5.2, lid 1 Wet IB 2001, dient de waardebepaling aan het begin
van het kalenderjaar plaats te vinden.13 De man zal dan 50 of 51 jaar zijn.
In beide gevallen is op grond van art. 19, lid 1 Uitvoeringsbesluit IB 2001 de
waarderingsfactor 15, waardoor de gekapitaliseerde waarde op € 360.000
zal worden gesteld. Er is dus een verschil van € 72.000.

Er zijn vier verschillen tussen de uitvoeringsbesluiten. Deze worden
hierna besproken.

4.2. Klassenbreedten zijn niet gelijk

De klassenbreedten zijn niet uniform in de uitvoeringsbesluiten. Zo is de
klassenbreedte bij een ingegane levenslange en levensafhankelijke ingegane
periodieke uitkering tot 50 jaar in art. 19, lid 1 Uitvoeringsbesluit IB 2001 vijf
jaar terwijl het in art. 5, lid 1 Uitvoeringsbesluit SW 1956 tien jaar is. Bij de
tijdelijke periodieke uitkering ziet men nog grotere verschillen. Art. 6
Uitvoeringsbesluit SW 1956 kent slechts één klasse voor personen van 40
jaar tot en met 59 jaar. Art. 19, lid 2 Uitvoeringsbesluit IB 2001 heeft er vier.

4.3. Geen aparte waarderingsfactoren voor vrouwen

Het Uitvoeringsbesluit IB 2001 kent geen aparte tabellen voor vrouwen.
Voor een vrouw moet een aftrek op haar leeftijd van vijf jaar worden

13. De leeftijd op 1 januari om nul uur nul is beslissend. Vgl. Hof ’s-Gravenhage
15 augustus 1960, BNB 1961/173, gewezen voor de vermogensbelasting.
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toegepast vooraleer de tabel (gebaseerd op en bedoeld voor mannen)
wordt toegepast.14 Het Uitvoeringsbesluit SW 1956 is sexe-neutraal het-
geen sowieso te grof is omdat mannen en vrouwen verschillende levens-
verwachtingen hebben. De aftrek van vijf jaar in het Uitvoeringsbesluit IB
2001 is eveneens te grof omdat het verschil in de verwachte levensduur
van de leeftijd afhangt en bovendien wordt een verschil van vijf jaar op
geen enkele leeftijd bereikt. Kijken we naar de in paragraaf 7.2 te bespreken
AG-sterftetafels van oktober 2012 dan zien we dat bij de geboorte jongens
een levensduurverwachting van 78,11 jaar hebben terwijl dit voor meisjes
82,25 jaar is, dus een verschil van 4,14 jaar (tevens het maximale verschil).
Bij 65 jaar bedraagt de levensverwachting 17,08 jaar respectievelijk 20,44
jaar. Het verschil is geslonken tot 3,36 jaar en neemt verder af bij een
hogere leeftijd.

4.4. Verschillende rentevoeten

Het Uitvoeringsbesluit IB 2001 gaat uit van een forfaitair rendement van 4%
van het stamkapitaal15 terwijl de rentevoet in het Uitvoeringsbesluit SW
1956 6% is. De Successiewet 1956 is in 2010 gemoderniseerd. In dit kader
bestond het voornemen de waarderingsregeling van het Uitvoeringsbesluit
SW 1956 gelijk te stellen aan die van het Uitvoeringsbesluit IB 2001.16 De
uniformering heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden omdat hierdoor
de belastingdruk op de nalatenschap zou stijgen.17 Zou men overgaan naar
tabellen gebaseerd op 4% dan wordt de waarde van het vruchtgebruik
doorgaans minder. Weliswaar zijn de waarderingsfactoren hoger bij een
rekenrente van 4%, het jaarlijks bedrag aan (fictief) vruchtgebruik neemt
significant af doordat het wordt gebaseerd op 4% in plaats van 6%. Een
getallenvoorbeeld ter verduidelijking. Een in gemeenschap van goederen
gehuwde man overlijdt en laat een 50-jarige vrouw en twee kinderen
achter. De omvang van de huwelijksgemeenschap beloopt € 1.500.000. De
nalatenschap is dan € 750.000. Het erfdeel van elk kind, in de vorm van een
niet-opeisbare vordering, bedraagt € 250.000. De vrouw wordt naast haar
erfdeel van € 250.000 belast voor de waarde van het fictieve vruchtgebruik
van de vorderingen van haar kinderen. De vorderingen belopen in totaal
€ 500.000. Het jaarlijkse genotsrecht van de vrouw bedraagt dan € 20.000
(4%) of € 30.000 (6%). Op grond van het Uitvoeringsbesluit SW 1956 is de
waarderingsfactor 12. Zou men dit besluit baseren op 4% dan zal de waarde-
ringsfactor ongeveer 15 zijn. De gekapitaliseerdewaarden zijn dan € 300.000
(4%) en € 360.000 (6%). De verkrijging van de langstlevende partner is lager
bij een rentevoet van 4% (ondanks een hogere waarderingsfactor bij 4%) en

14. Art. 19, lid 7 Uitvoeringsbesluit IB 2001.
15. Zie art. 18 Uitvoeringsbesluit IB 2001.
16. Kamerstukken II 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 20.
17. Er was sprake van een evidente meeropbrengst, zie Kamerstukken II 2008-2009,

31 930, nr. 3, p. 23.
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doorgaans zal de verkrijging voor een achtergebleven echtgenoot onder de
hoge vrijstelling blijven. Daarentegen zal dewaarde van de verkrijging van de
kinderen toenemen, terwijl de vrijstelling voor kinderen veel lager is dan die
voor een achtergebleven echtgenoot. Een dergelijke toename van de be-
lastingdruk zag de staatssecretaris van Financiën als een onbedoeld effect
van de op zich logische en gewenste uniformering van de tabellen.18 In
paragraaf 7.3 ga ik uitgebreid in op de rentevoet.

4.5. Statistische levensverwachting

De staatssecretaris van Financiën heeft zich laten ontvallen dat de tabellen
van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn “gebaseerd op actuelere statis-
tische levensverwachtingen dan de tabellen in de Successiewet 1956”.19

Het blijft echter onduidelijk welke sterftetafels de basis vormen voor dit
uitvoeringsbesluit. In de Nota van Toelichting bij het Uitvoeringsbesluit IB
2001 is aangegeven dat de in het eerste en tweede lid van art. 19
opgenomen waarderingstabellen zijn gebaseerd op de zogenoemde man-
nenoverlevingstafels zoals die door het Actuarieel Instituut20 worden
vastgesteld en op een rentevoet van 4%.21 Niet aangegeven is echter op
welke jaren de gehanteerde overlevingstafel betrekking heeft. De in 2001
ingevoerde waarderingstabel in het Uitvoeringsbesluit IB 2001 is sindsdien
niet meer veranderd op een kleine uitzondering na. Per 1 januari 2006 is
de leeftijdsklasse 95+ vervangen door 95-100 en 100+.22 Ook is niet helder
welke sterftetafels voor het Uitvoeringsbesluit SW 1956 zijn gebruikt. In
paragraaf 2 is geconstateerd dat er nauwelijks wijzigingen zijn geweest sinds
1956. Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat de staatssecretaris van
Financiën van belastingplichtigen een andere houding wenst. Voor omreke-
ning van een enkelvoudige rente naar een samengestelde rente bij de
waardering van overbedelingsschulden stelt hij de voorwaarde dat gebruik
wordt gemaakt van de meest recente overlevingstafel.23

5. Kwantificering vereenvoudigingen

Alle hiervoor beschreven vereenvoudigingen mogen mijns inziens niet
wegnemen dat bij toepassing van een uitvoeringsbesluit er een uitkomst
moet zijn die een goede benadering van de economische werkelijkheid is.

18. Kamerstukken II 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 68-69.
19. Kamerstukken II 2008-2009, 31 930, nr. 9, p. 68-69.
20. Bedoeld zal zijn Actuarieel Genootschap. Het Actuarieel Instituut is het onderwijsin-

stituut van het Actuarieel Genootschap.
21. Nota van Toelichting bij art. 18 en 19 Uitvoeringsbesluit IB 2001, Stb. 2000, 641, p. 35.
22. Stb. 2005, 686.
23. Zie onderdeel 2.2. van het besluit van 10 juni 2010, DGB2010/778M, NTFR 2010/2922,

(ter vervanging van het besluit van 18 augustus 2006, nr. CPP2006/1958M, NTFR
2006/1268, (ter vervanging van de mededeling van 18 augustus 1993, nr. VB93/1986,
V-N 14 oktober 1993, punt 34).
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Deze werkelijkheid kan worden bepaald met behulp van actuariële ge-
gevens en de rentefactor. Dat er sprake van een goede benadering moet
zijn, had de wetgever kennelijk ook tot doel. Bij de totstandkoming van de
Successiewet 1859 is in de memorie van toelichting namelijk geschreven
dat men een maatstaf moet hebben zonder te streven naar wiskundige
zekerheid.24 Om de centrale vraag van deze bijdrage te beantwoorden ga
ik de vereenvoudigingen gezamenlijk25 kwantificeren door de fiscale
waarderingsfactoren te vergelijken met de actuariële uitkomsten. De
vereenvoudigingen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de
schuldenaar en de betalingscapaciteit van de schuldeiser kunnen uiteraard
niet algemeen gekwantificeerd worden omdat daarvoor de feiten van het
geval bepalend zijn. Het is eerst zaak in te gaan op de actuariële maatstaven.

6. Actuariële maatstaven

Actuariële wiskunde is de wetenschap die risico’s kwantificeert en de
financiële gevolgen vaststelt die deze risico’s met zich meebrengen. De
eerste toepassing van deze wetenschap in Nederland vond plaats in 1671.
In dat jaar bood raadpensionaris Johan de Witt (1625-1672) aan de
Staten van Holland, die geld wensten te lenen van burgers, het rapport
“Waerdye Van Lijf-rente Naer proportie van Los-renten” aan. Hierin werd
uitgegaan van een rentevoet van 4% en van geschatte, maar redelijk
betrouwbare, sterftekansen van de bevolking.

Traditioneel onderscheidt men het schadeactuariaat (voor schadever-
zekeringen) en het levenactuariaat (levensverzekeringen, pensioenen etc).
Bij het levenactuariaat zijn er drie relevante factoren voor de prijs van een
product: rentevoet, sterftekansen, kosten/winstopslag.

De rentevoet is een eerste bepalende factor, zeker als het gaat om lange
looptijden. Dit laatste is al snel het geval bij pensioenen. Bij een lagere
rentevoet heeft een pensioenfonds meer kapitaal nodig. Grosso modo kan
men zeggen dat bij een 1% lagere rentevoet de dekkingsgraad daalt met
15 procent punten.26

De sterftekans is de tweede bepalende factor, omdat toekomstige
sterftekansen niet exact voorspelbaar zijn. Levensverzekeringen, pensioe-
nen etc. betreffen per definitie toekomstige aangelegenheden. Wel is het zo
dat het Actuarieel Genootschap de verwachting van levenskansen pu-
bliekelijk maakt waardoor een redelijke inschatting van toekomstige
sterftekansen kan worden gemaakt. Deze worden gebaseerd op statistie-
ken van het CBS. Dit ruwe materiaal wordt bewerkt door het Actuarieel
Genootschap. De laatstelijk gepubliceerde levensverwachting betreffen die

24. Kamerstukken II 1856-1857, nummer CXXIII, nr. 3, p. 1135, l.k.
25. Het kwantificeren per vereenvoudiging is technisch mogelijk maar dat gaat het bestek

van deze bijdrage te buiten.
26. Dit verklaart ook de recente discussie over de rentevoet voor pensioenfondsen.
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van GBM2005-2010 welke in oktober 2012 op de website van het Actua-
rieel Genootschap is geplaatst.27 Deze gegevens worden in paragraaf 7 tot
basis van de berekeningen genomen.

De derde bepalende factor is die van kosten- en winstopslag. De
verkoop van levensverzekeringsproducten gaat gepaard met kosten maar
ook de uitvoering van een bestaand contract is niet kosteloos. Indien er
sprake is van een commerciële verkoper zal er gepoogd worden winst te
maken. Dit zal tot uitdrukking komen in de prijs. In de praktijk kan men
grofweg uitgaan van een totale opslag van 10%. In de fiscale tabellen is geen
winst- en kostenopslag van de levensverzekeringsmaatschappij verdiscon-
teerd.28 Opmerkelijk is wel dat ter bepaling van de waarde van een
periodieke uitkering waarvoor geen waarderingsfactoren zijn gegeven,
wordt aangesloten bij het bedrag waarvoor een zodanige uitkering zou
kunnen worden aangekocht.29 Zo’n bedrag zal bijna altijd een kosten- en
winstopslag omvatten.

7. Actuariële berekeningen

7.1. Inleiding

In de bijlagen A en B zijn de huidige fiscale tabellen uit de twee in geding
zijnde besluiten weergegeven alsmede de actuariële waarderingsfactoren
berekend met een rentevoet van 3% en 4% voor het Uitvoeringsbesluit IB
2001 en 3%, 4% en 6% voor het Uitvoeringsbesluit Sw 1956.

7.2. Gehanteerde uitgangspunten

De berekeningen zijn gedaan op basis van de sterftetafels (ook wel
overlevingstafel genoemd) van het Actuarieel Genootschap gepubliceerd
in oktober 2012.30 Deze sterftetafels, door het Actuarieel Genootschap
voorzien van de titel “GB 2005-2010 AG Afronding”, bevatten uitgesplitst
naar mannen en vrouwen, de overlijdenskans per jaar, het aantal levenden
per jaar (basis is 10 miljoen voor de leeftijd van 0 jaar) en de verwachte
levensduur per jaar. De maximale leeftijd is 125 jaar. Deze gegevens zijn
onvoldoende om daaruit direct de waarderingsfactoren af te lezen. Er is
door mij een aantal actuariële berekeningen voor de mannelijke sterftetafel
uitgevoerd om de actuariële waarderingsfactoren te berekenen. Dit is
gebeurd per leeftijdsjaar. De uitvoeringsbesluiten maken gebruik van klas-
sen, bijvoorbeeld 0-19 jaar.31 Om een vergelijking mogelijk te maken, heb

27. Zie http://www.ag-ai.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=483.
28. Zie aantekening 3.13 bij art. 5:23 Wet IB 2001, Vakstudie Inkomstenbelasting.
29. Art. 19, lid 11 Uitvoeringsbesluit IB 2001 alsmede art. 9 Uitvoeringsbesluit SW 1956.
30. Zie http://www.ag-ai.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=483.
31. Zie het slot van paragraaf 3.
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ik de 20 actuariële uitkomsten opgeteld en vervolgens gedeeld door 20. Er
is uitgegaan van een continue periodieke uitkering.32

7.3. Hoogte rekenrenten

Het meest opvallende aan de cijfers in de bijlagen zal zijn dat de invloed
van de rentevoet enorm is. Daarom bespreek ik eerst de door de fiscale
wetgever gekozen rentevoeten. Zoals aangegeven in paragraaf 4.4 wordt
voor het Uitvoeringsbesluit IB 2001 een rekenrente van 4% gehanteerd,
terwijl dit voor het Uitvoeringsbesluit Sw 1956 6% beloopt. Het percentage
van 4% is afkomstig van het forfaitair rendement van box 3.33 In art. 10
Uitvoeringsbesluit SW 1956 wordt het percentage ter bepaling van de
jaarlijkse opbrengst als bedoeld in art 21, lid 8 SW 1956, bepaald op 6%. De
jaarlijkse vruchten worden dus gefixeerd op 4% respectievelijk 6% en de lijn
wordt dan doorgetrokken door deze percentages ook toe te passen voor de
bepaling van de waarderingsfactoren.

De vraag is of beide rentevoeten niet buiten de economische werkelijk-
heid staan. In de op 14 april 2011 naar de Tweede Kamer gestuurde Fiscale
agenda34 wordt uitgebreid ingegaan op de vraag of het forfaitaire rende-
ment van 4% niet te hoog is.35 De hoogste spaarrente was op dat moment
2,5%, dus al substantieel lager dan 4%. In deze beleidsnota wordt gesteld
dat het rendement op spaargeld niet bepalend kan zijn omdat het rende-
ment op andere bezittingen zoals aandelen, obligaties en onroerende
zaken ook in de beschouwing moet worden betrokken.36 Bij de invoering
van de vermogensrendementsheffing is gerefereerd aan het rendement op
staatsobligaties.37 Met name omdat het rendement op tienjarige obligaties
nog steeds rond de 4% schommelde zag het kabinet geen aanleiding om het
vaste forfaitair rendement van 4% te wijzigen.38 De optie van variabel
maken werd door het kabinet eveneens verworpen. Variabel maken is in
wezen snel inspelen op de marktomstandigheden. Men stelt dan het
forfaitair rendement vast voor een korte tijdspanne (bijvoorbeeld een of
twee jaar) op basis van de dan geldende marktomstandigheden. Het
kabinet zag hier niets in omdat het leidt tot meer onzekerheid en minder
transparantie voor de belastingbetaler, tot (marginaal) hogere uitvoerings-
kosten en tot een grotere volatiliteit van de belastinginkomsten.39

32. Zie nader paragraaf 3.
33. Artikel 5.2, lid 1 Wet IB 2001.
34. Kamerstukken II 2010-2011, 32 740, nr. 1.
35. Onderdeel 8.2.2.
36. Kamerstukken II 2010-2011, 32 740, nr. 1, p. 49.
37. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 7, p. 263.
38. Kamerstukken II 2010-2011, 32 740, nr. 1, p. 52.
39. Kamerstukken II 2010-2011, 32 740, nr. 1, p. 52.
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Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder en de zogeheten gover-
nment bond yield curve loopt momenteel ongeveer van 0% (1 maand), 1,75%
(10 jaar) tot 2,5% (30 jaar) voor Nederland.40 Critici zouden kunnen stellen
dat dit een momentopname is en dat de langetermijnrente binnenkort
weer rond de 4% schommelt. Als men het Credit Suisse Global Investment
Returns Yearbook 201341 moet geloven, blijven we voorlopig in een low-
return world. Wereldwijd moeten beleggers rekening houden met een
rendement van 3-3,5% voor aandelen en maximaal 1% voor obligaties
bovenop de inflatie. Men komt dan, bij een jaarlijkse inflatie van 2%, op
een rendement van 5,5% voor aandelen en 3% voor obligaties. Tegen deze
achtergrond is 4% als forfaitair rendement niet als buiten de economische
werkelijkheid staand te beschouwen.

In elk geval is de toe te passen rekenrente erg belangrijk voor de
berekening van de waarderingsfactoren. Een hogere rentevoet betekent
per definitie dat de waarderingsfactoren lager worden. Men heeft immers
als schuldenaar minder kapitaal nodig om aan de verplichtingen op termijn
te kunnen voldoen.

Indien men ook buiten het veld van rendement op beleggingen wil
kijken, kan men te rade gaan bij de rekenrente voor pensioenfondsen. Ook
dan gaat het om de rente voor de lange termijn. Daar gaat men uit van een
rente afgeleid van de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR), vrij vertaald
de langstetermijnrente. De UFR-benadering houdt in dat de rente voor zeer
lange looptijden naar een afgesproken niveau toe beweegt (convergentie-
punt). Het is hier niet de plaats in te gaan op de complexe materie van de
UFR in het kader van Solvency II welke waarschijnlijk per 1 januari 2016
van toepassing zal zijn voor verzekeraars en hoe de rekenrente voor
pensioenfondsen en verzekeraars op basis op de UFR wordt bepaald.
Interessant is wel dat ervan wordt uitgegaan dat de rente voor lange
looptijden tendeert naar 4,2% (een lange termijn inflatie van 2% en een
reële rente van 2,2%). Dit is mede gebaseerd op een studie naar het reële
rendement op staatsobligaties van Italië, Duitsland, Frankrijk, Japan, Zwit-
serland, Denemarken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, de
Verenigde Staten, Zweden en Australië in de periode 1950–2000.42 Dit
betekent overigens niet dat de rekenrente voor pensioenfondsen altijd 4,2%
is. De zestigjaarsrente is voor verzekeraars en pensioenfondsen thans 3,3%.

Alles overwegende komt mij een rekenrente van 6% niet verdedigbaar
voor, maar 4% is wel in overeenstemming met de economische werkelijk-
heid.

40. Zie http://www.staatslening.info. Zie ook http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?
lang=nl&todo=Rentes.

41. http://www.investmenteurope.net/digital_assets/6305/2013_yearbook_final_web.pdf
42. E.Dimson, P. Marsh en M. Staunton, ‘Risk and Return in the 20th and 21st Centuries’,

Business Strategy Review, 2000, Volume 11 Issue 2, p.1–18.
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7.4. Uitvoeringsbesluit SW 1956

In het Uitvoeringsbesluit SW 1956 zijn voor vier situaties waarderings-
factoren gegeven:43 (1) levenslang en levensafhankelijk,44 (2) tijdelijk en
levensafhankelijk,45 (3) levenslang en levensonafhankelijk46 en (4) tijdelijk
en levensonafhankelijk.47 Zoals in paragraaf 1 is aangegeven, wordt de
vergelijking beperkt tot de eerste twee zojuist genoemde situaties. In
bijlage A vindt men de fiscale waarderingsfactoren en die actuarieel
berekend zijn naar een rentevoet van 6%, 4% en 3%.

Wat betreft de levenslange levensafhankelijk periodieke uitkering zijn
er geen grote verschillen te constateren tussen de fiscale en de actuariële
waarderingsfactoren berekend naar 6%. Hetzelfde beeld zien we bij de
tijdelijke levensafhankelijke periodieke uitkering behalve als het gaat om
de ‘randen van de tabel’. Ik doel dan op ‘de volgende jaren’ voor de
leeftijden 0-39 en 40-59 en op waarderingsfactoren voor personen van
60 jaar en ouder.

De afwijkingen bij ‘de volgende jaren’ worden veroorzaakt doordat de
leeftijdscategorieën te breed zijn. Bij de categorie 60+ doet zich deze
afwijking niet voor: er zijn geen fiscale waarderingsfactoren gegeven
voor ‘de volgende jaren’ en actuarieel blijft het steken op 0,00 of 0,01.
Een verklaring voor de afwijkingen zou kunnen zijn dat de wetgever
uitgaat van een beperkte uitkeringsduur na die 25 jaar (het gaat uiteinde-
lijk om een tijdelijke periodieke uitkering). De actuariële berekening gaat
ervan uit dat de periodieke uitkering pas eindigt bij het overlijden. Voor
zover mij bekend heeft de wetgever nimmer een toelichting op dit punt
heeft verschaft. De afwijking zal in de praktijk niet zo’n grote rol spelen om
twee redenen.

De eerste reden is dat er op grond van art. 5, lid 2 Uitvoeringsbesluit SW
1956, een plafond geldt voor de waarde: de waarde van een tijdelijke
levensafhankelijke periodieke uitkering is niet hoger dan die van een
levenslange levensafhankelijke. Indien de maximale uitkeringsduur langer
is dan 25 jaar komt voor personen tot 40 jaar de factor van 0,12 in beeld.
Zoals berekend door mij is deze factor significant te hoog maar de invloed
wordt beperkt door evengenoemd plafond. Voor de categorie 0-39 is de
waarderingsfactor voor de eerste 25 jaar gelijk aan 5 x (0,84 + 0,62 + 0,46 +
0,34 + 0,25) = 12,55. Men zit dan al aardig dicht bij de waarderingsfactoren
voor de levenslange levensafhankelijke periodieke uitkeringen die 14, 15
en 16 zijn. Voor de categorie 40-59 is de waarderingsfactor voor de eerste
25 jaar 5 x (0,83 + 0,60 + 0,42 + 0,28 + 0,18) = 11,55. Dit benadert ook al

43. Waardering van een periodieke uitkering tot een onzeker jaarlijks bedrag (art. 8, lid 1
SW 1956) en van een periodieke uitkering die recht geeft op andere goederen dan
geld (art. 8, lid 2 SW 1956) blijven buiten beschouwing.

44. Art. 5 Uitvoeringsbesluit SW 1956.
45. Art. 6, lid 1 Uitvoeringsbesluit SW 1956.
46. Art. 6, lid 3 Uitvoeringsbesluit SW 1956.
47. Art. 6, lid 1 Uitvoeringsbesluit SW 1956.
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aardig de toepasselijke waarderingsfactoren van 11, 12 en 13 voor een
levenslange levensafhankelijke periodieke uitkering voor deze categorie.

De tweede reden is dat het moet gaan om een tijdelijke levensafhanke-
lijke periodieke uitkering van meer dan 25 jaar. Indien het gaat om een
periodieke uitkering van maximaal 25 jaar dan vindt waardering geheel
plaats op basis van factoren van ‘het … vijftal jaren’ en komt de factor voor
‘de volgende jaren’ niet in beeld. Zoals gezegd stemmen de waarderings-
factoren voor ‘het … vijftal jaren’ redelijk overeen met de actuariële. De
afwijking door de factor van ‘de volgende jaren’ doet zich pas gevoelen bij
een periodieke uitkering met een maximale uitkeringsduur van langer dan
25 jaar waarbij ook nog geldt dat hoe langer de looptijd is, hoe groter de
afwijking.

Deze twee redenen nemen niet weg dat de factoren van 0,12 en 0,06
gewoon uitingsvormen zijn van een one-size-fits-all-approach die actuari-
eel gewoonweg te grof is. Met meer klassenbreedten kan men dit probleem
mitigeren.

Een andere afwijking is ook te vinden voor personen van ‘60 jaar of
ouder’. Hieronder vallen personen van 60 jaar maar ook van 90 jaar. In mijn
actuariële berekeningen heb ik alle uitkomsten voor heel de range van 60
tot en met 125 jaar genomen en vervolgens gedeeld door 66. Men zou
tegen mijn berekeningswijze kunnen inbrengen dat deling door 66 impli-
ceert dat ik elke leeftijd even zwaar laat wegen terwijl er veel meer
personen van 60 jaar zijn dan van bijvoorbeeld 90 jaar. De actuariële
uitkomsten voor een klasse van 60-70 jaar sluiten beter aan bij de fiscale
waarderingsfactoren voor 60+-ers maar het feit blijft dat de fiscale tabel
aan de randen te grof van opzet is.

Men ziet ook dat de waarderingsfactoren fors stijgen als de berekening
plaatsvindt op basis van 4% of 3%. Dit zal leiden tot een hogere belasting-
druk voor de gerechtigde van de periodieke uitkering. Indien echter het
bedrag dat (eventueel fictief) wordt genoten is afgeleid van dezelfde
rentevoet als waarop de waarderingsfactoren zijn gebaseerd, kan dit
anders liggen. In het cijfervoorbeeld in paragraaf 4.4 zagen we dat de
verkrijging minder werd doordat het fictieve genoten bedrag zo laag werd
door de aanpassing van de rentevoet van 6% naar 4% dat de hogere
waarderingsfactor dit niet kon compenseren. Bij lijfrenten van een ver-
zekeraar is er geen correlatie tussen het bedrag dat een verzekeraar
uitkeert en de rentevoet waarop de waarderingsfactoren worden geba-
seerd. De verzekeraar maakt een rendement op beleggingen ingegeven
door marktomstandigheden, los van de rentevoet waarop de twee uitvoe-
ringsbesluiten zijn gebaseerd, en dat bepaalt uiteindelijk de grootte van de
uit te keren lijfrenten. De lijfrentegerechtigde zal dan een hogere belasting-
druk ervaren. Een wetgever die een ander resultaat wenst, zal een oplos-
sing moeten vinden die in elk geval niet ligt in het toepassen van een
rentevoet die buiten de economische werkelijkheid staat. In het in para-
graaf 4.4. beschreven geval kan men bijvoorbeeld denken aan een hogere
vrijstelling voor degene te wiens laste het genotsrecht komt.
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7.5. Uitvoeringsbesluit IB 2001

Ook voor het Uitvoeringsbesluit IB 2001 zijn alleen de actuariële waarde-
ringsfactoren berekend voor de ingegane levenslange en tijdelijke levens-
afhankelijke periodieke uitkeringen. De tabellen in dit uitvoeringsbesluit
zijn gebaseerd op een rekenrente van 4%. In bijlage B kan men eveneens de
actuariële waarderingsfactoren bij een rekenrente van 4% en 3% vinden.

We zien hetzelfde beeld als bij de tabellen voor de Successiewet. De
verschillen tussen de fiscale en actuariële waarderingsfactoren op basis
van 4% zijn beperkt van omvang maar er zijn evidente verschillen aan de
randen van de tabel voor een tijdelijke levensafhankelijke periodieke
uitkering. Ook hier speelt dezelfde problematiek als bij het Uitvoeringsbe-
sluit SW 1956. De verschillen zullen in de praktijk nog minder praktische
waarde hebben dan bij het Uitvoeringsbesluit SW 1956. Dit komt omdat de
tabellen voor de inkomstenbelasting meer klassen kennen dan de tabellen
voor de Successiewet.

8. Conclusies

De twee uitvoeringsbesluiten zijn redelijk nauwkeurig als we uitgaan van
de rentevoeten die de wetgever hiervoor gebruikt. Dat is voor het Uitvoe-
ringsbesluit IB 2001 4% en voor het Uitvoeringsbesluit SW 1956 6%. Wel
zien we evidente verschillen ‘aan de rand’ van de tabellen veroorzaakt
doordat de klassenbreedten te grof zijn. Dit probleem van ‘aan de rand’ is
simpel op te lossen door de klassenbreedten kleiner te maken. Het aantal
klassen voor het Uitvoeringsbesluit IB 2001 is op zich al wel voldoende
maar voor het Uitvoeringsbesluit SW 1956 moeten er meer klassen komen.
We krijgen dan wel voor het Uitvoeringsbesluit SW 1956 meer kolommen.
In dit verband pleit ik voor dezelfde opzet als het Uitvoeringsbesluit IB
2001. De uitvoerbaarheid zal er niet complexer door worden. Bijkomend
voordeel is dat we uniformiteit krijgen voor de klassenbreedten.

De gehanteerde rentevoeten zijn van een andere orde. De vraag is
namelijk of deze rentevoeten wel aansluiten bij de economische werkelijk-
heid die zich thans kenmerkt door een lage marktrente. Zou men echter de
rentevoeten naar 3% of 4% brengen dan zullen de waarderingsfactoren flink
gaan stijgen. Dit zal de belastingdruk voor gerechtigden tot periodieke
uitkeringen verhogen tenzij de hoogte van de periodieke uitkeringen
afhankelijk is van de gehanteerde rentevoet. Dit laatste doet zich bijvoor-
beeld voor bij een nalatenschap waarbij voor het vruchtgebruik wordt
uitgegaan van 6%. De staatssecretaris heeft aangegeven geen lagere rente-
voet dan 6% te willen hanteren omdat anders de waarde van de verkrijging
voor de bloot eigenaren (lees: kinderen) zou toenemen terwijl zij door-
gaans een lagere vrijstelling hebben. Hij vond een hogere belastingdruk
onwenselijk. Feit blijft echter dat een rente van 6% niet reëel is. Indien de
staatssecretaris een bepaalde uitkomst onwenselijk vindt, moet er bijvoor-
beeld gecorrigeerd worden door een hogere vrijstelling voor die bloot
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eigenaren in plaats van een irrealistische rentevoet in stand te laten. Een
rentevoet van 4% of 3% doet de waarderingsfactoren met zo’n 35% respec-
tievelijk 60% stijgen. Dit zijn forse percentages maar wel in overeenstem-
ming met de economische werkelijkheid.

De rentevoet van 4% in het Uitvoeringsbesluit IB 2001 is op indirecte
wijze voorwerp van recente politieke discussie geweest. In de beleidsnota
Fiscale agenda van april 2011 is namelijk ingegaan op de vraag of een
forfaitair rendement van 4% niet te hoog is. Met name omdat het rende-
ment op tienjarige obligaties toen nog steeds rond de 4% schommelde zag
het kabinet geen aanleiding om het vaste forfaitair rendement van 4% te
wijzigen of variabel te maken bijvoorbeeld afhankelijk van een bepaalde
marktrente. De langetermijnrente voor de Nederlandse staat schommelt
thans zo rond de 1,75% (10 jaar) en 2,5% (30 jaar). Zoekt men aansluiting bij
de rekenrente voor pensioenfondsen dan komt men thans uit op 3,3%.
Wijziging naar een rente van bijvoorbeeld 3% zou betekenen dat de
waarderingsfactoren voor de meeste belastingplichtigen zullen stijgen
met zo’n 10-20%. Dit betekent niet dat belastingplichtigen dan altijd
slechter af zijn. Bij lijfrenten is dat echter wel het geval, omdat de jaarlijkse
uitkering niet wijzigt en de waarderingsfactor stijgt. Iemand die een
vruchtgebruik op een huis heeft zal echter zien dat het jaarlijks fictieve
rendement daalt (het gaat immers van 4% naar 3%). Dit heeft een neer-
waarts effect op de waardering van het vruchtgebruik en dit zou hoger
kunnen zijn dan het opwaartse effect door de stijging van de waarderings-
factor.

Eindconclusie is dan ook dat de twee uitvoeringsbesluiten voor wat
betreft de ingegane tijdelijke en levenslange levensafhankelijke periodieke
uitkeringen globaal genomen overeenstemmen met de actuariële maat-
staven (behalve voor zover het gaat om de waarderingsfactoren ‘aan de
rand’ van de tabellen) mits men een rekenrente van 4% voor het Uitvoe-
ringsbesluit IB 2001 en 6% voor het Uitvoeringsbesluit SW 1956 hanteert.
Een rekenrente van 6% staat echter buiten de economische werkelijkheid.
Een rekenrente van 4% zou men wel kunnen verdedigen als men de
systematiek voor de bepaling van de rekenrente voor pensioenfondsen
en de rendementen op beleggingen beschouwt. Het probleem ‘aan de rand’
doet zich met name voor bij het Uitvoeringsbesluit SW 1956 en is op te
lossen door deze tabel van meer klassen te voorzien waarbij aansluiting bij
het Uitvoeringsbesluit IB 2001 aanbeveling verdient.
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Bijlage A: Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

Tabel 1

leeftijd Uitvoeringsbesluit 6% 4% 3%

<20 jaar 16 16,7 23,5 29,0
20-29 15 16,2 22,0 26,5
30-39 14 15,5 20,5 24,2
40-49 13 14,3 18,3 21,1
50-54 12 13,1 16,3 18,4
55-59 11 12,1 14,7 16,3
60-64 10 10,9 12,9 14,2
65-69 8 9,5 11,0 11,9
70-74 7 8,0 9,0 9,7
75-79 5 6,5 7,1 7,5
80-84 4 5,0 5,4 5,6
85-89 3 3,7 3,9 4,0
90+ 2 1,2 1,2 1,3
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Bijlage B: Uitvoeringsbesluit IB 2001

Tabel 1

leeftijd Uitvoeringsbesluit 4% 3%

<20 jaar 22 23,5 29,0
20-24 22 22,3 27,0
25-29 21 21,7 26,0
30-34 20 21,0 24,8
35-39 19 20,0 23,5
40-44 18 19,0 22,0
45-49 16 17,7 20,2
50-54 15 16,3 18,4
55-59 13 14,7 16,3
60-64 11 12,9 14,2
65-69 9 11,0 11,9
70-74 8 9,0 9,7
75-79 6 7,1 7,5
80-84 4 5,4 5,6
85-89 3 3,9 4,0
90-94 2 2,8 2,8
95+ 1 1,0 1,0
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DR. R.H.M.J. OFFERMANNS1

Naar een neutrale
belastingheffing van
ondernemingen

1. Inleiding

In de periode van 1993 tot 1996 was ik als assistent in opleiding verbonden
aan de UvT en ik had het genoegen om onder de vakkundige en prettige
begeleiding van Peter Essers en Arie Rijkers mijn proefschrift te schrijven,
getiteld: “Het ondernemingsbegrip in Europees perspectief.”

Een belangrijke constatering in mijn proefschrift, dat ik in 1997 heb
afgerond, was dat Nederland ten opzichte van omringende landen veel
meer ondernemersfaciliteiten kende. Dit was een gevolg van het feit dat
het toptarief van de inkomstenbelasting veel hoger was dan het tarief van
de vennootschapsbelasting. De wetgever wenste dit verschil te verkleinen
via vele ondernemersfaciliteiten. Tot een neutrale belastingheffing leidde
dit echter niet, alleen werd het omslagpunt waarboven het aantrekkelijk
werd om voor de rechtsvorm van de BV te kiezen hoger. Een mijns inziens
onwenselijk gevolg daarvan was dat vele BV’s niet alleen om civielrechte-
lijke redenen, maar vooral ook om fiscale redenen werden opgericht. Dit is
echter niet alleen onwenselijk, maar resulteert bovendien in rechtsonge-
lijkheid. In mijn proefschrift heb ik daarom gepleit voor de invoering van
nationale en internationale maatregelen om te komen tot een rechtsvorm-
neutrale belastingheffing van ondernemingen, die niet tot te grote in-
komenseffecten leiden en echt ondernemerschap bevorderen.

Ruim 16 jaar later is de in mijn proefschrift geconstateerde situatie
helaas ongewijzigd. Het aantal faciliteiten is alleen maar verder uitgebreid,
met onder andere een winstvrijstelling. Een van de voornaamste voor-
waarden voor het verkrijgen van de meeste faciliteiten vormt het urencri-
terium dat inhoudt dat de ondernemer ten minste 1225 uur en het
merendeel van zijn werktijd aan zijn onderneming moet besteden. Dit
criterium veroorzaakt niet alleen veel administratieve lasten en uitvoe-
ringskosten, maar heeft bovendien tot vele discussies geleid. Een markant
voorbeeld vormde de Gielen zaak, waarin het HvJ EG oordeelde dat bij een
landbouwer die zijn activiteiten voor een deel in Duitsland verrichtte ook
de daar gewerkte uren in aanmerking moesten worden genomen voor de

1. Als Senior Research Associate IBFD, verantwoordelijk voor de Benelux en de Neder-
landse overzeese gebiedsdelen.
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beoordeling of aan het urencriterium was voldaan.2 Verder oordeelde het
Hof dat niet de eis mag worden gehanteerd dat de buitenlandse uren alleen
worden meegenomen indien een belastingplichtige opteert om te worden
behandeld als binnenlands belastingplichtige.

De mogelijke vlucht in de BV is recent nog versterkt met de invoering
van de ‘Flex-BV’, waardoor sinds 1 oktober 2012 geen minimumkapitaal
meer nodig is voor de oprichting van een BV. Verder is sinds 2013 geen
bijdrage meer verschuldigd voor de inschrijving in het register van de
Kamer van Koophandel, waardoor belangrijke drempels voor het oprichten
van een BV zijn komen te vervallen.

Tegen deze achtergrond is het mijns inziens tijd voor een verandering
en dit is temeer actueel omdat ook de commissie Van Dijkhuizen in het
vorig jaar gepubliceerde interim belastingrapport ‘Naar een activerender
belastingstelsel’ heeft gepleit voor een afbouw van de ondernemersfacili-
teiten en een groter evenwicht tussen de belastingheffing van onderne-
mers en werknemers.3 Verder had voordien ook het kabinet Rutte-I al
aangegeven dat per 2015 eenwinstbox moet worden ingevoerd en dat plan
is door het nieuwe kabinet Rutte-II overgenomen. De Staatssecretaris van
Financiën heeft daarom op 19 november 2012 in de Eerste Kamer de
toezegging gedaan dat hij uiterlijk op 1 juli 2013 een uitwerking van de
winstbox aan de Kamer zal presenteren.4

In het navolgende zal daarom worden nagegaan of en in hoeverre een
neutralere belastingheffing van ondernemingen kan worden bereikt met
de invoering van een winstbox. Een nog neutralere variant vormt de
invoering van een ondernemingswinstbelasting. Op korte termijn lijkt
invoering daarvan echter niet haalbaar vanwege de grote herverdelings-
effecten en de internationale complicaties. Verder mag niet uit het oog
worden verloren dat een concurrerend tarief en goed investeringsklimaat
voor grote ondernemingen, vooral in tijden van economische crisis, van
groot belang zijn. Anders zullen deze ondernemingen hun hoofdkwar-
tier naar elders verplaatsen om kosten te besparen. Een afwijkend
regime voor deze ondernemingen is daarom gerechtvaardigd. In het
navolgende zal daarom worden ingegaan op de mogelijkheden tot
invoering van een winstbox als opmaat voor de invoering van een
ondernemerswinstbelasting.

2. Uitgangspunten

In de inleiding is aangegeven dat de overheid inmiddels ook overtuigd is
van de noodzaak om te komen tot een rechtsvormneutrale(re) belasting-
heffing van ondernemingen. De noodzaak tot deze wijziging vloeit mijns

2. HvJ EG 18 maart 2012, BNB 2010/179.
3. Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, oktober 2012.
4. Handelingen I 2012-2013, 33 400, nr. 8, p. 60.
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inziens ook voort uit de grondbeginselen die aan onze inkomstenbelasting
ten grondslag liggen.5

Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen rechts- of verde-
lingsbeginselen en de doelmatigheidsbeginselen. Onder eerstgenoemde
categorie vallen het draagkrachtbeginsel, het profijtbeginsel en het begin-
sel van de bevoorrechte verkrijging en onder de tweede categorie het
welvaartsbeginsel, het beginsel van de minste pijn en het beginsel van de
optimale realisatie. Met name het draagkrachtbeginsel, waarbij personen
met eenzelfde draagkracht een gelijk bedrag aan belasting zouden moeten
betalen, vormt een belangrijke rechtvaardigingsgrond om te streven naar
een globaal evenwicht waarbij ondernemersactiviteiten rechtsvormneu-
traal worden behandeld.

Bij de invoering van een nieuw systeem dienen mijns inziens de
navolgende uitgangspunten in acht te worden genomen:
1) Het system moet resulteren in een neutralere belastingheffing van

ondernemingen, waarbij een special tarief alleen wordt toegepast op
winst die voor ondernemingsdoeleinden wordt gebruikt; en

2) Het systeem moet echt ondernemerschap faciliëren en niet de kleine
ondernemingen die geen winst maken. Het systeem moet daarom
gericht zijn op doorgroei, vernieuwing en winststreven.

3. Voorstellen

3.1. Het voorstel van het kabinet Rutte-I

In het belastingplan 2012 heeft het kabinet Rutte–I een discussienota over de
invoering van eenwinstbox aangekondigd als vervolg op de aankondiging in
de fiscale agenda.6 De invoering wordt wenselijk geacht omdat de huidige
veelvoud aan faciliteiten tot grote administratieve rompslomp voor zowel de
ondernemers als de belastingdienst leidt. Verder wordt aangevoerd dat
de huidige faciliteiten de doorgroei van ondernemingen te weinig stimule-
ren. Invoering van deze box zou bovendien tot kostenbesparing en vereen-
voudiging leiden. Onder de winstbox zal ondernemingswinst tegen een vlak
tarief worden belast, waardoor vele ondernemersfaciliteiten kunnen verval-
len. Als belangrijkste kan de afschaffing van de zelfstandigenaftrek worden
genoemd. Voor ondernemers die ten minste 1225 uur voor hun onderne-
ming werken, bedraagt deze aftrek momenteel € 7.280. Verder wordt de
faciliteit voor starters met € 2.123 verhoogd indien zij in een of meer van de
vijf voorafgaande jaren geen ondernemer waren en bij hen de aftrek in die
periode gedurende niet meer dan 2 jaar was toegepast. De aftrek wordt wel
met 50% verminderd voor ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd

5. Deze grondbeginselen kunnen worden ontleend aan W.J. de Langen, De grondbegin-
selen van het Nederlandse belastingrecht, Deel II, N. Alphen aan den Rijn: Samson 1958.

6. Brief van 14 april 2011, nr. AFP/2011/248 U, Naar een eenvoudiger, meer solide en
fraudebestendiger belastingstelsel, p. 31.
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hebben bereikt. De zelfstandigenaftrek heeft ertoe geleid dat vele werkne-
mers om fiscale redenen de overstap naar het ondernemerschap hebben
gemaakt.7 Bij een laag winstniveau betalen ondernemers vaak helemaal
geenbelasting, terwijl alle inkomstenuit dienstbetrekkingprogressiefworden
belast.Dewinstboxzoudaaromtoteenbudgettair neutraleomvormingvande
vele ondernemersfaciliteiten tot één geïntegreerde ondernemersfaciliteit
moeten leiden, waarbij winst uit onderneming tegen een afzonderlijk tarief
wordt belast zolang deze voor ondernemingsdoeleindenwordt aangewend.

Om te voorkomen dat de winstbox een aanzuigende werking voor dga’s
zal hebben, is voor het belasten van ondernemerswinst onder een winst-
box ook wel voorgesteld om niet één vlak tarief van ca. 28% te hanteren,
maar om de winst progressief te belasten bijvoorbeeld tegen tarieven van
26% en 40%. In dit verband kan erop worden gewezen dat empirisch
onderzoek heeft aangetoond dat een zeer lage belasting van onderne-
mingswinst ook nadelen kent omdat de ondernemer dan waarschijnlijk
minder risico gaat nemen, aangezien de aftrek van verliezen en kosten dan
tot een geringer fiscaal voordeel leidt en de ondernemer meer kosten zelf
moet dragen.8

Als alternatief zal door de regering daarom een verruiming van de MKB-
winstvrijstelling of de invoering van een ondernemingskorting worden
onderzocht. De bestaande MKB-winstvrijstelling voorziet momenteel
reeds in een vrijstelling van 14% van de winst die resteert na aftrek van
de overige ondernemersfaciliteiten en dat percentage zou kunnen worden
verhoogd, mede omdat hierdoor de belastingdruk voor succesvolle onder-
nemers wordt verlaagd. Onder de ondernemingskorting zal de door
ondernemers verschuldigde belasting met een vast bedrag of een winst-
afhankelijk percentage worden verminderd.

3.2. Het voorstel van de Commissie Van Dijkhuizen

De Commissie Van Dijkhuizen constateert in haar rapport allereerst dat
de belastingdruk voor werknemers meestal veel hoger is dan voor
ondernemers.9 Vanwege de zelfstandigenaftrek en de winstaftrek betalen
ondernemers bovendien eerst bij een duidelijk hoger inkomen belasting
dan werknemers. Naast een matiging van het progressieve IB-tarief, is als
rechtvaardigingsgrond hiervoor vooral marktfalen genoemd. Kleine onder-
nemers zouden positieve externe effecten teweeg brengen in de vorm van
meer innovatie en werkgelegenheid, maar moeilijk toegang hebben tot de

7. Rapport Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het
belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 41.

8. M. Bliamoune/P. Garello, Tax Structure and Entrepreneurship, Documents de Recherche
du Centre d’Analyse Economique Aix-en Provence, DR 94-11, p. 12, waarin is aange-
geven dat een tariefsverlaging van 5% al tot een verlaging van ca. 40% van het
genomen ondernemingsrisico leidt.

9. Naar een activerender belastingstelsel, interimrapport Commissie inkomstenbelasting
en toeslagen, oktober 2012, p. 83.
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kapitaalmarkt en lijden onder relatief hoge administratieve lasten, terwijl
verliezen mogelijk niet fiscaal verrekend kunnen worden.10 In navolging
van de Commissie acht ik deze rechtvaardigingsgronden niet overtuigend.
Allereerst zullen kleine ondernemingen geen grote bijdrage aan innovatie
kunnen leveren omdat ze niet de mogelijkheid hebben om grote innovatie-
investeringen te doen en daarnaast kan het probleem dat kleine onder-
nemers geen kapitaal kunnen aantrekken niet met één generieke maatre-
gel worden opgelost. Verder stelt de Commissie terecht dat
kredietverlening aan het bedrijfsleven ook via niet fiscale maatregelen,
zoals borg- en garantiestellingen kan worden verbeterd.11

Een juiste constatering van de Commissie is dat ondernemers hun
inkomen beter op belastingprikkels kunnen aanpassen. Belastingen wer-
ken voor ondernemers daarom verstorender dan voor werknemers, het-
geen een lager tarief rechtvaardigt. Dit laatste is mede het geval omdat bij
het inkomen van ondernemers verschillende componenten moeten wor-
den onderscheiden:
1) een arbeidsbeloning voor de zelfstandige ondernemer;
2) een vergoeding voor het in de onderneming geïnvesteerde eigen ver-

mogen, waaronder een risicopremie voor het te dragen ondernemings-
risico;

3) een reservering ter financiering van de continuïteit en de groei van de
onderneming; en

4) een restpost, bestaande uit (over-)winst of verlies.

Het tarief mag echter niet zo laag zijn dat daarvan een te hoge aanzuigende
werking van het ondernemerschap uitgaat.

Tevens is in het rapport aangegeven dat bij een in 2005 verrichte
evaluatie van de ondernemersfaciliteiten is gebleken dat sommige niet
doelmatig zijn of dat de doelmatigheid daarvan niet kan worden aange-
toond.12 Dit betreft vooral de fiscale oudedagsreserve en de startersaftrek.
Verder ziet de Commissie geen overtuigende argumenten voor het hand-
haven van de zelfstandigenaftrek. Door de wisselende inzet en het niet
herijken van de faciliteit toen de specifieke reden voor een verruiming van
de zelfstandigenaftrek was vervallen, is de zelfstandigenaftrek momenteel
een ongerichte aftrekpost voor ondernemers, waarvan de hoogte onder de
huidige omstandigheden niet meer kan worden gerechtvaardigd. Boven-
dien grijpt de faciliteit vooral aan bij de keuze tussen werknemerschap en

10. Mirrlees Review, Reforming the tax system for the 21st century, Institute of Fiscal Studies,
London 2010 en het OESO-rapport Taxation of SMEs, OECD Tax Policy Study No. 18,
2009, waarnaar wordt verwezen in het interimrapport Commissie inkomstenbelas-
ting en toeslagen, Naar een activerender belastingstelsel, Den Haag: 2012, p. 92.

11. De brief van de regering over ontwikkelingen en voorgenomen acties ten aanzien van
bedrijfsfinanciering, Kamerstukken II 2011-2012, 32 637, nr. 1, p. 3 en 12.

12. P. Vroonhof en W. Verhoeven en M. Folkeringa, Ondernemen makkelijker en leuker?
Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere fiscale instrumenten gericht op on-
dernemerschap, Zoetermeer: EIM 2005, p. 1.
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ondernemerschap en bevordert deze de doorgroei van de ondernemers
niet. Nu de aftrek sinds 2012 een vast bedrag is, is vooral bij lage inkomens
een groot verschil in belastingdruk op het looninkomen van een werkne-
mer en het winstinkomen van een ondernemer ontstaan, hetgeen span-
ning oproept.

3.3. Voorstel Kabinet Rutte-II

Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat per
2015 alle ondernemersfaciliteiten, die worden verleend als ten minste
1225 uur voor de onderneming wordt gewerkt, moeten worden versoberd
of afgeschaft. Naast de al genoemde zelfstandigen- en startersaftrek,
betreft dit de aftrek van maximaal 4% voor de meewerkende echtgenoot
(meewerkaftrek) de dotatie aan een pensioenreserve (fiscale oudedags-
reserve), die momenteel 12% van de winst met een maximum van € 9.542
bedraagt13 en de vaste aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk van
momenteel € 12.310.14 Met name de oudedagsreserve kan worden afge-
schaft of worden ongevormd in een aftrek omdat het huidige systeem
ingewikkeld is en geen enkele pensioenzekerheid biedt omdat bij verlies
niets kan worden opgebouwd.

Tevens wordt voorgesteld om een winstbox in te voeren tegen een vast
tarief van ca. 28%.

4. Mogelijke vormgeving van een winstbox

4.1. Inleiding

Bij de vormgeving van een winstbox moet worden verdisconteerd dat de
winst moet worden gesplitst in kapitaalinkomen, arbeidsinkomen en
overwinst, de winst die overblijft na aftrek van een genormaliseerd
rendement op kapitaal en aftrek van een arbeidsloon. Belastingheffing
van winst uit onderneming tegen een speciaal tarief is mijns inziens
immers alleen verdedigbaar zolang de winst voor ondernemingsdoelein-
den wordt aangewend, bijv. voor toevoeging aan het kapitaal, investering
of reservering.

Hierbij moet worden aangetekend dat de invoering van een onderne-
mingswinstbelasting uiteindelijk de voorkeur verdient, zoals later nog
wordt verduidelijkt.

13. De faciliteit mag nooit hoger worden dan het ondernemingsvermogen.
14. Voor de ondernemer die in een van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen onder-

nemer was en bij wie in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek is toepast,
wordt de aftrek verhoogd met € 6.157.
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4.2. Winst die wordt belast onder winstbox

Zoals hiervoor al is aangegeven dient onder de winstbox slechts winst te
worden belast, die voor ondernemingsdoeleinden wordt aangewend. Aan-
gezien de ondernemer een deel van de winst voor privédoeleinden zal
gebruiken, dient daarom een splitsing te worden aangebracht tussen winst
die wel en winst die niet voor de onderneming wordt gebruikt. In de
literatuur is voor de winstsplitsing het fence en het source model aange-
dragen.15

Onder het fencemodel wordt de onttrokkenwinst belast tegen het tarief
van de inkomstenbelasting, terwijl de niet- onttrokkenwinst proportioneel
wordt belast. Nadeel van dit systeem is dat het tot oppotten van winst kan
leiden, hetgeen resulteert in belastinguitstel.

Onder het source model is daarom voorgesteld om de volledige winst in
arbeidsinkomen, kapitaalinkomen en overwinst te splitsen. Het arbeidsin-
komen wordt daarbij als loon belast, terwijl het restant wordt belast met
vennootschapsbelasting en een progressieve belasting over de aanmerke-
lijkbelangwinst. Dit laatste zou dan wel betekenen dat het huidige propor-
tionele tarief moet worden aangepast.

Het juiste splitsingsmodel moet in ieder geval oppotten van winst
voorkomen, via de aanname van de uitdeling van een fictief loon. Verder
moet bij onttrekking van winst worden bijgeheven opdat deze winst gelijk
wordt belast als inkomsten uit dienstbetrekking.

4.3. Voor- en nadelen van de winstbox

De belangrijkste voordelen van de winstbox zijn dat de verschillende
functies van de winst beter tot zijn recht komen en op juistere wijze
worden belast en dat een eerste stap wordt gezet in de richting van een
neutralere belastingheffing van ondernemingen. Een groot voordeel van de
winstbox is verder dat inzichtelijker wordt wat netto overblijft van de
winst. Onder de huidige veelvoud aan faciliteiten is dit niet altijd even
duidelijk omdat sommige faciliteiten niet in de commerciële jaarrekening
naar voren komen.

Een nadeel blijft echter dat een verandering van het belastingtarief bij
het winstregime voor IB-ondernemers tot een verandering van het regime
voor vennootschappen zal leiden. Verder worden de IB-ondernemer en de
dga’s nog steeds ongelijk behandeld omdat de grondslag verschillend blijft.

4.4. Stappenplan voor invoering van een winstbox

In 2012 is al een belangrijke stap gezet in de richting van de invoering van
een winstbox omdat de zelfstandigenaftrek niet langer winstafhankelijk is,

15. D.A. Albregtse en E.J. de Vries, ‘Naar een rechtsvormneutralere belastingheffing over
ondernemingswinsten: de winstbox’, WFR 2009/31.
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maar is vastgesteld op een vast bedrag. In combinatie met de winstvrij-
stelling van momenteel 14% zou dit de overgang naar een winstbox geen
grote stap meer maken. Voorwaarde is wel dat andere faciliteiten zoals de
FOR, meewerkaftrek- en stakingsaftrek daarin worden geïntegreerd. Bij-
komend voordeel is dat het fraudegevoelige en administratief bewerkelijke
urencriterium dan kan komen te vervallen. Zoals al aangegeven dient de
box wel alleen te worden toegepast op winst die voor ondernemingsdoel-
einden wordt gebruikt, terwijl bij alle onttrokken winst moet worden
bijgeheven zodat deze winst gelijk wordt behandeld als inkomsten uit
dienstbetrekking.

5. Aandachtspunten bij de invoering van een winstbox

5.1. Inleiding

Bij de invoering van een winstbox dient met name aandacht te worden
besteed aan de belastingplichtige binnen de winstbox, de behandeling van
verliesverrekening, de belangrijke aftrekposten als de hypotheekrenteaf-
trek en de heffing van sociale verzekeringspremies.

5.2. Het belastingsubject in de winstbox

In het huidige art. 4.3 Wet IB 2001 wordt de ondernemer gedefinieerd als:

“de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming
wordt gedreven en die rechtsreeks wordt verbonden voor de
verbintenissen van de onderneming.”

Er moet daarbij sprake zijn van een duurzame organisatie van arbeid en
kapitaal en deze moet voor rekening van een ondernemer worden ge-
dreven. Verder moet de ondernemer verbonden zijn voor de verbintenis-
sen van de onderneming, zodat de commanditaire vennoot, die kan
worden vergeleken met een geldschieter, het ondernemerschap wordt
onthouden.

Deze definitie sluit aan bij de in mijn proefschrift opgestelde definitie
van het begrip objectieve onderneming luidende:16

“Het op zelfstandige een duurzame wijze verrichten van bedrijfs-
activiteiten welke zijn gericht op een risicodragende deelname
aan het economisch verkeer.”

Een eerste vraag die opkomt, is of voor de toepassing van de winstbox bij
de ondernemer (subject) of de winst (object) moet worden aangesloten.

16. R.H.M.J. Offermanns, Het Ondernemingsbegrip in Europees perspectief, Tilburg:
Katholieke Universiteit Brabant, 1997.
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Gezien de huidige systematiek van de inkomstenbelasting lijkt aansluiting
bij het subject het gemakkelijkst te realiseren. Momenteel bevat de
belasting al verschillende boxen die een verschillend object belasten. De
gemene deler is dat de inkomsten worden toegerekend aan een natuurlijk
persoon (subject). Als wordt aangesloten bij het object moet voor de
verschillende boxen weer worden gedefinieerd aan wie de inkomsten
moeten worden toegerekend.

Bovendien moeten bij aansluiting bij het object (winst) ook enige
drempels worden opgeworpen opdat alleen een echte ondernemer van
de winstbox profiteert, hetgeen betekent dat de hierboven beschreven
voorwaarden om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt,
moeten worden gehandhaafd. Medegerechtigden tot de winst, die niet
verbonden zijn voor de verbintenissen van de onderneming, zouden dan
ook niet het lagere tarief van de winstbox moeten kunnen genieten.

Voor de genieters van resultaat uit overige werkzaamheden betekent
het dat alleen die personen die dicht tegen het ondernemerschap aanzit-
ten, onder de winstbox moeten vallen. Verder kan dit ook gelden voor de
personen die vermogensbestanddelen aan de onderneming ter beschik-
king stellen. Aangezien de onderneming de daarvoor gemaakte kosten
aftrekt tegen het tarief van de winstbox, is het fair om de ter beschik-
kingsteller ook slechts tegen dat tarief te belasten.

5.3. Verliesverrekening

Onder de huidige inkomstenbelasting is behoudens kleine uitzonderingen
verliesverrekening alleen binnen dezelfde box mogelijk. Indien de parttime
ondernemer, die daarnaast nog arbeidsinkomsten heeft, ook onder de
winstbox wordt gerangschikt, zal hierop een inbreuk moeten worden
gemaakt. Indien zijn arbeidsinkomsten niet worden verminderd met het
ondernemersverlies, wordt deze parttime ondernemer immers over meer
belast dan zijn daadwerkelijke inkomen, hetgeen in strijd is met het
draagkrachtbeginsel.

Een verliesverrekeningsmogelijkheid tussen box 1 en een winstbox lijkt
te meer gerechtvaardigd omdat bij de winst uit onderneming ook een
beloning voor het verrichten van arbeid moet worden onderkend, welke in
box 1 kan worden belast.

5.4. Belastingheffing van onttrekkingen en toerekening van een
arbeidsinkomstendeel

Zoals eerder aangegeven moet bij winst uit onderneming bij toepassing
van het source model ook een arbeidscomponent worden onderscheiden.
Een strikte voorwaarde voor de toepassing is dit niet, maar uit economisch
oogpunt is het echter onwenselijk dat ondernemers louter met het oog-
merk van belastingbesparing winst oppotten en blijvend van een lager
tarief kunnen profiteren.
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Voor de hoogte van de arbeidscomponent zou kunnen worden aange-
sloten bij de fictiefloonregeling.17 Hierdoor wordt ook op dit punt meer
gelijkheid bewerkstelligd. Om deze gelijkheid met werknemers te bewerk-
stelligen moet deze component tegen het progressieve tarief worden
belast.

Ook voor onttrekkingen aan de ondernemingswinst is een aanvullende
heffing gerechtvaardigd. Aangezien dit winstdeel niet meer voor investe-
ringsdoeleinden wordt gebruikt, valt niet te rechtvaardigen dat de belas-
tingheffing beperkt blijft tot het tarief van de winstbox. Als deze
progressieve heffing over onttrokken winst in combinatie met een winst-
box wordt ingevoerd is eigenlijk al sprake van een soort ondernemings-
winstbelasting.

5.5. Hypotheekrenteaftrek

Een belangrijk knelpunt bij de invoering van een winstbox vormt de
hypotheekrenteaftrek. In tegenstelling tot andere Europese landen staat
Nederland een volledige aftrek van de hypotheekrente toe. Wel zal de
aftrek vanaf 2014 misschien niet meer plaatsvinden tegen het toptarief van
52%. De bedoeling is om dit percentage jaarlijks met 0,5% te verlagen totdat
een percentage van 38% is bereikt. De volledige aftrek heeft ertoe geleid dat
een fors bedrag aan hypotheekschulden is opgebouwd, waarbij de hypo-
theekschuld momenteel vaak hoger is dan de waarde van het huis. In tijden
van economische crisis is het echter niet opportuun om de aftrek fors te
verlagen, omdat dan te veel mensen in de problemen komen.

Bij de invoering van een winstbox lijken effecten echter onvermijdelijk.
Immers, bij aftrek in de winstbox wordt het fiscale voordeel veel lager
omdat nu tegen een hoger progressief tarief kan worden afgetrokken.

Een oplossing kan daarom worden gevonden door de toepassing van
het source model. Immers, indien een deel als arbeidsinkomen wordt
afgesplitst, kan de hypotheekrente daarvan worden afgetrokken.

In dat geval kan echter nog steeds een nadeel ten opzichte van het huidige
system ontstaan. De huidige winst wordt immers volledig onder box 1
belast, terwijl onder het source model slechts een fictief arbeidsinkomen
onder box 1 wordt belast. Bij een hoog winstniveau zou het bedrag van het
kleiner voordeel van de hypotheekrenteaftrek daarom groter kunnen zijn
dan de belastingbesparing die resulteert uit de lagere belasting van het
winstdeel dat in de onderneming blijft.

In een verliessituatie zijn de gevolgen als volgt. In box I bestaat dan
naast het eigenwoningforfait geen inkomen omdat geen fictief arbeidsin-
komen kan worden afgesplitst en er ontstaat een verlies door de hypo-
theekrenteaftrek. Het totale box 1 verlies wordt echter geringer omdat het

17. Deze regeling is momenteel opgenomen in 12a Wet LB en het fictief loon bedraagt
momenteel € 43.000.
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ondernemingsverlies nu onder de winstbox valt en later onder die box
moet worden verrekend. In de toekomst wordt de te betalen belasting
onder box 1 daardoor hoger.

5.6. Premieheffing volksverzekeringen

Indien binnen de winstbox een fictief arbeidsinkomen wordt onderkend,
zouden op het punt van de premieheffing volksverzekeringen geen al te
grote effecten meer moeten ontstaan omdat het fictieve arbeidsinkomen
onder box 1 wordt belast. Momenteel is de ondernemer premies verschul-
digd over de belastbare winst. De premies worden echter slechts geheven
over de eerste twee schijven van de inkomstenbelasting. De maximum
premiegrondslag voor 2013 bedraagt daardoor momenteel € 33.363. Indien
het fictieve arbeidsinkomen onder het gehanteerde source model maxi-
maal wordt gesteld op het bedrag van het fictief loon ad € 43.000 ontstaan
hier geen effecten. De maximum premiegrondslag blijft in dat geval
immers nog steeds € 33.363.

Dit is echter anders bij een verlieslijdende ondernemer die daarnaast
nog andere inkomsten heeft die progressief worden belast. In dat geval is
de grondslag voor de premieheffing hoger omdat het ondernemingsverlies
zich in de winstbox bevindt en niet meer in mindering komt op de overige
box 1 inkomsten.

Met mogelijke budgettaire en inkomenseffecten kan echter rekening
worden gehouden bij de vaststelling van het tarief van de winstbox.

6. Effecten van de invoering van een winstbox

De effecten van de invoering van een winstbox tegen een tarief van 28,5%
zijn als volgt.

Stel een IB-ondernemer heeft na aftrek van de ondernemersfaciliteiten
nog een winst van € 150.000. De ondernemer heeft dan nog recht op 14%
winstvrijstelling. Gezien de omvang van de winst valt de ondernemer
momenteel in het toptarief van 52%. Het effectieve tarief bedraagt dan
52% x (1-0,14%) = 44,72%. Verder is voor het rekenmodel aangenomen dat
het tarief van de winstbox 28,5% bedraagt.

Indien de onderneming in de vorm van een BV zou zijn gedreven is 20%
vennootschapsbelasting verschuldigd. Over de resterende € 120.000 is bij
uitdeling nog 25% inkomstenbelasting verschuldigd. De verschuldigde
belasting bedraagt € 30.000. De totale belasting wordt daardoor
€ 60.000. Dit resulteert in een belastingdruk van 40%. Het verschil met
de IB-ondernemer bedraagt dan bijna 5% punten.

Onder de winstbox wordt de uitkomst bij een tarief van 28,5% als volgt.
Van de winst moet eerst een arbeidscomponent worden afgetrokken.
Daarvoor zou kunnen worden aangesloten bij het fictief loon van art. 12a
Wet LB dat momenteel € 43.000 bedraagt. Onder de huidige IB-tabel is
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daarover € 17.076 belasting verschuldigd. Dit is een belastingdruk van ca.
39,7%.

Over de resterende € 107.000 is 28,5% verschuldigd. De verschuldigde
belasting bedraagt dan € 30.495. De totale belasting bedraagt dan € 17.076 +
€ 30.496 = € 47.572. Dit resulteert in een belastingdruk van ca. 31,7%.

Indien de onderneming na aftrek van de ondernemersfaciliteiten nog
een winst maakt van € 250.000 is de uitkomst als volgt: Gezien de omvang
van de winst valt de ondernemer momenteel in het toptarief van 52%. Het
effectieve tarief bedraagt dan opnieuw 52% x (1-0,14%) = 44,72%.

Indien de onderneming in de vorm van een BV zou zijn gedreven is 25%
vennootschapsbelasting verschuldigd, zijnde € 62.500. Over de resterende
€ 187.500 is bij uitdeling nog 25% inkomstenbelasting verschuldigd. De
verschuldigde belasting bedraagt € 46.875. De totale belasting wordt
daardoor (€ 62,500 + € 46.875) = € 109.375. Dit resulteert in een totale
belastingdruk van 43,75%.

Onder de winstbox wordt de uitkomst bij een tarief van 28,5% als volgt.
Van de winst moet eerst een arbeidscomponent worden afgetrokken.
Daarvoor zou kunnen worden aangesloten bij het fictief loon van art. 12a
Wet LB dat momenteel € 43.000 bedraagt. Onder de huidige IB-tabel is
daarover € 17.076 belasting verschuldigd. Dit is een belastingdruk van ca.
39,7%.

Over de resterende € 207.000 is 28,5% verschuldigd. De verschuldigde
belasting hierover bedraagt € 58.995. De totale belasting bedraagt dan
€ 17.076 + € 58.995 = € 76.071. Dit resulteert in een totale belastingdruk van
ca. 30,4%.

Uit genoemde rekenvoorbeelden volgt dat bij hantering van het voor-
gestelde percentage van 28,5 nog steeds grote verschillen in de belasting-
druk blijven. Wel worden de verschillen bij latere winstonttrekking nog
verkleind. In dat geval moet worden bijgeheven omdat deze winst naar
mijn mening niet gunstiger moet worden behandeld dan inkomsten uit
dienstbetrekking.

Omdat meer gelijkheid dan eerst op termijn wordt gerealiseerd, door de
latere bijheffing, zou kunnen worden overwogen om een basisvrijstelling
in te voeren voor ondernemers met geringe winst en om een hoger tarief in
de winstbox toe te passen zodat het verschil in belastingdruk tussen de IB-
ondernemer en de dga kleiner wordt. Echter een te hoog tarief in de
winstbox acht ik niet wenselijk omdat daarmee onvoldoende recht wordt
gedaan aan de bijzondere functie van ondernemingswinst die voor onder-
nemingsdoeleinden wordt gebruikt.

7. Ondernemingswinstbelasting.

Om volledige neutraliteit tussen ondernemersvormen te bewerkstellingen
zou de winstbox daarom de opmaat moeten vormen voor de invoering van
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een ondernemerswinstbelasting.18 Daaronder zou alle ondernemingswinst
ongeacht de rechtsvorm tegen een gelijk tarief moeten worden belast,
waarbij wordt bijgeheven bij uitdeling of onttrekking van winst. Indien het
hiervoor beschreven winstbox model wordt ingevoerd, lijkt deze stap niet
meer zo ingrijpend. Allereerst worden de ingewikkelde ondernemersfaci-
liteiten geheel of grotendeels afgeschaft. Daarnaast dient bij een recht-
vaardige winstbox ook te worden bijgeheven over winst die aan de
onderneming wordt onttrokken.

8. Conclusie

In de inleiding is aangegeven dat het hoog tijd wordt voor een neutrale
belastingheffing van ondernemersactiviteiten, waarbij rekening wordt ge-
houden met de bijzondere positie van de IB-ondernemer. De invoering van
een winstbox kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren mits een
verlaagd tarief alleen wordt toegepast op winst die voor ondernemings-
doeleinden wordt gebruikt en wordt bijgeheven bij onttrekking. Verder
resulteert de winstbox in een eenvoudiger systeem dat bovendien minder
fraudegevoelig is. Ze leidt bovendien tot minder administratieve kosten en
bevat meer prikkels om te streven naar het vergroten van de winst.

Voor de belastingdienst zullen bij de invoering misschien enige kosten
ontstaan omdat belastingprogramma’s moeten worden aangepast, daar
staat echter tegenover dat zich minder disputen over de toepassing van
faciliteiten zullen voordoen, waardoor deze kosten grotendeels weer
worden terugverdiend. Nadat deze eerste stap is gezet kan de politiek en
het bedrijfsleven vervolgens hopelijk ervan worden overtuigd dat uitein-
delijk de ondernemerswinstbelasting met bijheffing bij uitdeling of ont-
trekking de voorkeur verdient omdat alleen op deze wijze het systeem
geheel rechtsvormneutraal kan worden gemaakt.

Voor Arie zit het ‘ondernemerschap’ aan de UvT er nu op, maar ik ben
ervan overtuigd dat in de toekomst nog vele nuttige suggesties uit zijn pen
zullen vloeien.

18. Voor de invoering daarvan is dan ook al veelvuldig gepleit, onder andere door
S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting: een zoektocht naar een rechtsvorm-
neutrale wijze van winstbelasting, Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers,
2008. P.H.J. Essers, ‘De ondernemingsfaciliteiten kunnen het beste worden vervangen
door een ondernemingswinstbelasting’, WFR 2009/603, A.C. Rijkers/A.O. Lubbers,
‘Ondernemingswinstbelasting?’, WFR 2002/611 en Y.N. Koudijs, Ondernemingswinst-
belasting : een rechtsvormneutrale belastingheffing naar de winst uit onderneming,
Universiteit van Amsterdam, 1993.
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MR. DR. R. RUSSO1

Commerciële jaarrekening
en fiscale jaarrekening: altijd
apart of (soms) samen?

1. Inleiding

Toen mij werd gevraagd iets te schrijven voor de bundel voor Arie Rijkers,
gingen mijn gedachten meteen naar economisering van de fiscaliteit. Dat
onderwerp gaat Arie aan het hart, dus dat moet het worden. Binnen dat
nogal brede kader is mijn keuze gevallen op de betekenis van de commer-
ciële winstberekening voor de fiscale theorie en praktijk. Weer daarbinnen
zal ik in het onderstaande eerst het algemene kader voor dit onderwerp
bespreken en dan vervolgens enkele grote belastingsoorten apart bezien.
Bij de commerciële winstberekening beperk ik mij tot de standaarden van
IAS/IFRS.

2. Algemeen kader

2.1. Link commercieel fiscaal

In Nederland geldt als hoofdregel dat geen formele link bestaat tussen de
commerciële en fiscale winstberekening. In materiële zin is wel een relatie
aangegeven door de Hoge Raad in het welbekende arrest HR 8 mei 1957,
BNB 1957/208: wat bedrijfseconomisch aanvaardbaar is, valt in principe
binnen de bandbreedte van goed koopmansgebruik, tenzij de (geest van
de) wet zich daartegen verzet. Ik heb eerder betoogd dat ‘bedrijfsecono-
misch aanvaardbaar’ in het huidige tijdsgewricht waarschijnlijk zou moe-
ten worden vertaald met ‘geaccepteerd volgens accountantsstandaarden’.2

Die standaarden waren er namelijk nog niet of in veel mindere mate ten
tijde van het wijzen van BNB 1957/208. Naar mijn mening dient de Hoge
Raad in voorkomende gevallen expliciet te motiveren waarom een com-
mercieel correcte wijze van winstberekening (waaronder ik dan hier
versta: in overeenstemming met accountantsstandaarden) fiscaal niet
aanvaardbaar is.

1. Als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University.
2. Zie R. Russo, ‘De betekenis van het eenvoudselement in goed koopmansgebruik’, WFR

2011/616.
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2.2. Verschil in doelstelling

Er bestaat een belangrijk verschil in doelstelling tussen commerciële en
fiscale winst. De eerstgenoemde is gericht op het verschaffen van een
betrouwbaar beeld van winst en vermogen,3 de tweede is slechts bedoeld
om de fiscale verplichting vast te stellen. Een praktisch groot verschil dat
hieruit voortvloeit is dat de fiscale jaarrekening geen wettelijke voor-
schriften heeft inzake presentatie en toelichting, waar die commercieel
wel bestaan en ook van groot belang zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de
voorzieningen. Als er een mogelijke uitstroom van middelen is, maar de
kans daarop is minder dan 50% (en meer dan 10%), wordt commercieel
geen voorziening opgenomen.4 Wel wordt een en ander gemeld in de
toelichting. Als fiscaal geen voorziening wordt opgenomen, is daarmee de
kous af: een gereguleerde toelichting op de fiscale jaarrekening bestaat
niet.

Een ander belangrijk verschil is de visie van het bestuur van de
onderneming op de winst. In het algemeen is het bestuur gericht op het
realiseren van een zo hoog mogelijke commerciële winst. Omdat de fiscale
winst direct leidt tot een commerciële kostenpost (te betalen belasting), zal
het bestuur deze om die reden zo laag mogelijk willen zien.

Op deze algemene visies zijn natuurlijk allerlei nuances mogelijk. Wordt
bij de commerciële winst een korte of lange termijn visie geadopteerd? Is
de beloning van het bestuur afhankelijk van de winst en zo ja hoe?

Hoeveel risico is het bestuur bereid te nemen bij het zo laag mogelijk
houden van de belastingkosten en hoeveel kosten zijn zij bereid te maken?
Hier ligt ook een link met de commerciële winst. Indien de te betalen
belasting (een kostenpost voor de commerciële winst) met veel risico’s is
omgeven (bijvoorbeeld omdat de randen van hetgeen toelaatbaar is wordt
opgezocht), kan dit ook in de commerciële jaarrekening tot uitdrukking
komen (voorziening voor fiscale risico´s).5

2.3. Risicomanagement

In dit verband is van belang hoe het bestuur van een onderneming de
risico’s in die onderneming tracht te beheersen. Daarvoor wordt veelal een
model geïmplementeerd voor risicomanagement, vaak gebaseerd op
COSO.6 Met een dergelijk model worden mogelijke risicogebieden in kaart

3. Art. 2:362, lid 1 BW.
4. IAS 37 Zie bijvoorbeeld J. Klaassen, M.N. Hoogendoorn en R.G.A. Vergoossen, Externe

verslaggeving, Groningen/Houten: Wolters Noordhoff 2009, Hoofdstuk 10.
5. Zie voor meer informatie E.D.M. Gerrits, R. Hein, G.W.J.M. Kampschoer, Belastingen in

de jaarrekening, Den Haag: SDU 2011, paragraaf 5.2.8.
6. COSO staat voor Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commis-

sion. Deze heeft een model voor een internal control framework ontwikkeld dat
veel wordt gebruikt en waaraan ook in de NCGC wordt gerefereerd, zie
http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf
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gebracht en met procedures wordt getracht die risico’s te beheersen. Die
procedures moeten worden bedacht, geïmplementeerd en vervolgens
moet ook worden gecontroleerd of iedereen zich er aan houdt (en of ze
nog steeds het risico waarop ze zien beheersen).

Daarbij is van groot belang welk beleid het bestuur van de onderneming
er op na houdt: de input in het model (de risk appetite). Kort gezegd: als het
bestuur bereid is veel risico te nemen, heeft dit zijn weerslag op de
uitkomsten van het model. Die zullen dan ook in voorkomende gevallen
een grotere variabiliteit vertonen. Het bestuur dient ondermeer beleid te
hebben op het gebied van tax planning en de raad van commissarissen
dient hierop toezicht uit te oefenen.7

Het hebben van een risicomanagementmodel is in de Nederlandse
Corporate Governance Code (NCGC) voorgeschreven8 en aangezien deze
code is aangewezen in art. 2:391 BW, zijn ondernemingen gehouden zich
hieraan te houden (of aan te geven waarom zij het niet doen; pas toe of leg
uit principe9).

2.4. Rol controlerend accountant

Voor grote en middelgrote ondernemingen dient de commerciële jaar-
rekening te worden voorzien van een verklaring van een controlerend
accountant (art. 393, boek II BW). Deze controleert onder meer of de
jaarrekening inderdaad een getrouw beeld verschaft. Ongenuanceerd ge-
steld geldt dan: als de controlerend accountant kan vertrouwen op het
risicomanagementsysteem van de onderneming zelf (dat moet hij dan wel
vaststellen), kan zijn controle zich beperken tot een controle van dat
systeem.

2.5. Rol belastingdienst

De belastingdienst dient de fiscale jaarrekening te controleren. Zoals in het
voorgaande opgemerkt, bestaat geen formele link met de commerciële
jaarrekening en kan hij die in principe dus links laten liggen. Ik denk echter
dat in de praktijk de commerciële jaarrekening voor de fiscaliteit (be-
lastingdienst en fiscale dienstverleners) steeds belangrijker wordt. Dat
heeft een aantal oorzaken:

– De basisgegevens voor beide jaarrekeningen zijn in principe de-
zelfde: hoeveel loon is betaald, wat is verkocht etc.;

– De belastinglast in de commerciële jaarrekening zou te herleiden
moeten zijn tot het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelas-
ting;

7. Zie III 5.4. NCGC.
8. Zie II 1.4 NCGC.
9. Zie preambule, punt 4 NGCG.
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– De verwerking van voorzieningen voor onzekere belastingposities
in de commerciële jaarrekening zou richting kunnen geven aan het
onderzoek door de belastingdienst. Hierbij geldt dat het fair play
beginsel zoals geformuleerd in HR 23 september 2009, BNB 2006/21
in acht moet worden genomen. Dit houdt in dat de belastingdienst
niet zomaar het interne controledossier van de controlerend ac-
countant op dit punt kan opvragen, met name niet voor zover dit
advisering aan de belastingplichtige bevat. Op dit punt is door de
NBA een Praktijkhandleiding (nr. 1113) uitgegeven met medewer-
king van de belastingdienst die een praktische werkwijze op dit
punt beschrijft.10

– Zaken die in de commerciële jaarrekening voldoende zijn bezien,
hetzij door het interne risicobeheersingssysteem, hetzij door de
controlerend accountant of beide, kunnen door de Belastingdienst
in mindere mate worden gecontroleerd. Daarbij geldt wel als
belangrijk punt dat een controlerend accountant het concept van
materialiteit hanteert: als een fout in de jaarrekening niet tot een
andere afweging zou leiden door een gebruiker van een jaarreke-
ning, hoeft hij deze niet te herstellen. De belastingdienst kent een
dergelijk concept niet en wenst in principe correctie van alle fiscale
fouten.

– Indien voor het beheersen van de fiscale risico’s als onderdeel van
het algemene risicobeheerssysteem een apart model is geïmple-
menteerd (een Tax Control Framework), kan de belastingdienst na
toetsing van dit systeem zijn toezicht hierop afstemmen. Dit geldt
voor alle belastingmiddelen: naast vennootschapsbelasting als grote
categorieën ook de omzetbelasting, loonbelasting, douaneregelin-
gen etc.

De commerciële jaarrekening en datgene waarop deze is gebaseerd,
kunnen dus invloed hebben op de toezichtstrategie/controlestrategie van
de belastingdienst.11 Allerlei inzichten (waarvan een niet onbelangrijke is
dat de belastingdienst naar verwachting niet meer middelen krijgt en op
niet al te lange termijn gezien de gemiddelde leeftijd van belastingambte-
naren te maken zal krijgen met een grote uitstroom van personeel12 )
hebben er toe geleid dat horizontaal toezicht13 de toezichtstrategie van

10. Zie www.nba.nl/Vaktechniek/Tools/Praktijkhandleidingen
11. Zie bijvoorbeeld

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/anders_
denken_anders_ doen_dv4001z3pl.pdf

12. Op het congres in Wenen van 20 en 21 september 2012 (Tax Governance, The future
role of tax administrations in a networking society) kwam dit als een feit aan de orde
dat blijkbaar internationaal geldt.

13. Zie ook
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/horizontaal_
toezicht_samenwerken_vertrouwen_dv4031z1ed.pdf
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de belastingdienst is geworden. Kernpunten daarvan zijn dat de belasting-
dienst op een meer gelijkwaardige voet met belastingplichtigen wil
omgaan, meer in het heden en met meer overleg en melding van gegevens
over en weer. Tevens houdt horizontaal toezicht in dat het toezicht wordt
afgestemd op de mate waarin de belastingplichtige de belastingverplich-
ting beheerst. Dit kan ongeveer worden vertaald met: in hoeverre het Tax
Control Framework op orde is.

Eigenlijk komen in horizontaal toezicht alle in het bovenstaande be-
handelde elementen terug. De belastingdienst wil graag steunen op het-
geen in de onderneming en bij externe partijen reeds aanwezig is (het
risicomanagementsysteem en het werk van de controlerend accountant).
Dat werk moet dan wel betrouwbaar zijn en de input in het systeem door
het bestuur (tone at the top) aanvaardbaar.

Het algemene kader van de betekenis van de (totstandkoming van de)
commerciële jaarrekening voor de fiscaliteit is hiermee in grote lijnen
beschreven. In het onderstaande ga ik voor een aantal belastingmiddelen
specifieker in op die betekenis.

3. Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is traditioneel het eerste waaraan wordt ge-
dacht in het kader van de commerciële jaarrekening. Dit heeft ongetwijfeld
te maken met het feit dat beide over winst gaan. Daarnaast heeft de
verwerking van winstbelastingen als enige een formele plaats in de IFRS
gekregen. In IAS 12 wordt de verwerking van belastingen naar de winst
behandeld, voor andere belastingmiddelen ontbreekt een aparte voor-
waarde en moet men zich behelpen met IAS 37.

Inhoudelijk vertoont een aantal leerstukken (of balansposten) veel ge-
lijkenis. Zo is de commerciële behandeling van bedrijfsmiddelen (groten-
deels IAS 16), voorraden (IAS 2) en voorzieningen (IAS 37) vergelijkbaar met
de fiscale. Ook voor gezamenlijke waardering heeft de Hoge Raad zoals blijkt
uit het cacaobonenarrest14 goed gekeken naar het commerciële (IAS 39).

Er zijn punten waar altijd verschil zal blijven. De commerciële behan-
deling van dochtermaatschappijen is daarentegen door de fiscale faciliteit
van de deelnemingsvrijstelling fiscaal nauwelijks bruikbaar. Op andere
punten brengt het onder 2.2 beschreven verschil in doelstelling met zich
dat de commerciële standaard minder bruikbaar is. Dit is bijvoorbeeld bij
onder handen werken het geval: fiscaal is de percentage of completion
methode voorgeschreven in art 3.29b Wet IB 2001 juncto art. 8 Wet VPB
1969. Commercieel geldt die methode (IAS 11) slechts onder strikte
voorwaarden. Vanuit de doelstelling van die bepaling is dat begrijpelijk:
het resultaat mag commercieel niet te gunstig worden voorgesteld, een
overweging die fiscaal ontbreekt.

14. HR 10 april 2009, BNB 2009/271.
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Naast de opbouw van de balansposten kan ook de toelichting fiscaal van
belang zijn, alsmede de risicoparagraaf in de jaarrekening.15 Vaak is er ook
een aparte paragraaf voor fiscale risico’s (waar dan als grote risicopunten
meestal transfer pricing, vaste inrichting en fusies worden genoemd).

De post belastingen naar de winst in de jaarrekening is vaak moeilijk te
herleiden naar de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting
omdat (bij een internationaal opererend concern) in de geconsolideerde
stukken ook de buitenlandse heffingen zijn opgenomen zonder uitsplitsing
per land. Daarnaast is ook niet altijd duidelijk welke kosten precies (voor
Nederland) over het vermogen zijn geboekt in plaats van over de verlies-
en winstrekening. Op dit punt biedt de commerciële jaarrekening dus niet
altijd makkelijk aanknopingspunten voor de Nederlandse vennootschaps-
belastingschuld.

4. Omzetbelasting

De omzetbelasting komt bij een onderneming die uitsluitend voor de
omzetbelasting belaste prestaties verricht, niet prominent naar voren in
de jaarrekening. Deze belasting loopt wel door de jaarrekening (als nog te
betalen of nog te vorderen post), maar heeft in principe geen invloed op
het resultaat. Bij voor de omzetbelasting vrijgestelde ondernemers is ter
zake van die belasting sprake van een kostenpost die als zodanig zal en
moet worden verwerkt.

Problemen kunnen bijvoorbeeld optreden bij transacties met het bui-
tenland, waarbij heffing onder voorwaarden wordt verlegd. Bij het niet of
niet volledig voldoen aan de voorwaarden kan achteraf alsnog sprake zijn
van verschuldigdheid die dan niet altijd meer verhaalbaar is op de afnemer.
Dit kan aanleiding geven tot kosten of verwachte kosten (vorming van een
voorziening).

Een andere mogelijkheid waarbij omzetbelasting op de commerciële
balans verschijnt, kan zich voordoen bij dubieuze debiteuren. Als een
debiteur niet (meteen) betaalt, kan een voorziening worden gevormd.
Die voorziening ziet op het gehele bedrag inclusief de omzetbelasting.
Als de afnemer echter ook definitief niet betaalt, kan de omzetbelasting
meestal worden teruggevraagd. Voor die terug te vragen omzetbelasting
moet eigenlijk een vordering worden opgenomen (of hij moet als compo-
nent worden meegenomen bij de berekening van de dubieuze debiteu-
ren).16

De omzetbelasting is zeer verweven met de financiële administratie van
een onderneming en bij grote ondernemingen vaak een zeer massaal
proces. Automatisering speelt daarbij een grote rol. Of deze automatisering
bij bijvoorbeeld de facturering onder alle omstandigheden tot de juiste

15. Zie art. 2:391, lid 2 BW.
16. Dit voorbeeld kwam aan de orde bij het gastcollege in het voorjaar van 2013 van

Edwin van Loon in het kader van het vak Tax Assurance 2 aan Tilburg University.
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verschuldigde omzetbelasting leidt, is als het goed is het onderwerp van
(een deel van) het Tax Control Framework.17 Zowel de controlerend ac-
countant als de belastingdienst hebben baat bij de kwaliteit van dat Tax
Control Framework bij de beoordeling van de juistheid van de omzetbelas-
ting in respectievelijk commerciële jaarrekening en aangiften omzetbelas-
ting.

5. Loonheffingen

Voor loonheffingen geldt dat zij voor de onderneming behoren tot de
loonkosten. Formeel draagt de onderneming de loonheffing af voor de
werknemer, maar zij blijft wel aansprakelijk voor de juiste aangifte en
afdracht. Ook hier geldt dat de heffing moet zijn verweven met de
financiële administratie van de onderneming en de procedures van de
personeelsafdeling. Deze procedures zullen wederom zijn opgenomen in
het Tax Control Framework en de werking van dit Tax Control Framework zal
grotendeels de mate van toezicht van de belastingdienst bepalen.18 In de
commerciële jaarrekening verschijnen de loonheffingen als kostenpost. Als
zaken ten onrechte niet zijn verloond (kostenvergoedingen, buitenlandse
werknemers, ontslagvergoedingen etc.), kan dit leiden tot (verwachte)
naheffingen die eventueel tot het opnemen van een voorziening in de
commerciële jaarrekening kunnen leiden. Bij de het bepalen van de hoogte
van de voorziening dient uiteraard de mate van verhaalbaarheid te worden
meegewogen.

6. Samenvatting en conclusie

De commerciële jaarrekening kan op vele punten voor de fiscaliteit
interessant zijn. De overeenkomsten tussen fiscale en commerciële winst-
berekening die op bepaalde punten zeker aanwezig zijn, kunnen ertoe
leiden dat de commerciële verwerking fiscaal kan worden gevolgd. Dat
geldt zeker indien de interne beheersing van de onderneming voor de
belastingdienst voldoende betrouwbaar is.

Daarnaast biedt de commerciële jaarrekening in bijvoorbeeld voorzie-
ningen en toelichtingen veel informatie die fiscaal bruikbaar is. Zowel de
belastingdienst als de belastingadviseurs dienen zich hiervan bewust te
zijn en er gebruik van te maken, met inachtneming van de bestaande
(wettelijke) beperkingen. De bruikbaarheid van de elementen in verband
met de totstandkoming van de commerciële jaarrekening is fiscaal terug te
vinden in horizontaal toezicht, omdat deze wijze van toezicht voor een
groot deel afhangt van het niveau van de interne beheersmaatregelen.

17. Zie D. Duijts en M.C. de Putter, ‘In control voor de BTW als gestuurd proces’,
WFR 2010/ 1637.

18. E.P.J. Dankaart en L.M. Geerse, ‘Het Loonheffingen Control Framework’, WFR 2010/476.
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PROF. DR. L.G.M. STEVENS1

Pleidooi voor een beter
belastingstelsel2

1. Inleiding

Toen Jan van Dijck op 15 juni 2009 werd onderscheiden met de prof. Mr. H.
J. Hofstra-penning, behoorde Arie Rijkers tot de sprekers die in het
voorafgaande symposium de wetenschappelijke verdiensten van Jan van
Dijck in de schijnwerpers zetten.3 Zij behandelden met name de facetten
van zijn oeuvre die voor hen als inspiratiebron hebben gediend. Arie
Rijkers heeft er bij die gelegenheid op gewezen dat de originaliteit en
eigenzinnigheid die Van Dijck in zijn gehele universitaire loopbaan aan de
dag heeft gelegd, de basis is geworden van de Tilburgse onderwijs- en
wetenschapstraditie. Hij wenste deze graag voort te zetten door te pleiten
voor een breed georiënteerde belastingwetenschap, die het aandurft de
gevolgen van juridische concepten door middel van economisch veldwerk,
dataverzameling, data-analyse, waarschijnlijkheidsberekeningen, inter-
views, modellenbouw en dergelijke te voorzien van een economische
lading en waardering. Deze wetenschapsopvatting heeft Arie daadwerke-
lijk en met overtuigingskracht uitgedragen. Dat heeft ertoe geleid dat hij
zich in 2012 mede heeft ingespannen om te komen tot het Scientific
Institute for Research in Economics of Taxation, dat beoogt het fiscaal-
economisch onderzoek in Nederland te versterken.

Deze ambitie heeft onze collegiale en amicale band versterkt, omdat wij
het besef delen dat de belastingwetenschap verder moet reiken dan
positiefrechtelijke analyses en beschouwingen. De fiscale wetenschap
moet zich ook bezig houden met de fiscale beleidsvraagstukken, waarmee
de samenleving worstelt. Arie staat bekend als een wetenschapper met
brede onderzoeksbelangstelling, evenals het Fiscaal Instituut Tilburg de
reputatie heeft een generalistische onderzoeksinstituut te zijn. De sterke
wisselwerking tussen de professionele praktijk en de wetenschappelijke
theorie komt de vitaliteit en de dynamiek van het wetenschappelijk
onderzoek ten goede. Degene die een beschouwing wil geven over de
noodzaak tot herziening van het Nederlandse belastingstelsel, zal daarom

1. Emeritus hoogleraar fiscale economie Erasmus Universiteit Rotterdam en kroonlid
van de SER

2. Compilatie van reeds eerder bepleite aanvullingen, aangevuld met aan de actualiteit
aangepaste suggesties.

3. Een verslag is opgenomen in WFR 2009/6819, p. 851.
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onontkoombaar kennis moeten nemen van ‘Tilburgse’ voorstellen op dat
terrein. Dat kan variëren van de belastingheffing ongeacht de rechtsvorm,
de vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting als betere alternatie-
ven voor de huidige vermogensrendementsheffing tot de discutabele
inzetbaarheid van de belastingheffing als instrument van overheidsbeleid.

2. Verbetering van fiscale wetgevingskwaliteit

De problemen waar de belastingheffing heden ten dage mee worstelt is de
steeds grotere regeldruk door de overmaat aan topdown-regulering van de
maatschappij, ook op fiscaal terrein, zonder dat deze intensieve regel-
productie een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het belasting-
stelsel. De complexiteit van de samenleving en de dynamiek in de
maatschappelijke ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de kwa-
liteit van wetgeving. Naar de overheersende opvattingen heeft de overheid
echter niet aan die hogere kwaliteitseisen kunnen voldoen. Daardoor
wordt er allerwege geklaagd over gebrekkige wetgeving. Voor de uitvoe-
ring van wetgeving en het toezicht daarop is dit een taakverzwarende
omstandigheid. Het kwaliteitstekort in wetgeving beschadigt het zelfop-
lossend vermogen in de uitvoeringssfeer en compliceert de geschilbeslech-
ting. Dit is een belangrijke oorzaak van de oplopende werkdruk in de
uitvoerings- en handhavingssfeer.

Scheltema wijst expliciet op de matige kwaliteit van wetgeving die het
beroep op de rechter versterkt.4 Ook Van der Geld heeft in zijn oratie ‘Zicht
op fiscale wetgeving’ reeds in rondborstige bewoordingen erover geklaagd,
dat de fiscale wetgeving onvoldoende voldoet aan elementaire fiscaal-
wetenschappelijke basisprincipes en de geldende normen voor deugdelijke
fiscale wetgeving.5 Gecompliceerdheid, (te) ver gaande detaillering en de
slechte praktische toepasbaarheid zijn ingrediënten die leiden tot kwalita-
tief matige wetgeving, met als gevolg dat het besef van deze matige
kwaliteit de legitimatie van de wet en de wetsuitleg door de uitvoerders
en toezichthouders vermindert en de behoefte aan een rechterlijk oordeel
versterkt. Het is een stoorzender binnen het reguliere proces van uitvoe-
ring en toezicht.

De klachten over de kwaliteit van wetgeving hebben bekende oorzaken
die, zoals reeds aangestipt, samenhangen met de aard en dynamiek van de
samenleving. Wetgeving is onontkoombaar het resultaat van partijpoli-
tieke compromissen, waardoor de verwoording van doel en strekking van
de wet lang niet altijd duidelijk is. Kortetermijnbelangen krijgen veelal
voorrang boven goed doordachte langetermijnoplossingen. Compromissen
worden soms zodanig omfloerst verwoord, dat uiteindelijk de uitvoerder

4. M. Scheltema, ‘De verwachtingen voor de toekomst’, in: De plaats van de Hoge Raad in
het huidige staatsbestel, Zwolle: Tjeenk Willink BV 1988, p. 346-347.

5. J.A.G. van der Geld, Zicht op fiscale wetgeving, (oratie) Tilburg: Tîlburg University Press
1991.
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en de rechter moeten beslissen wat in concreto met de wettekst is bedoeld.
De partijpolitieke gevoeligheden leiden daarenboven geregeld tot lastmi-
nute-amendementen die te vaak onvoldoende zijn doordacht en die het
overzicht eerder vertroebelen dan verhelderen. Terecht klaagt advocaat-
generaal Wattel in zijn conclusie van 11 mei 2009, V-N 2009/28.7, erover
dat discrepanties tussen tekst en bedoeling van de wet de laatste jaren veel
vaker lijken voor te komen en dat de wetgever casuïstischer is gaan
wetgeven. Het confronteert de burger met de last dat hij via kostbare
rechterlijke procedures zijn gelijk moet halen.6 Het vertraagt bovendien
het proces van uitvoering zolang er nog geen duidelijkheid is verstrekt over
de interpretatie, te meer als het geschil betrekking heeft op een kwestie die
bij grote groepen belastingplichtigen kan spelen.

Bovendien is het parlementaire proces van wetgeving in veel gevallen –

zeker bij fiscale wetgeving – het product van haastwerk. Voorgenomen
belastingherzieningen worden structureel in veel te krap bemeten tijd-
schema’s geperst. Er is meestal onvoldoende tijd voor een bredere nut-en-
noodzaakdiscussie. Steeds vaker moet de wetgever zijn toevlucht zoeken
tot reparatie- en veegwetten. Dat is een teken aan de wand. De neiging tot
fijnmazige casuïstische wetgeving beperkt de mogelijkheid tot teleologi-
sche rechtsvinding en doet deze verschralen tot platte grammaticale
interpretatie. Wetgeving krijgt steeds meer het karakter van ‘wegwerp-
wetgeving’.7 Dat komt het gezag van de wet bepaald niet ten goede, maakt
de uitvoering gecompliceerder en stelt zwaardere eisen aan het toezicht.
Kortom, onduidelijke wetgeving veroorzaakt maatschappelijke schade. Het
is van groot belang dat de kwaliteit van wetgeving met voortvarendheid
wordt verbeterd. Daartoe kan het tienstappenplan van Essers als leidraad
dienen.8

3. Verbetering van uitvoering en handhaving

3.1. Structurele onderschatting van de uitvoerbaarheid

Er is bij de wetgever, naast de bovenvermelde tekortkomingen, sprake van
een structurele onderschatting van de uitvoerbaarheid. Door de ingrij-
pendheid en massaliteit van hervormingsplannen rijdt het wetgevings-
proces vaak bumper aan bumper met de daaropvolgende
uitvoeringsvoorbereiding. Het implementatieproces krijgt zodoende in

6. J.E.A.M. van Dijck, ‘Het begrippenmateriaal van de Wet LB 1964 deugt niet’, WFR
2003/6553 en ‘Onduidelijke wettelijke begrippen’, WFR 2006/6688.

7. Nuttig zijn de tien voorstellen van Essers om te komen tot een meer zorgvuldig proces
van wetgeving serieuzer in acht te nemen. Zie daartoe het verslag van het eerste WFR
Fiscaal café over wetgevingskwaliteit in WFR 2010/6860, p.693. Zie ook zijn opstel
‘Tien voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het fiscale wetgevingsproces’,
in: Wetgevingskunsten (Bartel-bundel), Den Haag: Sdu 2010.

8. P.H.J. Essers, ‘Tien voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het fiscale wetge-
vingsproces’, in: Wetgevingskunsten (Bartel-bundel), Den Haag: Sdu 2010.
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veel gevallen een jachtig karakter. De kunst van het wetgeven is enerzijds
maatwerk te leveren waar dit voor de uitvoerbaarheid nodig is en ander-
zijds een massale procesmatige afwikkeling te kiezen waar de doelmatige
ordening van de samenleving dit vereist. De wetgever moet zoeken naar
een verantwoorde synthese tussen de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van
het openbaar bestuur, de uitvoerbaarheid van de regelgeving en de rechts-
bescherming van de burger. Zijn taak is het, in samenwerking met de
uitvoerende macht, een bijdrage te leveren aan het behoud en de verster-
king van de democratische rechtsstaat.9 Het rechtsgevoel van de burger
mag niet door de gestroomlijnde grootschaligheid worden platgewalst of
worden geschaad door niet adequate uitvoeringsprocedures.

Twee omstandigheden hebben in het bijzonder geleid tot de herijking
van de uitvoeringsstrategie van de belastingdienst. In eerste instantie was
dit het WRR-rapport en het daarop gebaseerde programma ‘Andere over-
heid’. 10 Het fungeerde als een gelegitimeerde inspiratiebron om de nogal
top-down georganiseerde wijze van uitvoering en toezicht ter discussie te
stellen. In tweede instantie waren de door de Vinkenslagaffaire ook bij de
belastingdienst binnengedrongen regelrigiditeit en de klachten daarover in
de adviespraktijk en het bedrijfsleven aanleiding het beleid nader te
bezien. Beide elkaar versterkende omstandigheden zijn voor de belasting-
dienst het startsein geweest om zich te bezinnen op een andere uitvoe-
rings- en handhavingsfilosofie. Happé spreekt in dat verband van een
paradigmawisseling.11

Het gevoel dat de werkprocessen moesten worden aangepast aan
eigentijdse verhoudingen, werd verder versterkt door het besef dat de
wetgever onvoldoende in staat bleek gevoel op te brengen voor de uit-
voerbaarheid van zijn regels. Dit, gevoegd bij de massaliteit van de rechts-
bedeling, zet de rechtsbedeling onder toenemende druk. De switch van de
belastingdienst om zijn uitvoerings- en toezichtsfilosofie te baseren op
wederzijds vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en werken in de
actualiteit, getuigt van een realistische beleidskeuze. Deze komt enerzijds
voort uit een gewijzigde opvatting omtrent een optimaal uitvoering- en
handhavingsbeleid en steunt anderzijds op het besef dat traditionele één-
op-één-controles een buitensporig beslag leggen op de beschikbare capa-
citeit van de Belastingdienst. Door de accentverschuiving van het traditio-
nele, verticale, toezicht dat uitgaat van een wantrouwende attitude, naar
een op vertrouwen gebaseerd horizontaal toezicht, kan – ondersteund
door professioneel opgezette risicoanalyse- en selectiesystemen – het
toezicht beter worden gedifferentieerd. Voor de trouwhartige nalevers
volstaat globaal toezicht. De malafide elementen in een branche nopen

9. R.J. Hoekstra, ‘Wetgeving en bestuur als onderdeel van de democratische rechtsstaat’,
in: Wetgevingskunsten (Bartel-bundel), Den Haag: Sdu 2010.

10. WRR, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag: Sdu 2002, p. 111.
11. R.H. Happé, ‘Handhavingsconvenanten: een paradigmawisseling in de belastinghef-

fing’, TFO 2009-101, paragraaf 4.
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daarentegen tot repressief toezicht. Met deze gewijzigde werkwijze, be-
kend onder de benaming ‘horizontaal toezicht’, kan de belastingdienst de
beschikbare controlecapaciteit doelmatiger inzetten. Als uitgangspunt
geldt: ‘soepel waar het kan’ en ‘streng waar het moet’. In feite is daarmee
de vroegere lijfspreuk van de belastinginspecteurs fortiter in re, suaviter in
modo in ere hersteld. En dat geldt ook voor de professionele erkenning van
het freies Ermessen van de inspecteur.

3.2. Blanco vertrouwen opvoeren tot gerechtvaardigd vertrouwen

Voor een adequate invulling van het horizontale toezicht is wel van belang
dat het blanco vertrouwen wordt versterkt tot een ‘gerechtvaardigd ver-
trouwen’. Uitvoering, handhaving en toezicht moeten op basis van geïnte-
greerde risicoanalyses doelgroepgericht worden uitgevoerd. Een
belangrijke indicatie dat toepassing van horizontaal toezicht een verant-
woord risico impliceert, kan worden ontleend aan het door de onderne-
ming opgestelde Tax Control Framework (TCF). De belastingdienst zal op
basis daarvan beoordelen of met dit TCF een voldoende graad van syste-
matische betrouwbaarheid is bereikt. Voor ondernemingen die onderwor-
pen zijn aan extern toezicht op de jaarverslaglegging kan de
belastingdienst in grote mate steunen op het werk van de externe toe-
zichthouders. Voor het MKB ligt dit beduidend gecompliceerder. Omdat
hier doorgaans niet kan worden gesteund op een TCF van de belasting-
plichtige, dient te worden gezocht naar compenserende maatregelen. De
belastingdienst heeft deze gevonden in het ontwikkelen van metatoezicht
op het kwaliteitsborgingssysteem van de financieel dienstverlener. Daartoe
worden met de financiële dienstverleners koepel- en dienstverlenerscon-
venanten afgesloten, waar de MKB-ondernemers zich als klant van de
financiële dienstverlener bij kunnen aansluiten. Voor het MKB-segment
wordt de vertrouwensrelatie zodoende niet rechtstreeks met de belasting-
plichtigen opgebouwd, maar indirect via hun financieel dienstverleners.
Kern van deze aanpak is te bereiken dat de financieel dienstverlener zijn
processen dusdanig inricht, dat deze leiden tot aanvaardbare aangiften van
zijn cliënten. Dit metatoezicht hoort ook reality checks te bevatten in de
vorm van steekproefsgewijze controles van de aangiften.

Er is zodoende in het MKB bij participatie in horizontaal toezicht sprake
van een kwetsbare driehoeksverhouding. Daarbij is niet altijd duidelijk hoe
de belangen van de belastingdienst, financieel dienstverlener en belasting-
plichtige (tevens klant van de financieel dienstverlener) zich tot elkaar
verhouden. Met name de belastingadviseur bevindt zich in een spannings-
veld dat enerzijds gericht is op het onderhouden van een vruchtbare
convenantsrelatie met de belastingdienst, maar dat anderzijds mede wordt
bepaald door de geldende concurrentieverhoudingen in de adviespraktijk
en de daarvoor noodzakelijke goede klantrelatie.

De betrouwbaarheid van die aansluitmogelijkheid bij een dienstverle-
nersconvenant kan worden vergroot doordat via certificeringsregelingen
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ontwikkelde werkprocessen aan de aangifte het stempel van betrouwbaar-
heid kan worden toekend. De introductie van dergelijke gestandaardi-
seerde werkprocessen, die moeten leiden tot een ‘gecertificeerde’ aangifte,
zal ertoe leiden dat de overstap naar een systeem van voldoening op
aangifte steeds waarschijnlijker wordt. De rechtszekerheid wordt daarbij
steeds afhankelijker gesteld van een vertrouwenswaardig gedrag van de
belastingplichtige. Ook leidt een en ander naar een situatie die steeds
sterker gaat lijken op de wettelijke erkenning van het beroep van be-
lastingadviseur.

3.3. Verbreding van het handhavingspalet

Ondanks de door de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst ge-
signaleerde tekortkomingen bij de invulling van horizontaal toezicht,12

ben ik van mening dat met de inzet van de beschikbare mensen en
middelen volgens het principe van horizontaal toezicht een optimaal effect
op de compliance (naleving) wordt bereikt. Wel moet het beeld worden
bijgesteld dat er op termijn niets anders meer is dan horizontaal toezicht
en dat de traditionele verticale handhavingsinstrumenten uitzondering
zouden zijn, worden bijgesteld. De belastingdienst is inmiddels druk
doende deze eenzijdigheid in de beeldvorming bij te stellen door een
meer genuanceerde typering van zijn handhavingsstrategie. De laatste tijd
wordt nadrukkelijker het beeld van het ‘breed handhavingspalet’ neerge-
zet, dat een ruim geschakeerd instrumentarium kent. De belastingdienst
stelt zich in goed vertrouwen open voor vooroverleg en werkt actief mee
aan de totstandkoming van betrouwbare en werkbesparende aangiftepro-
cessen, maar neemt – indien nodig – zijn toevlucht tot verticaal toezicht
(o.a. boekenonderzoek, opsporing en vervolging). Hij hanteert een breed
en gemengd uitvoerings- en handhavingsconcept. Dit zal naar verwachting
leiden tot nieuwe werkprocessen, die – voor zover nodig – zullen moeten
worden ondersteund door aangepaste wetgeving. Zo kan voor huidige
aanslagbelastingen gekozen worden voor de reeds bestaande systematiek
van voldoening op aangifte. Ook dient er een congruente zorg te bestaan
voor de correcte naleving en de rechtsbescherming; de kenmerken van een
deugdelijke belastingheffing.

4. Uitdagende materiële hervormingen

Voor de organisatorische beheersbaarheid van het belastingstelsel is de
noodzaak tot vereenvoudiging zeer urgent. Dat kan worden bereikt door
serieus paal en perk te stellen aan de neiging om de belastingheffing op al
te gemakzuchtige wijze in te zetten als instrument van overheidsbeleid.

12. Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (commissie-Stevens), Fiscaal toezicht
op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet, Den Haag 2012.
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Het is verleidelijk voor politici in gevallen waarin rechtstreekse subsidië-
ring niet haalbaar blijkt, dit alsnog te proberen via de sluipweg van de
fiscaliteit door vrijstellingen, aftrekposten of bijzondere tarieven in de
belastingwetgeving op te nemen. Probleem met dergelijke belastingsub-
sidies is dat zij nog lastiger te controleren zijn dan de rechtstreekse
subsidiestromen, omdat belastingsubsidies verstopt zitten in het fiscale
stelsel. Het inzetten van belastinggeld als stuurgeld is slechts verantwoord
als dit efficiënter en/of effectiever is dan rechtstreekse subsidiëring. Maar
als de duidelijk zichtbare subsidiestromen al niet systematisch worden
beoordeeld op effectiviteit, wat valt dan te verwachten van de controle op
gecamoufleerde belastingsubsidies?13 Juist om de belastingbetaler duide-
lijk te laten zien dat betaalde belasting geen weggegooid geld is, dienen
stimulerende fiscale regelingen met grote terughoudendheid – en pas na
een kritische beoordeling van hun effectiviteit – te worden ingezet.

Er zal wetgevingstechnisch meer oog moeten zijn voor de keuze tussen
generieke vereenvoudigingen en selectieve, op kwaliteitsverbetering afge-
stemde, aanpassingen. Door een enigszins robuustere vormgeving kunnen
we de massale uitvoeringsprocessen beter hanteerbaar maken zonder het
rechtvaardigheidsgehalte geweld aan te doen. Dat geldt eveneens voor de
diversiteit van de ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten. Ook de
rechtsbescherming zal daardoor verbeteren, aangezien de burger beter
zal weten waar hij aan toe is. De ondernemer is bovendien gebaat door de
lagere advies- en uitvoeringskosten, die het gevolg zijn van vereenvoudi-
ging.

In dat kader dringt zich de vraag op of zo langzamerhand niet de tijd rijp
is voor invoering van een vlaktaks. De vlaktaks verschaft ons een nuttig
denkkader dat ons dwingt de broodnodige vereenvoudigingen in het
fiscale stelsel te doordenken. Zij kan door de daarmee gepaard gaande
stroomlijning van het belastingstelsel de druk van de massaliteit vermin-
deren en zodoende tevens meer ruimte creëren voor kwalitatieve impulsen
die de werking van het belastingstelsel kunnen verbeteren. Een vlaktaks
kan (al dan niet in de vorm van een vlaktaks-plus) bovendien gemakkelijk
worden verbonden met een vereenvoudigende loonsomheffing, tegen
eenzelfde tarief, die fungeert als verrekenbare voorheffing voor de inkom-
stenbelasting. Dat een interdepartementale commissie in de loonsomhef-
fing kansen ziet de efficiency van de loonheffingen te verbeteren zonder
bestaande beleidsdoelen te schaden, is een hoopvol geluid.14 Het ligt voor
de hand in zo’n loonsom- en vlaktaksheffing ook de premieheffing volks-
verzekeringen te integreren. Dat geldt niet alleen voor de AOW-premie-
heffing, maar ook voor de Anw- en AWBZ-premies. De AOW-
premievrijstelling voor 65-plussers wordt daarbij geleidelijk afgeschaft.

13. Algemene Rekenkamer, Leren van subsidie-evaluaties, Kamerstukken II 2011-2012,
33 034, nr.1.

14. Rapport Verkenning loonsomheffing, Rapport van het ministerie van Financiën, van
SZW, van VWS en van EZ, Den Haag 2012.
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In deze loonsomheffing kan ook de zorgpremie prima meelopen. De
huidige Zvw-werkgeversbijdrage kan worden afgeschaft en worden ver-
vangen door een compenserend hoger bruto loon (zie nader paragraaf 5.5).

Met de totstandkoming van een vlaktaks ontstaat een overzichtelijk sys-
teem. De werkgever draagt een vast percentage loonsomheffing aan de
fiscus af. Dit stelsel zou kunnen worden verbonden met de werkkosten-
regeling. Deze innovatie in de loonheffing kan eveneens – nadat het
loonbegrip op een meer bevredigende wijze in overeenstemming is ge-
bracht met de maatschappelijke beleving dat loon datgene is dat ter
beloning voor verrichte werkzaamheden wordt verkregen – tot een ver-
eenvoudiging in de kosten- en vergoedingensfeer leiden door daarvoor op
forfaitaire basis een belastingvrije bandbreedte in de loonsom te introdu-
ceren.15 De werknemer geeft in zijn aangifte inkomstenbelasting het ge-
bruteerde loon aan en kan de loonsomheffing als voorheffing verrekenen.
Zo ontstaat een overzichtelijk systeem. Heffingskortingen en toeslagen
worden rechtstreeks – zonder tussenkomst van de werkgever – met de
fiscus verrekend. Iedereen krijgt bij de belastingdienst zijn persoonlijke
webdossier met de voor hem relevante gegevens. Naast een vermindering
van de administratieve lasten van de werkgever leidt dit tot een grotere
privacybescherming voor de werknemer.

In deze vereenvoudingingsoperatie kunnen de toeslagen worden mee-
genomen. Zo kan de zorgtoeslag vervallen, dan wel drastisch worden
teruggedrongen tot exceptionele situaties.

5. Hoofdlijnen van de vlaktaks

5.1. De evenredigheid als norm

De wenselijkheid over te stappen op een vlaktaks heeft in de afgelopen
decennia de gemoederen stevig bezig gehouden. Zelf moest ik in mijn
proefschrift ‘Belasting naar draagkracht’, uit 1980, de conclusie trekken dat
in het toen geldende stelsel de belastinggrondslag zó gebrekkig was, dat
van de draagkrachtgedachte met haar profielbepalende progressieve ta-
riefstructuur – waardoor de breedste schouders de zwaarste lasten zouden
moeten dragen -, maar bitter weinig terecht kwam. Het bracht mij tot de
verzuchting dat het mogelijk beter was over te stappen naar een bedui-
dend eenvoudigere proportionele tariefstructuur.16

Arie Rijkers betoogde in 1991 in zijn oratie ‘Naar een proportioneel
inkomstenbelastingtarief in de 21e eeuw’: ‘Niet in mathematische termen

15. Het aantal gerichte vrijstellingen in de loonsfeer wordt tot een zeer beperkt aantal
gevallen teruggebracht.

16. L.G.M. Stevens, Belasting naar draagkracht, (dissertatie) Serie geschriften van het
Fiscaal-economisch instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Deventer:
Kluwer-Samsom 1980.
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en ook niet ten aanzien van de hoogte, maar wel ten aanzien van de vraag
of er een degressief, een proportioneel dan wel een progressief tarief zou
moeten zijn, is iets te zeggen over de wenselijke tariefstructuur. In het
recht immers valt de keuze op evenredigheid indien geen evidente
argumenten voor andere varianten zijn aan te dragen. En men moet
constateren dat evidente argumenten voor een degressief of progressief
tarief ontbreken.’17 Hij trekt de conclusie dat er overwegende argumenten
zijn om de tariefstructuur van de Wet IB 1964 principieel te vereenvoudi-
gen en dat we ons moeten bevrijden van de ‘progressieklem’ om te komen
tot een wenselijke en principiële vereenvoudiging van onze inkomstenbe-
lasting.

Ik deel zijn mening dat de mobilisatie van fiscale instrumenten een
grote partijpolitieke of zelfs ideologische lading krijgt, wanneer zij is
gekoppeld aan het streven de personele inkomensverdeling te wijzigen.
De commotie in november 2012 over de voorgenomen wijziging van de
premiestelling voor de Zorgverzekeringswet heeft die gevoeligheid weer
eens duidelijk aangetoond. De discussie omtrent de inkomensherverde-
lende doelstelling van de inkomstenbelasting krijgt een hoog emotioneel
gehalte, wanneer de belastingheffing door de inbouw van een sterkere dan
de ‘normale’ progressie daartoe gericht wordt ingezet. Het draagkracht-
principe wordt dan in de ogen van velen niet meer ‘neutraal’ ingevuld.

Aanhangers van de leer van het evenredige nutsoffer hanteren als
normstelling voor de lastenverdeling dat iedereen een evenredig nutsoffer
(dat wil zeggen: een gelijk percentage opoffering van het nut) moet
brengen. Gegeven de (vooronderstelde) dalende nuttigheid per opgeof-
ferde euro, resulteert dit in een progressieve heffingsstructuur. Een ster-
kere progressie dan volgt uit het evenredige nutsoffer is dan toe te rekenen
aan de beleidsdoelstelling te komen tot inkomensherverdeling. Daarmee
wordt het terrein van de ‘neutrale’ verdeling van de collectieve lasten
verlaten en het instrumentele gebied van de inkomensherverdeling be-
treden. De leer van het evenredig nutsoffer steunt echter op een arbitrair
neutraliteitscriterium dat bepaald niet door iedereen als zodanig wordt
geaccepteerd. Zie de vermelde stellingname van Rijkers. Elke drukverde-
ling is uiteindelijk de vrucht van politieke voorkeuren. Er is geen algemeen
aanvaarde inkomensnorm.

Daarvan uitgaande kan men de denklijn van Arie Rijkers volgen en
kiezen voor het proportionele tarief. In de transitiesfeer zou dit de hogere
inkomensgroepen onevenredig voordeel verschaffen. Om dit voor een deel
terug te nemen – alsmede om sociaalpsycholische redenen – kan de
wetgever desgewenst kiezen voor een surplustarief voor de hoogste
inkomens. Zo’n toptarief zou ook een beter alternatief zijn geweest voor
de voor 2013 ingevoerde, door de werkgevers te betalen, ‘eenmalige
crisisheffing’ van 16 procent over het jaarloon boven € 150.000 in 2012.

17. A.C. Rijkers, Naar een proportioneel inkomstenbelastingtarief in de 21e eeuw, (oratie)
Deventer: Kluwer 1991.
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5.2. Diversiteit in vormgeving

Er is in de loop van de tijd steevast voortgeborduurd op de vlaktaks die het
proportionele tarief als belangrijkste kenmerk heeft.18 De vlaktaksdiscussie
is gericht op de tariefstructuur van box 1 (inkomen uit werk en woning).
Dat is ook logisch, aangezien box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en
box 3 (het belastbare inkomen uit sparen en beleggen) reeds een propor-
tioneel karakter hebben. We kennen echter diverse typen vlaktaks:

– proportioneel tarief zonder belastingvrije som of heffingskorting
– proportioneel tarief vanaf een vaste belastingvrije som
– proportioneel tarief vanaf een degressieve belastingvrije som
– proportioneel tarief met een vaste, eventueel uitkeerbare heffings-

korting
– proportioneel tarief met vaste heffingskorting, maar geen negatieve

heffing (op individuele of huishoudensbasis)
– proportioneel tarief met een degressieve heffingskorting.

Al deze varianten hebben met elkaar gemeen dat ze een vereenvoudigd
effect hebben, omdat ze de complicaties, opgeroepen door het progressieve
tarief, achter zich laten. Wanneer evenwel de belastingvrije som of de
heffingskorting inkomensafhankelijk zijn, doorgaans in die zin dat bij
toenemend inkomen het bedrag van de belastingvrije som of heffingskor-
ting lager wordt (veelal aangeduid als Earned Income Tax Credit), stijgt de
gemiddelde belastingdruk bij toenemend inkomen en herleeft de compli-
cerende progressie (in de terminologie van Rijkers: ‘de progressieklem’)
aan de onderkant van het inkomensgebouw. Een dergelijke vormgeving
lijkt mij minder gewenst. 19

5.3. Inkomenstoerekening in gezinsverband

Een belangrijke complicatie die door de introductie van de vlaktaks kan
worden opgelost betreft de inkomenstoerekening in gezinsverband. Bij de
Belastingherziening 2001 konden de principiële en ideologische verschil-
len van opvatting politiek niet worden opgelost. En naarmate de progressie
scherper is, is het effect van de keuze tussen beide uitgangspunten
ingrijpender en lastiger overbrugbaar. In de Wet IB 2001 is wel een
compromisoplossing uitgewerkt door een onderscheid in behandeling
aan te brengen tussen persoonsgebonden inkomsten (globaal gezegd:

18. C.A. de Kam en A.P. Ros, De Vlaktaks, Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën,
Den Haag 2006.

19. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Het wachten moe. Evenredig en rechtvaardig.
Een voorstudie naar een vlakke belasting; een vervolg op Herstel van draagkracht,
’s-Gravenhage 2001. Zie ook A.L. Bovenberg, ‘Naar een duale vlaktaks’, in: Er zal
geheven worden (Cnossenbundel), Deventer: Kluwer 2001.
Een vernieuwde CDA-variant wordt beschreven door R.H.J.M. Gradus, ‘De charme van
eenvoud: Naar een sociale vlaktaks en één loonbegrip’, WFR 2009/6826, p. 1103.
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arbeidsinkomen) en gemeenschappelijke inkomsten (vermogensinkomen).
Het arbeidsinkomen wordt belast bij de partner die het inkomen heeft
genoten (individueel model) en het vermogensinkomen is vrij toereken-
baar aan de partners verklaard (gezinsmodel). Omdat arbeidsinkomen
verreweg de grootste inkomenscomponent is, betalen – vanuit het gezins-
perspectief bezien – alleenverdienergezinnen thans substantieel meer
belasting dan tweeverdienergezinnen met gelijk inkomen. En door de
gefaseerde afschaffing van de partnerkorting wordt deze verhouding
steeds schever. Hogere inkomens kunnen echter hun gemeenschappelijk
inkomen zodanig verdelen dat zij geen last hebben van de ingevoerde
beperking. Gevolg is dat laatstgenoemde maatregel in de hand werkt dat
vooral lagere inkomensgroepen daardoor worden getroffen.

De conclusie is dat de huidige wettelijke toerekeningsregels in box 1
strijdig zijn met de gewenste leefvormneutraliteit. Alleenverdienergezin-
nen worden, aangezien de belastingdruk bij groter verschil in aanbreng van
arbeidsinkomen hoger wordt, zwaarder belast dan tweeverdienergezinnen
met gelijk gezinsinkomen. Een bijkomend nadeel is dat de bestaande
wetssystematiek door het verschil in toerekeningssystematiek van arbeid-
en vermogensinkomen uitvoeringstechnisch onnodig ingewikkeld is ge-
maakt. Om de leefvormneutraliteit te verbeteren is de overstap op de
vlaktaks het meest adequate alternatief. Onder een vlaktaks betaalt elke
belastingplichtige immers hetzelfde tarief. Een vlaktaks heeft als voordeel
dat de principiële – en partijpolitiek lastig tot consensus te brengen –

keuze tussen een individuele draagheffing of gezinsdraagkracht haar be-
lang verliest. Verschil in inkomensaanbreng door de partners leidt zo-
doende niet langer tot ongelijke belastingdruk bij gelijk gezinsinkomen.
Bovendien vermindert een vlak tarief de politieke spanning rond aftrek-
posten, zoals de hypotheekrenteaftrek, omdat de progressie het aftrek-
voordeel van veelverdieners versterkt. Dat geldt ook voor alle andere
aftrekposten die vanwege hun draagkrachtverminderend karakter in de
heffingsgrondslag zijn ingebouwd. Bij een proportioneel tarief wordt hun
belastingbesparingseffect gelijk aan een niet-inkomensafhankelijke hef-
fingskorting.

5.4. Inkomenstoerekening aan kalenderjaren

Een vlaktaks lost ook de complicaties bij inkomenstoerekening aan de
kalenderjaren op. Grote wisseling in de omvang van de jaarinkomens kan
leiden tot progressienadeel. Thans worden deze nadelen afgevlakt door
een nogal ingewikkelde middelingsregeling. Die regeling kan vervallen.

5.5. Vlaktaks en fiscaliseringsdiscussie

Wanneer de vlaktaks wordt gecombineerd met de eveneens door de
vereenvoudigingswens door te voeren fiscaliseringsoperaties, wordt een
grotere stabiliteit in het verloop van de lastendruk verkregen. Het inkomen
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vormt de heffingsgrondslag voor diverse door de overheid opgelegde
heffingen. Behalve de inkomstenbelasting (en haar voorheffing: de loon-
belasting) betreft het de premies voor de volksverzekeringen en de in-
komensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hoewel
elk van deze heffingen afhangt van de hoogte van het inkomen, hebben ze
allemaal toch weer een eigen afwijkende heffingsgrondslag, tariefprofiel,
premiemaximum en vrijstellingen. Opmerkelijk is dat zonder een overtui-
gende onderbouwing de premieheffing voor de volksverzekeringen en de
sociale ziektekostenverzekering slechts op de productiefactor arbeid (in-
clusief winst uit onderneming) drukt.

Het ligt in zo’n gecombineerde vlaktaks voor de hand de premieheffing
voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ) te integreren. Zo is de
premieheffing volksverzekeringen momenteel beperkt tot de eerste twee
inkomensschijven van box 1. Er is ook voor deze beperking in de heffings-
grondslag geen overtuigende argumentatie aan te voeren. Eveneens kan de
AOW-vrijstelling voor 65-plussers zowel om principiële als om pragma-
tische redenen worden afgeschaft. Principieel, omdat de AOW haar ver-
zekeringskarakter inmiddels geheel heeft verloren en het bereiken van de
uitkeringsgerechtigde leeftijd geen reden meer is de premiebetaling te
beëindigen. Een pragmatische reden is het feit dat de premievrijstelling de
oorzaak van belastingarbitrage is, aangezien daardoor uitstel van inkomen
wordt gestimuleerd. De vrijstelling kan gedurende een periode van acht-
tien jaar geleidelijk worden weggewerkt door jaarlijks 1 procentpunt van
de premie (17,9 procent) om te zetten in een belasting.

Een soortgelijk effect wordt bereikt door de inkomensafhankelijke Zvw-
premie in de fiscaliseringsoperatie te betrekken. Per saldo leidt het pro-
portionele tarief, gecombineerd met grondslaguniformering via fiscalise-
ring, tot grotere neutraliteit tussen de verschillende vormen van inkomen.
In zo’n gecombineerde vlaktaks kan ook de inkomensafhankelijke Zvw-
heffing prima meelopen. Deze is thans bizar ingewikkeld en voor bijna
niemand meer te volgen. De heffingsgrondslag van deze premieheffing is
thans beperkt tot een selectie van inkomenselementen die behoren tot de
box voor werk en woning. De heffing kent een maximum in het geïndivi-
dualiseerde premie-inkomen, dat jaarlijks – vaak om inkomenspolitieke
redenen – wordt aangepast. Ze is geïndividualiseerd. Ongelijke inkomens-
aanbreng kan daardoor op gezinsniveau leiden tot forse verschillen in het
verschuldigde premiebedrag tussen gezinnen met een gelijk gezinsinko-
men. Grofweg gezegd bestaat de heffingsgrondslag uit alle inkomsten uit
werk (belastbaar loon, belastbare winst, belastbaar resultaat uit werk-
zaamheden exclusief de terbeschikkingsstellingsresultaten van art. 3.91
en 3.92 Wet IB 2001 en de belastbare periodieke uitkeringen20 (art. 43

20. De termijnen van lijfrente behoren zodoende in beginsel tot de belastbare grondslag,
terwijl de als uitgaven voor inkomensvoorzieningen aftrekbare lijfrentepremies niet
als negatieve component in aanmerking kunnenworden genomen. Dat geldt ook voor
(nieuwe) alimentatie-uitkeringen die niet onder de overgangsregeling vallen.
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Zvw). Ook voor deze heffing geldt dat zij, evenals de premies volksver-
zekeringen, beter kunnen worden gefiscaliseerd, waarbij de zorgtoeslag –

die ook een draagkrachtsachtergrond heeft – kan worden afgeschaft.
Eveneens had dan de tot 2013 door de werkgever aan de werknemer

verschuldigde Zvw-bijdrage simpelweg kunnen worden vervangen door
een compenserend hoger bruto loon. De wetgever heeft ingaande 2013 de
Zvw-bijdrage vanwerknemers omgezet in een separate werkgeversheffing.
Dit is strijdig met de vereenvoudingsbedoeling en de wens de lastendruk
aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verlichten.

5.6. Inkomenstoerekening in internationaal verband

Ten slotte noem ik het vervallen van de complicaties bij de internationale
toewijzing van de heffingsbevoegdheid over de inkomensbestanddelen.
Om internationale dubbele heffing te voorkomen wordt voor de in het
buitenland belaste inkomensbestanddelen in het woonland Nederland
over het wereldinkomen een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting
gegeven. Deze tegemoetkoming bestaat uit een vrijstelling met progres-
sievoorbehoud. Bij een vlaktaks hoeft geen progressievoorbehoud meer te
worden ingebouwd.

6. Boxperikelen

Behalve box 1 (inkomen uit werk en eigen woning), waarvoor een vlaktaks
wordt bepleit, kent de Wet IB 2001 een box 2 (met een vast tarief van 25
procent voor inkomen dat grootaandeelhouders uit hun ‘aanmerkelijk
belang’ genieten) en de vermogensrendementsheffing van box 3. Nadat
voor inkomen in box 1 een vlaktaks is ingevoerd, kunnen de vaste tarieven
voor inkomen in box 2 en box 3 gewoon blijven bestaan. Wel is een betere
onderlinge afstemming gewenst. In 2001 is de vermogensrendements-
heffing gestart op basis van de toen geldende vaste 4 procent rekenrente
voor pensioenen. Het toen gekozen tarief van 30 procent had een pragma-
tisch karakter. Het tarief moest – zoals werd opgemerkt – niet zó hoog zijn
dat het belastingvlucht zou stimuleren, maar voldoende hoog om op-
brengst te genereren.21 Bij een consequente beleidslijn had het rende-
mentspercentage inmiddels moeten zijn aangepast aan de actuele
rendementen waarmee pensioenfondsen op last van hun toezichthouders
moeten rekenen.22 Dat is tot heden nog niet gebeurd. Die nalatigheid
beschadigt het rechtsgevoel.

21. De heffing fungeerde als een alternatief voor de niet uitvoerbaar geachte vermogens-
winst- of vermogensaanwasbelasting.

22. Vanwege de gewenste stabiele heffingsgrondslag is pleitbaar het rendement op een
vast percentage te fixeren, maar wanneer dit percentage langdurig op gespannen voet
staat met de realiteit, is aanpassing gewenst, bijvoorbeeld door een voortschrijdend
gemiddelde te kiezen van langlopende risicomijdende beleggingen.
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Andere tekortkomingen van het analytische karakter van het boxen-
stelsel in de Wet IB 2001 zijn de beperkingen in de verliesverrekening. De
mogelijkheden voor boxoverschrijdende verliesverrekening moeten wor-
den verruimd en verliesverdamping binnen de box moet worden tegen-
gegaan. Ook moet de wettelijk verplichte volgorde in de toerekening van
de persoonsgebonden aftrek worden aangepast in die zin dat de huidige
verplichte volgorde kan worden vervangen door bij aangifte een afwij-
kende keuze mogelijk te maken. Daar zal behoefte aan bestaan indien
de wettelijke volgorde tot een lagere aftrekwaarde leidt. Doorgaans is de
wettelijke volgorde betreffende de toerekening aan de boxen voor de
belastingplichtige de meest voordelige, maar het is mogelijk dat dit niet
het geval is, bijvoorbeeld omdat de lastendruk in de box voor werk en
woning door de (gedeeltelijke) vrijstelling voor de premieheffing volks-
verzekeringen lager is dan die voor de vermogensrendementsheffing.

7. Ficties en forfaitaire regelingen

Uitvoerbare regelgeving is niet alleen van belang voor de belastingplichti-
gen, maar ook voor de belastingdienst. De behoefte aan duidelijkheid is
groter naarmate de afbakening van begrippen grotere consequenties heeft.
Soms valt aan wetgevingstechnische dranghekken niet te ontkomen.23

Ficties en forfaitaire regelingen, al dan niet met de mogelijkheid voor
belastingplichtigen om tegenbewijs te leveren, transformeren de grillige
werkelijkheid in een gestileerde werksituatie, die de vaststelling van de
heffingsgrondslag vereenvoudigt. Dergelijke bepalingen zetten uiteraard
de rechtvaardigheidsgevoelens onder druk. Hofstra merkte al op: ‘Het
verlies aan rechtvaardigheid is echter de onvermijdelijke prijs die voor
de grotere doelmatigheid moet worden betaald.’24

Sommige regelingen zijn echter overdreven ‘robuust’ vormgegeven. Bij
wijze van voorbeeld noem ik de niet-aftrekbaarheid van kosten in gevallen
waarin de werkgever daarvoor een onbelaste vergoeding zou kunnen
geven. Die asymmetrie kan tot bizarre consequenties leiden. Zo moest
een ontslagen werknemer over de via zijn advocaat afgedwongen (rui-
mere) ontslagvergoeding wél belasting betalen, maar mocht hij de daar-
voor gemaakte advocaatkosten niet aftrekken. De Hoge Raad heeft het
helaas niet aangedurfd deze ongerijmdheid aan te pakken. Hij zou zich
daarmee te zeer op wetgeversterrein begeven.25 Maar het zou de wetgever
sieren hieruit lering te trekken en voortaan kostenaftrek toe te staan waar
belastingvrije vergoeding mogelijk is. Een doelmatigheidsdrempel in de

23. L.G.M. Stevens, ‘De factor ‘massaliteit’ in het proces van fiscale wetgeving’, in:
Wetgevingskunsten (Bartel-bundel), Den Haag: Sdu 2010, paragraaf 4.

24. H.J. Hofstra, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Deventer: Kluwer 1992,
paragraaf 12.7.

25. Zie HR 10 augustus 2007, BNB 2008/88.
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aftrekmogelijkheid kan discussies over relatief onbeduidende aftrekposten
in de kiem smoren.

Nog een ander voorbeeld is het reeds eerder genoemde fictieve rende-
ment van 4 procent van het netto vermogen, waarover – behoudens een
vrijstelling – 30 procent inkomstenbelasting is verschuldigd. Bij de nu
gangbare spaarrente van 2 procent impliceert dit een tarief van 60 procent
over het werkelijk door de spaarder genoten rendement. Dit leidt ertoe dat
de spanning aan de onderkant van de inkomsten uit vermogen tussen fictie
en werkelijkheid veelal te groot is. Een tegemoetkoming in de vorm van
een voortschrijdend gemiddelde of verhoging van het heffingvrije ver-
mogen is waard nader overwogen te worden.

8. Het eigenwoningregime

De hypotheekrenteaftrek heeft decennialang de politiek gegijzeld. Het
grootste deel van de huidige belastingsubsidie op eigenwoningbezit komt
terecht bij de midden- en hogere inkomens. Vanwege het relatief lage
eigenwoningforfait (2013: 0,6 procent van de WOZ-waarde) en de aftrek
van de feitelijk betaalde hypotheekrente is het belastbare resultaat uit de
eigen woning doorgaans negatief. Dit wordt afgetrokken van het progres-
sief belaste inkomen. Daardoor is de belastingvermindering per afgetrok-
ken euro hoger, naarmate het inkomen hoger is. Omdat mensen met
hogere inkomens doorgaans grotere huizen bewonen en hogere hypothe-
ken hebben, profiteren zij niet alleen in absolute, maar ook in relatieve zin
sterker van de aftrek dan mensen met lage inkomens. Dit effect wordt
versterkt, doordat de hypotheek veelal niet tussentijds wordt afgelost. Dat
gebeurt via een (belastingvrij opgerente) kapitaalverzekering die na dertig
jaar, of bij eerder overlijden, tot uitkering komt (de zogenoemde levenhy-
potheek). De belastingvrijstelling voor de kapitaalverzekering op de eigen
woning maakt dit aantrekkelijk.

Het had in 2001 voor de hand gelegen de eigen woning onder te
brengen in box 3 (de al genoemde vermogensrendementsheffing van 30
procent), waarin ook alle overige particuliere vermogensbestanddelen
werden ondergebracht. Om het eigenwoningbezit te bevorderen had een
vast vrijstellingsbedrag kunnen worden ingevoerd, vergelijkbaar met de
vrijstelling voor groene beleggingen (stel van € 300.000).26 Daarmee
zouden in één klap alle arbitrageprocessen tussen beleggings- en financie-
ringstransacties de pas zijn afgesneden. Dit alternatief is rechtvaardiger,

26. Bij een vrijstelling van bijvoorbeeld € 300.000 wordt een eigen woning van € 500.000
belast voor € 200.000. Minus de hypotheekschuld van bijvoorbeeld € 400.000, is het
belaste vermogen in dat geval negatief € 200.000. De eigenwoningsubsidie bedraagt
dan 1,2 procent van € 200.000, dat is € 2.400. Dit bedrag kan met de aanslag worden
verrekend, of door de belastingdienst worden uitgekeerd.
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effectiever en eenvoudiger dan het bestaande, terwijl fiscale stimulering
van eigenwoningbezit mogelijk blijft.27

Het regeerakkoord van VVD en PvdA heeft echter gekozen voor een
andere oplossingsrichting, die aan de fundamentele weeffout in het be-
staande stelsel voorbijgaat. Gekozen is voor een volledige aflossingsver-
plichting voor nieuwe gevallen (vanaf 2013) via een annuïteitenmethode.28

In de uitvoeringspraktijk zal – zeker na verloop van jaren – het verschil
tussen oude en nieuwe gevallen steeds lastiger te onderscheiden zijn. Deze
ongelijkheid in behandeling is trouwens – naast de genoemde uitvoerings-
complicaties – om principiële redenen niet of nauwelijks acceptabel. Voorts
gaat met ingang van 2014 voor alle gevallen het percentage omlaag waar-
tegen belastingplichtigen in de hoogste schijf de rente aftrekken (nu:
52 procent) met telkens 0,5 procentpunt per jaar. Per saldo moet worden
geconstateerd dat dezemaatregel zwaar overtrokken is en onnodig complex.
Daardoor raakt de eigenwoningmarkt nog sterker geblokkeerd. Waarom zou
aflossing van de hypotheekschuld tot de helft niet voldoende zijn? De
aflossingstoets is trouwens bizar ingewikkeld vorm gegeven. De effecten
zijn averechts en drukken de woningmarkt nog meer in het slot. Oude
gevallen willen niet meer bewegen om vooral toch een ‘oud geval’ te blijven
en nieuwe gevallen krijgen door de verplichte aflossing met zwaardere
financieringslasten te maken. Dat geldt nog sterker wanneer in 2014 ook
het renteaftrektarief omlaag gaat. Beter was het geweest voor 2013 derge-
lijke overhaaste en ondoordachte stappen achterwege te laten en voor 2014
te komenmet een meer evenwichtige maatregel. Het heeft mijn voorkeur de
bijtelling wegens het woongenot van de eigenwoning (nu 0,6 procent van de
WOZ-waarde) stapsgewijs te verhogen en de renteaftrek gewoon in stand te
laten. Zo kanweer voorzichtig worden bijgestuurd in de richting van de box-
3-variant. Dat in dat kader wel de afschaffing van de vrijstelling voor kapi-
taalverzekeringen eigen woning moet doorgaan, is evident. De overdrachts-
belasting op woningen zou geheel moeten worden afgeschaft.

Sympathiek is de tegemoetkoming in het regeerakkoord bij restschuld
van woningbezitters die ‘onder water staan’. Nadat de woning met verlies
is verkocht, blijft de rente over de restschuld gedurende tien jaar fiscaal
aftrekbaar naar het tarief van box 1.

27. Uiteraard kan zo’n overstap niet plotsklaps worden gemaakt. Eigenwoningbezitters
zijn immers langlopende verplichtingen aangegaan. Om inkomens- en vertrou-
wensschokken te vermijden is een zeer geleidelijke overgang nodig. Dat is mogelijk
door het vrijstellingsbedrag te verhogen met een gewenningstoeslag van zeg €

150.000, jaarlijks afnemend met bijvoorbeeld € 10.000. Uiteraard is de precieze
vormgeving van de overgangsregeling een politieke keuze.

28. Bij een annuïtaire lening bestaan de dertig jaar gelijkblijvende termijnen uit rente en
aflossing. Aanvankelijk is het aflossingsdeel nog gering; het rentebestanddeel van
elke termijn krimpt, naarmate een groter deel van de lening is afgelost.
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9. De relatie met de vennootschapsbelasting

Het bedrijfsleven sukkelt met dezelfde verstorende gevolgen van overfi-
nanciering met vreemd vermogen als gezinnen op de eigenwoningmarkt.
Ook hier is de scheefgroei aangejaagd door het belastingstelsel, want
decennialang werd het eigen vermogen gediscrimineerd. Rente op vreemd
vermogen was onverkort aftrekbaar, terwijl rendement op eigen vermogen
werd belast. Gezonde financieringsverhoudingen werden daardoor uit
balans getrokken en risicobuffers uitgehold. Om deze onevenwichtigheid
te repareren is een ratjetoe aan renteaftrekbeperkingen afgekondigd.
Vereenvoudiging is ook hier dringend geboden, maar het probleem is dat
een gecompliceerde samenleving een grote diversiteit in belangen kent. De
vennootschapsbelasting moet de gehele, complexe marktpositie van de
multinationals afdekken, maar tegelijkertijd is zij van toepassing op on-
dernemingen uit het midden- en kleinbedrijf. Beter is het om structureel
rekening te houden met het verschil in schaalgrootte tussen multinationale
en MKB-ondernemingen. Multinationals moeten gaan vallen onder een op
Europese schaal geharmoniseerde vennootschapsbelasting.29 Het levert
grote nadelen op, wanneer het gelijke speelveld in fiscalibus wordt ver-
stoord door schadelijke belastingconcurrentie, uitgelokt door kortetermijn-
belangen van de EU-lidstaten. Een communautaire aanpak kan
grensoverschrijdende arbitrageprocessen in de financiering en fiscaal ge-
motiveerde winstverschuivingen, die macro-economisch tot suboptimale
bedrijfsprocessen leiden, beter indammen. De harmonisatie van de ven-
nootschapsbelasting mag niet uitsluitend betrekking hebben op de hef-
fingsgrondslag, anders nemen de problemen door belastingconcurrentie
alleen maar toe.30

Voor het MKB is de vennootschapsbelasting veel te complex geworden.
Ondernemers in deze sector kunnen volstaan met een vereenvoudigde
vennootschapsbelasting, die samen met de inkomstenbelasting een globaal
evenwicht moet creëren tussen de positie van ondernemers die – bij een
verschillende rechtsvorm van hun onderneming – te maken hebben met
uiteenlopende fiscale regimes.31 Het wachten is hier op de toegezegde
notitie van de regering over de eventuele invoering van een vierde box in
de inkomstenbelasting, de ondernemingsbox.

De ondernemer die als directeur-grootaandeelhouder (dga) door het
leven gaat, betaalt over zijn ondernemingsresultaat effectief 40 procent
belasting. Dit is de uitkomst van een belastingheffing van 20 procent

29. Daarbij kan worden gedacht aan een of andere vorm van de Common Consolidated
Corporate Tax Base (afgekort CCCTB). Dit is een gemeenschappelijke geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, waar momenteel in Europees
verband aan wordt gewerkt.

30. Leon Bettendorf en Albert van der Horst, Voorstel Europese winstbelasting pakt
nadelig uit voor Nederland, Me Judice, jaargang 4, 29 maart 2011.

31. J.L. van de Streek, ‘Proefbalonnen voor de toekomst van de vennootschapsbelasting’,
WFR 2012/6944, p. 329.
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vennootschapsbelasting over de vennootschapswinst, verhoogd met
25 procent aanmerkelijkbelangheffing in box 2 over de voor uitkering
beschikbare winst van 80 procent (netto nog eens 20 procent). Bij winsten
boven € 200.000 is dat 25 plus 18,25 = 43,75 procent. Dit verschil in
effectieve belastingdruk stimuleert ondernemers met een hoge winst over
te stappen naar de bv-vorm, want in de inkomstenbelasting is het toptarief
52 procent. Er zijn evenwel maatregelen getroffen die de vlucht naar de bv
moeten afremmen. Ondernemers in de inkomstenbelasting genieten vanaf
2013 een winstvrijstelling van 14 procent, waardoor hun toptarief slechts
44,72 procent bedraagt (86 procent van 52 procent). Ook wordt via de
ophoging van het door de wetgever veronderstelde dga-loon de progressie
in de inkomstenbelasting opgekrikt. Maar het zou beter zijn deze con-
flictgevoelige regeling af te schaffen voor alle gevallen waarin de winst
kleiner is dan € 100.000 of hoofdzakelijk als dividend aan de dga is
uitgedeeld en de vennootschapsbelasting enigszins wordt verhoogd. Bij
een uniform Vpb-tarief van 27,5 procent zou de effectieve lastendruk
uitkomen op 45,63 procent, dat is nagenoeg gelijk aan het toptarief van
ondernemers in de inkomstenbelasting. In ruil daarvoor zouden de onder-
nemerslasten op de loonkosten kunnen worden verlaagd.

Op deze wijze wordt naar mijn mening ook een adequate oplossing
gegeven voor de bestaande ongelijke belastingdruk tussen ondernemingen
in de IB-sfeer en die in de Vpb-sfeer. Daarvoor hoeft niet het ingewikkelde
pad te worden gevolgd van de door de Tilburgse fiscale wetenschappers zo
sterk bepleite invoering van een ondernemingsbelasting.32 De statische
gelijkheid van winstbelasting van ondernemingen met verschillende
rechtsvormen wordt vervangen door een dynamische gelijkheid. Dat is
haalbaar door de bestaande belemmeringen in geruisloze sfeerovergang
voor ondernemingen tussen de inkomsten- en vennootschapsbelasting te
elimineren en door de behoefte om te switchen te beperken door via de
bovenvermelde tariefaanpassing een globaal evenwicht in belastingdruk
tot stand te brengen.

10. De vermogensrendementsheffing

De vermogensrendementsheffing markeert een historische stelselwisse-
ling in de inkomstenbelasting. Het reële stelsel van de Wet lB 1964 werd
verlaten in ruil voor een belastingheffing op basis van een verondersteld
rendement van 4% van het gemiddeld vermogen. Het aldus bepaalde
forfaitair rendement wordt belast tegen een vast tarief van 30 procent.
Vanwege een vrijgesteld basisvermogen krijgt dit gelijkblijvende tarief het
karakter van een Benthamse progressie. De invoering van de vermogens-
rendementsheffing is aan grote wetenschappelijke kritiek onderhevig

32. J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, Be-
lastingconsulentendag 1984, Deventer: FED 1984.
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(geweest). Ook de Tilburgse fiscale wetenschappers hebben zich gemani-
festeerd als overtuigde criticasters. Dat geldt ook voor Arie Rijkers.33

Kernpunt van deze kritiek is dat de vermogensrendementsheffing niet
meer van de daadwerkelijke draagkracht uitgaat. De toenmalige regering
stelde daar echter tegenover dat deze methode aan de draagkrachtge-
dachte juist een bijdrage levert. Onder het oude bronnenstelsel was het
immers te gemakkelijk mogelijk vermogensinkomsten onbelast te touche-
ren. Zij zag in de keuze van de vermogensrendementsheffing dan ook een
robuustere uitvoering van het draagkrachtbeginsel, hetgeen hoognodig
was omdat het inkomensbegrip op basis van het bronnenstelsel in de
Wet IB 1964 zo lek als een mandje was geworden. Bij de bron ‘inkomsten
uit vermogen’ viel immers de vermogenswinst buiten het inkomensbegrip.
Daarop werd een omvangrijk assortiment ‘belastingvriendelijke’ beleg-
gingsproducten ontwikkeld dat de heffingsgrondslag drastisch uitholde.
Financiering met vreemd vermogen joeg deze ongewenste arbitragepro-
cessen nog sterker op.

De wetenschappelijke critici bepleitten een inkomensbegrip dat
gebaseerd is op de vermogensvergelijkingstheorie met als varianten de
vermogensaanwas- en de vermogenswinstbelasting. De grote uitvoerings-
technische eisen die men aan een dergelijk breed inkomensbegrip moet
stellen, bijvoorbeeld door invoering van een boekhoudplicht voor particu-
lieren en belastingheffing over nog niet gerealiseerde vermogenswinsten,
zijn echter steeds een te groot politiek struikelblok gebleken. Beide op
de verrnogensvergelijkingstheorie gebaseerde varianten zijn uiteindelijk
afgewezen.

Ondanks enkele technische tekortkomingen in de vormgeving van de
vermogensrendementsheffing, blijf ik van mening dat dit alternatief voor-
lopig een acceptabele oplossing is. Overigens kan de vermogensrende-
mentsheffing zich – als de maatschappelijke verhoudingen dit wenselijk
maken – gemakkelijk ontwikkelen tot een vermogenswinstbelasting. Dat
kan worden geëffectueerd door de toegankelijkheid tot box 3, die de
vermogensrendementsheffing bevat, te beperken. Dat is mogelijk door
toerekeningsregels in te bouwen die ertoe leiden dat inkomsten primair
worden toegerekend aan box 1 of 2. In de huidige vormgeving van de IB
2001 is daarvan reeds sprake door de werking van de terbeschikkingstel-
lingsbepalingen. De boxen 1 en 2 hebben naar hun vormgeving immers een
vermogenswinstkarakter. Als zodoende het relatieve belang van de ver-
mogensrendementsheffing afneemt, krijgt de IB 2001 hoe langer hoe meer
het karakter van een vermogenswinstbelasting. Een andere omstandigheid
ten gunste van de ontwikkeling naar een vermogenswinstachtige aanpak
is, dat de samenleving gaat wennen aan het feit dat alle vermogensbe-
standdelen moeten worden gewaardeerd, aangezien dit ook voor de

33. Arie Rijkers, ‘Vermogenswinstbelasting versus vermogensrendementsheffing’, in:
Vermogensrendementsheffing: Vondst of miskleun, (red. S. Cnossen), Onderzoekcen-
trum voor Financieel Economisch Beleid (OCFEB), Erasmus University
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vermogensrendementsheffing nodig is. Deze vermogensregistratie maakt
een eventuele toekomstige overstap naar een vermogenswinstbelasting
gemakkelijker mogelijk.

Wel dienen de technische tekortkomingen van de vermogensrende-
mentsheffing te worden opgelost. Daarbij valt te denken aan een betere
inpassing van emigratie- en immigratiegevallen in de in 2011 ingevoerde
eenpeildatumsystematiek. Bovendien dienen de materiële belastingschul-
den en – vorderingen in de heffingsgrondslag te worden betrokken.

11. Aanbevelingen

Ik beëindig deze beschouwingen met de daaruit voortvloeiende aanbe-
velingen:
1. Verbeter de wetgevingskwaliteit door het instrumentalisme in te

dammen, de wetgevingsprocessen te onthaasten en meer rekening te
houden met de uitvoerbaarheid.

2. Een effectieve uitvoering is gebaat met de uitbouw van wat ‘horizon-
taal toezicht’ is gaan heten. Daarbij is versterking van het ‘blanco
vertrouwen’ tot ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ geboden en verbreding
van het handhavingspalet gewenst.

3. De vlaktaks is een inspiratiebron voor een uitdagende vereenvoudiging
van het belastingstelsel. Bestaande taboedossiers zouden langs die weg
tot een oplossing kunnen worden gebracht.

4. Een robuustere vorm van wetgeven is vanwege de massaliteit van
belastingheffing noodzakelijk. Dit vereist een evenwichtige integratie
van procesmatige en inhoudelijke expertise. Vermijdbare en onnodig
irriterende fricties in het boxenstelsel moeten worden weggewerkt.

5. Het eigenwoningregime moet worden ondergebracht in box 3.
6. Het globale evenwicht binnen het MKB-regime moet worden hersteld

door de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting beter op elkaar
af te stemmen.

7. Het fiscaal-economische onderzoek in Nederland moet worden ver-
sterkt.
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PROF. DR. S.A. STEVENS1

Belastingrecht en
marktwerking. Op zoek naar
mededingingsneutraliteit

1. Belastingen en marktwerking

Arie Rijkers heeft zitting in het curatorium van mijn leerstoel Fiscale
aspecten van maatschappelijke ondernemingen. Het is dus vanzelfspre-
kend dat ik een bijdrage lever die (ten minste zijdelings) betrekking heeft
op maatschappelijke ondernemingen. De wisselwerking tussen marktwer-
king en de maatschappelijke taakuitoefening van een maatschappelijke
onderneming is een belangrijk thema. In dat licht is de publicatie Rechts-
waarden als economische waarden van Arie interessant.2 Hij wijst er op
dat in de economische analyse (te) weinig aandacht wordt besteed aan niet
financieel economische waarden, zoals rechtswaarden. Het economische
begrip nut omvat niet alleen financiële waarden, maar kent ook betekenis
toe aan niet of moeilijk kwantificeerbare belangen zoals rechtszekerheid,
rechtvaardigheid, gelijkheid en een gezond milieu. De grondleggers van het
economische denken besteedden veel aandacht aan de institutionele
context waarin economische processen zich voltrekken. Ethiek en moraal
zijn daarbij van grote betekenis, omdat zij een inperking geven aan het
gedrag van individuen. Contemporaine rechtsfilosofen zoals Sandel3 be-
togen dat in de huidige tijd de ethische afweging van actoren (individuen,
bedrijven en zelfs de overheid) te veel worden gedomineerd door de
normen die deel uitmaken van de marktethiek. In morele zin heeft dat
twee negatieve effecten. Het leidt tot ongelijkheid en corruptie.

Als alles te koop is dan heeft geld of het ontbreken daarvan een grotere
betekenis voor de mate van gelijkheid. Vergelijk een systeem waarbij door
een eigen bijdrage sneller toegang tot een arts kan worden verkregen. De
waarde gelijke gezondheidszorg voor iedereen is dan in het geding. Sandel
betoogt dat markten niet neutraal zijn. In het vermarkten komt ook een
bepaalde houding ten opzichte van goederen tot uitdrukking, die door het
verhandelen wordt bevorderd.4 Het verkopen van organen tegen een

1. Bijzonder hoogleraar Fiscale aspecten van maatschappelijke ondernemingen (Tilburg
University) en verbonden aan PwC Belastingadviseurs.

2. A.C. Rijkers, ‘Rechtswaarden als economische waarden’, NTFR 2008, 1781.
3. M.J. Sandel, Niet alles is te koop, Utrecht: Uitgeverij Ten Have, 2012.
4. M.J. Sandel, t.a.p., p. 14.
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vergoeding zou kunnen worden gezien als een aantasting van de lichame-
lijke integriteit. Hij betoogt:5

“De markteconomie is een instrument – een waardevol en effec-
tief instrument – voor het organiseren van productie activiteit.
Een marktmaatschappij is een manier van leven waarin de
marktwaarden tot elk aspect van het menselijk streven door-
dringen. Het is een maatschappij waarin sociale relaties worden
gevormd naar het evenbeeld van de markt”.

Ook in het belastingrecht is het marktdenken diep doorgedrongen. Belas-
tingen kunnen als een correctie van het marktmechanisme worden be-
schouwd doordat via een progressieve belastingheffing de onrechtvaardige
uitkomsten van het marktmechanisme worden gecorrigeerd. Bovendien
kunnen de belastinginkomsten worden gebruikt voor inkomensherverde-
ling en de financiering van (quasi)-collectieve goederen, waardoor de
rauwe kanten van het marktmechanisme worden gecorrigeerd.

De fiscale wetgever benut de basisprincipes van het marktmechanisme
om het gedrag van burgers en bedrijven te beïnvloeden. Regulerende
heffingen worden gebruikt om het falen van de markt, in het bijzonder
het optreden van negatieve externe effecten te compenseren door inter-
nalisatie van kosten. Voorbeelden hiervan zijn de energieheffingen, accijn-
zen en de recente invoering van een bankenbelasting. Fiscale subsidies
kunnen een antwoord zijn indien positieve externe effecten optreden.
Zonder extra stimulering vinden er geen of te weinig investeringen plaats
in milieuvriendelijke technologie, omdat het marginaal (economisch) nut
van de investering nog niet gelijk is aan de marginale kosten. Via fiscale
subsidies kan een hogere output worden bereikt doordat de marginale
kosten van een investering dalen. Regulerende heffingen en fiscale sub-
sidies grijpen beide aan bij de notie dat bedrijven en burgers hun gedrag
(primair) laten leiden door financieel economische overwegingen. Het
economische analyse model wordt gekenmerkt door de gedachte dat
individuen streven naar nutsmaximalisatie (het welbegrepen eigen belang
is een belangrijke drijfveer van menselijk handelen) en daarbij verschil-
lende voorkeuren (rationeel) tegen elkaar afwegen, waardoor trade offs
ontstaan. Meer vrije tijd leidt tot een lager besteedbaar inkomen. Belas-
tingen beïnvloeden het gedrag van individuen.

De regulerende werking van het belastingstelsel grijpt met name aan
bij de premisse dat het welbegrepen eigenbelang de drijfveer voor
menselijk handelen is. Door via het belastingstelsel in te spelen op het

5. M.J. Sandel, t.a.p., p. 16. Hij wijst erop dat het politieke debat een te hoog technocra-
tisch gehalte kent en te weinig gediscussieerd wordt over de goede manier van leven.
Het marktdenken is daar volgens hem mede debet aan, omdat het marktdenken het
publieke leven juist berooft van een morele argumentatie. Fundamenteel aan het
marktdenken is immers dat het geen oordeel velt over de voorkeuren en behoeften
die het bevredigt (p. 19).
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calculatiegedrag van de burger bestaat echter het risico dat een trans-
formatie optreedt. Het belastingstelsel verliest aan ethische dimensie,
omdat het instrumentele (technocratische) karakter van het belasting-
stelsel voorop wordt gezet.6

2. Mededingingsneutraliteit

Een specifiek aspect van de relatie tussen het belastingrecht en de markt
betreft de mededingingsneutraliteit. In de vennootschapsbelasting en de
Btw zijn gelijke concurrentieverhoudingen tussen belastingplichtigen een
belangrijk uitgangspunt. Een economisch motief hiervoor is dat de ver-
wachting bestaat dat ongestoorde werking van markten leidt tot econo-
misch de meest efficiënte allocatie van goederen en diensten. De markt
werkt als een superieur mechanisme om private informatie met betrekking
tot de individuele voorkeuren van burgers en bedrijven te aggregeren. Een
belemmering van de vrije werking van de markt leidt tot een verstoring
van de informatie-overdracht en economisch inefficiënte uitkomsten. Het
marktmechanisme werkt echter alleen goed onder strenge condities,
waaraan in de praktijk veelal niet wordt voldaan. Naast het economische
motief van efficiëntie ligt aan het streven naar gelijke concurrentieverhou-
dingen ook een rechtvaardigheidsmotief ten grondslag. In plaats van
ongelijke concurrentieverhoudingen wordt immers veelal gesproken van
oneerlijke concurrentieverhoudingen. Ongelijke concurrentieverhoudin-
gen impliceren echter niet automatisch ook onrechtvaardige uitkomsten.
Sterker nog: ongehinderde marktwerking kan tot onrechtvaardige uitkom-
sten leiden, waardoor een correctie van de marktuitkomsten noodzakelijk
kan zijn.

In deze bijdrage onderzoek ik op welke wijze de wetgever de mededin-
gingsneutraliteit waarborgt in het belastingstelsel. In het bijzonder wil ik
nagaan welke argumenten gebruikt (kunnen) worden om een uitzondering
te rechtvaardigen op het uitgangspunt van vrije mededinging. Ik vergelijk
daartoe de opzet van de Mededingingswet (hierna: Mw) op hoofdlijnen
met het belastingrecht. Aangezien de Mededingingswet specifiek als
doelstelling heeft het voorkomen van een vervalsing van de mededinging
is de verwachting gerechtvaardigd dat daarin aanwijzingen te vinden zijn
voor gerechtvaardigde uitzonderingen die mogelijk ook voor het belasting-
recht van belang kunnen zijn. Vervolgens beoordeel ik de uitwerking van
de mededingingsneutraliteit in de vennootschapsbelasting en de Btw. Deze
bijdrage wordt afgesloten met een conclusie.

6. Zie hierover ook J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen, Den Haag: Boom
fiscale uitgevers 2012, p. 49 e.v.
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3. De Mededingingswet

3.1. Inleiding

De Mededingingswet7 heeft als doel het marktgedrag van ondernemingen
te ordenen om oneerlijke concurrentie en misbruik van marktmacht te
voorkomen. In de Mededingingswet zijn specifieke regels opgenomen die
kartelvorming en misbruik maken van een economische machtspositie
verbieden en de concentratie van ondernemingen regelen. De Mededin-
gingswet geldt voor ondernemingen. Het begrip ‘onderneming’ is ruim
omschreven. Onder onderneming wordt verstaan elke eenheid die een
economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm van deze een-
heid en haar wijze van financiering.8 Het leveren van goederen of diensten
tegen een vergoeding is in principe een economische activiteit.9 Ook
organisaties die een maatschappelijke of publieke taak uitoefenen kunnen
een onderneming vormen. Een ziekenhuis is bijvoorbeeld een onderne-
ming voor zover het activiteiten tegen een vergoeding verricht.10 Hetzelfde
geldt voor thuiszorginstellingen.11

In het mededingingsrecht wordt een marktanalyse uitgevoerd om te
bepalen of een concentratie of afspraken de mededinging dreigen te
vervalsen. Hierbij wordt beoordeeld of de afspraken de mededinging
vervalsen op de relevante product- en geografische markt. Volgens de
Bekendmaking van de Europese Commissie omvat de ‘relevante product-
markt’ alle producten en/of diensten die op grond van hun kenmerken, hun
prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, door de afnemer als
onderling verwisselbaar of substitueerbaar worden beschouwd.12 Ook de
prijsgevoeligheid van de producten kan daarbij van belang zijn. Naast de
relevante productmarkt moet ook de relevante geografische markt afge-
bakend worden. Volgens de eerdergenoemde Bekendmaking omvat de
‘relevante geografische markt’ het gebied waarbinnen de betrokken on-
dernemingen een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van goederen
of diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homo-
geen zijn en dat van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden
doordat daar duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden heersen.13

7. Ik beperk mij in deze bijdrage tot het nationale recht. De mededingingsregels zijn
echter ook verankerd in het EU verdrag.

8. HvJ EG 23 april 1991, Höfner en Elser, C-41/90, Jur. 1991, p. 1979, r.o. 21 en beschikking
van de Europese Commissie van 30 januari 1995, Coapi, Pb. 1995, L122/37, ov. 32-33.

9. HvJ EG 16 juni 1987, Commissie v. Italië, C-118/85, Jur. 1987, p. 2599, r.o. 7.
10. Besluit van de Nma in zaak 165/Sophia Ziekenhuis – Ziekenhuis-Verpleeghuis De

Weezenlanden.
11. Nma besluiten in zaken 5851/Thuiszorg ‘t Gooi en 6108/Thuiszorg Kennemerland.
12. Bekendmaking Europese Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor

het gemeenschappelijke mededingingsrecht, 9 december 1997, Pb. 1997 C372, p. 5,
rnr. 7.

13. Bekendmaking Europese Commissie inzake de bepaling van de relevantemarkt voor het
gemeenschappelijke mededingingsrecht, 9 december 1997, Pb. 1997 C372, p. 5, nr. 8.
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Het gaat dus om het geografische gebied waarbinnen de betreffende
ondernemingen actief zijn en waarbinnen zij van andere ondernemingen
concurrentiedruk ondervinden. De relevante geografische markt kan qua
omvang bijvoorbeeld lokaal, regionaal, landelijk of Europees zijn. Onder-
nemingen die actief zijn op verschillende relevante geografische markten
zijn in de regel geen concurrenten van elkaar.

3.2. De mededingingsregels

Het mededingingsrecht is neergelegd in Europese en nationale regels. In
deze bijdrage beperk ik mij tot de nationale regels, zoals die zijn neerge-
legd in de Mededingingswet.

Art. 24 Mw verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een
economische machtspositie. Daarvan is sprake als een onderneming in
staat is de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een
deel daarvan te verhinderen door de mogelijkheid zich in belangrijke mate
onafhankelijk van concurrenten, leveranciers, afnemers of eindgebruikers
te gedragen (art. 1, onderdeel i Mw).

In art. 26 e.v. Mw is het concentratietoezicht opgenomen. In beginsel is
het niet toegestaan om zonder goedkeuring van de Nma een concentratie
tot stand te brengen.14 In de wet is een bagatelbepaling opgenomen, omdat
alleen concentraties boven een bepaalde omvang onder concentratietoe-
zicht vallen. In art. 29 Mw is vermeld dat de betrokken ondernemingen een
wereldwijde omzet moeten hebben van ten minste € 113.450.000 en
minstens twee van hen binnen Nederland elk een jaaromzet moeten
realiseren van minimaal € 30 miljoen. De minister kan deze drempelwaar-
den echter verlagen, dat is bijvoorbeeld voor de zorg gedaan.15

In het Concentratietoezicht worden onder andere de volgende uitzon-
deringen genoemd om een concentratie goed te keuren indien dat gepaard
gaat met een significante beperking van de mededinging:
a. het efficiëntieverweer.16 De concentratie leidt tot een verbetering van

de efficiëntie. Van een efficiëntieverbetering is sprake wanneer af-
nemers de verandering van een dienst of product in alle facetten (zoals
kwaliteit, prijs en bereikbaarheid) gezamenlijk positief waarderen;

b. de concentratie is noodzakelijk om een van de betrokken instellingen,
die in financiële moeilijkheden verkeert, te redden;17

14. Art. 34 en 37 Mw.
15. Zie Richtsnoeren voor de Zorgsector, punt 116.
16. Kamerstukken II 2004-2005, 30 071, nr. 3, p. 21.
17. Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verorde-

ning van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, Pb C 31
van 5 februari 2004.
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c. de vergunning voor een concentratie mag niet worden geweigerd
indien dat nodig is om een Dienst van Algemeen Economisch Belang
uit te voeren (art. 41, lid 3 Mw).18

In art. 6 Mw is het kartelverbod opgenomen. Verboden zijn overeenkom-
sten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe
strekken of ten gevolg hebben dat de mededinging op de Nederlandse
markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. In de wet
zijn de volgende uitzonderingen op het kartelverbod opgenomen:
1. In art. 7 Mw is geregeld dat het kartelverbod niet van toepassing is op

overeenkomsten tussen een beperkt aantal ondernemingen (niet meer
dan acht) met een geringe omzet (€ 5.5 miljoen indien de activiteiten
voornamelijk bestaan uit de levering van goederen en € 1 miljoen in de
overige gevallen). Reden hiervan is dat deze overeenkomsten de
mededinging niet significant belemmeren.

2. Er moet sprake zijn van een merkbare mededingingsbeperking.
3. Er kunnen vrijstellingen worden opgenomen voor efficiëntiebevorde-

rende overeenkomsten. Er zijn onder andere groepsvrijstellingen voor
specialisatieovereenkomsten, onderzoek- en ontwikkelovereenkom-
sten en voor verticale overeenkomsten. De Europese groepsvrijstelling
voor specialisatieovereenkomsten heeft betrekking op concurrerende
ondernemingen die afspreken om bepaalde goederen of diensten
gezamenlijk te vervaardigen met het oog op efficiëntie. De groepsvrij-
stelling voor onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten is van
toepassing als concurrerende ondernemingen overeenkomen om ge-
zamenlijk te werken aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
producten. De groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten geldt
voor verticale afspraken over de voorwaarden waaronder de betrokken
ondernemingen bepaalde goederen of diensten kunnen kopen, ver-
kopen of doorverkopen en die in beginsel mededingingsbeperkend zijn
(exclusiviteitsvoorwaarden). Een voorbeeld van een verticale overeen-
komst is een overeenkomst tussen een groothandel en een apotheek
voor de levering van medicijnen. Verticale overeenkomsten kunnen de
economische efficiëntie binnen een productie- of distributieketen
bevorderen door een betere coördinatie tussen de deelnemende on-
dernemingen mogelijk te maken. Verticale overeenkomsten kunnen
leiden tot een vermindering van transactie- en distributiekosten.

18. De uitzondering van art. 41, lid 3 Mw is van toepassing als aan alle drie voorwaarden
wordt voldaan: i) er moet sprake zijn van een dienst van algemeen economisch
belang; ii) er moet ten minste één betrokken onderneming belast zijn met deze dienst
van algemeen economisch belang bij wettelijk voorschrift of door een besluit van een
bestuursorgaan; en iii) er moet aangetoond worden dat het de uitoefening van de
dienst van algemeen economisch belang verhindert als de vergunning wordt ge-
weigerd. Tot op heden is er geen uitzondering op art. 41 Mw aangemerkt op grond
van deze voorwaarden. Zie ook Richtsnoeren voor de zorgsector.
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4. Op grond van art. 6, lid 3 Mw is ook een individuele ontheffing van het
kartelverbod mogelijk. Het kartelverbod is niet van toepassing indien
aan de volgende criteria is voldaan: 1. de overeenkomst moet bijdragen
tot verbetering van de productie of van de distributie of tot bevorde-
ring van de technische of economische vooruitgang; 2. de voordelen
die voortvloeien uit de overeenkomst moeten voor een billijk aandeel
ten goede komen aan de afnemers; 3. de beperkingen mogen niet
onmisbaar zijn voor het bereiken van de doelstellingen; en 4. er moet
in de markt voldoende concurrentie overblijven. Uit de criteria blijkt
dat de mededingingsbeperkende overeenkomsten een duidelijk voor-
deel moeten bieden aan de economie en de cliënt. Het gaat om een
objectief economisch voordeel, waarbij ook kan worden gedacht aan
kwaliteitsverbeteringen. Ondernemingen moeten dit voordeel ook
kunnen bewijzen. Verder is niet voldoende dat de betrokken onder-
nemingen een voordeel behalen, maar ze moeten ook aantonen dat de
voordelen voor een billijk aandeel doorgegeven worden aan de af-
nemers. De voordelen moeten voor de afnemers in ieder geval op-
wegen tegen de nadelen van de mededingingsbeperking.

5. De behartiging van een Dienst van Algemeen Economisch Belang kan
ook een rechtvaardiging geven voor een inbreuk op het kartelverbod
(zie art. 11 Mw).

3.3. Wet Markt en overheid

In de Mededingingswet is een specifieke regeling opgenomen voor be-
stuursorganen en overheidsbedrijven die marktactiviteiten verrichten
(art. 25g tot en met 25m Mw). In de kern schrijft die aan bepaalde
overheidsbedrijven gedragsregels voor om een gelijk speelveld te creëren.
De definitie van een overheidsbedrijf wijkt af van het fiscale begrip
overheidsbedrijf. In art. 25g Mw is een overheidsbedrijf gedefinieerd als:
a. een onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet

zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin
een publiekrechtelijke rechtspersoon, al dan niet tezamen met een of
meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te
bepalen;

b. een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin
een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt.

In het tweede lid is nader uitgewerkt onder welke voorwaarden een
publiekrechtelijke rechtspersoon het beleid kan bepalen. Dat is het geval
indien hij al dan niet tezamen met andere publiekrechtelijke rechtsperso-
nen de meerderheid van de stemrechten kan uitoefenen, indien meer dan
de helft van de leden van het bestuur of het toezichthoudend orgaan
worden benoemd door een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen of
door leden of aandeelhouders die een publiekrechtelijke rechtspersoon
zijn, indien de onderneming een dochtermaatschappij is in de zin van
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art. 2:24a BW en in andere gevallen voor zover bij algemene maatregelen
van bestuur bepaald.

In het mededingingsrecht is er sneller sprake van een overheidsbedrijf
dan in het belastingrecht. Beide regelingen beperken echter de vrijheid van
overheidsbedrijven. Een lichaam kwalificeert alleen onder strikte voor-
waarden als overheidsbedrijf, waardoor niet snel wordt toegekomen aan
de ‘vrijstelling’ voor overheidsbedrijven. Het mededingingsrecht legt be-
perkingen op aan overheidsbedrijven. De ruimere omschrijving van het
begrip ‘overheidsbedrijf’ heeft tot gevolg dat zij juist eerder met deze
beperkingen worden geconfronteerd.

In art. 25h, lid 1 Mw zijn onder andere de onderwijsinstellingen en de
omroeporganisaties van deze bepalingen uitgesloten. In het tweede lid is
een interessante uitzondering opgenomen voor zover de onderneming
goederen of diensten aanbiedt aan andere bestuursorganen of aan over-
heidsbedrijven voor zover deze goederen of diensten zijn bestemd voor de
uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

In art. 25i Mw is de gedragsregel opgenomen dat een bestuursorgaan
dat economische activiteiten verricht, de afnemers ten minste de integrale
kosten van dat product of dienst in rekening brengt. Bij de berekening van
de integrale kosten moet ook rekening worden gehouden met financie-
ringskosten: voor de financiering met vreemd vermogen en met eigen
vermogen voor zover dat redelijkerwijs aan de economische activiteiten
kan worden toegerekend, moet een bedrag in aanmerking worden ge-
nomen dat niet lager is dan de lasten die in het normale handelsverkeer
gebruikelijk zijn voor de financiering van ondernemingen (derde lid). De
eis dat ook een vergoeding moet worden berekend over de inzet van het
eigen vermogen impliceert dat een bestuursorgaan fiscaal winst maakt op
deze activiteiten. Een wezenlijk verschil tussen de Wet Markt en overheid
en de hierna te bespreken vennootschapsbelasting is dat de laatste aansluit
bij de winst van overheidsactiviteiten en de Mededingingswet bij de
kosten.

In art. 25j, lid 1 Mw is bepaald dat een bestuursorgaan een overheids-
bedrijf waarbij het betrokken is niet mag bevoordelen boven andere
ondernemingen waarmee dat overheidsbedrijf in concurrentie treedt en
een dergelijk overheidsbedrijf geen voordelen mag toekennen die verder
gaan dan in het normale handelsverkeer gebruikelijk zijn. In het tweede lid
is vervolgens een aantal gedragingen opgenomen dat in elk geval wordt
aangemerkt als een bevoordeling. Voor beide gedragsregels gelden uit-
zonderingen indien sectorale regels van toepassing zijn die de mededin-
ging moeten waarborgen of sprake is van een steunmaatregel die voldoet
aan de criteria van art. 87, lid 1 VWEU.

Een derde gedragsregel is te vinden in art. 25k Mw. Een bestuurs-
orgaan gebruikt de gegevens die hij heeft verkregen in het kader van
de uitvoering van zijn publiekrechtelijke bevoegdheden alleen voor
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economische activiteiten die niet dienen ter uitvoering van de publiek-
rechtelijke bevoegdheden, indien deze gegevens ook aan derden
beschikbaar kunnen worden gesteld.

3.4. Conclusies op basis van de Mededingingswet

Uit bovenstaande analyse op hoofdlijnen van de Mededingingswet trek ik
de volgende conclusies die relevant zijn voor het waarborgen van de
mededingingsneutraliteit.
1. Het begrip ‘onderneming’ moet ruim worden afgebakend om te voor-

komen dat economische activiteiten buiten het bereik blijven van de
regelgeving en daardoor een bron vormen van concurrentievervalsing.

2. De mededingingswet kijkt naar de werkelijke effecten op de concur-
rentie en bepaalt daarvoor de relevante product- en geografische
markt.

3. Alleen gedragingen die een significante invloed kunnen hebben op de
mededinging moeten worden gereguleerd. In het mededingingsrecht
worden daarom via een bagatelbepaling economische activiteiten van
een beperkte omvang uitgesloten. In aanvulling op deze algemene
regels die uitgaan van de omzet, geldt nog een individuele uitzonde-
ring indien er geen merkbare beïnvloeding van de mededinging plaats-
vindt.

4. In de Mededingingswet zijn uitzonderingen opgenomen. Deze zijn zeer
specifiek uitgewerkt en moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Een
aantal uitzonderingen heeft in feite dezelfde doelstelling namelijk het
vergroten van de efficiëntie. Ook geldt een uitzondering voor onder-
linge dienstverlening indien dat betrekking heeft op de uitoefening van
de publieke taak. In de praktijk facilieert deze vrijstelling onder andere
shared service centres en richt zij zich dus ook op een efficiënte
bedrijfsvoering.

5. Ook de aanwezigheid van een Dienst van Algemeen Economisch be-
lang kan een rechtvaardiging vormen om de mededingingsregels niet
onverkort toe te passen.

4. Mededingingsneutraliteit in de vennootschapsbelasting

4.1. Inleiding

In de vennootschapsbelasting is een aantal maatregelen genomen om
ongelijke concurrentieverhoudingen te voorkomen. Het gaat daarbij in de
eerste plaats om de aanwijzing van de belaste subjecten voor de vennoot-
schapsbelasting en de subjectieve vrijstellingen. In de tweede plaats
kunnen de winstbepalingsregels de mededinging verstoren, waardoor
een afbakening noodzakelijk is.
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4.2. Omschrijving van het belastingsubject

4.2.1. Inleiding

De vennootschapsbelasting kent niet een open norm op grond waarvan
rechtssubjecten (lichamen) in de heffing worden betrokken. De opsom-
ming van belaste lichamen in art. 2 en 3 Wet Vpb 1969 is wel ruim te
noemen, zodat in beginsel alle (ondernemings)activiteiten in de heffing
worden betrokken. Stichtingen en verenigingen zijn specifiek in de heffing
betrokken met het oog op het voorkomen van een verstoring van de
concurrentieverhoudingen. Als extra waarborg is in art. 4 Wet Vpb 1969
de fictie opgenomen dat als een stichting of vereniging met haar werk-
zaamheden in concurrentie treedt met een onderneming van een particu-
lier zij geacht wordt een onderneming te drijven. De Hoge Raad heeft altijd
een ruime uitleg gegeven aan art. 4 Wet Vpb 1969. Op zich is dat
begrijpelijk gezien het doel van art. 4. In de memorie van toelichting is
als ratio opgenomen:19

“Dit artikel, waarvan de strekking gelijk is aan die van artikel 2,
tweede lid, van het Besluit is in het ontwerp opgenomen uit
overweging dat het in de praktijk onontbeerlijk is in gevallen
waarin van de zijde van lichamen die in feite winst maken, wordt
betoogd dat zij geen onderneming drijven omdat uit hun statuten
blijkt dat zij geenwinst beogen. Het dient mede om de volgens de
gewone regelen aan de vennootschapsbelasting onderworpen
lichamen te beschermen tegen concurrentie van volgens die
regelen niet belaste organisaties. De strekking van het voorschrift
brengt mede dat het geen toepassing vindt in gevallen waarin de
tot het maken vanwinst aanleiding gevende werkzaamheden van
geringe omvang zijn en het deelnemen aan het maatschappelijke
verkeer van bijkomstige aard is.”

Met art. 4 beoogt de wetgever dus niet alleen de belangen van de fiscus te
waarborgen, maar met name ook de belangen van andere particuliere
ondernemers. Niet voldoende voor belastingplicht is echter dat een bedrijf
wordt uitgeoefend. Met het bedrijf moet ook in concurrentie worden ge-
treden.20, 21 Art. 4 Wet Vpb 1969 geldt niet voor beleggingsactiviteiten.22

De wetgever heeft er bewust voor gekozen geen richtlijnen te geven
voor de toepassing van art. 4 Wet Vpb 1969, omdat de vrees bestond dat

19. Kamerstukken II 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 17 r.k.
20. Kamerstukken II 1962-1963, 6000, nr. 9, p. 6 r.k.
21. A. Dinnissen, ‘De toepassing van art. 4 van de Wet Op de vennootschapsbelasting

1969’, WFR 1976/165.
22. HR 2 februari 1983, BNB 1983/146.
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daarmee onvoldoende recht zou worden gedaan aan de bijzondere ge-
vallen in de praktijk.23

Onlangs is de Hoge Raad nog gevraagd deze bepaling uit te leggen bij de
beoordeling van de belastingplicht van een stichting die een R&B festival
organiseerde.24 A-G Wattel formuleert in zijn conclusie het volgende
toetsingsschema:

“5.37 Op basis van de boven weergegeven parlementaire geschie-
denis en rechtspraak, de ratio van de bepaling en het concurren-
tiebegrip op andere rechtsgebieden kom ik anno 2011 tot een
vergelijkbare conclusie. Ik meen dat de beoordeling of zich
concurrentie in de zin van art. 4(a) Wet Vpb voordoet, opgehan-
gen kan worden aan het volgende beoordelingsschema: indien
een ‘andere dan publiekrechtelijke rechtspersoon’ in de zin van
art. 2(1)(d) (oud) Wet Vpb activiteiten ontplooit die uiterlijk met
ondernemingswerkzaamheden overeenkomen, moeten – per
activiteit – de volgende vragen worden beantwoord:
1. Zijn de activiteiten gelijksoortig aan activiteiten van anderen

die met een organisatie van kapitaal en arbeid aan het
economische verkeer deelnemen (kunnen de activiteiten
(potentieel) concurreren? Zijn het voor de afnemers (poten-
tiële) substituten)? Zo ja:

2. Worden die gelijksoortige activiteiten (potentieel) ook com-
mercieel uitgevoerd door belastingplichtigen ex art. 2(1)(a t/
m c) Wet Vpb en IB-ondernemers (ik merk opnieuw op dat
niet van belang is of die activiteiten uitgevoerd worden door
nijvere stichtingen of verenigingen als bedoeld in art. 2(d)
(oud))? Zo ja:

3. Welk geografische gebied is de relevante markt?
4. Welke tijdspanne is relevant?
5. Kan de afzet (potentieel) ten koste gaan van het debiet van

de onder 2 bedoelde ondernemingen binnen dat geografi-
sche gebied en binnen die tijdspanne?

6. Zo ja, dan is in beginsel sprake van (potentiële) concurrentie
in de zin van art. 4(a) Wet Vpb, maar op basis van de ratio, de
wetsgeschiedenis en uw rechtspraak moeten nog twee vra-
gen worden beantwoord:
a. Wordt de (potentiële) marktverstoring adequaat veroor-

zaakt door het ontbreken van vennootschapsbelasting-
plicht?

b. Is die (potentiële) marktverstoring van enige betekenis?”.

23. Kamerstukken II 1962-1963, 6000, nr. 9, p.9.
24. HR 22 juni 2012, BNB 2012/226.
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Dit toetsingsschema is interessant omdat het in vergaande mate aansluit
bij de criteria van het mededingingsrecht. De voorzet van A-G Wattel om
een specifiek toetsingskader te ontwikkelen liet de Hoge Raad echter
liggen. De dragende rechtsoverweging van de Hoge Raad luidde als volgt:

“3.3.1 Het Hof heeft geoordeeld dat de Inspecteur aannemelijk
heeft gemaakt dat belanghebbende (potentieel) in concurrentie
treedt met naar de winst belaste organisatoren van andere
festivals en muziekevenementen, waarmee het Hof kennelijk
heeft bedoeld dat de door de Inspecteur gestelde en aannemelijk
gemaakte feiten de conclusie rechtvaardigen dat belanghebbende
in concurrentie treedt als bedoeld in artikel 4, letter a, van de
Wet. Tegen de achtergrond van artikel 4, letter a, van de Wet
moet, aldus nog steeds het Hof, worden geconcludeerd dat be-
langhebbende een onderneming drijft als bedoeld in artikel 2,
lid 1, letter d, van de Wet. Het Hof heeft voorts geoordeeld dat het
door belanghebbende aangevoerde argument dat (horeca)onder-
nemingen binnen Z blij zijn met het festival, kennelijk – en naar
het oordeel van het Hof ten onrechte – ervan uitgaat dat bij de
vraag of in concurrentie wordt getreden met belaste onderne-
mers, slechts moet worden gekeken naar ondernemers uit Z en
de directe omgeving van Z.
3.3.2 Voor zover het middel zich tegen deze oordelen richt met
de klacht dat het Hof een te ruime maatstaf heeft aangelegd, faalt
het. ’s-Hofs oordelen geven geen blijk van een onjuiste rechts-
opvatting en kunnen als verweven met waarderingen van feite-
lijke aard, in cassatie voor het overige niet op juistheid worden
getoetst.”

Naar mijn mening bevestigt de Hoge Raad zijn eerder in BNB 1957/283
gegeven oordeel dat potentieel in concurrentie treden voldoende is.
Potentieel betekent echter niet dat elke hypothetische vorm van in con-
currentie treden relevant is. In punt 5.16 concludeert de A-G:

“(…) De in 5.4 geciteerde wetsgeschiedenis laat zien dat het
concurrentiecriterium een wezenlijke beperking inhoudt van de
verruiming van het ondernemingsbegrip tot daarmee uiterlijk
overeenkomende werkzaamheden: geen belastingplicht zonder
reële dreiging van concurrentievervalsing door achterwege blij-
ven van belastingplicht. (Potentiële) concurrentie kan dus niet
klakkeloos worden aangenomen op de enkele gronden dat een
uiterlijk met ondernemen overeenkomende werkzaamheid ont-
plooid wordt en het publiek een euro maar één keer kan uitgeven
of zijn tijd maar één keer kan besteden. De (potentiële) concur-
rentie moet reëel zijn, dus zich in elk geval op de relevante markt
(kunnen) voordoen, zowel naar product als naar plaats en tijd.”

356

Stevens



Te ver gaat naar mijn oordeel de uitspraak van Hof ’s-Gravenhage25 waarin
een stichting die een monopoliepositie had op grond van een exclusieve
aanwijzing van de overheid werd geacht potentieel in concurrentie te
treden, omdat de overheid ook andere aanbieders zou kunnen toelaten.
Ook in het mededingingsrecht is een merkbare invloed op de concurren-
tieverhoudingen vereist.

Uit het R&B-arrest blijkt niet welke geografische afbakening relevant is.
De Hoge Raad sanctioneert slechts het oordeel van het Hof dat niet alleen
gekeken moet worden naar de effecten op de concurrentie in dezelfde
plaats waar het festival wordt georganiseerd en de directe omgeving. In de
Btw geeft het HvJ EG in de Isle of Wight Council26 zaak beslist dat gekeken
moet worden naar de effecten op de concurrentie in de lidstaat (zie
paragraaf 5.1)

Met betrekking tot het toetsingsschema van de A-G vraag ik mij af of de
causaliteit die de A-G vereist tussen de potentiële marktverstoring en het
ontbreken van Vpb-plicht in de praktijk goed toepasbaar is. Deze causali-
teitsvraag laat zich immers in het concrete geval lastig beantwoorden.
Naast het fiscale verschil in behandeling zullen er veelal ook andere
factoren zijn die de concurrentieverhoudingen beïnvloeden. Het is de vraag
of de effecten van de fiscale regeling voldoende isoleerbaar zijn om de
causaliteit vast te stellen.

De rechter heeft een oordeel moeten vellen over de toepassing van de
causaliteitsvraag bij de uitleg van de aftrek voor fondswervende instel-
lingen art. 9, lid 1, onderdeel i Wet Vpb 1969 (oud). De inspecteur was van
mening dat het verband tussen de aftrekpost en de ernstige concurrentie-
verstoring in abstracto moest worden gelegd. Uit de tekst van de wet bleek
echter naar mijn mening duidelijk – en dat vond ook Hof ’s-Hertogen-
bosch27 – dat een concrete toets vereist was. De staatssecretaris heeft zich
ook bij die uitleg neergelegd, hoewel hij van mening was dat die uitleg
ongewenst was.28 Hof ’s-Hertogenbosch29 kwam tot een vergelijkbaar
oordeel ten aanzien van de toepassing van de fictieve kostenaftrek van
vrijwilligers door een moskee. In dit verband is nog van belang dat in de
wetsgeschiedenis ingegaanwas op de vraag wanneer sprake is van ernstige
concurrentieverstoring:30

“In het algemeen zal sprake zijn van ernstige concurrentieversto-
ring indien een activiteit binnen de branche duidelijk als een
vorm van concurrentie wordt ervaren. Voor de beoordeling hier-
van is onder meer van belang de aard en de omvang van de

25. HR 15 september 2006, V-N 2006/47.1.1.
26. HvJ EG 26 juni 2007, V-N 2007/32.21.
27. Hof’s-Hertogenbosch 25 juni 2010, V-N 2010/50.17.
28. Toelichting van de staatssecretaris op het intrekken van beroep in cassatie op de

uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch 25 juni 2010, V-N 2011/4.9.
29. Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2010, V-N 2011/14.15.
30. Kamerstukken II 2001-2002, 28 034, nr. 5.
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activiteit, alsmede de wijze waarop men deelneemt aan het
economische verkeer.”

4.2.2. Overheidsbedrijven

Ook de regeling voor overheidsbedrijven is gericht op het voorkomen van
een verstoring van de concurrentieverhoudingen. Deze regeling kent een
specifiek karakter omdat alleen bepaalde activiteiten, namelijk die in art. 2,
lid 3 Wet Vpb 1969 limitatief worden genoemd, in de heffing worden
betrokken. In vergelijking met de Mededingingswet valt op dat op zich het
begrip ‘overheidsbedrijf’ strikt is ingevuld, waardoor het aantal lichamen
dat in aanmerking kan komen voor een uitzondering is beperkt. Door deze
zeer beperkte opsomming van activiteiten die tot belastingplicht leiden,
kent de regeling binnen de kwalificerende groep van overheidsbedrijven
vervolgens weinig beperkingen. Een generieke waarborg tegen vervalsing
van de concurrentieverhoudingen is niet opgenomen. In de notitie over-
heidsbedrijven31 heeft het kabinet voorgesteld om de zogenoemde indi-
recte ondernemingsvariant in te voeren. Dat wil zeggen dat indirecte
overheidsbedrijven hun speciale status verliezen en in beginsel in de
heffing worden betrokken conform de regels die gelden voor de desbe-
treffende rechtsvorm. De directe overheidsbedrijven zouden alleen voor
bepaalde activiteiten in de heffing worden betrokken. Buiten de fiscale
wetgeving zou moeten worden geregeld dat publiekrechtelijke lichamen
verplicht worden bepaalde activiteiten te verzelfstandigen in een privaat-
rechtelijk lichaam indien het risico van concurrentievervalsing bestaat. Met
het oog op het waarborgen van de concurrentieneutraliteit is de onderne-
mingsvariant echter effectiever.32 In die variant worden alle onderne-
mingsactiviteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen waarmee in
concurrentie worden getreden in de belastingheffing betrokken. Dat ver-
eist echter wel een nadere inperking om te voorkomen dat bijvoorbeeld
shared service centres in de heffing worden betrokken. Uit de analyse van
het mededingingsrecht blijkt dat dergelijke uitzonderingen gebruikelijk
zijn. Op 28 maart 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën een in-
ventarisatie gepubliceerd van de gevolgen van de invoering van de onder-
nemingsvariant. Uit die inventarisatie blijkt dat invoering van de
ondernemingsvariant tot gevolg heeft dat een groot aantal overheidsac-
tiviteiten in de heffing worden betrokken. Via de uitbreiding van de
vrijstellingen en fiscale faciliteiten zoals de bestedingsreserve en de
optie voor integrale belastingplicht kunnen veel ongewenste effecten
worden gemitigeerd. De staatssecretaris stelt echter ook vast dat nader
onderzoek vereist is om te kijken of de grootste pijnpunten kunnen
worden weggenomen en hoe een mogelijke en wenselijke uitbreiding

31. Brief van 11 mei 2012, nr. DB.2012/205M.
32. Zie S.A. Stevens, J. Kluft en M.A.H. Reimert, ‘De belastingplicht van overheidsbedrijven.

Langzaam op weg naar een onafwendbaar nieuw tijdperk’, WFR 2013/ 988.
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van de vrijstellingen eruit zou kunnen zien. De voortgang in dit dossier
was er naar mijn mening mee gediend geweest, indien de staatssecre-
taris in deze notitie een concrete uitwerking had opgenomen van de
beoogde vrijstellingen en faciliteiten, zodat nu de discussie gevoerd zou
kunnen worden of die regelingen toereikend zijn voor de reeds bekende
knelpunten.

Ook bij de invoering van de integrale belastingplicht van woning-
corporaties was een van de motieven het waarborgen van gelijke con-
currentieverhoudingen. In het bijzonder ging het daarbij om de
projectontwikkelingsactiviteiten. De belastingplicht van woningcorpora-
ties strekt zich echter ook uit naar de verhuuractiviteiten die eerder als
beleggingsactiviteiten moeten worden gekwalificeerd. De wetgever is
altijd van mening geweest dat bij activiteiten die het karakter hebben
van vermogensbeheer het level-playing-field niet in geding is.

4.3. Subjectieve vrijstellingen

Naast de beperkte belastingplicht van lichamen kan de mededingings-
neutraliteit ook worden verstoord doordat een lichaam vrijgesteld is van
vennootschapsbelasting via de werking van art. 5 Wet Vpb 1969. Voor de
praktijk is met name de zorgvrijstelling (art. 5, lid 1, onderdeel c Wet Vpb
1969) en de vrijstelling van zorgverzekeraars (art. 5, lid 1, onderdeel e Wet
Vpb 1969) van belang. Het afgelopen jaar is er meer jurisprudentie
verschenen over de uitleg van de zorgvrijstelling. Dat is een indicatie dat
de vrijstelling in de praktijk meer wordt toegepast en de tekst van de
vrijstelling niet langer goed aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk
waardoor interpretatievraagstukken ontstaan. Vragen die voor de rechter
zijn gebracht betreffen de vraag of de vrijstelling aan een specifieke
rechtsvorm gekoppeld is, of het lichaam zelf werknemers in dienst moet
hebben die zorgactiviteiten verrichten of dat die diensten mogen worden
ingehuurd33 en de uitleg van de eis dat de winst uitsluitend besteed moet
worden aan de zorg.34

De vrijstelling van art. 5 Wet Vpb 1996 kent geen expliciete waarborgen
voor het handhaven van de concurrentieneutraliteit. Er moet aan strikte
voorwaarden worden voldaan, waardoor een lichaam niet snel voor de
vrijstelling in aanmerking komt. Deze voorwaarden hebben betrekking op
de aard van de activiteiten die het lichaam moet verrichten. Daarnaast
geldt als eis dat de lichamen de winst niet mogen uitkeren, maar uitslui-
tend mogen aanwenden ten behoeve van een vrijgesteld algemeen maat-
schappelijk belang (de zorg). Deze winstbestemmingseis voorkomt echter
niet dat commerciële aanbieders te maken hebben met ongelijke concur-
rentieverhoudingen.

33. Hof Amsterdam, 10 januari 2013, nr. 11/00501, nr. 11/00502, nr. 11/00503,
nr. 11/00525, nr. 11/00531.

34. Rechtbank Arnhem 9 augustus 2012, V-N Vandaag 2012/1971.
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Tot slot is art. 6 Wet Vpb 1969 verruimd in die zin dat de aard van de
activiteiten van een stichting of vereniging niet langer relevant zijn voor
een vrijstelling. De vrijstelling heeft nu een bagatel karakter. Indien de
winst beperkt is,35 is het lichaam vrijgesteld. Dat kan worden gebillijkt nu
de wetgever het uitgangspunt hanteert dat indien de concurrentieverval-
sing bijkomstig is, er geen reden is om in te grijpen. Dat veronderstelt wel
dat de hoogte van de winst een juiste maatstaf is om de intensiteit van de
concurrentie vast te stellen. Daarover kan men van mening verschillen. Er
is geen direct verband tussen de omvang van een activiteit en de hoogte
van het resultaat. Het ligt echter wel voor de hand dat naarmate de
activiteit omvangrijker is, de kans kleiner wordt dat de resultaten blijven
binnen de bandbreedte van art. 6 Wet Vpb 1969.

4.4. Faciliteiten met betrekking tot de winstbepaling

Naast de beperkte belastingplicht en de vrijstellingen kunnen de concur-
rentieverhoudingen ook worden verstoord doordat het lichaam gebruik
maakt van faciliteiten die de winstbepaling raken. Per 1 januari 2012 zijn
de bestedingsreserve en de aftrek voor fondswervende instellingen ge-
wijzigd. De wetgever heeft bewust gekozen voor een inperking van de
faciliteit, omdat anders anbi’s en andere fondswervers een onevenredig
groot belastingvoordeel krijgen ten opzichte van andere belastingplichtige
lichamen die op dezelfde markt actief zijn.36

In de aftrek voor fondswervende instellingen en in de bestedingsreserve
is geen algemene waarborg opgenomen om een verstoring van de con-
currentieverhoudingen te voorkomen. Wel is in de bestedingsreserve de
mogelijkheid gehandhaafd dat de minister bij ministeriële regeling speci-
fieke (groepen van) organisaties kan uitsluiten van de toepassing van de
faciliteit. De regeling is zo opgezet dat de wetgever in feite accepteert dat
bepaalde lichamen een concurrentievoordeel mogen hebben. De aftrek
voor fondswervende instellingen is inmiddels beperkt tot ‘kenbare fonds-
wervende activiteiten’. Daarvan is alleen sprake indien de activiteiten in
belangrijke mate door vrijwilligers worden verricht. Grote commerciële
partijen hebben daardoor in feite geen toegang meer tot de faciliteit en dat
was ook de bedoeling van de wetgever.37

Een uitzondering geldt voor instellingen die zich bezighouden met het
inzamelen van roerende goederen. Bij die instellingen wordt de vrijwilli-
gerseis niet gesteld. Concurrentie die wordt veroorzaakt door vrijwilligers-
organisaties of organisaties die goederen inzamelen wordt door de

35. Maximaal € 15.000 in één jaar en € 75.000 in het jaar zelf en de vier voorafgaande
jaren.

36. Kamerstukken II 2011-2012, 33 006. nr. 6, p. 6-7 en 12-14. Op p. 9 merkt het kabinet
op: “Een vrijstelling, zeker naarmate de commerciële activiteiten in aard en omvang
toenemen, is dan niet langer verenigbaar met het uitgangspunt van het fiscale level
playing field”.

37. Kamerstukken II 2011-2-12, 33 004, nr. 3, p. 7.

360

Stevens



wetgever dus niet als schadelijk gezien. Daarnaast gelden als eisen dat de
fondsen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteed moeten worden aan
een anbi en dat kenbaar moet zijn dat de opbrengst toekomt aan een anbi.
De kenbaarheidseis draagt niet bij aan het waarborgen van de concurren-
tieneutraliteit. De uitdelingseis heeft niet die functie, maar beperkt wel de
mogelijkheden om in concurrentie te treden, met name bij fondswervers
omdat de hele opbrengst moet worden uitgekeerd. Voor de fondswerver
komt dat overeen met een heffing van 100%.

De faciliteit van de bestedingsreserve kent hetzelfde patroon. In art. 12,
lid 1 Wet Vpb 1969 is bepaald dat de faciliteit kan worden toegepast door:

“Lichamen die zijn aangemerkt als culturele instelling alsmede
lichamen zonder aandeelhouders of deelgerechtigden die een
sociaal belang behartigen en de winst hoofdzakelijk behalen
met behulp van vrijwilligers kunnen een bestedingsreserve
vormen.”

Ook hier fungeert de opname van de eis dat de winst hoofdzakelijk behaald
moet worden met behulp van vrijwilligers als criterium om onderscheid te
maken tussen professionele organisaties en de meer traditionele goede-
doelenorganisaties. Opmerkelijk genoeg geldt de vrijwilligerseis niet voor
culturele instellingen. De wetgever accepteert dat culturele instellingen
een concurrentievoordeel kunnen hebben als gevolg van de bestedings-
reserve.38 De (ruime) fiscale faciliteit heeft hier als doel de bezuinigingen
in de culturele sector te mitigeren.

De wetgever heeft dus gekozen voor een meer specifieke afbakening. Ik
begrijp deze keuze van de wetgever. Een specifieke afbakening in de wet
vereist dat de wetgever een afweging maakt tussen enerzijds de gewenste
nuttige werking van fiscale faciliteiten en anderzijds de mogelijke nega-
tieve effecten van een verstoring van de concurrentieverhoudingen.

Nieuw is de mogelijkheid dat stichtingen en verenigingen kunnen
opteren voor integrale belastingplicht. Deze optie geldt echter slechts
voor culturele instellingen. Ook bij deze faciliteit is de afbakening ge-
vonden in een omschrijving van de activiteiten.

4.5. Evaluatie

Een uitgangspunt van de Wet Vpb 1969 is het handhaven van een level-
playing-field. In een aantal opzichten vertoont de Wet Vpb 1969 parallellen
met de mededingingswet. Het ondernemingsbegrip is in beginsel ruim.
Ook potentiële concurrentievervalsing moet worden voorkomen en
de concurrentie moet meer dan bijkomstig zijn. Een concrete invulling

38. De bestedingsreserve beperkt in feite het effect van de beperkte verliesverrekenings-
termijnen.
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daarvan zoals de bagatelbepalingen in de mededingingswet zijn, afgezien
van art. 6 Wet Vpb 1969 echter niet in de wet opgenomen.

Voor zowel de overheidsbedrijven als de subjectieve vrijstellingen geldt
dat er geen afzonderlijk toets in wet is opgenomen op grond waarvan een
verstoring van de concurrentieverhoudingen kanworden voorkomen. Deze
taak ligt in feite bij de fiscale wetgever die periodiek zich de vraag moet
stellen of onder de gegeven (gewijzigde) maatschappelijke omstandighe-
den de vrijstelling nog gerechtvaardigd is.

Hetzelfde geldt voor de bepalingen met betrekking tot de winstbepa-
ling. Ook daar heeft de wetgever (impliciet) keuzen gemaakt, in welke
situaties een fiscaal voordeel dat de concurrentieverhoudingen kan ver-
storen wordt geaccepteerd en in welke niet.

5. Mededingingsneutraliteit in de Btw

5.1. Ondernemer in de Btw39

Neutraliteit is een belangrijk uitgangspunt van de Btw.40 De mededin-
gingsneutraliteit wordt primair gewaarborgd door een ruim ondernemers-
begrip en het systeem van aftrek van Btw waardoor cumulatie van Btw in
de bedrijfskolom wordt voorkomen. Het beginsel van fiscale neutraliteit
verzet zich ertegen dat ondernemers die dezelfde handelingen verrichten
voor de heffing van de Btw verschillend worden behandeld.41

Een ondernemer is een ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent.42 Het
ondernemerschap in de Btw is rechtsvormneutraal. De belastingheffing
sluit aan bij de aard van de prestatie. De Btw-richtlijn hanteert het begrip
economische activiteit (art. 9, lid 1 Wet OB 1968). Dat zijn alle werkzaam-
heden van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter, met inbegrip van
de winning van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van vrije of
daarmee gelijkgestelde beroepen. Economische activiteiten impliceren dat
tegen een vergoeding prestaties worden verricht en dat niet uitsluitend om
niet wordt gehandeld. Het oogmerk of het resultaat van de activiteiten is
echter niet relevant. Het belangrijkste verschil met het begrip ‘onderneming’
zoals dat in deWet Vpb 1969 wordt gehanteerd, is dat het streven naar winst
geen relevant criterium is voor de Btw. In de Wet Vpb 1969 komt echter –
door de werking van art. 4 Wet Vpb 1969 – slechts in beperkte mate
betekenis toe aan het winststreven. Het ondernemingsbegrip in de Btw sluit

39. Deze paragraaf heb ik belangrijke mate gebaseerd op het rapport Maatschappelijke
ondernemingen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 245,
paragraaf 4.3.

40. Zie hierover ook M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het
hellend vlak van de uitzonderingen (Oratie), Deventer: Kluwer 2010.

41. HvJ EG 16 september 2008, Isle of Wight, C-288/07.
42. Art. 7, lid 1 Wet OB 1968. Onder een bedrijf wordt mede verstaan beroep en

exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te ver-
krijgen (art. 7, lid 2 Wet OB 1968).
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in belangrijke mate aan bij de Mededingingswet, hetgeen niet verwonderlijk
is omdat beide wetten geworteld zijn het Europese recht. Concurrentiever-
valsing door de overheid wordt voorkomen doordat publiekrechtelijke
lichamen die, anders dan als ondernemer, prestaties verrichten welke uit
hun aard ook door ondernemers kunnenworden verricht, met betrekking tot
die prestaties als ondernemerworden aangemerkt (art. 7, lid 3Wet OB 1968).

De ministeriële regeling, waarnaar verwezen wordt, is enkele jaren
terug echter vervallen, omdat het ondernemerschap van publiekrechtelijke
lichamen inmiddels door jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie
zodanig is ingevuld dat aan een aanwijzing bij beschikking geen behoefte
meer bestaat. Met ingang van 1 juli 2011 worden publiekrechtelijke
lichamen echter weer als ondernemer aangewezen, namelijk voor het
gelegenheid geven tot parkeren waarbij een fysieke barrière ter verzeke-
ring van de betaling van het parkeergeld dient.

Uit art. 13 van de Btw-richtlijn blijkt expliciet dat de Richtlijngever het
oogmerk heeft een vervalsing van de concurrentieverhouding te voorko-
men. Nadat de hoofdregel is gegeven dat publiekrechtelijke lichamen die
optreden als overheid geen ondernemer zijn wordt een uitzondering ge-
formuleerd:

“Wanneer deze lichamen evenwel zodanige werkzaamheden of
handelingen verrichten, moeten zij daarvoor als belastingplich-
tige worden aangemerkt, indien een behandeling als niet-
belastingplichtige tot een verstoring van de mededinging van
enige betekenis zou leiden.”

In de bijlage bij de Richtlijn is een aantal werkzaamheden genoemd,
waarvoor zij in elk geval als belastingplichtige worden aangemerkt, tenzij
zij onbeduidend van omvang zijn.43

In de zaak Carpaneto Piacenza44 geeft het HvJ EG een definitie van het
begrip ‘handelen als overheid’: er wordt gehandeld als overheid indien de
werkzaamheden worden verricht in het kader van een specifiek voor de
overheid geldend juridisch regime, met uitsluiting van de werkzaamheden
die zij onder dezelfde juridische voorwaarden als particuliere economische
subjecten verrichten.45 Er moet naar het karakter van de werkzaamheden
worden gekeken om te beoordelen of volgens een specifiek geldend
juridisch regime wordt gehandeld.46 Het is niet doorslaggevend of het

43. In bijlage I zijn onder andere telecommunicatiediensten, levering van water, gas,
elektriciteit en stroom, goederenvervoer, haven- en luchthavendiensten, personen-
vervoer enz. opgenomen.

44. HvJ EG 17 oktober 1989, FED 1990/312.
45. In het verleden gold in Nederland het criterium dat een publiekrechtelijk lichaam ‘als

overheid’ optrad indien het wettelijk opgedragen taken uitvoerde. Het was niet van
belang of deze taken naar hun aard als een overheidstaak konden worden gezien. Zie
HR 5 april 1978, BNB 1978/168 en HR 5 april 1978, BNB 1978/169.

46. HR 15 juli 1997, BNB 1997/327.
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publiekrechtelijke lichaam een wettelijk monopolie is toegekend. Het gaat
erom of de werkzaamheden het karakter van overheidstaak dragen
(‘typische overheidsprerogatieven’).

De afgifte van vergunningen zoals een umts-licentie, is bijvoorbeeld
geen belaste activiteit, omdat de veiling een noodzakelijke en vooraf-
gaande voorwaarde voor de toegang van marktdeelnemers tot de mobiele
telecommunicatiemarkt is. De overheid oefent dan uitsluitend een hem
uitdrukkelijk opgedragen toezichthoudende en regelgevende activiteit
uit.47 Van Hilten heeft kritiek op deze uitspraak omdat de kosten die de
vergunningverleners in rekening brengen een Btw-component kan bevat-
ten die dan niet in aftrek wordt gebracht, terwijl de exploitatie van de
vergunning in de Btw belaste sfeer plaatsvindt.48 Hierdoor wordt mede-
dingingsneutraliteit verstoord. Dat ligt uiteraard anders indien de vergun-
ningverlener toegang heeft tot het Btw-compensatiefonds (zie hierna). Een
gemeente die een parkeergarage exploiteerde was belastingplichtig, omdat
de Hoge Raad een vergelijking maakte met private exploitanten.49

De maatstaf die het HvJ EG hanteert, kan tot verschillende uitkomsten
leiden in de diverse lidstaten. Zo besliste het HvJ EG in een inbreuk-
procedure dat Nederland geen Btw hoefde te berekenen over tolgelden
en het Verenigd Koninkrijk wel.50 Het verschil werd veroorzaakt door het
feit dat in Nederland tolwegen uitsluitend door publiekrechtelijke licha-
menwerden geëxploiteerd en in het Verenigd Koninkrijk naast de overheid
ook particuliere deelnemers actief waren. Het lijkt erop dat dit oordeel
door de zaak Isle of Wight Council51 achterhaald is, aangezien het niet de
vraag is of daadwerkelijk particuliere deelnemers actief zijn, maar meer of
particuliere exploitanten zouden kunnen deelnemen. Het HvJ EG kijkt dus
naar potentiële concurrentie.

Er moet sprake zijn van een verstoring van de mededinging van enige
betekenis. Het HvJ EG heeft beslist dat bij de beoordeling of sprake is van
‘concurrentievervalsing van enige betekenis’ rekening moet worden ge-
houden met de werkzaamheden als zodanig, zonder dat die beoordeling
betrekking heeft op een specifieke plaatselijke markt. De binnenlandse
markt van de lidstaat is de relevante markt. Ook buitenlandse aanbieders
zullen in de beschouwing moeten worden betrokken voor zover die op de
binnenlandse markt van de lidstaat actief zijn. Hierbij moet niet alleen
rekening worden gehouden met daadwerkelijke concurrentie, maar ook
met potentiële concurrentie op de relevante markt, voor zover een en

47. HvJ EG 26 juni 2007, V-N 2007/32.21.
48. M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellend vlak van de

uitzonderingen (Oratie), Deventer: Kluwer 2010, p. 25.
49. HR 8 maart 2000, nr. 35 253, BNB 2000/295. Onder omstandigheden kan heffing van

Btw bij een door een gemeente geëxploiteerde parkeervoorziening achterwege
blijven, zie HR 15 oktober 2010, V-N 2010/54.21.

50. HvJ EG 12 september 2000, BNB 2000/377, en HvJ EG 12 september 2000, BNB 2000/
378.

51. HvJ EG 16 september 2008, V-N 2008/47.21.
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ander reëel is en niet zuiver hypothetisch. Ten slotte wordt met de
uitdrukking ‘van enige betekenis’ bedoeld dat de concurrentievervalsing
van meer dan onbeduidende omvang moet zijn. Ook deze norm is niet heel
concreet te noemen, maar doet denken aan de uitzondering in het mede-
dingingsrecht voor afspraken die niet leiden tot een merkbare beïnvloe-
ding van de concurrentieverhoudingen. Van Hilten wijst erop dat vanuit
het perspectief van mededingingsneutraliteit het beter is een publiekrech-
telijk lichaam reeds in de heffing te betrekken indien sprake is van
economische activiteiten, dat wil zeggen het publiekrechtelijke lichaam
verricht prestaties tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.52

5.2. Btw vrijstellingen

Ondanks het ruime ondernemersbegrip kan een concurrentieverstoring
optreden indien als gevolg van vrijstellingen onderscheid wordt gemaakt
naar de aard van de onderneming of indien door vrijstelling of niet-
ondernemerschap de aftrek van Btw wordt beperkt, waardoor instellingen
ervoor kiezen om activiteiten zelf te verrichten in plaats van uit te
besteden. In een recent rapport53 is een schatting gemaakt van de
economische voordelen die kunnenworden behaald indien alle activiteiten
in de heffing van de Btw worden betrokken. Voor de EU worden deze
voordelen geschat op 0,04-0,09% GDP, hetgeen overeenkomt met 9,3 – 21
miljard euro.

De vrijstellingen in de Btw sluiten primair aan bij de aard van de
transactie. Het is vaste jurisprudentie dat het HvJ EG vrijstellingen beperkt
uitlegt en dat bij de uitleg de fiscale neutraliteit in acht moet worden
genomen.54 Het HvJ EG baseert zich daarbij uiteraard op de tekst van de
wet, maar ook op de ratio van de vrijstelling. Van Hilten55 is kritisch over
de uitleg naar de ratio van de vrijstelling, omdat deze ratio veelal niet
bekend is. Daardoor wordt de uitleg onvoorspelbaar en gaat het HvJ EG op
de stoel zitten van de communautaire wetgever. In een aantal situaties
wordt bij de vrijstellingen de eis gesteld dat de ondernemer die diensten
verricht geen winstoogmerk mag hebben. Deze eis komt echter te ver-
vallen indien daardoor de concurrentieverhoudingen dreigen te worden
vervalst. Een voorbeeld daarvan is vrijstelling voor thuiszorg.56 Ook als
ziekenhuizen winst mogen gaan uitkeren, komt de eis te vervallen dat een
ziekenhuis niet naar winst mag streven. Het HvJ EG hanteert nadrukkelijk

52. M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellend vlak van de
uitzonderingen (Oratie), Deventer: Kluwer 2010, p. 28-29.

53. VAT in the public sector and exemptions in the public intrest, Final report for taxud/
2009/DE317, March 1, 2011.

54. HvJ EG 15 juni 1989, SUFA, zaak C 348/87, HvJ EG 20 november 2003, V-N 2003/61.19
(D’Ambrumenil) en HvJ EG 27 april 2006, zaak C-443/04 en zaak C-444/04 (Solleveld).

55. M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellend vlak van de
uitzonderingen (Oratie), Deventer: Kluwer 2010, p. 36.

56. Kamerstukken II 2004-2005, 30 061, nr. 2.
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het uitgangspunt van rechtsvormneutraliteit.57 Bovendien moeten soort-
gelijke prestaties gelijk worden behandeld. Het HvJ EG brengt prestaties
die soortgelijk zijn als vrijgestelde prestaties zijn onder de vrijstelling.58

Van Hilten59 heeft kritiek op deze werkwijze:

“Het kan niet zo zijn dat de kring van uitzonderingen wordt
opgerekt in die zin dat prestaties die concurreren met vrijge-
stelde handelingen, vanwege die concurrentie ook onder de vrij-
stellingen zouden moeten worden gebracht.”

Zij is van mening dat in het kader van de borging van de mededingings-
neutraliteit niet vergeleken moet worden met ondernemers die vrijgestelde
prestaties verrichten, maar met degene die belaste prestaties verrichten. Ik
begrijp de redenering zo dat als meer prestaties onder een vrijstelling
worden gebracht het risico toeneemt dat de mededinging verstoord wordt.
Daarbij moet in ogenschouwworden genomen dat de vrijstellingen fungeren
als uitzondering op de regel dat een prestatie belast wordt met Btw. Als niet
vergeleken wordt met de vrijgestelde prestaties dan bestaat uiteraard het
risico dat de mededinging ten opzichte van de vrijgestelde prestaties wordt
verstoord. Het gaat dus volgens mij om de keuze van een referentiepunt,
maar in beide gevallen bestaat het risico van verstoring.

Op een aantal plaatsen wordt in de wet expliciet aandacht besteed aan
het risico van een verstoring van de concurrentieverhoudingen. Een voor-
beeld is de vrijstelling voor leveringen en diensten van sociale of culturele
aard, mits de ondernemer geen winst beoogt en niet een ernstige versto-
ring van de concurrentieverhoudingen optreedt ten opzichte van onder-
nemers die winst beogen (art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB 1968). In art. 7
van het Uitvoeringsbesluit OB 1968 en Bijlage B worden specifieke instel-
lingen vermeld, waarvan de diensten of leveringen worden vrijgesteld.
Instellingen die bijvoorbeeld worden genoemd zijn ziekenhuizen, dag-
verblijven voor gehandicapten, onderwijsinstellingen als bedoeld in de
Wet op de Onderwijsverzorging en instellingen voor algemeen maatschap-
pelijk en bedrijfsmaatschappelijk werk. De vrijstelling is uitgesloten voor
bepaalde prestaties.60

57. HvJ EG 7 september 1999, Gregg & Gregg, C-216/97 en HvJ 10 september 2002, Kügler,
C-141/100.

58. HvJ EG 26 mei 2005, Kingcrest, C-498/03, punt 41.
59. M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellend vlak van de

uitzonderingen (Oratie), Deventer: Kluwer 2010, p. 41.
60. Zoals het verstrekken van spijzen en dranken, het verrichten van onderzoek, het ter

beschikking stellen van personeel, het verzorgen van loon- en salarisadministraties,
financiële administraties en grootboekadministraties en andere bij ministeriële re-
geling aangewezen diensten om een ernstige verstoring van de concurrentiever-
houdingen te voorkomen.
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Ook kan worden gewezen op de koepelvrijstelling (art. 11, lid 1, onder-
deel u Wet OB 1968). Deze vrijstelling heeft als doel samenwerkingsver-
banden van maatschappelijke ondernemingen (instellingen die werkzaam
zijn in de sociale sfeer) fiscaal te faciliteren. De vrijstelling geldt uitsluitend
voor bepaalde prestaties die door de koepelorganisatie worden verricht
aan de aangesloten ondernemers en niet voor de omgekeerde situatie
waarin de aangesloten ondernemers prestaties verrichten ten behoeve van
de koepelorganisatie.61 De koepelvrijstelling geldt slechts indien aan
specifieke voorwaarden wordt voldaan, waarvan er één is dat er geen
ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen mag optreden (in de
richtlijn wordt overigens niet gesproken van ernstige). In aanvulling
daarop is in de wet bepaald dat de koepelvrijstelling alleen geldt voor
bepaalde prestaties (art. 9 Uitvoeringsbesluit OB 1968) en geldt de vrij-
stelling niet voor diensten waarbij een verstoring van de concurrentiever-
houdingen dreigt bijvoorbeeld het uitlenen van personeel62 en
automatiseringsdiensten.63 De koepelvrijstelling kan worden gerechtvaar-
digd op grond van de efficiëntie exceptie die ook in het mededingingsrecht
is opgenomen.

5.3. Btw-compensatiefonds

Een specifieke vorm van concurrentieneutraliteit betreft uiteraard de
inkooppositie van overheden en vrijgestelde ondernemers. Van Hilten
spreekt in dit verband van de inwendige neutraliteit.64 Voor hen is het
fiscaal aantrekkelijker om goederen en/of diensten zelf voort te brengen in
plaats van in te kopen, omdat daarmee een Btw-druk op de toegevoegde
waarde kan worden voorkomen. Per 1 januari 2003 is het Btw-compensa-
tiefonds ingevoerd. Dit fonds heeft als doel te voorkomen dat de beslissing
tussen uit- en inbesteden wordt beïnvloed door de heffing van Btw. Het
Btw-compensatiefonds geldt echter slechts voor gemeenten, provincies of
een instelling ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen. De systematiek is dat voornoemde organisaties de Btw die zij hebben
moeten betalen over hun ingekochte goederen en diensten, kunnen
declareren bij het Btw-compensatiefonds, waardoor de Btw voor hen
budgettair neutraal uitwerkt. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte
is voorgesteld ook een Btw-compensatiefonds in te voeren voor de zorg-
sector. Op zich lijkt het Btw-compensatiefonds te werken in die zin dat
sinds de invoering het beroep op het fonds is toegenomen en er minder
gebruik lijkt te worden gemaakt van Btw-constructies. Minder duidelijk-
heid bestaat omtrent de vraag of ook het uitbesteed gedrag van overheden

61. HvJ 15 juni 1989, SUFA/ALN, nr. 348/87, Jur. 1989, blz. 1737.
62. Art. 9, lid 3 Uitvoeringsbesluit OB 1968.
63. Art. 9a Uitvoeringsbeschikking OB 1968.
64. M.E. van Hilten, Over de neutraliteit van de omzetbelasting en het hellend vlak van de

uitzonderingen (Oratie), Deventer: Kluwer 2010, p. 16-17.
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is veranderd. Naast fiscale motieven blijken er ook politieke en strategische
overwegingen te zijn die van doorslaggevende betekenis zijn bij de uitbe-
stedingsvraag.65

6. Conclusies

In deze bijdrage heb ik op hoofdlijnen een vergelijking gemaakt tussen het
mededingingsrecht en het belastingrecht om te beoordelen of er een
gemeenschappelijke benadering (mogelijk) is bij het bereiken van mede-
dingingsneutraliteit. In alle wetten wordt een ruim ondernemingsbegrip
gehanteerd. Bij de uitbreiding van de belastingplicht van overheidsbedrij-
ven via de ondernemingsvariant zal een correctie noodzakelijk zijn, waarbij
een parallel kan worden gevonden in de afbakening die in de Btw is
gevonden voor activiteiten die een publiekrechtelijk lichaam ‘als overheid’
verricht zoals de uitgifte van paspoorten, vergunningen, regulering van de
openbare ruimte e.d.

In algemene zin valt op dat het mededingingsrecht specifieker is, dat
wil zeggen meer uitgaat van de feiten in het concrete geval. Ook de Btw
kent een specifieke opzet, maar die is gerealiseerd door in de wet gedetail-
leerd te bepalen welke prestaties onder welke voorwaarden zijn vrijgesteld
en door op vergelijkbare wijze voorwaarden in de wet op te nemen om
concurrentievervalsing te voorkomen. In het belastingrecht werd geen
gebruik gemaakt van een bagatel of peanut uitzondering. Art. 6 Wet Vpb
1969 werkt nu als een bagatelbepaling. In vergelijking met de bagatelvrij-
stelling in het mededingingsrecht lijken de winstgrenzen aan de krappe
kant. Een ruimere vrijstelling op grond van het argument dat de concur-
rentieverstoring slechts bijkomstig is, lijkt derhalve gerechtvaardigd.

In het mededingingsrecht zijn vrijstellingen gerechtvaardigd om de
efficiëntie van ondernemingen te vergroten. Deze rechtvaardiging zou ook
kunnen gelden voor het belastingrecht. De koepelvrijstelling in de Btw kent
een vergelijkbare rechtvaardiging, maar in de vennootschapsbelasting wordt
die nog niet gebruikt. Indien de belastingplicht van overheidsbedrijven
wordt verruimd door invoering van de ondernemingsvariant ligt het naar
mijn mening voor de hand om een vrijstelling op te nemen voor shared
service centres.

Ook wordt een uitzondering toegestaan voor Diensten van Algemeen
Economisch belang. De criteria die zijn ontwikkeld in het Altmark-arrest
zijn echter lastig toepasbaar op fis cale regels in de vennootschapsbelas-
ting, zodat het de vraag is of deze uitzondering kan worden overgeno-
men.66 Zowel in de vennootschapsbelasting als in de Btw zijn er

65. APE / Rebelgroup Advisory BV, Effectevaluatie Btw-compensatiefonds, Den Haag, 6 juli
2010. Zie ook Mattheus Wassenaar en Raymond Gradus, ‘Het kan verkeren. Zwalkend
overheidsbeleid rond het BTW-compensatiefonds’, TPC, augustus 2012, p. 36-37.

66. Zie hierover S.A. Stevens, ‘Tax Aid and Non-profit organizations’, EC Tax Review, 2010-
4, p. 156-169.
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vrijstellingen of andere fiscale faciliteiten opgenomen die gerechtvaardigd
worden door het feit dat het lichaam een algemeen belang nastreeft.

Het mededingingsrecht stelt alleen grenzen aan afspraken indien die
een merkbare invloed hebben op de mededinging. In de Btw wordt geëist
dat de verstoring van de concurrentieverhoudingen niet onbeduidend mag
zijn. Naar mijn mening moeten die op dezelfde wijze worden ingevuld.
Voor de vennootschapsbelasting is niet zo duidelijk of de Hoge Raad ook
expliciet deze eis – die wel wordt genoemd in de wetsgeschiedenis – stelt.

De Hoge Raad lijkt zijn strenge leer te handhaven dat ook een potentiële
concurrentie moet worden meegenomen bij de toepassing van art. 4 Wet
Vpb 1969. Voor de Btw heeft het HvJ EG hetzelfde beslist ten aanzien van
de uitleg van art. 13 Btw-richtlijn. Het HvJ EG stelt daaraan wel de eis dat er
geen sprake moet zijn van hypothetische concurrentie. De mogelijkheid
van concurrentie moet reëel zijn. Het HvJ EG heeft ook beslist dat in
beginsel als relevante geografische markt de binnenlandse markt van een
lidstaat moet worden genomen en niet de lokale markt. De Hoge Raad lijkt
bij de uitleg van art. 4 Wet Vpb 1969 ook een ruime geografische afbake-
ning voor ogen te hebben. In het mededingingsrecht wordt een analyse
gemaakt van relevante geografische en productmarkt. In het belastingrecht
wordt deze toets niet zo concreet uitgevoerd. A-GWattel heeft een voorstel
gedaan voor een gedetailleerder toetsingsschema bij de toepassing van art.
4 Wet Vpb 1969, maar dat heeft de Hoge Raad niet (expliciet) overge-
nomen. Indien de ondernemingsvariant wordt ingevoerd voor de belas-
tingplicht van overheidsbedrijven kan het concurrentiecriterium worden
gebruikt om de belastingplicht af te bakenen. Een meer concrete uit-
werking van dat criterium is dan op zijn plaats. De mededingingswet biedt
daartoe volgens mij goede aanknopingspunten, alsmede inspiratie voor
uitzonderingen op het beginsel van een level playing field.
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RA A.C. BREUER LL.M.1EN
PROF. DR. A.J.A. STEVENS2

De Duitse
Thesaurierungsbegünstigung
voor IB ondernemingen:
model voor Nederland?

1. Inleiding

Gezien ons beider “Duitse” afkomst en Arie’s interesse voor zowel het
Duitse belastingsysteem als de ondernemingswinstbelasting3 leek het
ons aardig om in deze bijdrage nader in te gaan op de in 2008 in
Duitsland ingevoerde Thesaurierungsbegünstigung. Op grond van deze
regeling worden op verzoek van belastingplichtigen niet-onttrokken
winsten van eenmanszaken en deelgerechtigden/natuurlijke personen
in personenvennootschappen belast tegen een lager IB-tarief, waarna er
bij onttrekking een nabelasting plaatsvindt. Op basis van dit systeem
vindt er een gedeeltelijke gelijkstelling tussen de belastingheffing van
eenmanszaken/deelgerechtigden enerzijds en kapitaalvennootschappen
anderzijds plaats. Een eerste stapje derhalve op weg naar een vorm van
ondernemingswinstbelasting. Gezien de plannen in Nederland voor de
invoering van een winstbox in de inkomstenbelasting4 meenden wij dat
het in elk geval interessant is om te bezien wat er aan de andere kant
van onze oostgrens op dit gebied gebeurt.

1. Almut Breuer is werkzaam als belastingadviseur bij Loyens & Loeff te Amsterdam. Zij
is van Duitse afkomst en heeft in Keulen, Tilburg (ETC) en Amsterdam gestudeerd. Zij
heeft onlangs een proefschrift bij Prof. Johanna Hey in Keulen ingediend waarin zij
onder meer op de internationale aspecten van de Thesaurierungsbegünstigung
ingaat.

2. Ton Stevens is hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam, alsmede belastingadviseur bij Loyens & Loeff te Rotterdam. Hij is oud-
student, -promovendus, en – docent van de Universiteit van Tilburg.

3. Zonder naar volledigheid te willen streven wijzen wij op zijn advies inzake een
ondernemingswinstbelasting voor de Raad voor het Midden en Kleinbedrijf uit 1995
en het onderzoek samen met Lubbers voor de RZO uit 2002.

4. Zie de aankondiging in het Regeerakkoord, Kamerstukken II 2012-2013, 33 410, nr. 15,
pt. 106, p. 65, V-N 2012/65.3. Later heeft staatssecretaris Weekers een brief met als
bijlage de uitgevoerde verkenning naar de invoering van een winstbox aangekondigd
voor het tweede kwartaal 2013. De invoering van de winstbox staat gepland voor
2015. Bij het inleveren van de kopij voor deze bijdrage was nog geen brief bij de
Tweede Kamer ingediend.
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Wij zullen hierna eerst de werking van de Thesaurierungsbegünstigung
uiteenzetten (paragraaf 2). In 2010 heeft er door de Universiteit van
Freiburg op basis van een online enquête een eerste evaluatie van de
regeling van de Thesaurierungsbegünstigung plaatsgevonden. De uitkom-
sten van deze evaluatie zullen wij bespreken in paragraaf 3. In paragraaf 4
ten slotte komt dan de vraag aan de orde in hoeverre de Duitse Thesau-
rierungsbegünstigung een model voor Nederland zou kunnen zijn.

2. Werking van de Thesaurierungsbegünstigung sinds 2008

2.1. Algemeen

De Duitse wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz;hierna
EStG) kent sinds 2008 een speciaal regime met betrekking tot de bepaling
van de belasting op niet-onttrokken winst uit onderneming, de zogenoem-
de “Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne” ofwel Thesaurie-
rungsbegünstigung in § 34a EStG.5 Dit regime komt erop neer dat de niet
aan de onderneming onttrokken winst op verzoek van de belastingplich-
tige tegen een tarief van 28,25% belast wordt, dus tegen een aanzienlijk
lager tarief dan het maximale Duitse inkomstenbelastingtarief van 45%.
Een latere onttrekking wordt echter nog eens met 25% belast (nabelasting),
hetzelfde tarief dat ook geldt voor ontvangen dividenden van kapitaal-
vennootschappen. De Thesaurierungsbegünstigung geldt zowel voor zelf-
standige ondernemers (eenmanszaak) als voor deelgerechtigden in een
personenvennootschap, mits het aandeel van een deelgerechtigde in de
winst van de personenvennootschap meer dan 10% bedraagt of hoger is
dan € 10.000.6

2.2. Achtergrond van de regeling

Volgens de wetsgeschiedenis heeft de Thesaurierungsbegünstigung tot doel
om belastingdrukneutraliteit te bereiken door de niet-uitgekeerde winst,
dus de winst die in de onderneming blijft, bij een zelfstandige ondernemer,
een personenvennootschap en een kapitaalvennootschap gelijk te belasten.
Daarnaast is bedoeld om de totale belastingdruk over de ondernemings-
winst van zelfstandige ondernemers en deelgerechtigden in een perso-
nenvennootschap enerzijds en de totale belastingdruk over de winst van
een kapitaalvennootschap en de uitkering aan haar aandeelhouder(s)
anderzijds zoveel mogelijk gelijk te laten zijn. Verder wilde de wetgever
de investeringscapaciteit van personenvennootschappen verbeteren en

5. Voor een opsomming van de literatuur zie K. Tipke/J. Lang (red.), Steuerrecht, Köln:
Verlag Dr. Otto Schmidt 2010, § 9 Rn. 828, Fn. 21.

6. Zie hieroverJ. Hey, ‘Unternehmensteuerreform: das Konzept der Sondertarifierung
des § 34a EStG-E – Was will der Gesetzgeber und was hat er geregelt?’, DStR 2007,
p. 925.
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stimuleren dat zij hun eigen vermogen verhogen. Daarbij was bedoeld om
zeer winstgevende personenvennootschappen een alternatief te bieden
voor een omzetting in een kapitaalvennootschap.7 Dit laatste vond de
wetgever nodig omdat vanaf 2008 de belastingdruk op de winst van
kapitaalvennootschappen naar ca. 29 - 30% werd verminderd. Het oor-
spronkelijk in het regeerakkoord opgenomen doel, te weten echte rechts-
vormneutraliteit,8 werd door de wetgever losgelaten in ruil voor
belastingdrukneutraliteit met betrekking tot het toptarief.9

2.3. Heffingsgrondslag

De Thesaurierungsbegünstigung heeft als heffingsgrondslag de winst uit
onderneming, verminderd met het positieve saldo van onttrekkingen en
stortingen (zie § 34a, lid 2, EStG). Het saldo wordt berekend op basis van de
fiscale jaarrekening. Indien het saldo nul of negatief is, komt de volledige
winst uit onderneming in aanmerking voor de Thesaurierungsbegünstigung
en wordt belast tegen een tarief van 28,25%. Wordt deze belasting uit de
onderneming betaald, dan geldt deze betaling als onttrekking, die we-
derom de grondslag voor de Thesaurierungsbegünstigung vermindert, zodat
deels het progressieve inkomstenbelastingtarief van max. 45% wordt toe-
gepast en het voordeel van de Thesaurierungsbegünstigung kleiner wordt.

2.4. Het verzoek

Een verzoek om toepassing van de Thesaurierungsbegünstigung kan voor
iedere zelfstandige onderneming van een ondernemer en voor iedere
participatie als deelgerechtigde in een personenvennootschap worden
gedaan. De belastingplichtige kan ervoor kiezen om de winst volledig of
slechts gedeeltelijk aan de Thesaurierungsbegünstigung te onderwerpen.
Een limitering is zinvol indien de winst uit onderneming slechts gedeelte-
lijk onderworpen zou zijn aan het maximale progressieve inkomstenbe-
lastingtarief. Het verzoek moet voor ieder fiscaal boekjaar worden gedaan
en mag door de belastingplichtige deels of volledig worden ingetrokken tot
de bezwaartermijn voor de belastingaanslag van het volgende jaar is
verlopen (zie § 34a, lid 1 EStG). Op deze manier heeft de belastingplichtige
de ruimte om op onvoorziene ontwikkelingen te reageren. Dit is vooral van
betekenis in geval van onvoorziene verliezen, aangezien verliezen niet
mogen worden verrekend met winsten die volgens de Thesaurierungsbe-
günstigung zijn belast (§ 34a, lid 8 EStG).

7. BT-Drucks. 202/07, p. 55.
8. Koalitionsvertrag van 11-11-2005, p. 69, J. Hey, ‘Unternehmensteuerreform: das

Konzept der Sondertarifierung des § 34a EStG-E – Was will der Gesetzgeber und
was hat er geregelt?’, DStR 2007, p. 925.

9. J. Hey, ‘Unternehmensteuerreform: das Konzept der Sondertarifierung des § 34a EStG-
E – Was will der Gesetzgeber und was hat er geregelt?’, DStR 2007, p. 926.
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2.5. Uitgesloten winst

De Thesaurierungsbegünstigung is niet van toepassing op ondernemings-
winst die is bepaald op basis van een speciaal regime voor de winstbe-
rekening, zoals het kasstelsel (Einnahme-Überschussrechnung) en bepaalde
specifieke regimes voor de winstbepaling. Vrijgestelde winst (bijvoorbeeld
winst uit een buitenlandse vaste inrichting) valt eveneens niet onder de
Thesaurierungsbegünstigung, maar heeft wel een positief effect doordat
onttrekkingen volgens de parlementaire toelichting met voorrang afge-
trokken mogenworden van de vrijgestelde winst.10 Verder is de toepassing
van de Thesaurierungsbegünstigung uitgesloten voor winst afkomstig uit
durfkapitaalvennootschappen en de vrijgestelde dan wel naar een lager
tarief belaste winst uit vervreemding van de onderneming (§ 34a, lid 1
EStG).

2.6. Nabelasting

Indien de winst waarop de Thesaurierungsbegünstigung is toegepast in een
later jaar aan de onderneming wordt onttrokken, vindt een zogenoemde
nabelasting (Nachversteuerung) tegen een tarief van 25% plaats (§ 34a, lid 4
EStG). Deze nabelasting vindt toepassing indien en voor zover het positieve
saldo van de onttrekkingen en de stortingen de winst van het boekjaar te
boven gaat (nabelastingbedrag – Nachversteuerungsbetrag). Het nabelas-
tingbedrag wordt begrensd door het zogenoemde nabelastingplichtige
bedrag (nachversteuerungspflichtiger Betrag) dat door de inspecteur met
betrekking tot het voorafgaande jaar is vastgesteld.

Het nabelastingplichtige bedrag wordt volgens § 34a, lid 3 EStG als volgt
berekend: Eerst wordt van de winst waarop de Thesaurierungsbegünstigung
is toegepast de belasting afgetrokken. De uitkomst van deze rekensom
is het nabelastingplichtige bedrag van het lopende jaar. Hierbij wordt
het nabelastingplichtige bedrag uit voorgaande jaren opgeteld. Verder
worden nabelastingplichtige bedragen die afkomstig zijn van andere on-
dernemingen en naar de belastingplichtige zijn doorgeschoven (zie hierna
paragraaf 2.9) hierbij opgeteld. Van deze som worden het nabelasting-
bedrag en nabelastingplichtige bedragen die naar andere ondernemingen
zijn doorgeschoven (zie paragraaf 2.7) afgetrokken. Het saldo wordt door
de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld als het
nieuwe nabelastingplichtige bedrag. Met andere woorden: het gaat om een
zeer ingewikkelde berekening.

Op deze wijze blijft de werking van de Thesaurierungsbegünstigung
doorlopen tot in een jaar dat de onttrekkingen niet meer gedekt worden
door lopende winst dan wel vrijgestelde winst. De belastingplichtige heeft

10. BT-Drucks. 16/4841, p. 61; zie ook het BMF-besluit van 11-8-2008, BStBl. I, p. 838
(“Anwendungsschreiben zur Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne (§34a
EStG)”).
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altijd de mogelijkheid te verzoeken om het vastgestelde nabelastingplich-
tige bedrag tussentijds te laten nabelasten.

2.7. Voorbeeld

De werking van de Thesaurierungsbegünstigung kan aan de hand van het
volgende voorbeeld worden verduidelijkt, waarbij ter beperking van de
complexiteit de Gewerbesteuer en de Solidaritätszuschlag buiten beschou-
wing worden gelaten.

De natuurlijke personen A en B zijn ieder voor de helft deelgerechtigden
van een Duitse Offene Handelsgesellschaft (OHG), die vergelijkbaar is met
een Nederlandse vof. De OHG heeft in 2011 € 100.000 winst gemaakt en er
hebben geen onttrekkingen of stortingen plaatsgevonden. A kiest voor zijn
volledige aandeel in de winst van de OHG voor toepassing van de
Thesaurierungsbegünstigung, B niet. In 2012 heeft de OHG een resultaat
van € 60.000 behaald. A en B storten in het begin van 2012 ieder € 5.000 en
onttrekken aan het eind van het jaar ieder € 40.000. In 2013 houden A en B
zich met andere projecten bezig en behaalt de OHG een resultaat van 0.
A en B onttrekken ieder € 45.000 (de volledige resterende winstreserves).
A en B hebben ieder jaarlijks inkomsten uit andere bronnen van € 300.000,
hetgeen betekent dat op hun deel van de winst van OHG het maximale
Duitse inkomstenbelastingtarief van 45% van toepassing is. A betaalt de
verschuldigde inkomstenbelasting over zijn winstaandeel uit privémidde-
len.

B betaalt over zijn winstaandeel in de OHG in 2011 en 2012 inkom-
stenbelasting naar een tarief van 45%, dus over 2011 € 22.500, over 2012
€ 13.500 en over 2013 € 0; in totaal € 36.000.

Het winstaandeel van A in 2011 ter hoogte van € 50.000 komt volledig in
aanmerking voor de Thesaurierungsbegünstigung en wordt belast tegen het
verlaagde tarief van 28,25%. De inkomstenbelasting 2011 over het winst-
aandeel bedraagt dus € 14.125. Het nabelastingplichtige bedrag over 2011
is € 50.000 -/- € 14.125 = € 35.875.

In 2012 heeft A zowel een storting als een onttrekking gedaan. Het
positieve saldo van de onttrekkingen en stortingen van A in 2012 is
€ 40.000 -/- € 5.000 = € 35.000. Het winstaandeel van A in het jaar 2012
is € 30.000. Het positieve saldo van de stortingen en onttrekkingen gaat dit
winstaandeel met € 5.000 te boven. Dit bedrag is minder dan het nabe-
lastingplichtige bedrag over 2011. Derhalve wordt het volledige bedrag van
€ 5.000 aan het nabelastingtarief van 25% onderworpen. Er is dus € 1.250
nabelasting verschuldigd. Daarnaast is A over zijn winstaandeel 2012
(€ 30.000) inkomstenbelasting naar een tarief van 45% verschuldigd, zijnde
€ 13.500, omdat deze winst meteen aan de onderneming is onttrokken en
derhalve niet in aanmerking komt voor de Thesaurierungsbegünstigung.11

11. Zie voor deze verplichte volgorde van de onttrekkingen paragraaf 2.8.
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Het nabelastingplichtige bedrag per ultimo 2012 wordt vastgesteld op
€ 35.875 -/- € 5.000 = € 30.875.

In 2013 is het positieve saldo van de onttrekkingen en stortingen van A
€ 45.000 en de winst 0. De nabelasting wordt begrensd door het resterende
nabelastingplichtige bedrag van € 30.875. A moet hierover 25% nabelasting =
€ 7.717,75 betalen.

Per saldo betaalt A in totaal € 36.593,75 inkomstenbelasting. Dit is iets
hoger dan de totale belastingdruk van B (€ 36.000), maar A heeft wel een
voordeel doordat hij de belasting pas later verschuldigd is dan B.

2.8. Lock-in effect voor oude winstreserves

§ 34a schrijft een vaste volgorde voor met betrekking tot de toepassing van
de nabelasting. Doordat van het positieve saldo van de onttrekkingen en
stortingen allereerst de winst van het lopende jaar wordt afgetrokken,
vindt nabelasting ook plaats indien nog ‘oude’ vrijgestelde dan wel tegen
het progressieve inkomstenbelastingtarief belaste winstreserves in de
onderneming aanwezig zijn die niet aan nabelasting hoeven te worden
onderworpen.12 Het is dus door de vaste volgorde pas mogelijk om deze
oude winstreserves belastingvrij te onttrekken nadat nabelasting van het
bedrag waarop de Thesaurierungsbegünstigung is toegepast, plaats heeft
gevonden. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat de oude winstreserves
in de meeste gevallen aan de onderneming worden onttrokken alvorens de
Thesaurierungsbegünstigung toe te passen.13

Stel dat in het bovengenoemde voorbeeld A een winstaandeel in de
OHG van € 40.000 had behaald dat aan het inkomstenbelastingtarief van
45% was onderworpen maar dat hij nog niet aan de onderneming had
onttrokken. Dit zou aan de uitkomst die onder 2.7 is beschreven niets
hebben veranderd: A had er in 2012 (dus na toepassing van de Thesaurie-
rungsbegünstigung in 2011) niet voor kunnen kiezen om eerst deze
€ 40.000 zonder nabelasting te onttrekken en pas daarna een deel van
de lopende winst tegen nabelasting te onttrekken. Pas nadat over het
volledige nabelastingplichtige bedrag van € 35.875 daadwerkelijk nabe-
lasting is geheven kan A de € 40.000 nabelastingvrij aan de OHG onttrek-
ken. Als A dit zou hebben geweten, zou hij dus al in 2010 de € 40.000 aan
de OHG hebben onttrokken om dit lock-in effect te voorkomen.

12. B. Fischer, ‘Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG – Bewertung aus Sicht eines
international tätigen deutschen Personengesellschaftskonzerns’, in: Steuerzentrierte
Rechtsberatung, (Festschrift Harald Schaumburg) Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2009,
p. 327.

13. W. Kessler/A. Pfuhl/B. Grether, ‘Die Thesaurierungbegünstigung nach §34a EStG in der
steuerlichen (Beratungs-)Praxis – Ergebnisse einer onlinebasierten Umfrage’, DB,
28 januari 2011, DB0394567.
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2.9. Bijzondere nabelastinggevallen

Volgens § 34a, lid 5, EStG leidt een overdracht van bedrijfsmiddelen naar
een andere onderneming van de belastingplichtige tegen de fiscale boek-
waarde tot nabelasting. De nabelasting wordt in dat geval geheven over de
boekwaarde. Het is mogelijk om op verzoek het nabelastingplichtige
bedrag ten aanzien van de overgedragen bedrijfsmiddelen ter hoogte van
de boekwaarde door te schuiven naar de ontvangende onderneming.

Doorschuiving van het nabelastingplichtige bedrag is eveneens moge-
lijk indien de onderneming/de participatie in een personenvennootschap
als geheel zonder tegenprestatie aan een andere onderneming/personen-
vennootschap wordt overgedragen (§ 34a, lid 7 EStG). Een dergelijke
overdracht leidt ook overigens tot doorschuiving van alle fiscale claims
naar de ontvanger.

Verder vindt op grond van § 34a, lid 6 EStG nabelasting plaats indien de
onderneming wordt vervreemd of gestaakt, indien de onderneming wordt
ingebracht in een kapitaalvennootschap of coöperatie (Genossenschaft), of
indien de door een personenvennootschap gedreven onderneming wordt
omgezet in een kapitaalvennootschap/coöperatie. Nabelasting is ook aan
de orde indien van het op de jaarrekening gebaseerde regime voor de
winstbepaling wordt afgeweken, dus bijvoorbeeld indien wordt overge-
gaan naar het kasstelsel (Einnahme-Überschussrechnung).

2.10. Internationale aspecten

De Thesaurierungsbegünstigung verandert niets aan het feit dat Duitsland
de ondernemingen van zelfstandige ondernemers en personenvennoot-
schappen als zodanig niet als belastingplichtige lichamen behandelt.14 De
vraag is echter of de nabelasting internationaal gezien niet een zelfstandig
leven gaat leiden. Dat is weliswaar niet de bedoeling, omdat de nabelasting
slechts als een uitgestelde heffing over ondernemingswinst wordt gezien
die volgens dezelfde maatstaven als de inkomstenbelasting over onderne-
mingswinst zou moeten worden behandeld.

Echter, de Thesaurierungsbegünstigung betekent in feite dat een vast
tarief op de niet-uitgekeerde winst wordt toegepast (bij benadering gelijk
aan het tarief voor kapitaalvennootschappen) en eveneens een vast tarief
op de latere uitkering (gelijk aan het tarief voor ontvangen dividenden van
kapitaalvennootschappen). De Thesaurierungsbegünstigung houdt dus, an-
ders dan het algemene progressieve tarief voor de inkomstenbelasting,
geen rekening met de persoonlijke situatie van de ondernemer. Dit wordt

14. Stein in Hermann/Heuer/Raupach, nr. 19 bij §34a EStG; Goebel et al., IStR 2007, p. 877
e.v. (879).
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in de literatuur in het licht van de door Duitsland afgesloten belasting-
verdragen als problematisch gezien.15

Op basis van deze vergelijkbaarheid van de fiscale behandeling van een
zelfstandige ondernemer c.q. een deelgerechtigde in een personenven-
nootschap met een aandeelhouder in een kapitaalvennootschap zou in
andere landen het standpunt kunnen worden ingenomen dat de nabelas-
ting in feite een zelfstandige heffing op de onttrekking is. Weliswaar zal het
dividendartikel van de meeste belastingverdragen hierop niet van toepas-
sing zijn, omdat zelfstandige ondernemers en personenvennootschappen
niet onder het regime voor kapitaalvennootschappen vallen. Maar het is
best mogelijk dat een land van mening is dat de onttrekking als zodanig
niet onder het ondernemingswinstartikel valt, maar onder het restartikel.
Als gevolg zou Duitsland geen heffingsrecht hebben over de onttrekking
indien bijvoorbeeld de deelgerechtigde van een in Duitsland gevestigde
personenvennootschap in dat land woont. Daarnaast bestaat het risico dat
de nabelasting wordt gezien als een verboden branch profits tax. De toe-
komst zal moeten uitwijzen in hoeverre dit tot problemen kan leiden.

2.11. Vergelijking belastingdruk

De volgende tabel laat de cumulatieve belastingdruk (incl. de effecten van
twee bijzondere Duitse heffingen over de winst, de Gewerbesteuer en de
Solidaritätszuschlag) in vergelijking met de cumulatieve belastingdruk van
een kapitaalvennootschap en haar aandeelhouder zien:16

Personenvennoot-
schap

Kapitaalvennoot-
schap

Geen optie
§ 34a

Wel optie
§ 34a

Belang gehouden in
het privévermogen

Belastbare winst 100,00 100,00 100,00

–/– Gewerbesteuer –/– 14,00 –/– 14,00 –/– 14,00

–/– Körperschaftsteuer –/– 15,00

–/– Einkommensteuer max.
tarief (45%)17

–/– 45,00

–/– Einkommensteuer
(tarief op niet uitgekeerde
winst (28,25%))

–/– 28,25

15. Zie onder meer J. Hey, ‘Unternehmensteuerreform: das Konzept der Sondertarifierung
des § 34a EStG-E – Was will der Gesetzgeber und was hat er geregelt?’, DStR 2007,
p. 925 en 929.

16. H. Montag in: K. Tipke/J. Lang, (red.), Steuerrecht, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2010,
p. 858.

17. Aanname.
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+ Verrekening Gewerbe-
steuer (13,3%)

13,30 13,30

–/– Solidaritätszuschlag
(5,5%)

–/– 1,74 –/– 0,82 –/– 0,83

Resteert 52,56 70,23 70,18

Belastingdruk 47,44 29,77 29,82

Na te belastende
onttrekkingen (bruto)

0 100,00

–/– Einkommensteuer
(28,25%)

–/– 28,25

–/– Solidaritätszuschlag –/– 0,82

Na te belasten bedrag 0 70,93

–/– Einkommensteuer
(25%)

17,73

–/– Solidaritätszuschlag 0,98

Winstuitkering 70,18

–/– Einkommensteuer 17,54

–/– Solidaritätszuschlag 0,96

Belastingdruk van de ont-
trekking/ winstuitdeling

0 18,71 18,50

Belastingdruk totaal 47,44 48,48 48,32

Uit bovenstaande tabel blijkt dat met invoering van § 34a EStG het doel van
belastingdrukneutraliteit bij benadering wordt bereikt, maar slechts in die
gevallen waar het maximale progressieve ESt-tarief van toepassing is. Dit
geldt echter alleen indien de inkomstenbelasting op de niet-onttrokken
winst door de deelgerechtigde uit privémiddelen wordt betaald. Indien
deze inkomstenbelasting uit de vennootschap wordt betaald, leidt dit –

anders dan bij de vennootschapsbelasting bij een kapitaalvennootschap –

tot een onttrekking die naar het persoonlijke tarief van de deelgerechtigde
wordt belast. Als gevolg daarvan wordt het voordeel van het lagere tarief
op niet-onttrokken winst minder.

Indien niet voor de Thesaurierungsbegünstigung wordt gekozen ontstaat
in vergelijking met een kapitaalvennootschap een verschil in belastingdruk
dat afhankelijk is van het persoonlijke tarief van de ondernemer/
deelgerechtigde. Dit verschil bedraagt, indien het maximum tarief van
toepassing is ten aanzien van de niet-onttrokken winst, 17,62% (47,44%
tegenover 29,82%). Dit wordt in geval van een latere uitkering of onttrek-
king van de winst enigszins rechtgetrokken (dan is het tarief 47,44%
tegenover 48,32%). Een lager persoonlijk tarief leidt enerzijds tot een
kleiner verschil in de belasting van niet-uitgekeerde winsten en anderzijds
tot een groter verschil in de belasting van uitgekeerde winsten in het
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voordeel van de deelgerechtigde in een personenvennootschap. In geval
van lagere winst verkeert de zelfstandige ondernemer/deelgerechtigde die
geen gebruik maakt van de Thesaurierungsbegünstigung dus in de meest
gunstige positie.

2.12. Tussenconclusie

De doelen van de Thesaurierungsbegünstigung, te weten het bereiken van
belastingdrukneutraliteit en het stimuleren van het aanhouden van een
hoger eigen vermogen van ondernemingen, worden slechts ten dele
bereikt. Er is wel bij benadering sprake van belastingdrukneutraliteit in
vergelijking met een aandeelhouder in een kapitaalvennootschap, indien
en voor zover de ondernemingswinst in de hoogste tariefgroep van de
inkomstenbelasting valt. Maar in geval van een lager tarief of in geval van
vrijgestelde winst (bijvoorbeeld winst uit een buitenlandse vaste inrich-
ting) heeft de Thesaurierungsbegünstigung geen effect. De Thesaurierungs-
begünstigung is dus alleen voor een selecte groep ondernemers met zeer
winstgevende ondernemingen voordelig. Rest de vraag of de wetgever
van neutraliteit mag spreken indien hij een regeling invoert die in feite
slechts voor een zeer kleine groep van de belastingplichtige ondernemers
bedoeld is.

Ook het doel van een verhoging van het eigen vermogen wordt slechts
deels bereikt. Door het lock-in effect voor oude winstreserves wordt in de
praktijk een groot deel van de winstreserves juist aan de onderneming
onttrokken voordat de Thesaurierungsbegünstigung wordt toegepast. Ook
vrijgestelde winst wordt bij voorkeur onttrokken, omdat dit geen nabe-
lasting tot gevolg heeft. Alleen met betrekking tot de lopende, niet vrij-
gestelde winst is het inderdaad aantrekkelijker geworden om deze in de
onderneming te laten.

Uit het bovenstaande moge ook duidelijk zijn geworden dat de Thesau-
rierungsbegünstigung een hoogst ingewikkelde regeling is die veel admi-
nistratieve lasten voor de ondernemer met zich brengt. Zonder de hulp van
een belastingadviseur is de regeling amper toe te passen.

3. Acceptatie van de Thesaurierungsbegünstigung sinds 2008

3.1. Algemeen

In 2010 is door Kessler/Pfuhl/Grether van de Universiteit Freiburg18 op
basis van een online enquête een empirisch onderzoek gedaan naar de
acceptatie van de nieuwe regeling van de Thesaurierungsbegünstigung in de
praktijk. Aanleiding voor dit onderzoek was de kritiek in de literatuur,

18. W. Kessler/A. Pfuhl/B. Grether, ‘Die Thesaurierungbegünstigung nach §34a EStG in der
steuerlichen (Beratungs-)Praxis – Ergebnisse einer onlinebasierten Umfrage’,
DB, 28 januari 2011, DB0394567.
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waarbij door sommige schrijvers veel kritiek was geuit op deze regeling
met enige voorstanders om de regeling snel weer af te schaffen, terwijl
door andere schrijvers gepleit werd voor behoud van de regeling, maar met
enige noodzakelijke aanpassingen. Hoewel het empirische onderzoek een
bescheiden karakter had (slechts 450 kantoren uit de belastingadviesprak-
tijk werden uitgenodigd), menen de onderzoekers dat toch een realistisch
beeld van de toepassingspraktijk van de Thesaurierungsbegünstigung is
ontstaan. Zij wijzen daarbij op de selectie van de aangeschreven advies-
kantoren (die kantoren die de grote Duitse familiebedrijven adviseren, die
juist vaak nog in de vorm van personenvennootschappen hun onderne-
ming drijven en om die reden baat bij de Thesaurierungsbegünstigung
zouden moeten hebben) en de relatief hoge responsquote van 14%.19

3.2. Uitkomsten van het onderzoek

In het onderzoek werden de volgende vragen uitgezet:
(i) Welke cliënten en hoeveel cliënten maken gebruik van de Thesaurie-

rungsbegünstigung?
(ii) Wat zijn de belangrijkste redenen om wel of niet te kiezen voor de

Thesaurierungsbegünstigung?
(iii) Zijn er problemen met de praktische uitvoerbaarheid van de regeling?
(iv) Wat is uw persoonlijke oordeel over de Thesaurierungsbegünstigung?
(v) Is er noodzaak tot aanpassing van de regeling?

Ten aanzien van de omvang van het gebruik van de regeling van de
Thesaurierungsbegünstigung zijn de resultaten van het onderzoek eendui-
dig: bij 71% van de ondervraagde adviseurs maakt minder dan 10% van hun
cliënten gebruik van deze regeling. Alle cliënten die de regeling toepassen,
hebben een marginale IB-druk van boven de 40%, het merendeel zelfs
boven de 42% (40% van de cliënten die de regeling gebruiken, bevindt zich
in het toptarief van 45%).20 Als belangrijkste redenen om te kiezen voor de
Thesaurierungsbegünstigung komen uit het onderzoek het belastingvoor-
deel en de contractuele beperkingen c.q. de noodzaak om onttrekkingen te
doen. Belangrijkste redenen om niet te kiezen voor de Thesaurierungsbe-
günstigung: (i) te hoge onttrekkingen, (ii) te lage belastingdruk, (iii) grote
onzekerheid over toekomstige winstontwikkeling van de onderneming, en
(iv) te hoge uitvoeringskosten.

Bij de praktische uitvoerbaarheid vallen drie punten uit het onderzoek
op. In de eerste plaats blijkt de Duitse belastingdienst grote problemen te
hebben met de automatische verwerking van aangiften c.q. aanslagen

19. De gemiddelde responsquote bij schriftelijke enquêtes beloopt volgens de rappor-
teurs in Duitsland tussen de 5 en 20%.

20. Ter illustratie: slechts 1% van alle Duitse belastingplichtigen betaalt het toptarief van
45%. Het tarief van 42% wordt betaald door 9% van de belastingplichtigen.
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waarin de belastingplichtige heeft gekozen voor de Thesaurierungsbegün-
stigung. Slechts in 17% van de gevallen worden aangiften21 zonder fouten
afgedaan. De belastingadviespraktijk heeft echter nauwelijks problemen
met de instelling van hun computerprogramma’s op de nieuwe regeling:
slechts door 6% van de ondervraagde advieskantoren worden problemen
aangevoerd. Wel is het zo dat het overgrote (91%) deel van de advies-
kantoren aangeeft dat men zowel voorafgaande aan de invoering van de
regeling als gedurende de looptijd van de keuze voor de Thesaurierungs-
begünstigung bij cliënten maatregelen22 heeft getroffen om de regeling zijn
gewenste effect te laten hebben. De uitvoering van de regeling gaat der-
halve met hoge advieskosten voor de cliënten gepaard.

Bij de persoonlijke waardering van de regeling valt op dat 70% van de
ondervraagde adviseurs meent dat de regeling niet leidt tot een belasting-
drukneutraliteit tussen eenmanszaken/personenvennootschappen ener-
zijds en kapitaalvennootschappen anderzijds. Maar liefst 92% van de
ondervraagden vindt de regeling te complex, hoewel de overgrote meer-
derheid (61%) in principe het nut van een dergelijke regeling onderschrijft.
Uiteindelijk is 49% van de ondervraagde adviseurs tegen een voortzetting
van de regeling zonder aanpassing. Als belangrijkste aanpassingsvoorstel-
len komen uit de enquête naar voren: (i) invoering van de mogelijkheid
om de Thesaurierungsbegünstigung ook toe te passen op de betaalde
Gewerbesteuer c.q. de onttrokken Einkommensteuer, (ii) afschaffing c.q.
aanpassing van het vaste nabelastingstarief van 25%,23 (iii) versoepeling
van de gefixeerde volgorde van onttrekkingen (het zgn. lock-in effect
van oud-winsten c.q. vrijgestelde winsten, die niet in het jaar van realisatie
worden uitgekeerd), (iv) creatie van de mogelijkheid om personenven-
nootschappen geruisloos (d.w.z. zonder nabelasting) om te zetten in
kapitaalvennootschappen, en (v) de toepassing van de regeling van de
Thesaurierungsbegünstigung ook bij de voorlopige aanslagregeling.

3.3. Tussenconclusie

Uit de doorgevoerde enquête concluderen de onderzoekers dat de afschaf-
fing van de regeling van de Thesaurierungsbegünstigung te ver voert, omdat

21. Het onderzoek is gedaan in 2010: op dat moment was slechts de aangifte c.q. aanslag
over 2008 beschikbaar.

22. Om de negatieve effecten van de nabelasting te mitigeren, geeft 74% van de onder-
vraagde adviseurs aan voorafgaande aan de invoering maatregelen te hebben ge-
nomen: als belangrijkste maatregel (63%) wordt genoemd de onttrekking van oude
winsten van vóór 2008. Maar liefst 80% van de ondervraagde adviseurs geeft aan dat
ook gedurende de looptijd van de regeling er maatregelen nodig zijn om de regeling
efficiënt te laten werken. Als belangrijkste maatregelen worden genoemd een actief
stortingen/onttrekkingen-management, het gebruik van zusterpersonenvennoot-
schappen, en de jaarlijkse onttrekking van vrijgestelde winsten.

23. Bij kapitaalvennootschappen is een vast gedeelte van het dividend belast (60%), maar
dan kan de belastingplichtige kosten aftrekken en vindt de belastingheffing plaats
tegen zijn persoonlijke ESt-tarief.
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deze regeling voor weliswaar een kleine groep van belastingplichtigen (de
grote Duitse familiebedrijven in de vorm van personenvennootschappen)
een, toegegeven complexe, mogelijkheid biedt om de niet-onttrokken
winsten lager te belasten (in de richting van de belastingheffing van
kapitaalvennootschappen). Zij roepen daarbij op om de regeling (zowel
technisch als conceptueel) aan te passen, zodat zij door een grotere groep
personenondernemers kan worden gebruikt en ook veel eenvoudiger (en
daarmee zonder veel administratieve kosten) kan worden toegepast. Voor-
alsnog heeft de Duitse wetgever nog geen gehoor gegeven aan deze
oproep.

4. Model voor Nederland?

4.1. Gebruikte rechtsvormen voor ondernemingen

In Duitsland en in Nederland wordt op verschillende wijze gebruik ge-
maakt van de ter beschikking staande rechtsvormen om een onderneming
te drijven. In Duitsland bestonden in 201124 rond 2.022.000 eenmansza-
ken, rond 420.000 personenvennootschappen (waarvan 127.242 GmbH &
Co. KG’s) en rond 508.000 kapitaalvennootschappen (waarvan rond
500.000 GmbH’s). In Nederland bestonden per 1 januari 201225 693.655
eenmanszaken, 205.310 personenvennootschappen (maatschappen, Vof’s
en CV’s), 303.150 BV’s en 995 NV’s. Een vergelijking van deze cijfers laat
zien dat in Duitsland relatief gezien veel meer ondernemingen in de
rechtsvorm van een eenmanszaak of personenvennootschap worden ge-
dreven dan in Nederland.

Dit verschil in gebruik van rechtsvormen is zeker deels een cultuurver-
schil. Waar in Duitsland (nu) nog sterk de oude tradities van zelfstandig
ondernemen worden nageleefd en hoofdelijke aansprakelijkheid als
bewijs van de persoonlijke betrokkenheid van de ondernemer wordt
beschouwd en door crediteuren als zodanig wordt gewaardeerd,26 streven
in Nederland vaak zelfs relatief kleine ondernemers al naar een optimale
juridische en fiscale positie en wordt juist deze optimalisering als een
teken van goed ondernemerschap ervaren.

Het is echter te verwachten dat dit cultuurverschil in de toekomst
minder zal worden. Onder de nieuwe generatie ondernemers in Duitsland
zal de Nederlandse benadering steeds meer instemming vinden. Er is al
een trend te zien dat steeds meer ondernemers hun onderneming in de
vorm van een GmbH & Co. KG drijven, dus in een rechtsvorm die een fiscaal
transparante behandeling met de beperkte aansprakelijkheid van een

24. Statistisches Bundesamt, Umsatzsteuerstatistik 2011.
25. Centraal Bureau voor Statistiek (SBI 2008), Den Haag/Heerlen, 2013.
26. Zie bijvoorbeeld het discussiepaper van de Bund Katholischer Unternehmer e.V.: Mut

zur Verantwortung – Eigentümerverantwortung als Grundlage unserer Wirtschaftsord-
nung, Köln 2012 (http://www.bku.de/html/img/pool/1_disk36-Eigent_merverant-
wortung.pdf).
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kapitaalvennootschap verbindt.27 Deze ontwikkeling onderstreept dat in
Duitsland nog steeds een grote behoefte aan fiscaal transparant behan-
delde rechtsvormen bestaat, waarbij in Nederland juist relatief vaak ge-
kozen wordt voor een zelfstandig belastingplichtige kapitaalvennootschap.

4.2. De Thesaurierungsbegünstigung als antwoord op de Duitse
voorkeur voor fiscaal transparante rechtsvormen

De Duitse voorkeur voor fiscaal transparante rechtsvormen is uiteindelijk
ook te verklaren vanuit de fiscale regelgeving. Zoals de tabel in paragraaf
2.11 laat zien is het gecombineerde (vaste) tarief van de vennootschaps-
belasting en de Gewerbesteuer in Duitsland gemiddeld bijna 30%. Dit tarief
geldt vanaf de eerste euro; er bestaat dus niet zoals in Nederland een
instaptarief van 20%. Daartegenover staat dat de zelfstandige ondernemer
en de deelgerechtigde in een personenvennootschap in Duitsland de
Gewerbesteuer (grotendeels) kan verrekenen met de inkomstenbelasting.
Dit heeft tot gevolg dat tot een belastingdruk in de inkomstenbelasting van
ongeveer 30% de keuze voor een fiscaal transparant behandelde onderne-
ming per definitie – ongeacht of er uitkeringen plaatsvinden of niet –

voordeliger is. Een belastingdruk van 30% wordt in de inkomstenbelasting
voor een niet-getrouwde natuurlijke persoon (pas) bereikt bij een belast-
baar bedrag van ongeveer € 68.300, terwijl bij gehuwden deze belasting-
druk (pas) wordt bereikt bij een gezamenlijk inkomen van ongeveer
€ 136.600.28 Pas op het moment dat de onderneming aanzienlijk winst-
gevend wordt, overwegen Duitse ondernemers derhalve de omzetting van
hun onderneming in een kapitaalvennootschap. De Thesaurierungsbegün-
stigung is mede ingevoerd om ondernemers die om fiscale redenen een
omzetting overwegen een mogelijkheid te bieden hun fiscaal transparante
rechtsvorm te behouden en toch te genieten van een voordelig tarief op
niet-uitgekeerde winst.29

Daarnaast bestaat in Duitsland een vreemd ogende, maar wel belang-
rijke traditie. De Gewerbesteuer wordt niet geheven van zelfstandige be-
roepsbeoefenaren, zoals bijvoorbeeld artsen, advocaten, architecten en
belastingadviseurs, omdat deze niet een bedrijf (‘Gewerbe’), maar een

27. U. Fechner/H. Letthaus, ‘Die optimal transparente Besteuerung der GmbH, ein Ausweg
aus der GmbH & Co. KG?’, in:Steuerzentrierte Rechtsberatung, (Festschrift Harald
Schaumburg) Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2009, p. 289.

28. Zie de Einkommensteuer-Grundtabelle in: Wichtige Steuergesetze, NWB, Herne 2013.
Op grond van de zgn. Splittingtabelle wordt bij gehuwden het toepasselijke tarief
bepaald op de helft van het gezamenlijke inkomen (§ 32a, lid 5 EStG). In Duitsland zijn
ondernemers niet verplicht om premies volksverzekeringen af te dragen (en er wordt
dan ook geen pensioenaanspraak opgebouwd). Deze verplichting geldt alleen voor
werknemers.

29. J. Hey, ‘Unternehmensteuerreform: das Konzept der Sondertarifierung des § 34a EStG-
E – Was will der Gesetzgeber und was hat er geregelt?’, DStR 2007, p. 926.
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zelfstandig beroep uitoefenen30 en (althans dat is het idee) minder
gebruik maken van de openbare infrastructuur.31 Indien deze beroeps-
beoefenaars echter hun beroep in de rechtsvorm van een kapitaalvennoot-
schap uitoefenen, wordt wel op het niveau van de kapitaalvennootschap
Gewerbesteuer geheven.32 Het is voor de grote groep van zelfstandige
beroepsbeoefenaars dus al om deze reden niet zinvol om voor een
kapitaalvennootschap te kiezen. De Thesaurierungsbegünstigung komt ook
deze groep van belastingplichtigen tegemoet.

4.3. De Nederlandse situatie

In Nederland is het gecombineerde tarief inclusief de premies volksver-
zekeringen in de inkomstenbelasting al vanaf de eerste belastingschijf
duidelijk hoger, namelijk 37%. In de vennootschapsbelasting geldt een
instaptarief van slechts 20%. Het is derhalve ook voor kleinere onderne-
mingen fiscaal niet per se onvoordelig om een BV op te richten, ook al
bestaat een aantal specifieke aftrekposten voor IB-ondernemers die het IB-
tarief omlaag brengen. Daarnaast speelt geen vergelijkbare problematiek
als de Duitse Gewerbesteuer. Nederlandse ondernemers kunnen onder de
huidige wet- en regelgeving dus voor een BV kiezen zonder significante
fiscale nadelen te ondervinden. Dat vaker voor een BV gekozen wordt blijkt
ook uit de cijfers. Het valt dan ook te vermoeden dat er naar verhouding
minder zeer winstgevende Nederlandse IB-ondernemingen dan wel per-
sonenvennootschappen zullen bestaan die baat zouden hebben bij een
Thesaurierungsbegünstigung naar Duits voorbeeld.

Verder speelt in Nederland, anders dan in Duitsland, de gelijke behan-
deling van de belastingdruk op arbeidsbeloningen een belangrijke rol. Om
misbruik door de aanmerkelijkbelanghouder (lees: uitstel/vermindering
van belastingheffing) te voorkomen is de gebruikelijkloonregeling inge-
voerd.33 In haar rapport worstelt de Studiecommissie Belastingstelsel met
de vraag hoe omgegaan moet worden met het verschil in heffing over de
arbeidsbeloning van een werknemer, een DGA en een IB-ondernemer.34 Zij
geeft aan dat een gelijke behandeling, bijvoorbeeld door de arbeidsbelo-
ning van een IB-ondernemer uit te zonderen van de ondernemersfacilitei-
ten, wenselijk maar administratief te bewerkelijk is. Haar voorkeur lijkt uit

30. Zie het verschil tussen §15 EStG (“Einkünfte aus Gewerbebetrieb”) en §18 EStG
(“Selbständige Arbeit”) en de verwijzing in §2, lid 1, Gewerbesteuergesetz (“ein
gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes”).

31. Dit argument is in 2008 nog aanvaard door het Bundesverfassungsgericht, zie
Beschluss vom 15.01.2008, 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1.

32. § 2, lid 2, Gewerbesteuergesetz.
33. Kamerstukken II 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 33-34.
34. De Commissie Van Dijkhuizen concentreert zich in haar interim-rapport (Naar een

activerender belastingstelsel, Den Haag: 2012, p. 91-92) op de gelijke behandeling
tussen werknemers en IB-ondernemers. De verhouding met de DGA wordt door-
geschoven naar de eindrapportage.
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te gaan naar een gelijke behandeling van de DGA en de IB-ondernemer
door toepassing van de ondernemersfaciliteiten op het gebruikelijk loon
van de DGA.35 Op dit punt zou een Nederlandse regeling een antwoord
moeten geven. Dat doet de Duitse Thesaurierungsbegünstigung niet.

Uit het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn dat de Thesaurie-
rungsbegünstigung aangrijpt bij de specifieke behoeften van Duitse onder-
nemers die niet overeenkomen met de Nederlandse werkelijkheid. Dat
maakt deze regeling minder geschikt als model voor Nederland.

Daarnaast is de Thesaurierungsbegünstigung, zoals in paragraaf 2 en 3
aangetoond, in zijn uitwerking niet efficiënt en worden de doelen van
belastingdrukneutraliteit en eigenkapitaalversterking niet (geheel) bereikt.
De regeling is bovendien veel te complex en is slechts voor een kleine
groep belastingplichtigen voordelig.

4.4. Optionele belastingheffing in twee stappen versus winstbox

Blijft over de vraag of een (op de Nederlandse situatie toegesneden)
optionele belastingheffing in twee stappen, zoals het model van de
Thesaurierungsbegünstigung, niet te prefereren valt boven een winstbox.
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat op dit moment nog niet
duidelijk is hoe een dergelijke winstbox er uit zou moeten komen te zien.
Op basis van de door de staatssecretaris geschetste contouren36 gaat het bij
de winstbox om een vierde box binnen het bestaande analytische boxen-
systeem van de Wet IB 2001, waarbij idealiter één proportioneel laag tarief
wordt gehanteerd. De doelstellingen die de staatssecretaris met de invoe-
ring van een dergelijke winstbox wenst te bereiken, zijn nog ietwat
schuivende panelen,37 maar lijken zich te concentreren rondom (i) admi-
nistratieve lastenverlichting, (ii) het scheppen van eenduidigheid in de
fiscale behandeling van de ondernemer en (iii) het stimuleren van de
ondernemersgroei. Qua complexiteit lijkt op het eerste gezicht de winstbox
aantrekkelijker dan een optionele belastingheffing in twee stappen, maar
ook bij de uitwerking van de winstbox kunnen snel complexe regelingen
ontstaan indien men tenminste bepaalde aftrekposten (denk aan de hypo-
theekrenteaftrek) c.q. verliesverrekeningsmogelijkheden (denk aan de
verrekening van verliezen tussen box I-inkomen en inkomen belast in
de winstbox) bij de winstbox wil blijven toepassen.38 Wat opvalt bij deze
doelstellingen is dat er niet wordt gedacht aan het lager belasten van de
kapitaalcomponent van het winstinkomen, terwijl toch uit onderzoek

35. Rapport van de Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing; een
visie op het belastingstelse, Den Haag 2010, p. 97-98

36. Zie daarover S.J. Mol-Verver, ‘Winnen of verliezen met de winstbox’, NTFR 2011/2760.
37. Voor een overzicht verwijzen wij naar S.J. Mol-Verver, ‘Winnen of verliezen met de

winstbox’, NTFR 2011/2760.
38. Zie voor overige knelpunten bij de invoering van een winstbox S.J. Mol-Verver,

‘Winnen of verliezen met de winstbox’, NTFR 2011/2760.
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blijkt39 dat dit een gunstig effect heeft op de groei van ondernemingen, en
dat de randvoorwaarde van het globale evenwicht tussen de IB-onder-
nemer en de DGA niet wordt genoemd. Op deze beide punten lijkt een
optionele belastingheffing in twee stappen beter te scoren dan een winst-
box, waarbij er uiteraard ook alternatieven40 denkbaar zijn. Hopelijk wordt
een afweging van de alternatieven, inclusief het model van de optionele
belastingheffing in twee stappen, meegenomen in het onderzoek naar de
mogelijke invoering van de winstbox.

Het oude adagium “Bezint eer ge begint” lijkt dan ook voor de invoering
van een winstbox opgeld te kunnen doen. De tijdspanne die de staats-
secretaris neemt voor zijn onderzoek naar de mogelijkheden tot invoering
van een winstbox, geeft hoop dat ook de staatssecretaris dit adagium ter
harte neemt. Uit de invoering van de Thesaurierungsbegünstigung in Duits-
land kan tevens worden afgeleid dat het bepaald zinvol is om dergelijke
regelingen op tijd te evalueren, zodat er tijdig aanpassingen kunnen
worden toegepast. Voor deze gelegenheid zouden wij het genoemde
adagium om die reden als volgt willen aanpassen (en tot de leer van
Rijkers41 willen omdopen): “Bezint eer ge begint, en evalueer vroegtijdig
wat ge bevindt”. Moge de staatssecretaris dit adagium zowel bij de invoe-
ring van de winstbox als in bredere zin bij toekomstig wetgevingsbeleid tot
uitgangspunt nemen.

39. Zie de verwijzing in het rapport van de Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit
en vernieuwing; een visie op het belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 94, naar de
tussenuitkomsten van de Britse Mirrlees Review.

40. Zie bijvoorbeeld het voorstel van de Studiecommissie Belastingstelsel voor een neu-
traal systeem voor de belastingheffing van DGA en IB-ondernemer met behulp van
een vermogensaftrek en tariefsaanpassing (rapport van de Studiecommissie Belas-
tingstelsel, Continuïteit en vernieuwing; een visie op het belastingstelsel, Den Haag 2010,
p. 97 t/m 99).

41. Bezinnen en evalueren dan uiteraard bij voorkeur via empirisch onderzoek.
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MR. DRS. S.A.W.J. STRIK1

Enkele beschouwingen naar
aanleiding van het
‘doorinbrengarrest’ BNB
2013/32

1. Inleidende opmerkingen

Op 30 november 2012 heeft de Hoge Raad een voor de fiscale praktijk
belangwekkend arrest gewezen (HR 30 november 2012, BNB 2013/32). De
casus is in essentie eenvoudig. In Holding BV zijn aanwezig een onderne-
ming en vastgoed. Zowel de onderneming als het vastgoed worden
ingebracht in een nieuw opgerichte dochter (OZ BV). In onmiddellijke
samenhang daarmee wordt de onderneming dooringebracht in een nieuw
opgerichte vennootschap, Werk BV. Het vastgoed blijft achter in OZ BV. Het
eindplaatje ziet er dan als volgt uit:

Holding BV

A

Eerste bedrijfsfusie:
Onderneming plus pand

OZ BV

Werk BV

Tweede bedrijfsfusie:
Onderneming

1. Sinds 1988 werkzaam als Hoofd Bureau Vaktechniek bij Ernst & Young Belasting-
adviseurs. Voorts is hij voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB, lid
van de hoofdredactie van de Cursus Belastingrecht, redacteur van het onderdeel
vennootschapsbelasting van de Cursus Belastingrecht en raadsheer-plaatsvervanger
bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
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Kennelijk is voor deze structuur gekozen om daarmee een optimale
flexibiliteit te bereiken met betrekking tot een eventueel latere bedrijfs-
overdracht. Indien een koper niet is geïnteresseerd in de aankoop van het
vastgoed (te duur?), kunnen de aandelen in Werk BV worden verkocht. Wil
de koper tevens het vastgoed verwerven dan is verkoop van de aandelen in
OZ BV de aangewezen weg. Het is van belang dit praktische doel voor ogen
te houden, omdat anders de indruk kan worden gewekt dat het hier een
louter theoretische exercitie zou betreffen.

Holding BV doet een beroep op art. 14 Wet Vpb 1969 ter zake van de
overdracht van het pand. Zowel Rechtbank Leeuwarden, Hof Leeuwarden2

als de Hoge Raad weigeren toepassing van art. 14 Wet Vpb 1969.3

De reorganisatie heeft door een onhandigheid niet plaatsgevonden
binnen een fiscale eenheid waarvan de drie betrokken vennootschappen
deel uitmaken.4 Een juridische afsplitsing op de voet van art. 14a Wet Vpb
1969 behoorde op dat moment niet meer tot de mogelijkheden omdat de
reorganisatie niet als juridische afsplitsing was vormgegeven. Bleef over
een beroep op de bedrijfsfusiefaciliteit van art. 14 Wet Vpb 1969. Daarbij
valt op dat uitsluitend in geschil was de afrekening over de stille reserves
aanwezig in het vastgoed. Kennelijk waren er overigens geen stille reserves
of goodwill aanwezig. Hoewel in deze procedure de overdracht van de
onderneming van OZ BV aan Werk BV niet ter sprake is gekomen, wijs ik
erop dat ter zake van de doorinbreng door OZ BV in Werk BV zonder meer
kan worden voldaan aan de voorwaarden van art. 14 Wet Vpb 1969. Het
punt dat hier speelt is dat een op zich facilieerbare doorinbreng de
faciliëring van de eerste inbreng in gevaar brengt.5 Het is in het bijzonder
op dit aspect waarop in deze bijdrage de aandacht wordt gevestigd. Ik ga
daarbij als volgt te werk. In paragraaf 2 ga ik in op de visie van de
staatssecretaris van Financiën op de toepassing van art. 14 Wet Vpb 1969
in geval van een doorinbreng. In paragraaf 3 wordt het arrest van de Hoge
Raad besproken. Tevens wordt het beleid van de staatssecretaris daarmee
vergeleken. Vervolgens wordt in paragraaf 4 ingegaan op de vraag naar de
toepassing van art. 15ai Wet Vpb 1969 (in het bijzonder naar de termijnen
op de voet van art. 15ai, lid 3), in de situatie dat de reorganisatie geheel
binnen een fiscale eenheid zou hebben plaatsgevonden. In paragraaf 5
komt een tweetal alternatieven ter sprake. In paragraaf 6 wordt ingegaan
op de vraag naar de fiscale gevolgen van een dergelijke doorinbreng,
ingeval deze zou zijn voorafgegaan door een geruisloze omzetting van
een onderneming in een BV op de voet van art. 3.65 Wet IB 2001.
Paragraaf 7 sluit deze bijdrage af met enkele conclusies.

2. Hof Leeuwarden, 7 december 2010, V-N 2011/15.13.
3. A-G Niessen is zijn conclusie bij HR 30 november 2012, BNB 2013/32 daarentegen een

andere mening toegedaan.
4. De fiscale eenheid komt na de herstructurering tot stand omdat niet is verzocht om

een ingangsdatum gelijk aan de oprichtingsdatum van OZ BV en Werk BV.
5. Het is helder, dat ingeval de eerste inbreng reeds niet is gefacilieerd, er geen behoefte

is aan een fiscale faciliëring van de doorinbreng.
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2. De visie en het beleid van de Staatssecretaris

De Staatssecretaris van Financiën is in het Besluit van 29 september 2008,
nr. CPP2008/1008M, BNB 2009/10, uitgebreid ingegaan op de doorinbreng
ex art. 14 Wet Vpb 1969.6 Omwille van het belang wordt dit beleid hierna
in zijn geheel geciteerd.

“3.1. Overdracht
Onder de overdracht van een onderneming wordt niet begrepen
de overdracht die wordt gevolgd door een overdracht door de
overnemer aan een derde van een wezenlijk deel van de over-
gedragen onderneming, indien aannemelijk is dat het voornemen
daartoe reeds vóór de overdracht bestond. Dit geldt niet indien
de opvolgende overdracht plaatsvindt in het kader van een bij de
aard en omvang van de onderneming van de overnemer pas-
sende normale bedrijfsuitoefening.
In afwijking van het vorenstaande is naar mijn mening wel
sprake van een overdracht door de overdrager aan de overnemer
indien de daaropvolgende overdracht door de overnemer aan een
derde:
a. is gefacilieerd op grond van artikel 15 van de Wet Vpb; óf
b. is gefacilieerd op grond van artikel 14 van de Wet Vpb, en

bovendien:
– na de laatste overdracht de in de overnemer achterblij-

vende vermogensbestanddelen een onderneming (in
materiële zin) vormen, dan wel

– na de laatste overdracht in de overnemer geen vermogens-
bestanddelen achterblijven dan wel bij de achterblijvende
vermogensbestanddelen geen sprake is van vermogensbe-
standdelen met stille reserves/ goodwill; […].”

Opmerkelijk is dat de situaties die door de staatssecretaris niet worden
bestreden (ik ga deze nog expliciet bespreken), formeel niet worden
toegestaan op grond van een goedkeuring. Hij interpreteert het begrip
‘overdracht van een onderneming’ op een zodanige wijze dat in de ge-
noemde gevallen naar zijn mening daarvan sprake is. Deze werkwijze is
merkwaardig: hoe kan het zo zijn dat een situatie die zonder meer niet kan
voldoen aan de initiële interpretatie van de staatssecretaris van het begrip
‘overdracht van een onderneming’ (te weten als sprake is van een door-
inbreng in de zin van een ‘overdracht van een wezenlijk deel’) vervolgens
toch wordt beschouwd als een ‘overdracht van een onderneming’. Wat is
hier aan de hand? Ik kan dit beleid niet anders zien dan als een materiële
‘goedkeuring’ voor situaties die door de staatssecretaris niet worden gezien

6. Hij bespreekt eveneens de gevolgen van een doorinbreng op de voet van art. 14a. Dit
aspect van het Besluit wordt hierna aan de orde gesteld in paragraaf 4.
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als ongewenst. Feitelijk is hij bezig met misbruikbestrijding, onder het
mom van een interpretatie van het begrip ‘overdracht van een onderne-
ming’. Dit roept allerlei vragen op, maar ik laat die in dit kader verder
rusten.7 Van groter belang is het antwoord op de vraag of de belasting-
dienst is gebonden aan deze interpretaties. Dat lijkt mij zonder meer het
geval te zijn. Ik kan geen verschil zien tussen een dergelijke expliciete
interpretatie en een formele goedkeuring, er zou anders sprake zijn van
een manifeste schizofrenie bij de bewindspersoon.

De staatssecretaris brengt een tweetal situaties onder het begrip ‘over-
dracht van een onderneming’, die in dit kader van belang zijn.8 In de eerste
plaats een doorinbreng binnen een fiscale eenheid tussen (in onze casus OZ
BV en Werk BV). In dat geval kan met succes een beroep worden gedaan op
toepassing van art. 14 Wet Vpb 1969 ter zake van de eerste overdracht. Ik
kom er nog op terug wat de achtergrond hiervan is. Maar ook een door-
inbreng op de voet van art. 14 Vpb 1969 kan tot gevolg hebben dat de
eerste bedrijfsfusie facilieerbaar is. Daarbij worden nadere voorwaarden
gesteld. Ofwel vormen de achterblijvende vermogensbestanddelen na de
doorinbreng (bij OZ BV) een onderneming. Omdat wordt geëist dat de
doorinbreng zelf gefacilieerd is op de voet van art. 14 Wet Vpb 1969, moet
hetgeen wordt dooringebracht eveneens een onderneming kunnen vor-
men. Ofwel er blijven in het geheel geen vermogensbestanddelen achter
(kennelijk wordt de gehele onderneming dooringebracht) dan wel gaan in
de vermogensbestanddelen die achterblijven (en die geen onderneming
vormen, want anders zou de eerste uitzondering van toepassing zijn), geen
stille reserves/goodwill schuil.

Hier rijst de vraag wat de achtergrond is van deze voorwaarden. Het
antwoord geeft de staatssecretaris zelf aan het slot van dezelfde paragraaf:

“Bovenstaande regeling voorkomt dat de faciliteit van artikel 14
van de Wet Vpb kan worden gebruikt om (per saldo) vermogens-
bestanddelen met stille reserves/goodwill, niet zijnde een onder-
neming in materiële zin, af te zonderen in de overnemer.”

De aap komt uit de mouw: er is in casu sprake van het bestrijden van
ongewenst gebruik van art. 14 Wet Vpb 1969 (althans ongewenst gebruik
in de ogen van de staatssecretaris). Dit vereist enige toelichting.9 Stel dat
een vermogensbestanddeel met stille reserves achterblijft in de tussen-
houdster, dan is binnen een fiscale eenheid (variant 1) het pas na drie jaar
mogelijk zonder afrekening op de voet van art. 15ai Wet Vpb 1969 de

7. Zie het commentaar van M. Nieuweboer in NTFR 2011/25 bij de Hofuitspraak.
8. Ik laat de eerste uitzondering (overdracht in het kader van een bij de aard en omvang

van de onderneming van de overnemer passende normale bedrijfsuitoefening) in dit
verband geheel buiten beschouwing.

9. De gevolgen voor de overdrachtsbelasting blijven onbesproken.
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aandelen in Werk BV te verhangen onder Holding BV, gelet op de drie-
jaarstermijn van art. 15ai, lid 3, onderdeel b Wet Vpb 1969. Eerst daarna is
het mogelijk het vermogensbestanddeel met stille reserves zonder afreke-
ning van vennootschapsbelasting (indirect) in handen van een derde te
doen overgaan door verkoop van de aandelen in de tussenhoudster
(deelnemingsvrijstelling). Iets vergelijkbaars doet zich voor als de door-
inbreng plaatsvindt op de voet van art. 14 Wet Vpb 1969. In dat geval is het
weliswaar mogelijk om de aandelen in Werk BV direct na de doorinbreng
in Werk BV te verhangen onder Holding BV,10 maar vervolgens rijst de
vraag hoe lang de wachttermijn is om de aandelen in de tussenhoudster te
vervreemden. Waarschijnlijk stond de Staatssecretaris bij het formuleren
van dit beleid een ruimere termijn voor de toepassing van de antimis-
bruikbepaling van art. 14, lid 4, derde volzin Wet Vpb 1969 voor ogen.
Echter, de potentiële driejaarstermijn is verschrompeld op grond van het
doorverkooparrest, HR 10 oktober 2008, BNB 2009/28. Een reorganisatie in
het kader van het verkoopklaarmaken maakt naar het oordeel van de Hoge
Raad de transactie niet onzakelijk, er is geen sprake van misbruik. Voor
misbruik is vereist dat een onmiddellijke samenhang bestaat tussen de
reorganisatie en de verkoop van de aandelen.11 Dat is zonder meer het
geval als de verkoopovereenkomst reeds is gesloten ten tijde van de
reorganisatie, maar waarschijnlijk kan een onmiddellijke samenhang ook
al op een eerder tijdstip ontstaan, zie Rb Haarlem, 21 december 2012, AWB
12/770 . De reorganisatie kwam daar te laat nu er al een intentieverklaring
tot verkoop was ondertekend. Wat betekent dit alles? De staatssecretaris
beoogt met dit beleid het onmogelijk te maken om door middel van een
doorinbreng het vermogensbestanddeel met stille reserves gedurende een
zekere periode na die reorganisatie zonder heffing van vennootschapsbe-
lasting (indirect) te doen overgaan in handen van derden: de eerste
overdracht is dan niet gefacilieerd, dus er dient dan te worden afgerekend
over de stille reserves die aanwezig zijn in dat vermogensbestanddeel. Met
betrekking tot een doorinbreng waarbij géén onderneming achterblijft, dan
wel waarbij een onderneming achterblijft in de tussenhoudster is de
staatssecretaris soepel.

10. Lees de duidelijk bewoordingen van art. 14, lid 4, derde volzin Wet Vpb 1969.
11. Een uitzondering is het Gasconcernarrest HR 2 juni 2006, BNB 2006/282. Ondanks het

feit dat de doorverkoop reeds was overeengekomen voor de afsplitsing, was toch geen
sprake van misbruik. De Hoge Raad volgt de overweging van Hof Den Haag: “De
afsplitsing was een goede en wellicht enig mogelijke manier […]”.
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3. Het arrest HR BNB 2013/32 en het beleid van de staatssecretaris

Om goed zicht te krijgen op de benadering van de Hoge Raad12 dienen we
de centrale overweging in het BNB 2013/32 in haar geheel te citeren:

“R.o. 3.3.3. Uit het hiervoor in 3.3.2 overwogene volgt dat in het
onderhavige geval moet worden nagegaan of de aan OZ BV
overgedragen activa bij deze vennootschap uit organisatorisch
oogpunt een onafhankelijke exploitatie konden vormen. Het Hof
heeft bij de beantwoording van die vraag terecht in aanmerking
genomen dat op het tijdstip waarop OZ BV de activa in OZ BV
inbracht, die activa, met uitzondering van het pand, ervoor
bestemd waren onmiddellijk te worden overgedragen aan Werk
BV. Door die bestemming konden die activa, uitgezonderd het
pand, functioneel bezien geen onderdeel vormen van een uit
organisatorisch oogpunt onafhankelijke exploitatie door OZ BV.
Het Hof heeft op grond daarvan geoordeeld dat de naast het pand
ingebrachte activa niet ertoe kunnen bijdragen dat het inge-
brachte wordt beschouwd als een tak van bedrijvigheid dan wel
een zelfstandig onderdeel van een onderneming. Dat oordeel is
juist, zodat de middelen falen voor zover zij daartegen zijn
gericht.”

Voor de helderheid: het betreft hier dus een situatie waarin op het tijdstip
waarop OZ BV de activa in OZ BV inbracht, die activa, met uitzondering van
het pand, ervoor bestemd waren onmiddellijk te worden dooringebracht.
In dat geval moet de vraag worden beantwoord of de aan OZ BV over-
gedragen activa bij deze vennootschap uit organisatorisch oogpunt een
onafhankelijke exploitatie konden vormen. De dooringebrachte onderne-
ming kan aan deze voorwaarde niet voldoen. Maar dat geldt eveneens voor
het vastgoed. Dat vormt op zichzelf geen onderneming, maar ook de
dooringebrachte onderneming kan daaraan niets veranderen, aangezien
deze meteen wordt dooringebracht. Conclusie van de Hoge Raad: art. 14
Wet Vpb 1969 is niet van toepassing op de eerste bedrijfsfusie.

Ik introduceer nu een tweetal casus en pas daarop dit arrest én het beleid
van de staatssecretaris toe.

12. Ik ga op deze plaats geheel voorbij aan de discussie of de Hoge Raad al dan niet
terecht voor de vraag of sprake is van de inbreng van een onderneming deze vraag
beziet vanuit de optiek van de verkrijgende vennootschap en niet vanuit die van de
inbrengende vennootschap. Zie hierover de noot van R.J. de Vries bij HR 30 november
2012, BNB 2012/32. De uitkomst is duidelijk: het gaat om de optiek van de verkrij-
gende vennootschap, zoals duidelijk blijkt uit de centrale overweging, r.o.3.3.3.

394

Strik



H

TH

W

1.

o

..

o

2.

In deze casus wordt de gehele onderneming dooringebracht. Er blijven
geen vermogensbestanddelen achter in TH. Naar mijn mening is gelet op de
bewoordingen van r.o. 3.3.3 naar het oordeel van de Hoge Raad de eerste
overdracht niet gefacilieerd op de voet van art. 14 Wet Vpb 1969, omdat de
overgedragen activa bij TH uit organisatorisch oogpunt geen onafhanke-
lijke exploitatie kunnen vormen. Dat ligt anders met het beleid van de
staatssecretaris. Hij is van mening dat in deze situatie sprake is van een
‘overdracht door de overdrager aan de overnemer’. Hoewel formeel geen
goedkeuring, ben ik van mening dat een belastingplichtige zich in rechte
kan beroepen op de interpretatie van de staatssecretaris in het besluit van
29 september 2008, nr. CPP2008/1008M, BNB 2009/10. De opvatting van de
Hoge Raad brengt daarin geen verandering want de staatssecretaris was
kennelijk altijd al van oordeel dat een dergelijk doorinbreng niet facilieer-
baar is zonder zijn opmerkelijke interpretatie die kennelijk is ingegeven
door de overweging dat in dat geval geen sprake is van ongewenst gebruik,
zie paragraaf 2.

H

TH

W

1.

zo 1
zo 2

zo 1
zo 2

zo 2 zo 2

zo 1

2.
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In deze tweede casus is sprake van een tweetal zelfstandige onderdelen
van een onderneming, waarvan de tweede wordt dooringebracht en de
eerste achterblijft in TH. Naar mijn mening volgt uit de bewoordingen van
de Hoge Raad dat naar zijn mening art. 14 wel kanworden toegepast op het
zelfstandig onderdeel van een onderneming 1 (dit kan een onafhankelijke
exploitatie vormen voor TH) maar niet op het zelfstandig onderdeel van
een onderneming 2. Art. 14 Wet Vpb 1969 staat in dit geval een partiële
afrekening toe. Ook ten aanzien van deze casus kunnen we constateren dat
het beleid van de staatssecretaris ruimer is. De faciliëring van de eerste
inbreng op beide ondernemingen komt niet in gevaar als één van beide
ondernemingen wordt dooringebracht.

4. Toepassing van art. 15ai Wet Vpb 1969

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde naar de toepassing van
art. 15ai Wet Vpb 1969 in de situatie dat deze reorganisatie zou hebben
plaatsgevonden binnen een fiscale eenheid bestaande uit Holding BV, OZ
BV en Werk BV.

Holding BV

A
Art. 15ai

1. Verkoop aandelen in OZ BV
2. Verkoop aandelen in Werk BV

Onderneming plus pand

OZ BV

Werk BV

Onderneming

Het moge duidelijk zijn dat de reorganisatie binnen de fiscale eenheid
zonder heffing van vennootschapsbelasting kan plaatsvinden. Er is wel
tweemaal sprake van een besmette transactie in de zin van art. 15ai Wet
Vpb 1969. De relevante vraag is natuurlijk wat de duur is van de referen-
tieperioden van art. 15ai, lid 3 Wet Vpb 1969 (drie of zes jaren), in de eerste
plaats met betrekking tot de verkoop van de aandelen in OZ BV en voorts
met betrekking tot de verkoop van de aandelen in Werk BV. Nu staat naar
mijn mening buiten kijf dat verkoop van de aandelen in Werk BV na drie
jaar kan geschieden zonder dat herwaardering op de voet van art. 15ai,
lid 1 dan wel lid 2 aan de orde is. De doorinbreng voldoet aan de letterlijke
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tekst van art. 15ai, lid 3, onderdeel b Wet Vpb1969. Daar komt bij dat de
doorinbreng eveneens voldoet aan de voorwaarden van art. 14 Vpb 1969 in
de situaties dat geen sprake is van een fiscale eenheid. Ik breng dit punt op
omdat van oudsher de driejaarstermijn gekoppeld is aan de mogelijke
toepassing van art.14Wet Vpb 1969 buiten de fiscale eenheid. In dat verband
zijn paragraaf 9.1 en paragraaf 9.2 van de Toelichting bij de toepassing van de
zestiende standaardvoorwaarde van het regime van vóór 1 januari 2003 van
belang.13 Naar mijn mening gold onder het regime van vóór 2003 voor de
aandelen in OZ BV een referentieperiode van zes jaren, aangezien deze
overdracht niet facilieerbaar is op de voet van art. 14 Wet Vpb 1969, zowel
op grond van, naar nu is gebleken, jurisprudentie van de Hoge Raad als op
grond van beleid van de staatssecretaris. Maar hoe zit dit onder het nieuwe
regime? Naar de tekst is met betrekking tot de aandelen in OZ BV zonder
meer voldaan aan toepassing van de driejaarstermijn. Is er onder het nieuwe
regime eenwijzigingmet betrekking tot de relatie met art.14Wet Vpb 1969?
Gelet op de parlementaire behandeling14 is er naar de bedoeling van de
wetgever geen verandering ingetreden, sterker nog de band met art. 14 Wet
Vpb 1969 is alleen maar versterkt als gevolg van de wettelijke eis dat sprake
moet zijn van een inbreng tegen uitreiking van aandelen. Dit betekent naar
mijnmening dat het het meest voor de hand ligt te veronderstellen dat op de
eerste overdracht de vervreemdingstermijn van ten minste zes jaren van
toepassing is en op de tweede die van ten minste drie jaren.15

5. Twee alternatieven

De vraagt rijst of de creatie van een tussenhoudster met vastgoed niet
anders kan worden vormgegeven, zonder geconfronteerd te worden met
de geschetste perikelen met art. 14 Wet Vpb 1969. In de eerste plaats kan
worden gedacht aan de volgende reorganisatie.

13. Res. 30 september 1991, BNB 1991/329.
14. Kamerstukken II 1990-2000, 26 854, nr. 3, p. 20 en p. 48.
15. In gelijke zin de annotator bij de uitspraak van Hof Leeuwarden 17 december 2011,

V-N 22011/15.13.
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B

A

BV X

BV X

W

pand
ondern.

pand
ondern.

ondern.

aandelenfusie

bedrijfsfusie

Wij starten hier met een aandelenruil op de voet van art. 4.41 juncto
art. 4.42 juncto art. 3.55 Wet IB 2001. De aandelen in BV X worden
ingebracht in B tegen uitreiking van aandelen. De ruil is zonder meer
gefacilieerd met een beroep op HvJ EG, 19 juli 1997, C 28-95, BNB 1998/32
(Leur-Bloem). De daaropvolgende overdracht van de onderneming met
achterlating van het pand is gefacilieerd op de voet van art. 14 Wet Vpb
1969 en tast naar mijn mening de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbe-
lasting niet aan.16 Van belang is, dat op deze wijze een grotere flexibiliteit
ontstaat met betrekking tot de vervreemdingstermijnen van de aandelen in
BV X en in W. Naar mijn mening gelden met betrekking tot beide
participaties de criteria van HR 10 oktober 2008, BNB 2009/28. Deze
flexibiliteit lijkt mij een groot voordeel te zijn. In geval van vastgoed,
moet wel rekening worden gehouden met de gevolgen van de overdrachts-
belasting.

Voorts kan worden gedacht aan een reorganisatie door middel van een
bedrijfsfusie gevolgd door een juridische afsplitsing. De staatssecretaris
heeft de materiële goedkeuring in het Besluit van 29 september 2008,
CPP2008/1008M, BNB 2009/10, ook uitgebreid tot deze figuur:

“c. is gefacilieerd op grond van artikel 14a, tweede of derde lid,
van de Wet Vpb in geval van een splitsing als bedoeld in
artikel 14a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb waarbij
door de derde ter zake van de splitsing aandelen worden uitge-
reikt aan de overnemer, en bovendien:

16. Deze situatie is ook anders dan die in HR 14 mei 2004, BNB 2004/277. Daar was sprake
van een dubbele aandelenruil die tot gevolg had dat niet kon worden voldaan aan het
stemrechtcriterium van art. 3.55 Wet IB 2001.
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– na de laatste overdracht de in de overnemer achterblijvende
vermogensbestanddelen een onderneming (in materiële zin)
vormen, dan wel

– na de laatste overdracht in de overnemer geen vermogens-
bestanddelen achterblijven dan wel bij de achterblijvende
vermogensbestanddelen geen sprake is van vermogensbe-
standdelen met stille reserves/goodwill.”

Duidelijk is dat deze interpretatieve (materiële goedkeuring) op dezelfde
leest is geschoeid als die met betrekking tot een opvolgende bedrijfsfusie.
Ik herhaal op deze plaats niet mijn eerdere commentaar.

Interessanter is de situatie dat de eerste overdracht plaatsvindt door
middel van een juridische afsplitsing (art. 14a Wet Vpb 1969) naar een
nieuw opgerichte 100% dochtervennootschap in plaats van door middel
van een bedrijfsfusie.

H

afsplitsing

afsplitsing / bedrijfsfusie

A

TH

W

Aan een (af)splitsing wordt in art. 14a Wet Vpb 1969 niet de voorwaarde
gesteld dat sprake moet zijn van de overdracht van een onderneming
of een zelfstandig onderdeel van een onderneming. Er dient domweg
vermogen te worden overgedragen. Aan die voorwaarde is naar mijn
mening ook voldaan als dat vermogen vervolgens geheel of gedeeltelijk
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wordt gewijzigd in aandelenkapitaal als gevolg van een doorinbreng, in het
kader van een bedrijfsfusie dan wel in het kader van een tweede juridische
afsplitsing naar een nieuw opgerichte 100% dochtervennootschap. Het
maakt daarbij dus niet uit of de tweede overdracht plaatsvindt op de
voet van art. 14 of art. 14a Wet Vpb 1969. Vanzelfsprekend ligt het in casu
voor de hand niet af te splitsen naar een 100% dochter maar naar een
rechtspersoon die een zustermaatschappij is. Alsdan wordt meteen bij
afsplitsing de ideale structuur gerealiseerd.

6. Art. 3.65 Wet IB 2001 voorafgaand aan doorinbreng in de
vennootschapsbelasting

Voor de toepassing van art. 3.65 Wet IB 2001 geldt een voortzettingseis.
Deze is nader ingevuld in het arrest HR 20 februari 2004, BNB 2004/198.
Op de datum van de voorovereenkomst stond al vast dat de BV i.o. de
onderneming aan een derde zou gaan verhuren. Verhuur werd niet aange-
merkt als het drijven van een onderneming.17 De Hoge Raad oordeelde dat
in casu geen sprake was van een omzetting van een onderneming. Art. 3.65
Wet IB miste derhalve toepassing. Dit oordeel heeft tot gevolg dat ook in
geval van een omzetting van een onderneming in een BV, direct gevolgd
door een voorgenomen creatie van een holdingstructuur, in beginsel niet is
voldaan aan de voortzettingseis. Gelukkig heeft de staatssecretaris van
Financiën de creatie van een holdingstructuur onder deze omstandigheden
goedgekeurd in het Besluit van 30 juni 2010, Stcrt. 2010, 10512:

“4.2.2. Directe overdracht onderneming met artikel 14 of 15 Wet op
de vennootschapsbelasting 1969

Goedkeuring
Ik keur goed dat van een omzetting als bedoeld in artikel 3.65 van
de Wet IB 2001 kan worden gesproken, hoewel de omzetting
onderdeel uitmaakt van een geheel van rechtshandelingen ge-
richt op de overdracht van de onderneming als de omzetting
wordt gevolgd door een van de hierna onder a, b en c vermelde
overdrachten:
a. de vervreemding van de overgedragen onderneming aan een

op de voet van artikel 15 van de Wet op de vennootschaps-
belasting 1969 met de vennootschap verenigde dochter-
maatschappij

b. de vervreemding van de overgedragen onderneming (of een
zelfstandig deel daarvan) aan een derde met toepassing van
artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

c. directe juridische splitsing vennootschap na omzetting.”

17. Deze opvatting is later genuanceerd, zie paragraaf 2.2.2.a van het Besluit 30 juni 2010,
DGB 2010/3599M.

400

Strik



De vraag rijst wat het gevolg is van een ‘doorinbreng’ in de vennootschaps-
belasting voor de toepassing van art. 3.65 Wet IB 2001.

H

Stap 3: tweede uitzak

a. Gehele onderneming
b. Een zelfstandig onderdeel
c. Pand blijft achter bij TH

Stap 2: eerste uitzak

AA

TH

EZ

W

De staatssecretaris gaat niet expliciet in op deze vraag in paragraaf 4.2.2.
van het Besluit van 30 juni 2010, DGB 2010/3599M. Naar mijn mening
bestaan er twee argumenten die ervoor pleiten dat een geruisloze omzet-
ting op de voet van art. 3.65 Wet IB 2001 mogelijk moet zijn. Als de
overdracht aan TH is gefacilieerd op de voet van art. 14 Wet Vpb 1969 is
naar de letter voldaan de toestemming. Voorts is ook naar doel en
strekking daaraan voldaan, als de doorinbreng in de ogen van de staats-
secretaris de creatie behelst van een gewenste situatie. Dit houdt naar mijn
mening in dat de doorschuiffaciliteit van art. 3.65 Wet IB 2001 van
toepassing is ingeval de gehele onderneming dan wel een zelfstandig
onderdeel van een onderneming wordt dooringebracht op de voet van
art. 14 dan wel art. 14a Wet Vpb 1969 en ter zake van de eerste overdracht
een beroep wordt gedaan op art. 14. In dit geval zou achterlating van het
pand in TH geen probleem moeten zijn. Voorts ben ik van mening dat een
geruisloze omzetting op de voet van art. 3.65 Wet IB 2001 mogelijk is, als
de overdracht aan TH gefacilieerd is op de voet van art. 14 omdat de
doorinbreng plaatsvindt binnen een fiscale eenheid van TH met W. Ten
slotte is naar mijn mening de doorschuiffaciliteit van art. 3.65 Wet IB 2001
van toepassing als ter zake van de eerste overdracht een beroep wordt
gedaan op art. 14a en ter zake van de tweede op art. 14 dan wel op art. 14a
Wet Vpb 1969. Ook in deze twee laatste situaties kan het vastgoed
achterblijven in TH.
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7. Conclusies

In deze bijdrage is ingegaan op een interessant fiscaal verschijnsel, te
weten dat als gevolg van een tweede reorganisatie onder omstandigheden
de eerste niet wordt gefacilieerd. Aanleiding daartoe is het ‘doorinbren-
garrest’, BNB 2013/32. De Hoge Raad is in dit arrest van oordeel dat de
doorschuiffaciliteit van art. 14 Wet Vpb 1969 niet van toepassing is als een
doorinbreng plaatsvindt in de situatie dat op het tijdstip waarop de eerste
inbreng plaatsvindt, die activa, met uitzondering van het pand, ervoor
bestemd zijn onmiddellijk te worden dooringebracht.

De Staatssecretaris is op de fiscale gevolgen van een doorinbreng voor
de toepassing van art. 14 Wet Vpb 1969 uitgebreid ingegaan in het Besluit
van 29 september 2008, CPP2008/1008M, BNB 2009/10. Opmerkelijk is dat
op grond van dit besluit de eerste inbreng in meer situaties kan worden
gefacilieerd ex art. 14 Wet Vpb 1969 dan op grond van het doorinbrengar-
rest. Dit betekent dat in de praktijk een beroep op dit besluit in een aantal
gevallen soelaas kan bieden.

Voorts is ingegaan op de vraag naar de toepassing van art. 15ai Wet Vpb
1969, in het bijzonder van art. 15ai, lid 3, onderdeel b Wet Vpb 1969, als een
dergelijke doorinbreng plaatsvindt binnen een fiscale eenheid. Gelet op de
door de wetgever bedoelde samenhang met art. 14 Wet Vpb 1969 is
geenszins uitgesloten dat op de eerste inbreng een referentieperiode van
zes kalenderjaren en op de tweede een referentieperiode van drie kalen-
derjaren van toepassing is.

Ten slotte is ingegaan op de vraag wat de gevolgen zijn voor een aan de
inbreng en doorinbreng voorafgaande omzetting van een onderneming in
een BV op de voet van art. 3.65 Wet IB 2001. Daarbij is betoogd dat een
onbelaste doorschuif ex art. 3.65 Wet IB 2001 mogelijk is als op de eerste
inbreng art. 14 Vpb 1969 van toepassing is. Voor de vraag of dat het geval is
in verband met de daarop volgende doorinbreng, is een beroep op het
Besluit van 29 september 2008, CPP2008/1008M, BNB 2009/10 van cruciaal
belang.
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MR. K.M.L.L. VAN DE VEN1

De ontwikkeling van het
fiscale schenkingsbegrip: een
verbetering in het licht van
een rechtvaardige heffing?

1. Inleiding

In de Successiewet 1956 heeft de wetgever geen feitelijke omschrijving
gegeven van het begrip schenking. Hij is bij de aanduiding van het
belastbare feit in beginsel terug gevallen op de civielrechtelijke definitie
van de schenking, met ingang van 1 januari 2003 de gift. In beginsel, omdat
er op grond van de Successiewet 1956 ook handelingen worden belast, die
dit civielrechtelijke begrip overstijgen. Sedert de invoering van het recht
van schenking in 1917 heeft het begrip zich ontwikkeld door middel van
wetswijzigingen, rechtspraak, en administratieve besluiten. Met ingang
van 1 januari 2010 is het aantal fictieve schenkingen in de Successiewet
1956 uitgebreid.

In deze bijdrage wordt bij de ontwikkeling van het fiscale schenkings-
begrip stilgestaan, een en ander tegen de achtergrond van een recht-
vaardige heffing.

2. De invoering van het recht van schenking

Toen in 1917 het recht van successie werd verhoogd en het gevaar dat dit
zou worden ‘ontgaan’ groter werd, voerde men in Nederland de schen-
kingsbelasting in: het recht van schenking. De voornaamste grond voor
deze nieuwe heffing was het ontgaan van het recht van successie te
belemmeren, maar de heffing werd ook enigermate vanuit het draag-
krachtbeginsel verdedigd.2

Het feit dat de belasting op schenkingen pas in 1917 in onze wetgeving
is opgenomen en derhalve van veel recenter datum is dan de successiebe-
lasting, is geen toeval, maar vindt zijn oorzaak in de omstandigheid dat
deze belasting in 1917 op totaal andere grondslagen berustte dan de

1. Verbonden aan de capaciteitsgroep belastingrecht Maastricht University, tevens
werkzaam als kandidaat-notaris.

2. Kamerstukken II, 1915-1916, 210, nr 3, p. 13, zie B.J. de Leeuw, bewerking Sprenger-Van
Eyk, De wetgeving op het recht van successie, van overgang en van schenking,
’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1930, p. 52 en 53.
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belastingheffing bij overlijden. Slechts na veel strijd is de wetswijziging van
1917 tot stand gekomen. Het wetsontwerp, dat tot de desbetreffende
wettelijke regeling heeft geleid, is ten aanzien van de schenking sterk
bekritiseerd door onder andere Van den Dries,3 die schrijft:

“De principiële gelijkstelling van de schenkingen met de verkrij-
ging door erfopvolging is m.i. ernstig betwistbaar (…)”

en verder

“De erfopvolging is in de ogen van de meesten een niet te keeren
kwaad, zij is in elk geval onafwendbaar. De schenking is eene
vrijwillige daad, de parel onder de vermogensrechtelijke hande-
lingen. Eene belasting, welk hier storend zou werken, zou een
ramp zijn voor de maatschappij.”

Enige jaren later stelt De Leeuw:4

“Als door den dood van den rechthebbende aan het vermogen de
eigenaar ontvalt, wordt door middel van het erfrecht de daardoor
ontstane leege plaats weer aangevuld. Voor den practischen
wetgever doet zich daarbij een goede gelegenheid voor iets van
dit vermogen op te eischen voor de behoeften van de schatkist,
meer of minder naarmate de geboden gelegenheid daartoe meer
of minder geschikt is. Hoe minder nauw de betrekking tussen
overledene en erfgenaam, hoe beter gelegenheid voor de schat-
kist om belasting te vorderen. Immers, het rechtsbewustzijn
erkent de aanspraken van nadere verwanten om in het achter-
gelaten vermogen op te volgen als krachtiger dan de aanspraken
van verdere verwanten. Geheel anders is het bij schenkingen.
Hier volgt niemand op in een vermogen, waaraan de eigenaar
door den dood is ontvallen, maar hier ontdoet zich de eigenaar
vrijwillig van een vermogensbestanddeel ten behoeve van een
door hem daartoe uitverkorene.”

Het commentaar van Schuttevaer in 1956 was:5

“Want geen enkele schenking geschiedt zonder een bepaald
motief en de motieven voor schenkingen zijn vele en van velerlei
aard. Wil de wet een redelijk verantwoorde regeling geven, dan
zal zij daarmede in meer of mindere mate rekening moeten

3. N.C.M.A. van den Dries, ‘Het wetsontwerp tot wijziging der successiewet (1)’, WPNR
1916/2414.

4. B.J. de Leeuw, bewerking Sprenger-Van Eyk, t.a.p.
5. H. Schuttevaer, Handboek inzake de wetgeving op de rechten van successie, van overgang

en van schenking, Arnhem: Gouda Quint 1956, p. 192.
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houden bij haar systeem van vrijstellingen of van “hardheidsbe-
palingen”.”

In 2000 schrijft de Commissie Moltmaker:6

“In het verleden zijn zowel in de literatuur als in parlementaire
stukken – vaak uitvoerige - beschouwingen gewijd aan de recht-
vaardigingsgronden van de successie- en schenkingsbelasting. De
werkgroep is van mening dat een voortzetting van de discussie
over dit onderwerp geen concrete bijdrage zou leveren aan de
taak waarvoor de werkgroep zich geplaatst zag. De werkgroep
heeft daarom in het kader van haar taakopdracht geen aanleiding
gezien de rechtsgronden van de heffing van de successie- en
schenkingsbelasting principieel ter discussie te stellen, maar
heeft het bestaan van deze belastingen als een gegeven aan-
vaard.”

De memorie van toelichting bij de wetswijziging van 20107 vermeldt:

“(…) dat het legitiem kan zijn belasting te heffen over vermogen
dat iemand zonder inspanning toevalt. Niet is gebleken dat het
uitgangspunt dat de erfrechtelijke verkrijging een draagkracht-
vermeerderende omstandigheid is, niet langer juist is. Verder is
heffing van schenk- en erfbelasting doorgaans economisch min-
der verstorend dan heffingen op inkomsten uit arbeid of winst.”

Tussen de heffing over een schenking of over een erfrechtelijke verkrijging
wordt geen onderscheid gemaakt. Rechtsgronden voor beide heffingen
lijken te zijn het buitenkansbeginsel, het draagkrachtsbeginsel, het loon-
naar-werkenbeginsel en het beginsel van de minste pijn.8

3. Het systeem met ingang van 1917

In 1917 werd de schenking onder de levenden in zijn algemeenheid door
wetswijziging in de heffing van de Successiewet 1859 betrokken.9 Dit
gebeurde door de schenking op een lijn te stellen met verkrijgingen

6. Rapport Werkgroep modernisering successiewetgeving (onder voorzitterschap van
prof. J.K. Moltmaker) 13 maart 2000, De warme, de dode en de koude hand, p.7.

7. Kamerstukken II 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 2.
8. Zie hierover o.a. A.C.Rijkers en I.J.F.A. van Vijfeijken, Een nalatenschap of schenking

zou dan ook als deel van het inkomen moeten worden beschouwd, Inkomstenbe-
lasting 2020, Essay, http://www.rijksoverheid. nl/documenten- en- publicaties/
rapporten/2010/01/12; M.C.J. Oliemans en S.A. Stevens, ‘Is de boedelheffing een
goed alternatief voor de Successiewet’, WFR 2008/577; I.J.F.A. van Vijfeijken,
Positionpaper wetsvoorstel 31 930, Bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 31 930,
nr. 17.

9. Stb. 1917, 189.
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krachtens erfrecht. De waardebepaling geschiedde op dezelfde wijze en het
belastingpercentage werd daarbij gelijkgesteld aan het percentage dat ten
aanzien van erfrechtelijke verkrijgingen van toepassing was.

Het tarief van de schenkingsbelasting in de Successiewet 1859 was
gelijk aan dat van het successierecht. Art. 65 SW 1859 bepaalde dat de
rechten van successie en van schenking werden bepaald aan de hand van
een tabel waarin sprake was van een dubbel progressief tarief. De pro-
gressiviteit was afhankelijk van de mate van verwantschap alsmede van de
omvang van de verkrijging. Art. 65 SW 1859 kende vóór 1921 de volgende
zes tariefschijven:
– kinderen en echtgenoten: 1,5%-6%.
– afstammelingen in de tweede en verdere graad: 2, 25%-9%
– bloedverwanten in de rechte opgaande lijn: 4,5%-9%
– broers en zusters: 18%-17%
– kinderen van broers en zusters: 12%-21%
– in alle andere gevallen: 18%-27%

Met ingang van 1921 bepaalde art. 65 SW 1859 dat wanneer de erfgenaam
of legataris vier of meer minderjarige eigen of aangehuwde kinderen of
pleegkinderen in leven heeft tijdens het openvallen der nalatenschap, de
rechten worden verminderd met 10% voor ieder kind boven het derde, met
dien verstande, dat de vermindering een bedrag van f 1000 of 50% van
hetgeen volgens de tabel,10 zou zijn verschuldigd, niet zou overtreffen.
In 1921 waren de tarieven inmiddels als volgt verhoogd:11

– kinderen en echtgenoten: 2,5%-7%.
– afstammelingen in de tweede en verdere graad: 3,75%-10,5%
– bloedverwanten in de rechte opgaande lijn: 9,5%-14%
– broers en zusters: 13%-22%
– kinderen van broers en zusters: 19,5%-28,5%
– in alle andere gevallen: 28%-37%

De Leeuw12 heeft wat betreft de ‘verwantschapsprogressie’ opgemerkt dat
deze zich niet verdraagt met de draagkrachtgedachte, een van de motieven
tot invoering van een belasting op schenkingen:

“De ware reden voor een gradatie van het recht naar den graad
van verwantschap schijnt hier dan ook - behalve in analogie met
het successierecht en de begeerte, den weg tot ontduiking van dit
laatste recht af te snijden - enkel daarin te zoeken te zijn, dat men
tegen een belasting in de rechte lijn, zoo zwaar als men voor

10. Zoals die luidde met ingang van 1921.
11. De nood der schatkist bracht minister De Vries ertoe in 1919 een nieuwe en zeer

belangrijke verhooging der successierechten voor te stellen, welke als wet van 10 juni
1921 het Staatsblad (nr. 779) bereikte en op 18 juni 1921 in werking trad, aldus B.J. de
Leeuw, Sprenger Van Eyk, t.a.p., p. 49.

12. B.J. de Leeuw, bewerking Sprenger-Van Eyk, t.a.p., p. 52 en 53.
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andere gevallen gewenscht acht, bedenking heeft. Een eenigszins
zware belasting in de rechte lijn zou dan onbillijk zijn. Maar
daarmede is nog niet gerechtvaardigd een zwaardere belasting
bij giften aan verdere verwanten en aan niet-verwanten.”

De vrijstellingen in geval van verkrijging wegens schenking waren in de
Successiewet 1859 in art. 80 opgenomen. De motieven voor de vrijstel-
lingen liepen zeer uiteen. Veel vrijstellingen hebben als gemeenschappelijk
noemer het zogenoemde billijkheidsmotief. Juist bij het vaststellen van de
vrijstellingen heeft de wetgever willen inspelen op hetgeen in het veron-
derstelde volksbewustzijn aanwezig is.13 Hieraan niet toegeven zou de
poort voor ontduikers van belasting te uitnodigend openzetten.14

Een en ander heeft ertoe geleid dat de vrijstellingen voor de schen-
kingsbelasting bij invoering aanmerkelijk ruimer15 waren dan die voor het
successierecht. Van een systematische benadering kan echter niet worden
gesproken.16

4. Het fiscale schenkingsbegrip van 1917-2003

4.1. De definitie van art. 1, lid 2 SW 1859 – art. 1, lid 2 SW 1956

De fiscale wetgever heeft in 1917 het fiscaalrechtelijke schenkingsbegrip op
brede leest geschoeid. Art. 1, lid 2 SW 1859 luidde als volgt:

“Onder schenking wordt, voor de toepassing dezer wet, behalve
de schenking geregeld in den elfden titel van het derde boek van
het Burgerlijk Wetboek, begrepen elke overdracht om niet van
het bezit van roerende zaken, waarvoor het bezit als volkomen
titel geldt en elke andere bevoordeeling uit vrijgevigheid, met
uitzondering evenwel van bevoordeeling als gevolg van verwer-
ping door een erfgenaam of legataris of door bruik- of verbruik-
leen van roerende zaken, verrichting van diensten of verstrekking
van kost en huisvesting.”

13. Zie K.L.H. van Mens, Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van het schenkings-
begrip, (dissertatie) Deventer: Kluwer 1985, p. 235.

14. Volgens de memorie van toelichitng bij de wetswijziging van 1917. Zie Kamerstukken
II, 1915-1916, 210, nr. 3, p. 19.

15. Voor schenkingen f 2000 per jaar door ouders aan kinderen en f 10.000 in het jaar
waarin het kind in het huwelijk was getreden; art. 80, nr. 4 SW 1859. Voor erf-
rechtelijke verkrijgingen golden drempelvrijstellingen die afhankelijk waren van de
omvang der verkrijging.

16. Schuttevâer deelde de vrijstellingen in inwaardevrijstellingen, objectvrijstellingen, en
een restgroep van heterogene gevallen. Zie H. Schuttevâer, De Nederlandse Succes-
siewetgeving, Civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen over de verkrijgingen door
erfrecht of schenking, Deventer: Kluwer 1967 p. 282 t/m 287.
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De wetgever had direct bij de invoering van het recht van schenking
ingezien dat deze belasting zich niet moest beperken tot de schenking
als bedoeld in art. 1703 BW, de formele schenking, maar ook andere
bevoordelingen uit vrijgevigheid, de materiële schenking, moest treffen.
Economisch gezien staan deze immers met de formele schenking gelijk.
Bevoordeeld werd de begunstigde alleen, als zijn vermogen een vermeer-
dering ondergaat.17 Handelingen die dit gevolg niet teweeg brengen,
werden niet door het schenkingsrecht getroffen. Zo is als voorbeeld ge-
geven de situatie dat iemand op zijn kosten een ander een buitenlandse
reis laat maken; na de reis is het vermogen van de reiziger niet groter dan
daarvoor.

De bevoordeling diende uit vrijgevigheid te geschieden; degene die
afstaat moet de animus donandi hebben, de wil tot bevoordeling. Het
motief van de vrijgevigheid - dat kan velerlei zijn - is echter niet van
belang. Als met de schenking eigen belang wordt nagestreefd, bijvoorbeeld
het verkrijgen van een bepaalde functie, wordt hierdoor niet het karakter
van vrijgevigheid ontnomen.18 Naast de bevoordeling - de verrijking van
de begiftigde - moet de schenker verarmen.19 De wilsovereenstemming
van partijen ziet op deze vermogensverschuiving.

Ook in geval van een nietige schenking van roerende zaken was, fiscaal
gezien, sprake van een schenking:

“Onder schenking wordt begrepen (…) elke overdracht om niet
van het bezit van roerende zaken, waarvoor het bezit als vol-
komen titel geldt.”

Deze woorden dankten hun ontstaan aan art. 1717 BW, waarin was bepaald
dat schenkingen aan de daar genoemde instellingen20 geen gevolg hebben
zolang niet de Koninklijke machtiging tot aanneming was verleend. Deze
schenkingen werden echter veelvuldig zonder de vereiste machtiging
uitgevoerd, waardoor de handelingen juridisch gezien rechtsgevolg misten.
In economische zin was het zeer onwenselijk om niet over deze geen
gevolg hebbende giften te kunnen heffen. De wetgever koos ervoor om bij
wege van fictie over het bezit van roerende zaken schenkingsrecht te
heffen. De vraag die tijdens het wetgevingsproces werd gesteld21 is of er
niet beter aan was gedaan ronduit te bepalen dat de nietige, maar niet-
temin ten uitvoer gebrachte schenking aan belasting werd onderworpen;
het werken met ficties diende zoveel mogelijk te worden vermeden, was

17. Om dit te beoordeelen moet men zich op een objectief standpunt plaatsen en niet
rekenen met de subjectieve meening van partijen, PW 11589.

18. PW 13414.
19. Zie hiervoor H.J. Hamaker, ‘Schenking’ I, II, III, IV, WPNR 1904/1795-1799.
20. Ook voor 1917 werd schenking aan openbare of godsdienstige gestichten belast met

een quasi-successierecht.
21. Zie B.J. de Leeuw, bewerking Sprenger Van Eyk, t.a.p., p.181, verwezen wordt naar de

memorie van toelichting bij de Wet 1917.
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het idee. Een (ander) probleempunt van deze fictiebepaling was dat er een
onzuivere toestand was geschapen, doordat werd geheven over roerende
zaken die juridisch gezien eigendom van de schenker waren gebleven.

De wettelijke omschrijving van het schenkingsbegrip is in 1926 belang-
rijk gewijzigd in verband met de ontwikkeling van de leer inzake de
natuurlijke verbintenissen. Voldoening aan een natuurlijke verbintenis is
betaling, geen schenking.22 Na het arrest Goudse Bouwmeester beperkte
de uitleg van hetgeen onder een natuurlijke verbintenis moest worden
verstaan, zich niet langer tot verbintenissen waaraan op basis van een
bepaling van positief recht het vorderingsrecht ontbreekt, maar werden
daaronder ook begrepen dringende verplichtingen die berusten op de
voorschriften van moraal en fatsoen. De wetgever onderkende het gevaar
dat belanghebbenden zich al te spoedig geneigd zouden tonen om wat in
werkelijkheid een schenking was – althans berustte op een subjectief
inzicht in wat behoorlijk is - jegens de fiscus, zou betitelen als een
natuurlijke verbintenis.23 In 1926 werd in de tekst van art. 1, lid 2 SW
1859 opgenomen dat:

“(…) elke voldoening van een schuld of een verplichting, welke
niet in rechte gevorderd had kunnen worden (…)”

onder de schenking moest worden begrepen. Vrijgevigheid werd hierbij
niet geëist. Gelijktijdig werd in art. 80, ten 15e SW 1859 een vrijstelling
opgenomen voor hetgeen wordt verkregen op grond van een natuurlijke
verbintenis. Bij het bestaan van een rechtsplicht op grond van een ver-
plichting van moraal en fatsoen - de bewijslast daarvoor ligt bij de
verkrijger – ontbreekt het schenkingskarakter. Voor die sporadisch voor-
komende gevallen werd voorzien in een schenkingsvrijstelling. Het ant-
woord op de vraag óf van een natuurlijke verbintenis sprake is, is
overgelaten aan de jurisprudentie, die voor de toepassing van de Succes-
siewet (nog altijd) zijn eigen weg moet zien te vinden.24

In 1956 is in de definitie een wijziging c.q. aanvulling aangebracht,
welke op het gebied van de nietige schenkingen betrekking heeft. In art. 1,
lid 2 SW 1956 werd bepaald dat onder schenking tevens wordt begrepen:

“(…) de uitvoering, door bezitsoverdracht of anderszins, van een
nietige schenking (…).”

22. Zie PW 12406.
23. H. Schuttevaer, Handboek inzake de wetgeving op de rechten van successie van overgang

en van schenking, Arnhem: Gouda Quint 1956, p. 203-204.
24. Volgens Circulaire 1530 kon de jurisprudentie aangaande natuurlijke verbintenissen

tot richtsnoer strekken bij de toepassing van art. 80, 1e SW 1859; zie B.J. de Leeuw,
bewerking Sprenger Van Eyk, t.a.p., p. 178.
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Daarmee werd beoogd alle nietige schenkingen, ook nietige materiële
schenkingen,25 onder het schenkingsbegrip te laten vallen. Het toepas-
singsgebied van de bepaling was inmiddels gereduceerd doordat art. 1717
BW was vervallen.26 Schenkingen tussen echtgenoten (art. 1715 BW)
werden veelal als vernietigbaar gezien, niet als nietig.

Voorts elimineerde de wetgever in 1956 de bepaling, dat de bevoorde-
ling door verrichting van diensten of van kost en huisvesting niet als een
schenking valt aan te merken.27 In beide situaties schuilt door de bevoor-
deling een materiële schenking.

Afgezien van voormelde wetswijzigingen veranderde sedert 1917 het
schenkingsbegrip zowel als gevolg van de vergroting van het terrein van de
natuurlijke verbintenissen als door een verzachting in de wetstoepassing
door de administratie/belastingdienst op het gebied van de materiële
bevoordelingen.

4.2. Uitbreiding met wettelijke ficties buiten artikel 1, lid 2, SW 1859

In art. 1, lid 3 SW 1859 was in 1917 een fictieve schenking opgenomen:

“Een bevoordeeling door een beding ten behoeve van een derde
wordt geacht te zijn een schenking door dengene, die het beding
maakt, aan den derde.”

Het was uiteraard niet nodig om, nadat de wetgever zo’n ruime omschrij-
ving van het schenkingsbegrip heeft gegeven, nog eens te bepalen dat ook
een bevoordeling door derdenbeding als schenking is te beschouwen. De
vermelding was uitsluitend bedoeld om vast te leggen dat het om een
schenking van de stipulator jegens de derde ging. Zonder bevoordeling is
hier evenmin als in andere gevallen schenkingsrecht verschuldigd; voor-
waarde is dat de derde als gevolg van het beding rijker is geworden.

Ook art. 15, lid 1 SW 1859 kende een fictieve schenking. In het arrest HR 18
juni 1886, PW 7331 besliste de Hoge Raad dat het in het leven roepen van een
stichting bij akte onder de levenden, geen schenking is. De wetgever bepaalde
vervolgens in art. 15, lid 1 SW 185928 dat in zo’n geval het afgezonderde
vermogen geacht wordt krachtens schenking te zijn verkregen:

“De goederen, op andere wijze dan bij uiterste wil bestemd om
daarmede een stichting in het leven te roepen, worden voor de
toepassing der wet, beschouwd als door de stichting bij schen-
king te zijn verkregen.”

25. PW 14381.
26. Afgeschaft bij wet van 29 november 1935, Stb. 685.
27. H. Schuttevaer, Handboek inzake de wetgeving op de rechten van successie, van overgang

en van schenking, Arnhem: Gouda Quint 1956, p. 193.
28. De bepaling (art. 14 ) werd in 1897 in het leven geroepen.
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Hoewel met ingang van 1917 in art. 1, lid 2 SW 1859 elke bevoordeling uit
vrijgevigheid is belast, is de bepaling van art. 15 gehandhaafd als speciale
regeling naast de omschrijving van de materiële schenkingen. De vraag of
in een dergelijk geval wel sprake is van vrijgevigheid, was daarmee buiten
discussie gesteld.29

Art. 14 SW 1956, dat eveneens met ingang van 1 januari 1956 is ingevoerd,
bepaalt:

“Opzegging van een beperkt recht wordt (…) gelijkgesteld met de
verkrijging van dat recht door degene ten behoeve van wie de
opzegging heeft plaatsgehad.”

Opzegging van een beperkt recht, zoals een recht van vruchtgebruik,
erfpacht of erfdienstbaarheid is een eenzijdige rechtshandeling. Het artikel
beoogde de bevoordeling door de waarde aanwas bij de hoofdgerechtigde
te belasten. De opzegging om niet was in feite een materiële schenking in
de zin van art. 1, lid 2 SW 1956. Dat is de reden waarom in de loop van de
tijd door diverse auteurs30 is betoogd dat het artikel kan vervallen. Het
artikel had eigenlijk uitsluitend betekenis voor het recht van overgang. In
geval van opzegging van zijn recht door een in het buitenland woonachtige
gerechtigde op hier te lande gelegen onroerend goed, was twijfel mogelijk
of recht van overgang kon worden geheven. Art. 14 SW 1956 sloot iedere
discussie daarover uit.

5. De wijzigingen in het civielrechtelijke schenkingsbegrip
1 januari 2003

Met ingang van 1 januari 2003 zijn de civielrechtelijke bepalingen terzake
de schenking gewijzigd. De terminologie is gewijzigd: de formele schen-
king van art. 1703 BW en de in de rechtsleer ontwikkelde materiële
schenking hebben plaatsgemaakt voor de begrippen schenking en gift.
De gift wordt in boek art. 7:186 BW gedefinieerd als:

“iedere handeling die ertoe strekt dat degene die de handeling
verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Zolang
degene tot wiens verrijking de handeling strekt, de prestatie niet
heeft ontvangen, noch daarop aanspraak kan maken, worden
handelingen als bedoeld in de eerste volzin niet beschouwd als
gift.”

29. Zie over deze vraag PW 14447.
30. Zie o.a. H. Schuttevaer, Handboek inzake de wetgeving op de rechten van successie, van

overgang en van schenking, Arnhem: Gouda Quint 1956, p. 318, het rapport van de
Commissie Moltmaker, De warme, de koude en de dode hand, p. 60 en I.J.F.A. van
Vijfeijken, Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen in de Successiewet 1956, Deventer:
Kluwer 2002, p. 299.
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De schenking wordt in artikel 7:175 BW omschreven als:

“de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de
schenker, ten koste van eigen vermogen, de andere partij, de
begiftigde, verrijkt.”

In algemene zin kan worden gesteld dat het civielrechtelijke begrip schen-
king met ingang van 1 januari 2003 meer omvat dan het begrip formele
schenking onder het oude recht, maar minder dan het begrip materiële
schenking. Het begrip gift is ruimer dan het begrip schenking en omvat dit
ook. Het belangrijkste verschil tussen de gift en de schenking is dat de
schenking een overeenkomst om niet is, terwijl de gift ook een andere
rechtshandeling kan omvatten en een tegenprestatie kan vereisen.

De schenking staat in de wettelijke regeling van titel 3 van boek 7 BW
centraal. Dat komt tot uiting doordat in artikel 7:186, lid 1 BW is opge-
nomen dat op andere giften de regels voor schenkingen van overeenkom-
stige toepassing zijn, voor zover de strekking van de desbetreffende
bepaling in verband met de aard van de handeling zich hier niet tegen
verzet.

6. Fiscaal schenkingsbegrip met ingang van 2010

6.1 Inleiding

Als gevolg van de codificatie van de begrippen schenking en gift in boek 7
BW, bepaalde art. 1, lid 3 SW 1956 met ingang van 2003:

“Onder schenking (…) wordt verstaan de gift, als bedoeld in
artikel 7:186 lid 2 BW (…).”

en niet het (meer beperkte) begrip schenking. Het is niet langer nodig
uitdrukkelijk te bepalen dat onder het begrip schenking mede wordt
begrepen iedere bevoordeling uit vrijgevigheid en de bevoordeling door
een beding ten behoeve van een derde. Als gevolg van het nieuwe art.
7:188, lid 1 BW is de aanwijzing van de begunstigde bij een sommenver-
zekering civielrechtelijk een gift, wanneer ze is aanvaard of onherroepelijk
is geworden. Vindt de uitkering plaats bij of na het overlijden van de
schenker, dan kan31 art. 13 SW 1956 van toepassing zijn en treedt de
schenkbelasting terug. Vandaar de toevoeging in art. 1, lid 3 SW 1956
“voorzover artikel 13 SW niet van toepassing is (…).” De voldoening aan
een natuurlijke verbintenis is ongewijzigd in het schenkingsbegrip opge-
nomen gebleven. Door het vervallen van de civielrechtelijke vormvoor-
schriften voor de schenking, doet de vernietigbare schenking zich niet
langer voor; de fictie over de uitgevoerde nietige schenking is vervallen.

31. Als de premies of koopsom afkomstig zijn uit vermogen van de erflater c.q. schenker.
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Met ingang van 1 januari 2010 is de tekst van art. 1, lid 3 SW 1956
gelijkluidend opgenomen in art. 1, leden 7 en 8 SW 1956. Lid 7 bepaalt wat
onder een schenking moet worden verstaan. Lid 8 zondert de bevoordeling
tengevolge van verwerping door een legataris of erfgenaam, alsmede door
ongedaanmaking van de wettelijke verdeling door de langstlevende echt-
genoot32 van het schenkingsbegrip uit. Daarnaast kent de SW 1956 (in elk
geval) vijf fictieve schenkingen,33 te weten de art. 9, lid 2, art. 11, lid 1, art.
14, art. 15 en art. 17 SW 1956.

6.2. Uitbreiding met wettelijke ficties

6.2.1. Overeenkomst tot rentevergoeding, art. 1, lid 4, SW een fictie?

Uit het erfrecht bij versterf vloeit voort dat bij overlijden van een van de
ouders de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende ouder. Lid 4
van art. 4:13 BW bepaalt dat deze vordering een rente draagt indien en
voor zover de wettelijke rente hoger is dan 6%. De erflater danwel de
nabestaanden kunnen in onderling overleg een rentevergoeding bepalen
die afwijkt van deze wettelijke renteregeling. Die mogelijkheid tot het
vaststellen van een andere rente kan ook in het testament zijn geboden.
Wordt daarvan gebruik gemaakt dan zou, in geval van een bevoordelings-
bedoeling, in beide situaties die andere rentevergoeding een vermogens-
verschuiving tot gevolg hebben: ofwel van de langstlevende ouder aan de
kinderen - bij een hogere rente - ofwel van de kinderen aan de langst-
levende ouder - bij een lagere rentevergoeding. Met ingang van 1 januari
2010 bepaalt art. 1, lid 3 SW 1956 dat een renteafspraak voor de heffing van
erfbelasting wordt gevolgd, mits binnen de aangiftetermijn van art. 45 SW
1956 (verlengd met verleend uitstel) overeengekomen. Uit praktische
overwegingen bepaalt art. 1, lid 4 SW 1956 dat wanneer de vaststelling
van de andere rente buiten de aangiftetermijn heeft plaats gevonden, er
sprake is van een schenking.

6.2.2. Art. 9, lid 2 SW 1956

Art. 9 SW 1956 ziet op de situatie waarin een onderbedelingsvordering, die
is ontstaan krachtens erfrecht, een hogere samengestelde rente draagt dan
6%.34 Indien op het moment dat deze vordering bij leven van de schulde-
naar opeisbaar wordt of wordt afgelost, blijkt dat de bijgeschreven rente
hoger is dan 6% samengesteld, is deze hogere rente volgens lid 2 een
fictieve schenking door de schuldenaar. Het percentage van 6 samenge-
steld is te herleiden tot het arrest BNB 1989/260, waarin de Hoge Raad
heeft bepaald dat de waarde van de onderbedelingsvordering bij die

32. Art 4:18 BW.
33. Een uitbreiding met twee.
34. Art. 21, lid 13 SW 1956.
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rentevergoeding gelijk is aan de nominale waarde.35 Omdat de onderbede-
lingsvordering uitgesteld opeisbaar is, heeft de schuldenaar bij leven het
fictief vruchtgebruik van deze vordering. De waardedruk daarvan is echter
voor de schuldeiser nihil, wanneer tegenover de niet opeisbaarheid van de
vordering een samengestelde rente van 6% staat. De druk van het vrucht-
gebruik van de schuldenaar kan door een hogere rente niet omslaan in iets
positiefs: de vordering krijgt geen bovennominale waarde. Om te voor-
komen dat op het opeisbaarheidsmoment door een hogere rentevergoe-
ding een hogere renteschuld voor een lagere erfrechtelijke verkrijging
zorgt, en dus voor een scheve verhouding met de situatie van de norm-
rente van 6%, bepaalt lid 2 dat de bovenmatige rente een fictieve verkrij-
ging is.

De regeling van art. 9 SW 1956 is in werking getreden met ingang van
1 januari 2010. Doordat niet is voorzien in overgangsrecht, heeft de bepa-
ling materieel terugwerkende kracht: de bovenmatige rente wordt belast,
ongeacht de vraag of deze rente voor of na 1 januari 2010 is bijgeschreven.

6.2.3. Verkrijging krachtens vennootschapsovereenkomst, art. 11, lid 1
SW 1956

In het arrest HR 20 maart 2009, BNB 2009/179 en 180 heeft de Hoge Raad
bepaald dat wanneer een vennoot in een vennootschap onder firma het
aandeel van de andere vennoot kan overnemen tegen de waarde going
concern (bij een hogere liquidatiewaarde)36 geen sprake is van een schen-
king. Van een bevoordeling is volgens de Hoge Raad geen sprake omdat de
rechtsbetrekkingen tussen deelgenoten in een gemeenschap worden be-
heerst door de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, die in het
algemeen in de weg staan aan een waardering die voortzetting van een
(nog juist lonend) bedrijf onmogelijk maakt. In afwijking van dit arrest
bepaalt art. 11, lid 1 SW 1956 dat de verblijving van het vennootschaps-
aandeel een fictieve schenking is, als is voldaan aan de verwantschapseis
van lid 5.37 Aan de vraag of sprake is van vrijgevigheid wordt niet toege-
komen. De waarde van de schenking wordt bepaald op de waarde going
concern of de hogere liquidatiewaarde. Door het bepaalde in art. 7, lid 1 SW
1956 kan de tegenprestatie in mindering worden gebracht. Door deze gang
van zaken is op de schenking van ondernemingsvermogen de bedrijfsop-
volgingsregeling van art. 35b SW 1956 e.v. van toepassing. Schenkbelasting
is niet verschuldigd als de verkrijger de onderneming gedurende ten
minste vijf jaar voortzet. Met deze regeling heeft de wetgever bereikt dat

35. Kamerstukken II 2008-2009, 31 930, nr. 10, p. 14 en 15.
36. Zie de regeling van art. 21, lid 12 SW 1956.
37. Lid 5 bepaalt het volgende: het eerste en tweede lid zijn uitsluitend van toepassing,

indien de verkrijgende partner is van de schenker of de erflater, of behoort tot diens
bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun partners.
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de overgang van ondernemingsvermogen tijdens leven en bij overlijden op
gelijke wijze wordt behandeld.

6.2.4. Opzegging van een beperkt recht

De bepaling van art. 14 SW 1956 is door de wetgever ook na 1 januari 2010
gehandhaafd, zelfs nu het recht van overgang met ingang van die datum is
vervallen.38 Voor de heffing van schenkbelasting is het artikel overbodig.

6.2.5. De renteloze/laagrentende direct opeisbare lening

In het arrest HR 26 februari 1986, BNB 1986/16239 heeft de Hoge Raad
bepaald dat het verstrekken van een renteloze direct opeisbare lening geen
schenking is van de niet bedongen rente. Als gevolg van de directe
opeisbaarheid bedraagt de waarde van de vordering de nominale waarde
van de uitgeleende som. De geldverstrekker verarmt niet door het ver-
strekken van de lening. Evenmin kan worden gesteld dat de geldverstrek-
ker verarmt met de rente die hij had kunnen bedingen: hij kan niet
verarmen met iets wat nooit tot zijn vermogen heeft behoord.

Art. 15 SW 1956 schuift deze leer opzij en bepaalt dat de niet bedongen
rente wordt geacht te zijn geschonken. Doordat niet is voorzien in over-
gangsrecht geldt deze bepaling voor alle op en na 1 januari 2010 tot stand
gekomen leningen. Er wordt een schenking van dag tot dag aangenomen
van 6% per jaar. Is sprake van een laagrentende direct opeisbare lening, dan
is het bedrag van de schenking het verschil tussen de bedongen rente en
het percentage van 6. Als gevolg van het feit dat art. 27 SW 1956
schenkingen tussen dezelfde partijen, gedaan binnen een kalenderjaar,
aanmerkt als één schenking, bedraagt de schenking het vruchtgebruik van
het uitgeleende bedrag gedurende een jaar.

6.2.6. De verkrijging van een afgezonderd particulier vermogen

Indien de begunstigde van een afgezonderd particulier vermogen (APV)40

verkrijgt tijdens leven van de inbrenger (of zijn erfgenaam), wordt op
grond van art. 17 SW 1956 het verkregene geacht krachtens schenking van
de inbrenger te zijn verkregen. Deze bepaling moet worden gelezen in
samenhang met art. 2.14a Wet IB 2001 en de art. 16 en 17a SW 1956. Ze
zijn ingevoerd met ingang van 1 januari 2010 in de strijd tegen de
discretionary trust en aanverwante rechtsverhoudingen. Als gevolg van

38. Met ingang van 1 januari 2010.
39. Zie ook HR 8 juli 1996, BNB 1996/290.
40. Het APV is een entiteit, met of zonder rechtspersoonlijkheid, waarmee een meer dan

bijkomstig particulier belang wordt beoogd, tenzij tegenover de afzondering van het
vermogen een uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, be-
wijzen van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten hebben plaatsge-
vonden.
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de fiscale transparantiegedachte die aan art. 2.14a Wet IB 2001 ten grond-
slag ligt, wordt het vermogen van het APV voor de inkomstenbelasting bij
leven en bij overlijden toegerekend aan de inbrenger. Die gedachte is ook
doorgetrokken naar de Successiewet 1956, waardoor een verkrijging van
het APV tijdens leven van de inbrenger als een schenking door de
inbrenger wordt aangemerkt. Of sprake is van vrijgevigheid is niet van
belang. Dat neemt niet weg dat ingeval de verkrijger aannemelijk kan
maken, dat sprake is van de voldoening van een natuurlijke verbintenis, de
verkrijging op grond van art. 33, ten 12e SW 1956 vrijgesteld zal zijn.

De regeling van het APV is in beginsel van toepassing op alle op 1 januari
2010 bestaande kwalificerende rechtsverhoudingen. Bestaande afspraken
met de inspecteur over de toerekening worden echter gerespecteerd. Ook
reeds voor 1 januari 2010 afgezonderde vermogens, waarbij de inbrenger
voor die datum is overleden, worden ongemoeid gelaten.41

7. De ontwikkeling van het fiscale schenkingsbegrip:
commentaar

In 1917 kende de fiscale schenking drie ficties: als schenking werd aange-
merkt hetgeen werd verkregen op grond van een derdenbeding, de oprich-
ting van een stichting met inbreng van het vermogen en het bezit van
roerende zaken die op grond van een nietige schenking waren verkregen.
In 1926 is daaraan toegevoegd de voldoening van een natuurlijke verbinte-
nis. De achtergronden van deze ficties waren divers. Zo waren de bepalin-
gen over het derdenbeding en de inbreng van het vermogen in een
stichting, bepalingen ter verduidelijking. Hetgeen was verkregen door
een civielrechtelijk nietige schenking was bedoeld als antimisbruikbepa-
ling en dat gold evenzeer voor de regeling omtrent de natuurlijke ver-
bintenis: beide rechtshandelingen vielen buiten het civielrechtelijke
schenkingsbegrip. In 1956 is de vierde fictie, te weten de opzegging van
een beperkt recht geïntroduceerd; een in beginsel overbodige regeling,
omdat de rechtshandeling onder de materiële schenking viel, maar be-
doeld om iedere twijfel met betrekking tot het recht van overgang uit te
sluiten.

Met ingang van 1 januari 2003 heeft de wetgever de bepaling omtrent
het derdenbeding en de inbreng in de stichting overbodig bevonden. Art.
1717 BW is vervallen, waardoor ook aan de bepaling over nietige schen-
kingen geen behoefte meer bestond. Als gevolg van de civielrechtelijke
codificatie van de schenking en de gift in Boek 7 BW, verwees art. 1, lid 3
SW 1956 vanaf dat moment naar de gift.

Dit schenkingsbegrip is met ingang van 1 januari 2010 aangevuld met
vier nieuwe ficties. De veronderstelde bevoordeling door het verstrekken
van een renteloze lening - art. 15 SW 1956 - is geen gift, omdat niet aan de
voorwaarde van verarming bij de geldverstrekker is voldaan. De aflossing

41. Kamerstukken II 2008-2009, 31 930, nr. 3, p. 13.
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tijdens leven van de bovenmatige rente over een onderbedelingsvordering
is evenmin een gift: de normrente van 6% samengesteld ter bepaling van
het bovenmatige deel van de rentevergoeding is zelf niet meer dan een
fictie, zodat bij de veronderstelde bevoordeling een vraagteken kanworden
gezet. Die 6% rente is overigens wel een rente die voor de Successiewet
1956 als zakelijke vergoeding wordt gezien bij schuldigerkenningen; door
aansluiting daarbij ontstaat een consistent geheel. Er is noch bij art. 15 SW
1956 noch bij art. 9 SW 1956 voorzien in overgangsrecht, met als gevolg
materiële terugwerkende kracht tot het moment van ontstaan van de
vordering. Dat is strijdig met het rechtszekerheidsbeginsel.

De overdracht van ondernemingsvermogen tijdens leven tegen een
lagere waarde dan de liquidatiewaarde - art. 11, lid 1 SW 1956 - is geen
gift; het aannemen van een bevoordelingsbedoeling betekent nog niet dat
hij er ook (werkelijk) is. Wordt overgedragen tegen een waarde beneden de
hogere liquidatiewaarde, dan hoeft van vrijgevigheid geen sprake te zijn.
De verwantenkring van lid 5 is daarvan het bewijs: overdracht tegen de
lagere going concernwaarde buiten de familiekring om, is namelijk geen
schenking.

Als gevolg van de regeling van het afgezonderd particulier vermogen is
de verkrijging als begunstigde een fictieve schenking. Van een gift door de
inbrenger aan de begunstigde is geen sprake; de bevoordelingsbedoeling
wordt afgeleid uit de gecreëerde rechtsverhouding als zodanig.

8. Slot

Anno 2013 kent de Successiewet 1956 (in elk geval) zes schenkingsficties.
De voor de ficties aangevoerde motieven zijn: praktische overwegingen,
voorkoming van misbruik, het voorkomen van een scheve situatie, die
wordt veroorzaakt door een andere fictie. Ze zijn rommelig opgesteld en
voor de ficties die in 2010 zijn ingevoerd, zou overgangsrecht wenselijk zijn
geweest.

De vraag of de wetgever zich in het kader van een rechtvaardige heffing
eigenlijk wel zou moeten bedienen van ficties, is bij de recente uitbreiding
van de schenkingsficties niet gesteld. De wetgever heeft daar in 1916 nog
wel bij stil gestaan:42 ficties moesten zoveel mogelijk worden voorkomen.
Die opvatting werd gehuldigd in een tijd waarin de schenkingstarieven
veel lager waren dan nu en de vrijstellingen relatief gezien, en in vergelij-
king met de toenmalige successierechtvrijstellingen, veel ruimer.

Gelet op de start van het schenkingsrecht in 1917, kan in 2013 worden
geconstateerd dat de belasting op ‘schenkingen’ sindsdien een aanmerke-
lijke verzwaring heeft ondergaan; een belasting waarvoor in de loop der
tijd diverse gronden zijn aangevoerd, maar waarvoor een overtuigende
rechtsgrond tot nog toe ontbreekt.

42. Zie voetnoot 21.
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Economische bouwstenen
voor een doelmatige
Successiewet

1. Inleiding

Het bestaansrecht van de Successiewet 1956 is regelmatig voorwerp van
discussie. In een onderzoek dat in 2009 door TNS NIPO is uitgevoerd, werd
het successierecht door de Nederlandse bevolking tot de minst geliefde
belastingsoort verkozen.2 Ook in internationaal verband kunnen belastin-
gen op vermogensoverhevelingen, zoals een schenk- en erfbelasting, op
veel tegenstanders rekenen.3 Een veel gehoorde klacht over de schenk- en
erfbelasting is dat ‘opnieuw’ belasting is verschuldigd over gespaard
inkomen waarover reeds inkomstenbelasting is betaald. Bezien vanuit
het feit dat de Successiewet beoogt aan te knopen bij de draagkrachtver-
meerdering van de verkrijger snijdt dit argument geen hout. Van een
dubbele heffing op het niveau van de verkrijger is namelijk geen sprake.
Dat is ook de stelling die Rijkers (samen met eerstgenoemde auteur van
deze bijdrage) betrekt in zijn advies voor de ‘commissie Van Weeghel’.
Daar schrijven zij dat schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen iemands
vermogen vermeerderen en daarmee zijn draagkracht verhogen. De koop-
kracht en betaalkracht van de begunstigde neemt toe. Daarom is een
schenking inkomen voor de begiftigde. Daarom is een erfenis inkomen

1. Inge van Vijfeijken is hoogleraar belastingrecht aan Tilburg University en als weten-
schappelijk adviseur verbonden aan PwC. Maiko van Bakel is werkzaam als be-
lastingadviseur bij PwC te Eindhoven en daarnaast als docent en onderzoeker
verbonden aan Tilburg University.

2. E. Boogaards, ‘Erftaks: de meest gehate belasting!’, Plus magazine 16 februari 2009.
3. Zie hierover o.a. F. Sonneveldt, ‘De ideale Successiewet vanuit rechtsvergelijkend

perspectief’, WPNR 2004/6576, onderdeel 4a, F. Sonneveldt en B.B.A. de Kroon,
‘Internationale inspiratie voor een nieuwe Successiewet’, WFR 2008/592 en W.G. Gale
en J.B. Slemrod, ‘Death Watch for the Estate Tax?’, Journal of Economic Perspectives
(15), 2001-1, p. 205-206. Verschillende landen, waaronder Canada, Australië, Italië en
Zweden hebben in het verleden hun successiebelasting afgeschaft; International
Fiscal Association, Death as a taxable event and its international ramifications (Cahiers
de droit fiscal international, Volume 95b), The Hague: Sdu 2010, p. 29.
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voor de erfgenaam. Dat schenkingen en erfenissen niet opkomen in het
economische verkeer is irrelevant.4

In de economische literatuur wordt het draagkrachtconcept wel afge-
daan als een ‘ad hoc gemotiveerd rechtvaardigheidsprincipe’.5 Voor wel-
vaartseconomen hangt belastingheffing uitsluitend af van de vraag of het
belasten van een bepaalde grondslag leidt tot een hogere maatschappelijke
welvaart. Onder welvaart wordt dan verstaan consumptie en vrije tijd.6 Als
het belasten van een bepaalde grondslag niet leidt tot een hogere (collec-
tieve) welvaart, dient die grondslag niet te worden belast.7

Het is deze stellingname die wij bij diverse gelegenheden hebben
bediscussieerd met Rijkers. Hij is een felle tegenstander van dit uitgangs-
punt en hij bezweert telkens dat dit uitgangspunt tot ongerijmde uitkom-
sten zal leiden. Naar aanleiding van deze hypothese zijn wij een
onderzoekspilot gestart, waarbij studenten fiscale economie in het kader
van hun master thesis nader onderzoek hebben verricht naar deze uit-
gangspunten. Vervolgens hebben deze studenten deze uitgangspunten
vertaald naar een erf- en schenkbelasting. Hoe ziet een heffing van
nalatenschappen er op grond van deze uitgangspunten uit en zou daar
dan maatschappelijk draagvlak voor bestaan? In deze bijdrage geven wij
antwoord op deze vragen, waarbij wij ons, omwille van de omvang van
onze bijdrage, beperken tot de welfaristische motieven.

2. Welfarisme

2.1. Algemeen

De welfaristisch motieven hebben meerdere economen ertoe bewogen om
voor een (forse) verhoging van de heffing van nalatenschappen te pleiten.8

Gelet op de welvaartstheoretische voorkeur van economen om slechts die

4. A.C. Rijkers en I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Fiscaliteit en vermogensvorming in een inkomens-
belasting’, in: Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. Een visie op
het belastingstelsel, DenHaag 2010, p. 256. De consequentie van deze opvatting is dat ook
giften en nalatenschappen worden belast met een ‘inkomensbelasting’.

5. B. Jacobs, ‘Een Economische Analyse van een Optimaal Belastingstelsel voor
Nederland’, in: Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. Een
visie op het belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 180.

6. Overigens kunnen bij het uitgangspunt dat de optimalisering van consumptie en vrije
tijd het grootste welzijn voor de mens impliceert, vraagtekens worden gezet, gezien
de ‘overconsumptie’ die men nu op vele terreinen ziet. Zie hierover o.a. Robert en
Edward Skidelsky in ‘Minderen verrijkt’, de Volkskrant, 16 maart 2013.

7. B. Jacobs, ‘Een Economische Analyse van een Optimaal Belastingstelsel voor Nederland’,
in: Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het be-
lastingstelsel, Den Haag 2010, p. 180. In gelijke zin R. Boadway, E. Chamberlain en C.
Emmerson, ‘Taxation of wealth and wealth transfers’, in: J.A. Mirrlees (ed.), Dimensions
of Tax Design, The Mirrlees Review, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 761-762.

8. Zie o.a. P. de Beer en J. Jakson, ‘Verhoog de belastingen op erfenissen’, de Volkskrant,
4 januari 2007, B. Jacobs, ‘Een Economische Analyse van een Optimaal Belastingstelsel
voor Nederland’, in: Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. !
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activiteiten te belasten die het gedrag van individuen zo min mogelijk
verstoren, is dit niet verwonderlijk te noemen. Een erfbelasting heeft in
beginsel een weinig verstorende werking omdat de heffing niet leidt tot
meer of minder, dan wel vroegere of latere sterfgevallen.

In de optimale belastingtheorie (Optimal Tax Theory) wordt derhalve
een welfaristische (nut-gebaseerde) benadering gekozen. Hierbij dient het
belastingstelsel zo te zijn ingericht dat de gewogen som van welvaart
(utiliteit) maximaal is. Zoals gezegd wordt deze welvaart gemeten aan de
hand van de hoeveelheid goederen en diensten die het individu gebruikt
alsmede de hoeveelheid vrije tijd waarover hij beschikt. Daarom gaat de
voorkeur ernaar uit slechts die activiteiten te belasten die de bijdrage aan
de maatschappelijke welvaart zo min mogelijk verstoren. Met andere
woorden, belastingen zijn doelmatiger naarmate de activiteiten waarop
deze belastingen drukken, inelastischer zijn.9 Indien belastingheffing ertoe
leidt dat een andere keuze wordt gemaakt dan in de situatie zonder
belasting het geval zou zijn geweest, leidt dit in de regel tot welvaarts-
verlies.

Om de doelmatigheid van de heffing van schenkingen en nalatenschap-
pen te beoordelen zijn zowel het motief van de donor als de optredende
gedragseffecten van donor én begunstigde relevant. Verschillende motie-
ven dicteren namelijk verschillende nutsfuncties voor de donor en de
verkrijger, welke nutsfuncties relevant zijn voor de inrichting van het
optimale belastingstelsel.10 De welfaristen onderscheiden de volgende
motieven om vermogen na te laten of te schenken. In de eerste plaats
zijn er de onbedoelde nalatenschappen. Deze nalatenschappen ontstaan
wanneer iemand overlijdt voordat hij zijn vermogen, dat hij heeft gespaard
als appeltje voor de dorst, heeft verbruikt.

In de tweede plaats zijn er de bedoelde nalatenschappen en schenkin-
gen. Het motief hierachter kan bestaan uit altruïsme (de donor ontleent
nut aan het schenken aan anderen, omdat het welzijn van die ander
toeneemt) en uit beloning (de donor schenkt om de begunstigde te
belonen voor bepaald gedrag).

In de hiernavolgende paragrafen zullen we elk motief nader uitwerken
en beoordelen wat dat motief voor gevolgen heeft voor de heffing van
schenkingen en nalatenschappen. Vervolgens zullen we toetsen of deze
motieven ook leven onder de Nederlandse bevolking. Daartoe maken we
gebruik van de DNB Household Survey 2012. Het doel van deze exercitie is
om te onderzoeken of een heffing over nalatenschappen en schenkingen

! Een visie op het belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 201-202, C.L.J. Caminada en C.A.
de Kam, ‘Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek’, in: Studiecommissie
Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel, Den
Haag 2010, p. 229-230.

9. P.T. de Beer, ‘De belaste dood: belastingheffing op erfenissen’, in: C.L.J. Caminada e.a.
(red.), Belasting met Beleid, Den Haag: Sdu 2007, p. 293.

10. L. Kaplow, The Theory of Taxation and Public Economics, New Jersey: Princeton
University Press 2008, p. 259.
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die is gebaseerd op welfaristische motieven uitvoerbaar is en of deze
heffing op meer draagvlak van de belastingbetaler kan rekenen dan de
heffing gebaseerd op het draagkrachtbeginsel.

2.2. Onbedoelde nalatenschappen

Onbedoelde nalatenschappen11 ontstaan omdat individuen een voorzorgs-
motief hebben. Het vermogen dat is gespaard als appeltje voor de dorst
valt vrij ten gunste van de erfgenamen omdat het individu eerder overlijdt
dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt omdat het individu door irrationeel
gedrag of imperfecte kapitaalmarkten niet in staat is geweest zijn ver-
mogen om te zetten in een lijfrente die tot het tijdstip van overlijden een
jaarlijkse uitkering garandeert.12 In het licht van welvaartsmaximalisatie is
het uiterst doelmatig om een onbedoelde nalatenschap te belasten. De
hoogte van de belasting heeft namelijk geen invloed op het gedrag van de
erflater. Deze zal ongeacht de hoogte van het tarief zijn onverbruikte
vermogen nalaten. Een confiscatoir tarief van 100 procent is dan in
beginsel optimaal. Hierbij dient wel in het oog te worden gehouden dat
de hogere heffing over de onbedoelde nalatenschap tot een lagere netto
verkrijging van de begunstigde leidt. Dit zorgt ervoor dat de utiliteit van de
verkrijger daalt omdat deze door de kleinere netto verkrijging minder
goederen en diensten kan verbruiken en mogelijk over minder vrije tijd
kan beschikken. Uit onderzoek van Blumkin en Sadka blijkt dat vanwege
dit negatieve externe effect een erfbelastingtarief van 100 procent voor
onbedoelde nalatenschappen niet optimaal is.13

2.3. Bedoelde nalatenschappen of schenkingen

2.3.1. Algemeen

Naast onbedoelde nalatenschappen bestaan bedoelde nalatenschappen of
schenkingen, die wel duidelijk van invloed zijn op het gedrag van de
erflater/schenker. Bedoelde nalatenschappen of schenkingen kunnen zijn
ingegeven door een altruïstisch motief of door een beloningsgerelateerd
motief. Beide motieven komen hierna afzonderlijk aan de orde.

11. Schenkingen zullen altijd als een bewuste keuze worden beschouwd, waardoor deze
niet als ‘onbedoeld’ kunnen kwalificeren.

12. J.J. van Gilst, H. Nijboer en C.L.J. Caminada, ‘De successiebelasting vanuit economisch
perspectief’, WFR 2008/1423.

13. T. Blumkin en E. Sadka, ‘Estate taxation with intended and accidental bequests’,
Journal of Public Economics (88) 2003, p. 1-21.
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2.3.2. Altruïstisch motief

Erflaters of schenkers die een altruïstisch motief hanteren stellen het lot
van de erfgenaam of begiftigde voorop. Zowel de erflater/schenker als de
ontvanger ontleent in deze situatie welvaart aan de vermogensoverdracht.
De sociale welvaart, dat is de som van het nut van de donor en de
begunstigde, is hierdoor groter dan het nut van de donor alleen.14 Het
nut dat de erflater of schenker aan het doen van de schenking of erfenis
ontleent, kan in deze situatie mede afhankelijk zijn van de (toename van
de) consumptiemogelijkheden van de verkrijger. Ouders kunnen hierbij
bijvoorbeeld hun kinderen met lagere inkomens een grotere schenking of
erfenis laten toekomen dan aan kinderen met hogere inkomens en daar-
mee de welvaartsverschillen tussen de kinderen onderling verkleinen.15

Een belasting op een altruïstisch geïndiceerde vermogensoverdracht heeft
directe invloed op de utiliteit van de donor. Bij een hoger tarief zal de
donor eerder kunnen besluiten om meer te consumeren in plaats van te
sparen voor een erfenis of schenking. Het optredende verstorende ge-
dragseffect is afhankelijk van de elasticiteit van het vererven of schenken.
Indien deze elasticiteit laag is, kan een substantieel tarief doelmatig zijn, is
deze groter dan kan een lager tarief of zelfs een subsidie (negatieve
belasting) optimaal zijn.16 Hierbij dient ook rekening te worden gehouden
met een eventueel negatief extern inkomenseffect voor de begunstigde.
Deze kan bij het ontvangen van een substantiële verkrijging mogelijk
minder noodzaak hebben om te gaan werken, waardoor de opbrengst
van inkomstenbelasting zal dalen.17 Een subsidie is dan minder optimaal.
Indien de begunstigde daarentegen besluit om de verkrijging te investeren
in zijn eigen ontplooiing of in zijn onderneming, kan dit juist leiden tot
hogere belastingopbrengsten en dus tot een hogere welvaart.18 Daarnaast
is het mogelijk dat een bepaalde verkrijging nut oplevert voor meerdere
individuen en uitstralingseffecten heeft naar het welzijnsniveau van

14. P.T. de Beer, ‘De belaste dood: belastingheffing op erfenissen’, in: C.L.J. Caminada e.a.
(red.), Belasting met Beleid, Den Haag: Sdu 2007, p. 296.

15. W.G. Gale en J. Slemrod, ‘Overview’, in: W.G. Gale, J.R. Hines en J. Slemrod (eds.),
Rethinking Estate and Gift Taxation, Washington, D.C.: Brookings Institution Press 2001,
p. 21. Kopczuk wijst erop dat schenkingen en nalatenschappen in de praktijk
overwegend gelijk worden verdeeld tussen kinderen. W. Kopczuk, Economics of estate
taxation: a brief review of theory and evidence, NBER Working Paper No. 15741
February 2010, p. 5.

16. J.J. van Gilst, H. Nijboer en C.L.J. Caminada, ‘De successiebelasting vanuit economisch
perspectief’, WFR 2008/1423.

17. L. Kaplow, The Theory of Taxation and Public Economics, New Jersey: Princeton
University Press 2008, p. 254.

18. L. Kaplow, The Theory of Taxation and Public Economics, New Jersey: Princeton
University Press 2008, p. 256 en J.J. van Gilst, H. Nijboer en C.L.J. Caminada, ‘De
successiebelasting vanuit economisch perspectief’, WFR 2008/1423.
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meerdere opeenvolgende generaties.19 Verdere complicaties treden op
indien het nut van de begunstigde mede (negatief) wordt beïnvloed door
de consumptiemogelijkheden van de donor en de herkomst van het ver-
mogen. In deze situatie kan het nut voor de verkrijger lager zijn, omdat de
consumptiemogelijkheden van de donor dalen als gevolg van het doen van
de schenking.20 Dit verschijnsel wordt ook wel aangeduid als ‘tweezijdig
altruïsme’ (two-sided altruism).

Een variatie op het altruïstische motief wordt in de literatuur aangeduid
als het fenomeen van warm glow giving of joy of giving. In deze situatie
wordt de donor enkel gemotiveerd door het nut dat hij zelf ontleent aan
het geven of nalaten van vermogen op zichzelf. De welvaartspositie van de
verkrijger is voor de donor in deze situatie irrelevant. Een hoger tarief kan
in deze situatie optimaal zijn, omdat de afweging tussen sparen of
consumeren een minder grote rol speelt voor de donor. Het bruto bedrag
van de schenking of erfenis staat voor hem voorop. Een subsidie zou het
nut van de donor kunnen verlagen, omdat deze een kleiner offer hoeft te
brengen voor de schenking. Het ‘warme gevoel’ is hierdoor minder sterk.21

Jacobs is van mening dat in een erfbelasting geen rekening gehouden moet
worden met het motief van joy of giving, omdat personen met een sterke
voorkeur om een erfenis na te laten dan zwaarder belast zouden worden
dan personen met een zwakkere voorkeur om dit te doen, ondanks het-
zelfde inkomensniveau. Dit levert strijd op met horizontale gelijkheids-
principes.22

2.3.3. Beloningsgerelateerd motief

In de tweede plaats kan een beloningsgerelateerd motief worden onder-
scheiden, waarbij de erfenis of schenking de beloning vormt voor bewezen
diensten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin
een kind een schenking of erfenis ontvangt vanwege het verlenen van
persoonlijke zorg of aandacht aan de ouders. Cremer en Pestieau merken

19. R. Broadway, E. Chamberlain en C. Emmerson, ‘Taxation of wealth and wealth
transfers’, in: J.A. Mirrlees (red.), Dimensions of Tax Design, The Mirrlees Review,
Oxford: Oxford University Press 2010, p. 774 en H. Cremer en P. Pestieau, Wealth
Transfer Taxation: A Survey of the Theoretical Literature, in: L-A. Gérard-Varet, S-C.
Colm en J. Mercier Ythier (eds.), Handbook of the Economics of Giving, Reciprocity and
Altruism 2, Amsterdam: Elsevier 2006, p. 1111.

20. R. Broadway, E. Chamberlain en C. Emmerson, ‘Taxation of wealth and wealth
transfers’, in: J.A. Mirrlees (red.), Dimensions of Tax Design, The Mirrlees Review,
Oxford University Press 2010, p. 764.

21. L. Kaplow, ‘A Framework for Assessing Estate and Gift Taxation’, in: W.G. Gale, J.R.
Hines en J. Slemrod (eds.), Rethinking Estate and Gift Taxation, Washington, D.C.:
Brookings Institution Press 2001, p. 179.

22. B. Jacobs, De prijs van gelijkheid, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2008, p. 185.
Overigens verbaast het dat onderscheid tussen bedoelde en onbedoelde nalaten-
schappen in zijn ogen dan geen strijd met het ‘horizontale gelijkheidsprincipes’
oplevert.
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op dat in de gezinssfeer het vooruitzicht van een schenking of erfenis
onderdeel kan vormen van een ‘strategisch spel’ door ouders om zo het
gedrag van hun kinderen te beïnvloeden.23 Hierdoor wordt in deze situatie
soms ook gesproken van een strategisch motief. De hoogte van de uiteinde-
lijke beloning kan afhankelijk zijn van de mate van prestatie (arbeid) die de
(toekomstige) verkrijger heeft geleverd. In deze situatie dient zowel het
nut voor de donor als de begunstigde meegeteld te worden. Indien de
prijselasticiteit van de vraag van de donor naar de diensten laag is – er zijn
dus geen geschikte substituten aanwezig voor de diensten – kan het
optimale belastingtarief hoger worden vastgesteld.24 De verkrijging kan
in deze situatie worden belast als arbeidsinkomsten van de ontvanger.25

Over deze vorm van nalaten of schenken zou derhalve via de inkomsten-
belasting moeten worden geheven. Kopczuk leidt uit onderzoek af dat het
onwaarschijnlijk is dat het beloningsmotief een wezenlijke verklaring
vormt voor grote nalatenschappen of schenkingen, waardoor bij het
bepalen van het optimale successiebelastingtarief over verkrijgingen door
kapitaalkrachtige donors de focus niet bij dit motief moet worden ge-
legd.26

2.4. Evaluatie

Het spreekt voor zich dat de hiervoor beschreven motieven en gedrags-
effecten lastig vast te stellen zijn in de praktijk. Daarnaast valt niet uit te
sluiten dat donors vaak worden beïnvloed door verschillende motieven.
Het optimale belastingtarief hangt dan af van het relatieve belang van deze
verschillende hybride motieven en de hoogte van de belasting op andere
activiteiten zoals consumptie en vrije tijd. Tevens is ieder mens en iedere
situatie uniek, wat betekent dat er verschillen zijn in de waarde die een
bepaald individu hecht aan het ontvangen van een erfenis of schenking. Zo
kan een individu dat in het verleden een grote erfenis heeft ontvangen
minder nut ontlenen aan een volgende erfenis of schenking die hij

23. H. Cremer en P. Pestieau, ‘Wealth Transfer Taxation: A Survey of the Theoretical
Literature’, in: L-A. Gérard-Varet, S-C. Colm en J. Mercier Ythier (eds.), Handbook of the
Economics of Giving, Reciprocity and Altruism 2, Amsterdam: Elsevier 2006, p. 1111-
1112. Zie hierover uitgebreid: B. Bernheim e.a., ‘The Strategic Bequest Motive’, Journal
of Political Economy, (93) 1985-6, p. 1045-1076.

24. W.G. Gale en J. Slemrod, ‘Overview’, in: W,G. Gale, J.R. Hines en J. Slemrod (eds.),
Rethinking Estate and Gift Taxation, Washington, D.C.: Brookings Institution Press 2001,
p. 35.

25. L. Kaplow, ‘A Framework for Assessing Estate and Gift Taxation’, in: W.G. Gale,
J.R. Hines en J. Slemrod (eds.), Rethinking Estate and Gift Taxation, Washington, D.C.:
Brookings Institution Press 2001, p. 179-180.

26. W. Kopczuk, Economics of estate taxation: a brief review of theory and evidence, NBER
Working Paper No. 15741 February 2010, p. 6.
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ontvangt.27 Het lijkt ons praktisch gezien niet haalbaar om een erf- en
schenkbelasting te ontwerpen waarin op constructieve wijze rekening met
de hiervoor beschreven effecten wordt gehouden. Te meer nu het motief
vaak niet te achterhalen is. Indien een onbedoelde nalatenschap zwaarder
wordt belast dan een bedoelde nalatenschap zal bij het openvallen van de
nalatenschap worden betoogd dat de nalatenschap bedoeld was. Hoe de
intenties van de erflater vervolgens zijn te achterhalen is onduidelijk en het
lijkt ons ook een onmogelijke opgave. Wij concluderen daarom dat de
ideeën uit de optimale belastingtheorie over schenkingen en nalatenschap-
pen met de nodige terughoudendheid dienen te worden benaderd.

3. Motieven achter vermogensverschuivingen

3.1. Empirisch dataonderzoek

Zoals hiervoor duidelijk is geworden, spelen in het welfaristische gedach-
tegoed over de schenk- en erfbelasting de motieven van de donor en de
optredende gedragseffecten een centrale rol voor het bepalen van het
optimale belastingtarief. In het verleden is reeds veel internationaal
kwalitatief en kwantitatief (data)onderzoek verricht naar de motieven
die bij het doen van schenkingen en nalatenschappen een rol spelen.28

Over deze motieven en de relatieve verhouding tussen bedoelde en onbe-
doelde vermogensverschuivingen bestaat tot op heden geen duidelijke
consensus. Pestieau en Poterba merken op dat de attitudes ten aanzien
van vererven en schenken verschillen tussen landen en dat de huidige
economische modellen niet volledig in staat blijken te zijn om de ge-
constateerde dispariteiten te verklaren.29 Nader onderzoek is derhalve
noodzakelijk. In Nederland zijn op beperkte schaal empirische onderzoe-
ken verricht om de motieven van burgers ter zake van erfenissen en
schenkingen vast te stellen. Het belangrijkste onderzoek dienaangaande
is de DNB Household Survey, waarbij moet worden opgemerkt dat in deze

27. Al wijst onderzoek van Ossenbruggen en De Rooij in een andere richting. Daaruit
blijkt dat voor de voorkeur voor een laag of hoog tarief niet van belang is of men in
het verleden wel of niet een erfenis heeft ontvangen. Zie Robert van Ossenbruggen en
Kees de Rooij, Maatschappelijke opvattingen over Successiebelastingen, ministerie van
Financiën AFP 2001/00808M, p. 7.

28. Zie bijvoorbeeld R. Hancock c.s., Attitudes to inheritance. An exploratory study, York:
Joseph Rowntree Foundation/YPS 2002 en J. Latiner en H. Ohlsson, ‘Bequest motives: a
comparision of Sweden and the United States’, Journal of Public Economics 79 (2001),
p. 206, noot 1, waar zij een overzicht geven van verschillende onderzoeken.

29. P. Pestieau en J. Poterba, ‘Introduction’, Journal of Public Economics 79 (2001), p. 1. Zie
ook W. Kopczuk, Economics of estate taxation: a brief review of theory and evidence,
NBER Working Paper No. 15741 February 2010, p. 9 die erop wijst dat economen geen
grip krijgen op de exacte effecten van belastingheffing op schenkings- en verer-
vingsgedrag vanwege de grote mate van heterogeniteit.
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enquête geen onderzoek is gedaan naar motieven achter schenkingen.30 In
de volgende paragraaf zullen wij analyseren welke motieven door de
Nederlandse bevolking worden aangedragen voor het nalaten van ver-
mogen.31

3.2. Motieven volgens DNB Household Survey

Sinds 1993 zet onderzoeksinstituut CentERdata, in opdracht van De Neder-
landsche Bank, jaarlijks een vragenlijst uit onder ruim 2.000 huishoudens
om de invloed van economische en psychologische factoren op het spaar-
gedrag te bestuderen. In de deelvragenlijst ‘Economische en psychologi-
sche concepten’ wordt de volgende vraag voorgelegd aan de deelnemende
panelleden met kinderen.32

Kunt u aangeven welke van de onderstaande uitspraken het meest
met uw mening overeenkomt?
1. Als onze kinderen goed voor ons zorgen op onze oude dag, dan

willen we aan hen graag een behoorlijke erfenis nalaten.
2. Wij willen onze kinderen een behoorlijke erfenis nalaten onge-

acht of ze nu wel of niet goed op onze oude dag voor ons zorgen.
3. Wij hebben geen vooropgesteld plan om een erfenis aan onze

kinderen na te laten.
4. Wij zijn niet van plan om een erfenis aan onze kinderen na te

laten.
5. Geen van bovenstaande uitspraken.

In bovenstaande uitspraken kan een gedeelte van de in paragraaf 2.2 en 2.3
besproken welfaristische motieven worden terug gelezen. Zo sluit uit-
spraak 1 aan bij het beloningsgerelateerde motief. Uitspraak 2 duidt op
het altruïsme als motief achter de erfenis. Wat opvalt is dat met deze
uitspraak en het ontbreken van overige altruïstisch gemotiveerde uitspra-
ken te beperkt rekening wordt gehouden met de diverse modaliteiten van
het altruïstische motief. Zo komt in de stelling onzes inziens onvoldoende
tot uitdrukking dat de erflater waarde hecht aan het welzijnsniveau van
het kind én dat hij zelf nut ontleent aan de vermogensoverdracht. Daar-
naast worden de respondenten naar onze mening niet ondervraagd over
het zogenaamde joy of giving motief.

30. Het codeboek en de databestanden kunnen na het aanvragen van persoonlijke
inloggegevens worden gedownload via de website van CentERdata: cdata3.uvt.nl/
dhs/users/login.

31. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de analyse-opzet zoals Timmermans die in
zijn master thesis heeft gehanteerd. J.C.F. Timmermans, Welfaristische motieven om te
heffen van nalatenschap en schenkingen, Tilburg University februari 2013. Deze thesis
is tot stand gekomen onder begeleiding van beide auteurs.

32. DNB Household Survey 2012 - Documentatie, februari 2013, p. 171, cdata3.uvt.nl/dhs/
files/SpaarOnderzoekCodeboek_2012_nl_1.1.pdf.
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De derde uitspraak – “Wij hebben geen vooropgesteld plan om een
erfenis na te laten” – kan wijzen op een onbedoelde nalatenschap. Hierbij
kan zich immers de situatie voordoen dat de ouder eerder overlijdt dan
verwacht, terwijl hij of zij niet de intentie had om enige erfenis na te laten.
Het is echter ook goed mogelijk dat de respondenten verwachten dat zij
geen erfenis na kunnen laten omdat zij al het vermogen nodig zullen
hebben voor hun eigen levensonderhoud. Als zij nu zouden overlijden, zou
dit een onbedoelde nalatenschap opleveren. De respondenten zullen
echter gemiddeld genomen overlijden rondom de statistische levensver-
wachting. De uitspraak die zij nu doen, zegt niets over hun intentie als zij
ouder zijn. Achter de vierde uitspraak gaan meerdere welfaristische mo-
tieven schuil. Zo kan een ouder de intentie hebben om een erfenis na te
laten aan een ander familielid (zoals een broer of zus) of aan een derde. Dit
duidt dan op een bedoelde nalatenschap. Daarnaast kan ook in deze
situatie sprake zijn van een onbedoelde nalatenschap.

3.3. Bevindingen DNB Household Survey

Van de respondenten kiest 2 procent voor de stelling “Wij zijn niet van
plan om een erfenis aan onze kinderen na te laten”. Veruit het grootste
gedeelte van de ondervraagde panelleden – 64 procent – kiest voor de
stelling “Wij hebben geen vooropgesteld plan om een erfenis aan
onze kinderen na te laten”. Wildeboer Schut laat zien dat het percentage
ondervraagden dat de voorkeur heeft voor deze stelling de afgelopen jaren
sterk is toegenomen. In de periode 1993 tot en met 1997 gaf gemiddeld 59
procent van de ondervraagden de voorkeur aan de derde stelling tegenover
gemiddeld 66 procent in de periode 2006 tot en met 2009.33 Daarmee lijkt
het erop dat Nederlanders in toenemende mate het gespaarde vermogen
willen of zullen aanwenden om in de persoonlijke behoeften te voorzien en
in de eerste plaats van een plezierige oude dag willen genieten.34

33. J.M. Wildeboer Schut, ‘Nalatenschappen’, in: A. van den Broek, R. Bronneman-
Helmers en V. Veldheer (red.), Wisselingen van de wacht: generaties in Nederland,
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 2010, p. 243

34. Mogelijk dat deze motievenverschuiving een verklaring vormt voor het dalende
aantal erfenissen en de afgenomen nominale waarde van de gemiddelde nalaten-
schap in ons land. Zie hierover A. de Vos, ‘Is erfrecht onrechtvaardig?’, Het Financieele
Dagblad 8 december 2012, p. 29-30. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn
dat ouders meer dan voorheen een gedeelte van hun vermogen overdragen via
schenkingen tijdens leven. Wildeboer Schut heeft echter aan de hand van een
multivariatie analyse (na correctie voor o.a. inkomen, vermogen, opleiding en soci-
aaleconomische positie) aangetoond dat ook op microniveau nauwelijks sprake is van
een substitutie van erfenissen door schenkingen. Dit kan worden verklaard vanuit dat
feit dat individuen die schenkingen verrichten in de meeste gevallen ook van plan zijn
om een nalatenschap te vormen en omgekeerd. J.M. Wildeboer Schut, ‘Nalaten-
schappen’ in: A. van den Broek, R. Bronneman-Helmers en V. Veldheer (red.), Wis-
selingen van de wacht: generaties in Nederland, Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau 2010, p. 241-242.
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Uit de resultaten blijkt verder dat het beloningsgerelateerde erfenismotief
op weinig aanhangers kan rekenen. Gemiddeld geeft slechts 3 procent van
de respondenten de voorkeur aan de stelling “Als onze kinderen goed voor
ons zorgen op onze oude dag, dan willen we aan hen graag een behoorlijke
erfenis nalaten”. Een veel groter aandeel van 18 procent kiest voor de
altruïstische stelling “Wij willen onze kinderen een behoorlijke erfenis
nalaten ongeacht of ze nu wel of niet goed op onze oude dag voor ons
zorgen”.35 Tot slot sluit 13 procent van de ondervraagden bij geen van de
genoemde uitspraken aan. Zoals hiervoor al gezegd kan de keuze voor een
van deze stellingen duiden op onbedoeld nalaten van vermogen, maar dat
is niet altijd het geval, bijvoorbeeld omdat de respondent het gehele
vermogen tijdens zijn leven verwacht op te zullen maken.

3.4. Motieven gekoppeld aan omvang vermogen

Hiervoor is steeds gesproken over bedoelde en onbedoelde nalatenschap-
pen. De vraag dient zich aan wanneer nu precies sprake is van een
onbedoelde nalatenschap. Zoals in paragraaf 2.2 opgemerkt, ontstaan
onbedoelde nalatenschappen indien een individu uit voorzorgsmotief
heeft gespaard en eerder overlijdt dan verwacht. Stel nu dat een individu
spaart voor zijn oude dag, maar uiteindelijk zoveel vermogen vergaart dat
hij dat vermogen tijdens zijn leven niet meer op zal maken. Als hij dan
overlijdt, niet eerder dan verwacht, is dan nog sprake van een onbedoelde
nalatenschap? Hij heeft niet gespaard met het doel om het vermogen na te
laten, maar gaandeweg is zijn vermogen zodanig gegroeid dat een nalaten-
schap onontkoombaar wordt. Dat ‘surplus’ is niet zo inelastisch als het
vermogen dat hij voor zijn oude dag heeft gespaard. Hij zal zich immers, bij
de groei van zijn vermogen, gaan afvragen wat hij met dat vermogen gaat
doen bij zijn overlijden. Het toepasselijke erfbelastingtarief zal daarbij een
rol spelen. Wij verwachten daarom dat het motief van een individu mede
afhankelijk is van de omvang van zijn vermogen. Om de juistheid van deze
veronderstelling te toetsen hebben we wederom gebruik gemaakt van de
DNB Household Survey 2012. In deze enquête is gevraagd naar de kans dat
iemand een nalatenschap nalaat.36 De vragen luiden als volgt:
1. Wat is de kans dat u een erfenis (inclusief bezittingen en waardevolle

spullen) nalaat?
2. Wat is de kans dat u een erfenis (inclusief bezittingen en waardevolle

spullen) nalaat van meer dan 10.000 euro?

35. In een onderzoek dat is uitgevoerd door het Nibud kunnen nagenoeg vergelijkbare
percentages worden gevonden. In 2010 geeft 3 procent van de ondervraagden in dit
onderzoek de voorkeur aan de stelling “Als mijn kinderen goed voor mij zorgen, wil ik
ze graag een behoorlijke erfenis nalaten” en kiest 21 procent voor de stelling “Ik wil
mijn kinderen sowieso een goede erfenis nalaten”. Nibud, De ouders als financier?
Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen, Utrecht: Nibud 2010, p. 13.

36. DNB Household Survey 2012 - Documentatie, februari 2013, p. 170, cdata3.uvt.nl/dhs/
files/SpaarOnderzoekCodeboek_2012_nl_1.1.pdf.
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3. Wat is de kans dat u een erfenis (inclusief bezittingen en waardevolle
spullen) nalaat van meer dan 100.000 euro?

4. Wat is de kans dat u een erfenis (inclusief bezittingen en waardevolle
spullen) nalaat van meer dan 500.000 euro?

De respondenten dienen deze vragen te beantwoorden door de kans uit te
drukken in een percentage van 0 tot 100. Van de respondenten die
opmerken dat de kans dat zij een erfenis – van niet nader bepaalde
omvang, € 10.000, € 100.000 respectievelijk € 500.000 – nalaten 76 procent
of meer is, is in de grafiek 1 inzichtelijk gemaakt welk percentage van deze
groep zich aansluit bij de derde stelling: “Wij hebben geen vooropgesteld
plan om een erfenis aan onze kinderen na te laten”.
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Grafiek 1 - Percentage ondervraagden met kans van 76 procent of meer
op een nalatenschap, dat aansluit bij de stelling “Wij hebben geen
vooropgesteld plan om een erfenis aan onze kinderen na te laten”.

Van de respondenten die vrijwel zeker weten dat ze een nalatenschap van
meer dan € 500.000 nalaten, heeft slechts 26 procent geen vooropgesteld
plan om een erfenis aan zijn kinderen na te laten tegen 63 procent van de
respondenten die vrijwel zeker weten dat ze een nalatenschap van meer
dan € 10.000 zullen nalaten. Hieruit kan worden afgeleid dat het aantal
onbedoelde nalatenschappen afneemt naarmate de omvang van het ver-
mogen stijgt. In de leer van het welfarisme leidt deze constatering ertoe
dat het erfbelastingtarief op grotere nalatenschappen lager moet zijn dan
op kleinere nalatenschappen. Bij kleinere nalatenschappen is een groter
aandeel onbedoeld en een hoger tarief zal dan niet of minder verstorend
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werken. Dat betekent een degressief erfbelastingtarief in plaats van een
(beperkt) progressief tarief dat we op dit moment in Nederland kennen.37

In de grafiek 2 is hetzelfde verband inzichtelijk gemaakt voor de
respondenten die aansluiten bij de tweede stelling “Wij willen onze
kinderen een behoorlijke erfenis nalaten ongeacht of ze nu wel of niet
goed op onze oude dag voor ons zorgen”.
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Grafiek 2 - Percentage ondervraagden met kans van 76 procent of meer
op een nalatenschap, dat aansluit bij de stelling “Wij willen onze
kinderen een behoorlijke erfenis nalaten ongeacht of ze nu wel of
niet goed op onze oude dag voor ons zorgen”.

Uit deze grafiek blijkt dat een toename van het vermogen resulteert in een
toename van het aantal verwachte altruïstische nalatenschappen. Van de
respondenten die vrijwel zeker weten dat ze vermogen van meer dan
€ 500.000 zullen nalaten, spreekt maar liefst 61 procent de wens uit om
een behoorlijke erfenis na te laten aan hun kinderen, tegenover 28 procent van
de ondervraagden die vrijwel zeker weten dat ze een erfenis van meer dan
€ 10.000 zullen nalaten. Haffner leidt uit de uitkomstenvan eerdere edities van
de DNB Household Survey af dat het altruïstische motief de grootste voorkeur
krijgt in de hoogste inkomensklasse en het hoogste vermogenskwartiel.38

Voorts merken Alessie en Kapteyn op dat respondenten met een hoger
opleidingsniveau eerder de voorkeur geven aan het altruïstische motief.39

37. Waarbij moet worden opgemerkt dat het progressieve tarief niet wordt toegepast op
de nalatenschap als zodanig maar op ieders verkrijging. Een grote nalatenschap hoeft
daarom nog niet een grote verkrijging tot gevolg te hebben.

38. M.E.A. Haffner, Appel voor de dorst? Vermogen van ouderen op de woningmarkt, Zeist:
A-D Druk 2005, p. 40

39. R. Alessie en A. Kapteyn, ‘New data for understanding saving’, Oxford Review of
Economic Policy (17) 2001- 1, p. 66.
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3.5. Motief gekoppeld aan leeftijd

In vervolg op het voorgaande is het tevens interessant om te onderzoeken
of de huidige leeftijd van de persoon die een erfenis verwacht na te laten
van invloed is op het motief achter de vermogensverschuiving. In dit kader
hebben wij de volgende hypothese onderzocht: hoe ouder men wordt, hoe
minder onbedoeld een nalatenschap is. Hoe ouder men is, hoe beter men
kan inschatten hoeveel vermogen nog nodig is voor die oude dag. Als een
30-jarige een spaarpot heeft van € 500.000 zal het voor hem onzeker zijn
of hij dit vermogen nodig zal hebben om in zijn levensonderhoud te
voorzien. Indien een 85-jarige een spaarpot heeft van € 500.000 ligt het
in de lijn der verwachting dat daar nog wat van over zal zijn bij zijn
overlijden. Het aandeel bedoelde nalatenschappen neemt daarmee toe
naarmate men een hogere leeftijdsgroep onderzoekt. Om deze hypothese
te toetsen, hebben wij de groep respondenten die aangeeft een kans van
76 procent of meer te hebben om een erfenis van onbepaalde omvang na te
laten (categorie 1) onderverdeeld in leeftijdscategorieën van 10 jaar. Ver-
volgens is per leeftijdsgroep gekeken naar het percentage dat de stelling
“Wij hebben geen vooropgesteld plan om een erfenis aan onze kinderen na
te laten” onderschrijft:
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Grafiek 3 – Percentage ondervraagden met kans van 76 procent of meer
op een nalatenschap (van niet nader gespecificeerde omvang), dat
aansluit bij de stelling “Wij hebben geen vooropgesteld plan om een
erfenis aan onze kinderen na te laten”.
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Vervolgens hebben we voor dezelfde leeftijdsgroepen gekeken naar het
percentage dat aansluit bij de stelling: “Wij willen onze kinderen een
behoorlijke erfenis nalaten ongeacht of ze nu wel of niet goed op onze
oude dag voor ons zorgen”.40
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Grafiek 4 – Percentage ondervraagden met kans van 76 procent of meer
op een nalatenschap (van niet nader gespecificeerde omvang), dat
aansluit bij de stelling “Wij willen onze kinderen een behoorlijke
erfenis nalaten ongeacht of ze nu wel of niet goed op onze oude dag
voor ons zorgen”.

Uit de grafieken 3 en 4 kan een (voorzichtige) bevestiging van onze
hypothese worden afgeleid. Wat opvalt, is dat de correlatie tussen de
leeftijd en het aandeel onbedoelde en bedoelde nalatenschappen minder
sterk waarneembaar is dan de hiervoor getoonde correlatie tussen de
omvang van het vermogen en het aantal onbedoelde en bedoelde nalaten-
schappen (zie grafiek 1 en grafiek 2). Wanneer de resultaten van de laagste
leeftijdsgroep (30 tot en met 39 jaar) worden vergeleken met de hoogste
leeftijdsgroep (80 tot en met 89 jaar) valt overigens wel een duidelijke
daling van het aantal onbedoelde nalatenschappen bij een toename van
de leeftijd waar te nemen. Deze daling bedraagt 18 procentpunten. De
stijging van het aantal bedoelde (altruïstische) nalatenschappen tussen de

40. Hierbij hebbenwij de antwoorden van de leeftijdscategorieën van 0 tot en met 10 jaar,
10 tot en met 20 jaar, 20 tot en met 30 jaar en 90 jaar en ouder buiten beschouwing
gelaten vanwege de lage representativiteit van het aantal respondenten in deze
groepen. In de DNB Household Survey 2012 zijn onderhavige vragen ingevuld door 1
respondent onder de 20 jaar, 7 respondenten tussen de 20 en 29 jaar en 1 respondent
van 90 jaar.
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laagste leeftijdsgroep (30 tot en met 39 jaar) en de hoogste leeftijdsgroep
(80 tot en met 89 jaar) bedraagt 17 procentpunten. In de leer van
het welfarisme leidt vorenstaande constatering ertoe dat het tarief op
nalatenschappen moet dalen naarmate de erflater op hogere leeftijd
overlijdt. Hoe jonger de erflater hoe groter het aantal dat een onbedoelde
nalatenschap nalaat dus hoe kleiner de verstorende werking van het
erfbelastingtarief.

3.6. Afweging

Beide, hiervoor getoonde correlaties, liggen ook wel voor de hand. Naar-
mate het vermogen van een individu groter is, zal hij meer met vermo-
gensplanning en daarom ook met nalatenschapsplanning bezig zijn. Hij zal
zich ervan bewust zijn dat de kans groot is dat er nog vermogen over is bij
zijn overlijden. Dat is anders voor iemand die verwacht € 10.000 na te
laten. Dat vermogen kan immers even goed op zijn tegen de tijd dat hij
overlijdt. Hetzelfde geldt voor de leeftijdscategorieën. Naarmate het in-
dividu jonger is, zal hij veelal minder vermogen bezitten en gezien de
eerste constatering dus ook minder met een mogelijke nalatenschap bezig
zijn. Naarmate iemand ouder wordt, wordt steeds duidelijker of er ver-
mogen over zal zijn bij zijn overlijden en zal dat individu zich dan ook meer
bezig gaan houden met nalatenschapsplanning. Een onbedoelde nalaten-
schap evolueert op deze wijze in een bedoelde nalatenschap.

Jacobs komt onder verwijzing naar verschillende onderzoeken naar de
resultaten van de DNB Household Survey tot de (conservatieve) schatting
dat 20 procent van de nalatenschappen onbedoeld is.41 Hieruit leidt hij dan
vervolgens af dat de gemiddelde druk van de heffing over nalatenschappen
ongeveer 20 procent dient te bedragen. Jacobs is niet helder in zijn
formulering. Het lijkt er op dat hij dit baseert op de veronderstelling
dat 20 procent van de nalatenschappen onbedoeld is. Een heffing van
20 procent van elke nalatenschap leidt dan tot een te hoge heffing over
een nalatenschap die bedoeld is en tot een te lage heffing over een
nalatenschap die onbedoeld is. En dit druist in tegen het axioma van
welvaartsmaximalisatie.

Dit is anders als Jacobs zou bedoelen dat iedere nalatenschap een
onbedoelde component bevat die ca. 20 procent bedraagt. Naar onze
mening kan deze conclusie echter niet worden getrokken op basis van
de empirische datagegevens van de DNB Household Survey. Er zijn slechts
vragen gesteld over de nalatenschap als geheel.

Indien we aansluiten bij het welfaristische uitgangspunt, dan blijkt
uit het voorgaande dat de tariefstructuur van de erfbelasting verder
genuanceerd dient te worden. Naarmate de nalatenschap groter is, is het

41. B. Jacobs, ‘Een Economische Analyse van een Optimaal Belastingstelsel voor Neder-
land’, in: Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het
belastingstelsel, Den Haag 2010, p. 202.
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onbedoelde deel kleiner en dient het tarief daarom lager te zijn.
Naarmate de nalatenschap kleiner is, is het onbedoelde deel groter en
dient het tarief daarom hoger te zijn. Daarnaast dient het tarief afhanke-
lijk te zijn van de leeftijd van de erflater. Hoe jonger de erflater hoe
groter het onbedoelde deel van de nalatenschappen dus hoe hoger het
tarief kan zijn.

De vraag rijst of een uniforme tariefstructuur waarin geen onderscheid
wordt gemaakt naar de persoonlijke betrekkingen tussen erflater/schenker
en verkrijger op maatschappelijk draagvlak kan rekenen. De vraag stellen is
hem beantwoorden. Ook zonder nader onderzoek is de stelling dat dit niet
het geval is, niet gewaagd. Uit onderzoek dat in 2003 in opdracht van de
Belastingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling is uitge-
voerd is gebleken dat de doelgroepen met grootste voorkeur voor de
laagste erfbelasting de partner en het kind zijn.42 Bij de herziening van
de Successiewet in 2010 is vanwege deze brede maatschappelijke steun de
differentiatie naar de mate van verwantschap in de tariefstructuur ge-
handhaafd.43 Naar onze mening behoort de wetgever in de schenk- en
erfbelasting in eerste plaats met de maatschappelijke overtuigingen reke-
ning te houden. Welfaristische doelstellingen in termen van efficiëntie en
nut dienen noodzakelijkerwijs van ondergeschikt belang te zijn.44

4. Conclusie

Onder het brede welvaartsbegrip dat welfaristen hanteren, wordt gestreefd
naar een maximalisatie van de welvaart (nut) die individuen ontlenen aan
consumptie en vrije tijd. Ter bepaling van het optimale belastingtarief op
schenkingen en nalatenschappen, maken economen een onderscheid
tussen onbedoelde nalatenschappen en bedoelde nalatenschappen en
schenkingen. Vanuit doelmatigheidsredenen is het efficiënt om een onbe-
doelde nalatenschap zwaarder te belasten dan een bedoelde nalatenschap.
Uit de empirische datagegevens van de DNB Household Survey kan worden
afgeleid dat naarmate de nalatenschap groter en de erflater ouder is, het
onbedoelde deel van een nalatenschap naar verwachting kleiner zal zijn,
waardoor het vanuit welfaristisch oogpunt optimaal is om het erfbelasting-
tarief voor die gevallen lager vast te stellen. Nog afgezien van de praktische

42. Daarna komen de doelgroepen: ouder, kleinkind, broer/zus en tot slot komen de
doelgroepen mantelzorger, bedrijfsopvolger, vriend(in) en neef/nicht. R. van Ossen-
bruggen en K. de Rooij, Maatschappelijke opvattingen over Successiebelasting, Belas-
tingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling, Amsterdam, mei 2003, p. 7.
Zie ook A.J.M. Uijens en L.P. Claassen, ‘Progressie in de successie of een vlaktaks van
20,5 procent?’, in: C.L.J. Caminada e.a. (red.), Belasting met Beleid, Den Haag: Sdu
Uitgevers 2007.

43. Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 3, p. 3.
44. Wij sluiten ons daarmee aan bij Rijkers die stelt dat de rechtsstaat een product is van

de samenleving en dat het belastingstelsel daarom in de eerste plaats op de in de
samenleving levende rechts- en verdelingsbeginselen dient te worden gebaseerd; A.C.
Rijkers, ‘Kapitaalinkomen in ‘Continuïteit en Vernieuwing”, TFO 2011/13.
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problemen om de intenties van een erflater aangaande zijn nalatenschap te
achterhalen, leidt deze benadering tot hogere belastingtarieven in situaties
dat de erflater jonger is en de nalatenschap kleiner is. Dit resultaat strookt
niet met de uitkomsten van het onderzoek onder de Nederlandse bevol-
king waaruit is gebleken dat de grootste voorkeur bestaat om de verkrij-
gingen door de partner en kinderen het laagste te belasten.

De macro-economische benadering van de welfaristen leidt op het
niveau van het individu tot een ongelijke behandeling van gelijke gevallen.
Een kind dat erft van zijn jong overleden vader betaalt tegen een hoger
tarief erfbelasting dan een kind dat erft van zijn vader die op 90-jarige
leeftijd overlijdt. In beide gevallen realiseert het kind een zelfde draag-
krachtvermeerdering. Ook indien een kind erft van een zeer vermogende
ouder is dit kind op basis van de welfaristische visie minder erfbelasting
verschuldigd dan het kind dat erft van een niet vermogende ouder. De
heffing op basis van welfaristische motieven doet ernstig afbreuk aan de
gelijkheidsnorm. Dit is verklaarbaar omdat de welfaristen de totale maat-
schappelijke welvaart als uitgangspunt nemen. Het totale nut wordt
bepaald door alle individuele nutsfuncties van de belastingbetalers samen
te voegen. Indien door een heffing het nut van de een meer toeneemt dan
het nut van de ander afneemt, bestaat vanuit welfaristisch oogpunt geen
bezwaar tegen deze heffing. Een dergelijke heffing kan echter wel leiden
tot schending van de gelijkheidsnorm, die in de grondwet van verschil-
lende landen is vastgelegd. Deze norm wordt immers per definitie aange-
legd op het niveau van het individu.

Wij onderschrijven de overtuiging van Rijkers dat de welfaristische
uitgangspunten tot ongerijmde gevolgen leiden. Een heffing die louter
wordt gebaseerd op welfaristische motieven kan eenvoudig leiden tot
schending van het gelijkheidsbeginsel en schending van dit beginsel zal
op haar beurt aanleiding geven tot maatschappelijke weerstand.
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PROF. DR. H. VORDING1

Radicale
belastinghervorming in
Nederland: een mislukte
poging (1936-1939)

1. Inleiding

Meestal evolueren belastingstelsels langs voorspelbare lijnen. Voorspel-
baarheid en internationale compatibiliteit zijn immers medebepalend voor
het nationale vestigingsklimaat. Radicale belastinghervormingen komen
dan ook niet vaak voor. Blauwdrukken en grootse hervormingen hebben
altijd meer aantrekkingskracht gehad voor academici dan voor politici.
Maar in de Nederlandse fiscale geschiedenis is er een bijna vergeten
episode waarin een echt vlaktaks-voorstel serieus is overwogen – al ging
het wetsvoorstel uiteindelijk kansloos ten onder in de Tweede Kamer. Het
voorstel was een opmerkelijke reactie op een slepende crisis van het
belastingstelsel.

Deze bijdrage reconstrueert het Nederlandse debat over belastingher-
vorming in de jaren 1936-1939 en is vooral gebaseerd op archiefonder-
zoek.2 Paragraaf 2 biedt een korte context, met de belangrijkste fiscale
ontwikkelingen tussen 1850 en 1920. Paragraaf 3 geeft een algemene
schets van de Nederlandse politieke verhoudingen in het Interbellum,
toen het parlement dikwijls niet in staat bleek om effectief compromissen
te bereiken. In paragraaf 4 worden de belangrijkste ontwikkelingen in de
wetgeving op het gebied van de belastingen in de jaren 1930 besproken:
de invoering van een omzetbelasting, en een reeks van pogingen om
belastingvlucht in de vennootschapsvorm te verminderen. Paragraaf 5
bespreekt de totstandkoming van het vlaktaks-voorstel.

1. Hoogleraar Belastingrecht Universiteit Leiden (h.vording @ law.leidenuniv.nl).
2. De gebruikte statistische gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS), doorgaans uit de jaarverslagen over de jaren 1895-1940. Het CBS
gebruikte fiscale gegevens als de (vaak enige) bron van kennis over inkomens,
vastgoed, consumptie enz. Het gaat om een ruime en diverse hoeveelheid gegevens,
die tot nu toe zelden zijn gebruikt om inzicht te krijgen in het functioneren van de
belastingwetgeving. De gebruikte archiefstukken berusten bij het Nationaal Archief.
De archieven van het departement van Economische Zaken geven een goed beeld van
de betrokkenheid van dit ministerie bij de voorbereiding van fiscale wetgeving. Het
archief van het departement van Financiën maakt een veel minder volledige indruk, al
zijn de belangrijkste fiscale vraagstukken van die tijd voldoende tot goed gedocu-
menteerd.
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2. De jaren van de modernisering: 1890-19193

2.1. Invoering van een inkomstenbelasting

Rond 1890 was in het Nederlandse belastingstelsel nog gemakkelijk dat
van de vroege 19e eeuw te herkennen. Toen was voor het eerst een
nationaal belastingstelsel tot stand gebracht. Het rustte op drie “directe”
belastingen: een patentbelasting op ambachten en bedrijven, een grond-
belasting, en een personele belasting op uiterlijke kenmerken vanwelstand
(zoals de huurwaarde, het aantal ramen van een woning, huispersoneel).
Het systeem is duidelijk geworteld in de Franse quatre vieilles (grond-
belasting, patent, en belastingen op roerende en onroerende goederen).
Accijnzen (voornamelijk op gemeentelijk niveau) bleven echter de belang-
rijkste bron van belastinginkomsten.

In de tijd van Gogel en Appelius werden de drie directe belastingen
beschouwd als een redelijke manier om de draagkracht van burgers te
benaderen, althans van het deel van de burgers dat inderdaad in enige
welstand leefde. Het patent en de grondbelasting hadden betrekking op de
belangrijkste bronnen van inkomsten, terwijl de personele belasting glo-
baal de welvaart trof zoals die in gebruik van roerende en onroerende
zaken tot uiting kwam. Het enige duidelijk onbelast blijvende aspect van
welstand was het privévermogen dat niet in aandelen of onroerende zaken
was belegd – en dat werd de belastinghervormingskwestie van de 19e
eeuw. Een groot deel van het 19e eeuwse debat over de invoering van een
inkomstenbelasting gaat over sectorale in plaats van persoonlijke verdeling
van de belastingdruk – het was eigenlijk een debat onder welgestelden
over de vraag welke van hun activiteiten moeten worden belast. Maar de
industrialisatie met haar opkomende ‘sociale kwestie’ maakte een algeme-
ne progressieve inkomstenbelasting onvermijdelijk.

Experimenten op dit gebied begonnen op lokaal niveau. De gemeente-
lijke financiën hadden altijd zwaar geleund op accijnzen, die natuurlijk
belemmeringen vormden voor de interlokale handel. De lokale vrijheid om
de accijnstarieven te bepalen werd geleidelijk verminderd door nationale
wetgeving – aanvankelijk met schijnbaar beperkt succes. Een doorbraak
kwam tot stand in 1865: gemeenten mochten helemaal geen accijnzen
meer heffen. Ter compensatie werd hun vrijheid om directe belastingen
naar het inkomen te ontwikkelen vergroot, evenals hun vrijheid om
aanvullende tarieven op te leggen bij nationale belastingen. Gemeenten
(en vooral de grotere steden) begonnen nu eigen inkomstenbelastingen te
ontwikkelen. Dat bleek al snel nadelen te hebben: zo moesten bij forenzen
de claims van woon- en werkgemeente worden afgestemd, en hadden
rijkeren de neiging om de stad (met haar hoge tarieven) te ontvluchten

3. Deze paragraaf is ontleend aan Henk Vording en Onno Ydema, ‘The Rise and Fall
of Progressive Income Taxation in the Netherlands’, British Tax Review 2007 (3),
p. 255-279.
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naar villadorpen. De invoering van nationale inkomstenbelastingen in
1892/3 maakte daaraan geen einde. Wat volgde was een langdurige
periode van ongemakkelijke co-existentie van nationale en gemeentelijke
inkomstenbelastingen die pas eindigde in 1940.

Het motief achter de nationale inkomstenbelastingen van Pierson in de
vroege jaren 1890 was dan ook niet de wens om lokale inkomstenbelas-
tingen te vervangen. Noch was het de budgettaire behoefte: de verwachte
opbrengst van de nieuwe belastingen werd gebruikt om andere belastin-
gen te verlagen of af te schaffen. Het thema van Pierson’s hervorming was
fiscale billijkheid.4 De patentbelasting werd afgeschaft omdat die werd
beschouwd als een verouderd systeem voor het belasten van inkomsten uit
bedrijf en beroep. Accijnzen werden verlaagd of afgeschaft, om een deel
van de belastingdruk van de armen te verschuiven naar de rijken.

In 1892 en 1893 werden door minister Pierson twee belastingen geïn-
troduceerd die samen een ‘duale’ inkomstenbelasting vormden. De eerste
was een belasting op arbeid en bedrijvigheid (ter vervanging van het
patent). De andere was een belasting naar het vermogen. Deze belastingen
bleken nauwelijks een succes in termen van opbrengst, hoewel het aantal
belastingplichtigen door de jaren heen wel toenam. In 1894 was de
gezamenlijke opbrengst van beide belastingen 0,8 procent van het BBP.
In 1914 was dat marginaal toegenomen tot 0,9 procent van het BBP. Van
een belasting met een progressieve tariefopbouw had, gezien de verdubbe-
ling van het BBP in deze twintig jaar, veel meer verwacht mogen worden.
De redenwas dat de vermogensbelasting niet erg effectief was, en daarmee
bovendien de progressie van de bedrijfsbelasting uitholde. Beide belastin-
gen waren namelijk verweven. Zo werden belastingbetalers wanneer zij
een hoog inkomen uit arbeid genoten, ook zwaarder aangeslagen in de
vermogensbelasting. Tegelijk werden personen met een groot vermogen
daardoor in de bedrijfsbelasting belast tegen het toptarief. In feite was de
effectieve progressie in de bedrijfsbelasting daarmee sterk afhankelijk van
de kwaliteit van de vermogensregistratie. En die kwaliteit was niet hoog.

2.2. De inkomstenbelasting van 1914

Hoewel pogingen waren gedaan om de werking van de vermogensbelas-
ting te verbeteren, werd met de invoering van de Wet Inkomstenbelasting
1914 geconcludeerd dat het duale model van Pierson niet werkte. De
inkomstenbelasting van 1914 belastte het gehele inkomen uit arbeid en
kapitaal. De vermogensbelasting werd voortgezet tegen een veel lager
tarief.

4. Pierson boekte hiermee een resultaat dat al eerder in de 19e eeuw op de zelfde wijze
was nagestreefd; toen zonder succes. Zie over de pogingen van Van Bosse: J. Viersen,
Minister P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond het midden van de 19e eeuw,
academisch proefschrift RUG 1997.
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Onder de Wet Inkomstenbelasting 1914 werd het belastbare inkomen
niet gemeten, maar geschat op basis van het inkomen van vorig jaar; het
zogenoemde bronnenfictiestelsel.5 Uitgangspunt voor die schatting waren
de ‘bronnen van inkomen’ waarover belastingplichtige beschikte bij de
aanvang van het fiscale jaar. Een noodzakelijke uitzondering op deze regel
waren inkomsten uit incidentele arbeid, die kunnen natuurlijk alleen
worden belast op een realisatiebasis. Deze techniek van inkomstenschat-
ting was bedoeld om vooraf zekerheid te bieden aan de belastingbetaler.
Zijn belastbaar inkomen werd vastgesteld bij het begin van het belasting-
jaar (1 mei), dus hij wist van tevoren wat hij zou moeten betalen. De
gedachte was dat de inkomstenbelastingheffing de economische realiteit
zou volgen met een vertraging van slechts een jaar. Deze techniek was een
alternatief voor een voorheffing op bijvoorbeeld lonen en dividenden, die
op dat moment nog niet als een uitvoerbare optie werd gezien. Maar in
feite was het resultaat vaak dat het belastbare inkomen noch het werke-
lijke inkomen van dit jaar, noch dat van vorig jaar weerspiegelde. De
zwakte van het systeemwerd al snel zichtbaar onder de druk van stijgende
belastingtarieven: het verminderen van het belastbaar inkomen werd een
rendabele activiteit.

Kansen voor het ontgaan van belasting werden nog groter door het
ontbreken van een vennootschapsbelasting. Dat ging terug naar de patent-
belasting – een systeem dat niet goed geschikt was voor het belasten van
vennootschappen. Rechtspersonen werden in het patent afzonderlijk be-
last voor hun winstuitkeringen, zodat winstinhouding fiscaal werd aange-
moedigd. De bedrijfsbelasting van 1892 had deze voorkeursbehandeling
van geïncorporeerde bedrijvigheid gewoon overgenomen. Rechtspersonen
waren onder die wet wel belastingplichtig, maar hun belastbaar inkomen
werd uitsluitend bepaald door hun winstuitkeringen. Winst uit onderne-
ming werd echter belast voor het gehele bedrag. De Wet IB 1914 bracht in
dit opzicht geen verandering. En toen rechtspersonen met ingang van 1918
onder een afzonderlijke belasting werden gebracht (de dividend- en
tantièmebelasting), was dat weer slechts een belasting op winstuitkerin-
gen (en op bestuurdersbeloningen). Deze belasting continueerde dus de
fiscale premie op de keuze voor de vennootschapsvorm.

De tarieven van Wet Inkomstenbelasting 1914 waren iets hoger dan die
van de twee inkomstenbelastingen van 1892/3. De impact op de belasting-
inkomsten was echter opmerkelijk: de nieuwe wet leverde reeds in het
eerste jaar ongeveer de helft méér op. De Eerste Wereldoorlog (waarin
Nederland neutraal bleef) bracht mee dat het opbrengstpotentieel van de
nieuwe belasting meteen op de proef moest worden gesteld met ‘tijdelijke’
tariefsverhogingen. Die verhogingen werden geconsolideerd in 1919, waar-
bij het aantal tariefschijven toenam van 4 naar 15, en het toptarief opliep

5. Deze techniek was overgenomen van de Pruisische inkomstenbelasting, zie P.J.A.
Adriani, J. van Hoorn, Het belastingrecht, zijn grondslagen en ontwikkeling, Amsterdam:
L.J. Veen’s Uitgeversmij. N.V. 1954, deel 1, p. 369-370.
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naar 16%. Aanvullende tarieven werden ingevoerd voor de hogere inko-
mens onder de naam “Verdedigingsbelasting”. Hieraan moet worden toe-
gevoegd dat het toptarief van de inkomstenbelasting symbolisch was,
omdat die betrekking had op een onbeduidend aantal belastingplichtigen.
Maar ook voor de hogere middeninkomens gingen de tarieven merkbaar
omhoog. Cumulatief konden de gewone IB-tarieven, de opslag Verdedi-
gingsbelasting en de gemeentelijke opcenten al in de jaren 1920 oplopen
tot effectieve tarieven van 50% en meer. Tegelijkertijd werd in 1919 de
belastingvrije voet voor het eerst sinds 1892 verhoogd6 – en dat zou
meteen de laatste keer zijn tot aan 1941.

In een paar jaar tijd was de opbrengst van de inkomstenbelasting
verdrievoudigd, en de gemiddelde belastingdruk steeg van 1,9 procent
van het belastbaar inkomen (1915-16) tot 3,6 procent (1919-20). Ongeveer
70 procent van de opbrengsttoename kan worden toegeschreven aan
hogere belastingtarieven. De resterende stijging vloeit voort uit de eco-
nomische groei en het groeiende aantal belastingbetalers. Dat naderde de
1 miljoen in het begin van de jaren 1920 – waarmee dus ongeveer een
kwart van alle huishoudens inkomstenbelasting betaalde.

In vergelijking met de uitvoerige debatten over belastingprogressie in
de late negentiende eeuw was de politieke weerstand tegen hogere en
meer progressieve tarieven inmiddels verrassend zwak. Het idee van een
progressieve inkomstenbelasting was binnen een paar decennia praktisch
algemeen aanvaard. Het duidelijkste voorbeeld van die veranderende
houding ten opzichte van belastingdrukverdeling is de parlementaire
discussie over de financiering van de kosten van de Grote Oorlog – om
precies te zijn, de hoge overheidsschuld die de oorlog zelfs in het neutrale
Nederland had veroorzaakt. Reeds in 1916 had de sociaaldemocratische
SDAP voorgesteld om een grote slag te slaan met een heffing over al het
vermogen.7 De maatregelen die werden genomen hadden een vergelijk-
baar effect: aanvullende belastingtarieven op hoge inkomens en vermo-
gens, en een tijdelijke belasting op excessieve winsten. In 1919 verwierp de
SDAP de stelling van het kabinet dat elke verdere stijging van de inkomsten
moest worden behaald via de indirecte belastingen – dat, met andere
woorden, de grenzen van tariefsverhoging in de inkomstenbelasting waren
bereikt. In plaats daarvan herhaalden de sociaaldemocraten hun voorstel:
een flinke extra heffing over privévermogens. Het was politiek niet handig
dat ze dit voorstel in verband brachten met nogal radicale ideeën over
staatserfrecht, en daarbij nog spraken van “ruw ingrijpen” door een “tot de
macht komend proletariaat” (aan het woord was Jan van den Tempel, later
één van de SDAP-ministers in het kabinet De Geer). Desondanks ontvingen

6. Namelijk van 600 naar 800 gulden, een bedrag hoog genoeg om de meeste werkne-
mers buiten de belasting te houden.

7. Kamerstukken II 1915-1916, Handelingen, 14 juni 1916 p. 2149-2153; de discussie over
een eenmalige heffing op vermogens betrof overigens op dat moment nauwelijks nog
het beginsel, en veel meer de maatvoering.
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ze voorzichtig-welwillende steun van verschillende confessionele en libe-
rale partijen. Nieuwe belastingen op luxe goederen, uitbreiding van de
oorlogsbelasting op excessieve winsten, hogere tarieven van de inkom-
stenbelasting – het leek opeens allemaal bespreekbaar.8

3. De politieke achtergrond van het fiscaal beleid in het
Interbellum

De politieke en wetgevende machinerie van de late 19e eeuw werd
gedomineerd door losjes georganiseerde liberalen. Zij steunden de be-
lastinghervorming van Pierson. Maar intussen kwamen brede volkspartijen
op: de sociaaldemocraten, en meer dominant, confessionele partijen. Deze
partijen vertegenwoordigen zuilen van de Nederlandse samenleving –

socialisten, protestanten en katholieken hadden allemaal hun eigen vak-
bonden en maatschappelijke organisaties. Om het land bestuurbaar te
houden moesten de leiders van deze zuilen samenwerken, hoewel de
sociale verdeeldheid tussen die zuilen groot was. De katholieke en protes-
tantse partijen hadden elk hun eigen idealen van corporatistische sociale
organisatie, de socialisten leunden nog sterk op de marxistische leer. De
politieke omgeving die op deze manier ontstond heeft het label
“de politiek van de accommodatie” gekregen.9 Het kwam neer op confes-
sionele dominantie vanaf 1919, zonder sociaaldemocratische kabinetsdeel-
name tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Accommodatie
betekende dat de politiek moest leven met verschillende houdingen en
voorkeuren op een manier die de risico’s van diepe conflicten neutrali-
seerde. Daardoor waren politieke compromissen rond nieuwe overheids-
taken zeer moeilijk te bereiken. Dat werd goed zichtbaar toen, na de
welvarende jaren 1920, de economische crisis begon. De sterke arbeiders-
vleugel van de katholieke partij sympathiseerde met een groot deel van de
sociaaldemocratische ideeën: werkgelegenheidsprogramma’s, kortere
werktijden, algemene werkloosheidsverzekering enz., één en ander in
belangrijke mate te financieren door de hogere inkomens. Maar er kwam
vrijwel niets van terecht.

Wel werd op de verschillende departementen veel voorbereidend
wetgevingswerk gedaan. Toen de Duitsers Nederland bezetten in mei
1940, kwam het civiele bestuur in handen van de secretarissen-generaal
van de departementen. Niet gehinderd door een parlement was dit bureau-
cratische college in staat om een breed scala aan regelgeving in te voeren:
onder meer een verplichte werkloosheidsverzekering, een kinderbijslag, en
de loonbelasting. Telkens ging het om wetsvoorstellen die in de late jaren
1930 waren geëntameerd, zonder veel kans op parlementaire goedkeuring.

8. Kamerstukken II 1918-1919, Handelingen, 19 maart 1919, p. 1841-1850.
9. A. Lijphart, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands,

University of California Press 1975.
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De politieke isolatie van de sociaaldemocraten was misschien niet het
doel van de “politiek van accommodatie”, maar zeker het gevolg. Het was
echter een relatief isolement, en het kwam tot een einde vlak voor de
Tweede Wereldoorlog. De sociaaldemocratische partij was sterk aanwezig
in het lokale bestuur, met name in de grote steden. Dit voegde een politieke
dimensie toe aan de altijd ongemakkelijke fiscale verhoudingen tussen
centrale en lokale overheden. Het betekende dat de sociaaldemocraten
reden hadden om een hoge mate van lokale autonomie te verdedigen in de
keuze van publieke voorzieningen en belastingtarieven.

De grote politieke partijen waren tamelijk effectief in het binden van
hun kiezers, waardoor de uitkomsten van parlementsverkiezingen door-
gaans weinig verrassingen brachten. Dit kan ook worden afgelezen uit de
verkiezingsprogramma’s van de grote partijen.10 Die waren beknopt en
niet-specifiek. De belastingparagrafen in deze programma’s waren ele-
mentair en kunnen eenvoudig worden samengevat. De confessionele
partijen memoreerden geregeld aspecten van het draagkrachtbeginsel
(zoals het aantal kinderen in een huishouden), pleitten voor de fiscale
belangen van de boeren, en vonden dat eerste levensbehoeften niet of
lichter zouden moeten worden belast. De sociaaldemocraten waren radi-
caler. Zij bepleitten een sterkere progressie in de inkomsten- en de ver-
mogensbelasting. Ze waren ook voorstanders van veel zwaardere
successierechten, en van de afschaffing van alle belastingen op eerste
levensbehoeften. De progressief-liberale Vrijzinnig Democraten deelden
de meeste van deze standpunten op een meer gematigde manier. De
conservatieve Liberale Staatspartij legde haar fiscale prioriteiten bij inves-
teringen en bedrijfsleven, en bij belastingverlaging in het algemeen.

4. De fiscale crisis van de jaren 1930

4.1. Overzicht

Hoewel er na de Eerste Wereldoorlog weinig parlementaire steun was voor
een grotere afhankelijkheid van de indirecte belastingen, heeft het in het
Interbellum gevoerde fiscale beleid precies die uitkomst gehad. Tussen
1919 en 1940 daalde de opbrengst van de inkomstenbelasting scherp, er
kwam geen algemene belasting op bedrijfswinsten, daarentegen wel een
algemene omzetbelasting, en het protectionistische handelsbeleid van de
crisisjaren had tot gevolg dat de opbrengst van de invoerrechten toenam.
Terwijl de inkomstenbelasting beslist reparatie behoefde, was de enige
belangrijke fiscale innovatie van de periode de invoering van een omzet-
belasting – in 1934, op het diepst van de Grote Depressie. En de naam
beloofde te veel – het ging niet om een brede omzetbelasting, maar om een

10. Deze zijn opgenomen in de jaarboeken Parlement en Kiezer die sinds 1911 worden
gepubliceerd.
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typisch symptoom van het onvermogen van het politieke systeem om
werkbare compromissen te bereiken.

Het CBS heeft over de jaren 1920-1940 bijgehouden wat de verwachte
opbrengst was van fiscale beleidsmaatregelen (zoals tariefwijzigingen en
invoering of afschaffing van belastingen). De bedoelde bedragen kunnen
worden vergeleken met de jaarlijks gerealiseerde verandering in de totale
belastingopbrengst. Dan blijkt al snel dat gedurende de jaren 1920 de
opbrengsten vanzelf stegen, hetgeen ruimte bood voor een fiscaal beleid
van lastenverlichting. In de jaren 1930 was het precies andersom. De
autonome mutatie van de belastingopbrengsten was fors negatief, en dat
werd volledig gecompenseerd met tariefverhogingen en met de invoering
van de omzetbelasting. Hoewel Keynes’ General Theory pas in 1936 ver-
scheen, begrepen velen ook eerder wel het procyclische effect van zulke
lastenverzwaringen.

Tabel 1: Belastinginkomsten 1910-1939 in % BBP
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1910 0,7 0,5 0,6 2,8 0,6 0,7 0,5 0,5 1,1 7,9

1920 0,3 0,4 0,9 2,1 1,4 0,6 3,0 0,6 0,6 7,1 16,9

1930 0,5 0,6 1,1 2,6 0,9 0,8 1,9 0,7 0,5 5,2 14,7

1939 0,2 – 2,2 2,7 0,6 0,8 1,7 0,6 0,5 1,6 6,7 17,4

Als we de jaren 1920 en 1939 vergelijken, zien we een vrijwel gelijke
lastendruk in BBP-termen. Daarbinnen zijn er echter opvallende verschui-
vingen, met name van de inkomstenbelasting naar invoerrechten en
accijnzen en naar de omzetbelasting. De post ‘overige’ heeft voornamelijk
betrekking op allerlei tarieftoeslagen; deze bleven gedurende de hele
periode van groot belang.

De opbrengst van de inkomstenbelasting liep in de jaren 1920mede terug
door een beleid van tariefverlagingen. Maar in de jaren dertig kwamen er
weer ‘tijdelijke’ tariefverhogingen. Die hielpen niet. Tussen 1930 en 1939
daalde het aantal belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting met 25%,
en hun gemiddeld belastbaar inkomen met 8%. Een deel daarvan was te
wijten aan een reële daling van de inkomens. Maar belastingontwijking was
zeer omvangrijk geworden. Toen in 1941 enkele voor de hand liggende
verbeteringen waren ingevoerd, steeg het aantal belastingplichtigen met
hogere inkomens eensklaps met een derde. Invoering van de loonbelasting
leverde nog eens een miljoen extra belastingplichtigen op.
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4.2. Omzetbelasting: een politiek compromis

De eerste poging om de fiscale crisis van de jaren 1930 op te lossen was de
invoering van een omzetbelasting in 1934. Maar de wortels van deze
belasting liggen in de jaren 1920, en wel in een discussie over het belasten
van luxe-consumptie.

Het traditionele instrument om luxe-consumptie te treffen was de
personele belasting. Die werd dan ook in 1919 uitgebreid met pleziervaar-
tuigen en biljarttafels. Dit was een gemengd succes – goed te zien omdat
het CBS er meteen over ging publiceren. Binnen een paar jaar nam het
aantal biljarttafels in particuliere huishoudens af met meer dan de helft. De
Hoge Raad schoot de wetgever niet te hulp. Die besliste:11

“Een toestel dat met een biljartqeue en biljartballen wordt
bespeeld doch waarop, door het niet veerkrachtig zijn van een
of meer der banden, de loop der ballen niet tevoren kan worden
berekend, is niet een biljart in de zin der wet op de personeele
belasting.”

Een voorstel voor een meer algemene belasting op luxe goederen – door
uitbreiding van het Zegelrecht – werd ingediend bij het parlement in 1925.
Daar was geen budgettaire noodzaak toe. Wel was er, niet slechts bij de
sociaaldemocraten maar ook bij de confessionele partijen veel sympathie
voor het belasten van ‘onnodige’ consumptie. In het Nationaal Archief is
een notitie bewaard gebleven die verslag doet van een uitlating van
toenmalig Minister van Financiën Hendrik Colijn.12

“Colijn wil heffen: wat uitgaat boven het budget van den be-
treffenden stand. Hij ergert zich zeer over de chocolade-eterij en
‘t taartjesgesnoep van typisten op zijn Departement. Ook de
weelde van den kleinen stand moet dus getroffen. Colijn spreekt
dan ook niet van weeldebelasting – hij belast geen weelde, maar
‘t onnoodige”.

Het ontwerpen van een luxe belasting bleek echter geen eenvoudige zaak.
De beslissing om het luxegoed A te belasten, brengt vanzelf mee dat de
substituten B en C, wellicht met een wat minder luxueuze uitstraling, toch
ook moeten worden belast. Het wetsvoorstel omvatte dan ook een breed
scala aan consumptiegoederen. Achter de schermen was de industrie druk

11. HR 24 december 1924, B. 3563.
12. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Economische Zaken: Directie van Handel

en Nijverheid, nummer toegang 2.06.001, inventarisnummer nr. 5827. Brief van L.
Bückmann (de secretaris van de Middenstandsraad), 22 april 1925, die over een
kennelijk informeel gesprek met Colijn bericht aan een zekere heer De Mol.
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in de weer geweest om ten departemente uit te leggen dat suiker, resp.
chocolade, bier, stofzuigers zeker geen luxe goederen waren.13

In de voorbereiding van dit wetsvoorstel werden verhoudingen zicht-
baar die in de jaren 1930 tot een patroon zoudenworden. Het Departement
van Financiën was de penvoerder voor fiscale wetgeving, het Departement
van Economische Zaken14 trachtte daarop greep te krijgen als (quasi-)
vertegenwoordiger van ondernemingsbelangen. Vanuit Financiën werd
nogal eens zichtbaar getracht om Economische Zaken maar overal buiten
te houden. Hoe dan ook, bij dit wetsvoorstel heeft het parlement vermoe-
delijk begrepen dat de Minister van Economische Zaken ernstige twijfels
had bij een kleinhandelsbelasting.15 Er kwam een aangepast ontwerp, dat
de heffing verlegde van de detail- naar de groothandel. Dat maakte weinig
indruk, en de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel werd
opgeschort. Budgettair gezien was er immers geen haast bij afhandeling.

Zo sluimerde het wetsvoorstel tot 1932, toen de behoefte aan extra
belastinginkomsten manifest werd. Nu werd voor een bredere benadering
gekozen: een omzetbelasting op alle goederen (met uitzondering slechts
van brood en aardappelen), met een verhoogd tarief voor luxegoederen.
Het voorstel verkreeg vrijwel algemene steun in het parlement en met
ingang van 1934 trad de wet in werking. Die brede steun is opmerkelijk. De
sociaaldemocraten waren altijd afkerig geweest van het belasten van ‘ge-
wone’ consumptie zolang er nog rijken te belasten waren, en aan de
linkervleugel van de katholieke partij voelde men die afkeer mee. En de
confessionele partijen stonden voor de belangen van de kleine midden-
stander.

In feite vermeed de omzetbelasting van 1934 alle politieke valkuilen ten
koste van de uitvoerbaarheid. Het ging om een groothandelsbelasting, dus uit
het zicht van demiddenstander en diens klanten. Om dubbele heffing zo veel
mogelijk te voorkomen, moesten lange lijsten van vrijgestelde halffabrikaten
e.d. worden gebruikt. Maar de omzetbelasting kende geen systematische
vrijstelling voor bedrijfsmiddelen (zoals machines16); aannemelijk is dat
de belasting in belangrijke mate niet op de consumptie drukte doch op de
produktie. In dat licht was de opbrengst bescheiden te noemen.17

13. NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 5827 bevat een heel pakket aan
lobbywerk door belanghebbenden.

14. Dit departement veranderde in de eerste helft van de 20e eeuw veelvuldig van naam;
eenvoudigheidshalve gebruik ik voortdurend de naam Economische Zaken.

15. Het aanvankelijke plan van een cumulatieve omzetbelasting was begin 1923, vanwege
evidente bezwaren, al vervangen door een kleinhandelsbelasting.

16. Daarom vroeg de Nijverheidsraad wel: brief van 5 september 1936 aan de minister
van Financiën betreffende voorontwerp wet wijziging. NL-HaNA, EZ / Handel en
Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 4144.

17. De opbrengst van de omzetbelasting bedroeg minder dan 2% bbp bij tarieven van 4%
en 10%.
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En bedrijven klaagden over de hoge administratieve lasten.18 Daarnaast werd
de tariefindeling al meteen een rijke bron van hilarische beschouwingen. Zo
hield een lid van de Tweede Kamer met de toepasselijke naam Bakker bij de
bespreking van de begroting van Financiën in 1937 een pleidooi om het
krentenbrood onder de vrijstelling voor brood te brengen. Aanminister J.A. de
Wilde de taak om uit te leggen dat dit in strijd zou zijn met het stelsel van de
wet:19

“Maar men moet mij toch niet kwalijk nemen: het gebruik van
krentenbrood is toch een zekere luxe (…). Krenten verhoogen het
genot van het brood zoodanig, dat het brood, dat daarmede
bereid is, niet vrij is”.

De omzetbelasting kan alleen worden begrepen als een politiek compro-
mis. Het doel – een aanzienlijke opbrengst tegen minimale economische
kosten – was vanaf het begin niet realistisch.

Het gangbare redmiddel, verhoging van de accijnzen, lag niet alleen
politiek gevoelig. Hier en daar kwamen de grenzen van de mogelijkheden
in zicht, zoals in de accijns van bier en gedestilleerd. Een ambtelijke
commissie rapporteerde alarmerende signalen. Met name in de Belgische
grensstreek leidde de hoge Nederlandse accijns tot wantoestanden zoals
smokkel. Vooral voor jongeren die hierin betrokken raakten achtten de
ambtenaren “het gevaar van zedelijk bederf zeer groot”. De commissie
moest ook vaststellen dat arbeiders massaal per fiets de grens overstaken
om pas in zeer beschonken toestand terug te keren. Slechts een aanzien-
lijke verlaging van de accijns zou de orde kunnen herstellen.20

4.3. De strijd rond het belasten van bedrijfswinsten

De Troonrede bij de opening van het parlementaire jaar 1933 gaf een
krachtig signaal:

“Aan het misbruik dat in steeds toenemende mate wordt ge-
maakt van den rechtsvorm der naamlooze vennootschap, ten-
einde de betaling van belasting te ontgaan, zal paal en perk
worden gesteld”.

18. Brief van 17 november 1937 van de Nijverheidsraad aan de ministers van Financiën en
van Economische Zaken, betreffende: belastingverlaging. De raad klaagde over de
hoge administratieve lasten verbonden aan de vrijstellingen. Zij signaleerde tevens
dat de fiscus deze vrijstellingen beperkt uitlegde, zodat in feite veel dubbele heffing
ontstond. NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 4144.

19. Kamerstukken II 1937-1938, Handelingen, 18 november 1937, p. 264.
20. NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 4143, zie ook inv.nr. 8897.
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Uitvoering van dit voornemen zou zeven jaren gaan duren, waarbij de
nadruk verschoof van misbruikbestrijding naar een algemene belasting van
vennootschapswinsten.

Zoals hierboven besproken, kende Nederland slechts een belasting op
vennootschappelijke uitdelingen, niet op winsten. De vennootschapsvorm
maakte dus belastinguitstel mogelijk. Maar ook afstel was niet al te
moeilijk, gegeven de schattingstechniek van de Wet op de Inkomstenbe-
lasting. Die techniek knoopte immers aan bij een enkel tijdstip: de stand
van zaken aan het begin van het belastingjaar.

Neem als voorbeeld een IB-ondernemer die in jaar 1 eenwinst van 1000
gulden behaalt, en in jaar 2 een winst van 10.000 gulden. Het belastbare
inkomen zou dan 1000 gulden bedragen in jaar 2, en 10.000 gulden in jaar
3. Een populaire manier om de belastingdruk flink te verminderen was, om
in de loop van jaar 2 de onderneming in te brengen in een vennootschap,
waarbij echter eerst een forse winstuitdeling aan de aandeelhouder plaats-
vond. Aan het begin van jaar 3 was de de fiscale stand van zaken dat de
bron ‘onderneming’ was vervangen door een bron ‘aandelen’ waarvan
vooralsnog niet veel inkomen te verwachten viel.21

Het toenemend gebruik van de vennootschapsvorm is in de CBS-cijfers
terug te zien: tussen 1915 en 1934 verdubbelde het aantal vennootschap-
pen; in 1915 deelde twee derde van hen geen dividend uit, in 1934 deed
driekwart dat niet. Het fiscaal gedreven oprichten van vennootschappen
heeft zijn sporen nagelaten in de rechtspraak. Het Nederlandse handels-
recht kende op dat moment niet de figuur van de besloten vennootschap.
De ondernemer die belasting wilde uitstellen, moest dus een NV oprichten.
Daarvoor had hij dan wel een tweede aandeelhouder nodig. Als zodanig
trad dan voor de schijn wel eens de boekhouder op. De Hoge Raad heeft in
zulke situaties consequent beslist dat de oprichting van de vennootschap
fiscaal kon worden genegeerd.22

Belastingontwijking met behulp van vennootschappen was al vanaf
1925 aangepakt met richtige-heffingsbepalingen, met beperkt succes.23

In de crisis van de jaren 1930 kreeg de bezorgdheid een politieke dimensie:
betaalde ieder in Nederland wel zijn deel? Het departement van Financiën
begon aan een wetsvoorstel belasting van besloten vennootschappen, dat
(onder omstandigheden) ingehouden winst bij grootaandeelhouders zou
belasten. Het werd een merkwaardige mix van een antimisbruikbepaling

21. Wel zal in het geschetste voorbeeld belasting over de dividenduitdeling verschuldigd
zijn geweest (tegen een tarief van 10%). Pogingen om ook de dividend- en tantiè-
mebelasting te ontwijken leidden tot een reeks van arresten. Zo besliste de Hoge Raad
dat onder omstandigheden een rentebetaling aan aandeelhouders moest worden
beschouwd als een dividenduitdeling. HR 13 november 1935, B. 5963.

22. HR 30 november 1927 B. 4165 lijkt het eerste arrest ter zake.
23. De bepaling hield in dat fiscaal geen rekening werd gehouden met bepaalde rechts-

handelingen, wanneer die belastingverijdeling tot doel hadden. Fiscaal gedreven
oprichting van een vennootschap kon daarmee worden bestreden. Fiscaal gedreven
gebruik van een eenmaal bestaande vennootschap niet.
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en een algemene belasting op grootaandeelhouders. Omdat de figuur van
de BV nu eenmaal nog niet bestond, moest het wetsvoorstel een reeks
criteria opsommen om de ‘doelgroep’ af te bakenen. Elke vennootschap die
aan ten minste één van deze criteria voldeed, zou worden behandeld als
transparant. Het belangrijkste criterium was dat de aandelen niet in aan-
merkelijke mate in handen waren van particuliere beleggers. Maar er
waren ook andere criteria: hoeveel aandeelhouders gezamenlijk een con-
trolerend belang hadden, of het dividendbeleid ongebruikelijk was etc.24

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel merkte op dat een aantal
welgestelde belastingplichtigen in staat was om te kiezen hoeveel belas-
ting zij betaalden.25 Dit voorstel werd zwaar bekritiseerd door onder-
nemers en in de pers. De Tweede Kamer ondernam nauwelijks een
serieuze discussie, en het voorstel werd ingetrokken.

Het departement begon vervolgens een aanmerkelijkbelangregeling te
ontwikkelen, gericht op het belasten van ingehouden vennootschapswin-
sten bij aandeelhouders met een belang van ten minste een zesde (hoewel
ook een alternatief gebaseerd op een belang van ten minste 51% in omloop
is geweest). Deze benadering ontmoette felle tegenstand in ondernemers-
kringen als nog te algemeen van aard26 en heeft het niet gebracht tot een
wetsvoorstel.

De minister van Financiën, J.A. de Wilde, sprak nog ruim een jaar later in
de Tweede Kamer over zijn voornemen om (opnieuw) een wetsvoorstel
belastingheffing besloten vennootschappen in te dienen.27 Daarmee moet
hij reeds hebben gedoeld op de anti-misbruikkoers waarnaar zijn departe-
ment inmiddels was uitgeweken. Van een algemene winstbelasting van
vennootschappen was hij op dat moment nog geen voorstander.

Doel van het nieuwe voorstel werd het belasten van grootaandeel-
houders in geval van ‘onnodige’ winstinhouding. De richtige-heffingsbe-
palingen zouden dan worden uitgebreid, zodanig dat een vennootschap als
transparant zou worden behandeld “indien de gedragslijn van die vennoot-
schap eene aanmerkelijke belastingbesparing voor aandeelhouders mede-

24. Uiteindelijk somde het wetsvoorstel als volgt op welke vennootschappen als trans-
parant zouden worden behandeld: (a) vennootschappen waarvan het gestort kapitaal
f 100 000 niet te boven gaat (b) vennootschappen waarin de macht uitgeoefend
wordt of kan worden door samenwerking van minder dan zes personen (c) ven-
nootschappen die, wat financiering of uitdelingspolitiek betreft zich aanmerkelijk
onderscheiden van vennootschappen met vergelijkbare activiteiten maar met voor-
namelijk kleine aandeelhouders. Met name de criteria (a) en (b) vormden de basis
voor een vrij algemene transparantie van de kleinere vennootschap.

25. Kamerstukken II 1933-1934, 307 nr. 3, p. 5.
26. NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 4144, Brief van de Nijverheids-

raad aan de Minister van Financiën, 21 juli 1936. De raad vond de reikwijdte van de
voorgestelde regeling te ruim, achtte het probleem grotendeels toe te rekenen aan het
bronnenfictiestelsel van de Wet IB, en voerde als grootste bezwaar aan dat ven-
nootschappen te royaal winst zouden gaan uitdelen. Blijkens een bijgesloten brief
deelde de Minister van Economische Zaken deze bezwaren.

27. Kamerstukken II 1937-1938, Handelingen 18 november 1937, p. 264.
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brengt”, dit tenzij er “aanwijsbare bedrijfsdoeleinden” waren. De uitwer-
king van dit voorstel leidde tot ambtelijke animositeit tussen de departe-
menten van Financiën en van Economische Zaken.28 Het was natuurlijk
deze uitwerking die zou beslissen of de nieuwe regels daadwerkelijk
betrekking zouden hebben op kennelijk misbruik (de positie van Econo-
mische Zaken), dan wel de kern zouden worden van een algemene
belasting op bedrijfswinsten (een gedachte die terrein won op Financiën).
Het bedrijfsleven voelde de Haagse verdeeldheid goed aan en trachtte
daarvan gebruik te maken.29 In wezen ging het concept van onnodige
winstinhouding verder dan een algemene belasting op vennootschappe-
lijke winsten – de wetgever zou dat ‘onnodige’ moeten invullen met een
eigen visie op afschrijvingen, reserveringen etc.

Al met al waren jaren voorbij gegaan met interne discussies en externe
weerstanden.

Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel werd het nu
toch echt tijd voor beslissingen:30

“Wenscht onze handel en industrie niet, dat een winstbelasting
op de vennootschappenwordt geheven, dan zal eenwetsontwerp
als het onderhavige, naar de Regeering hoopt, een middel kunnen
zijn om zulk een belasting –waarvan ook de Regeering de minder
goede werking erkent en inziet – tegen te houden.”

Het voorstel bracht het niet tot plenaire behandeling in de Tweede Kamer;
de koers werd opnieuw verlegd en wel naar een algemene winstbelasting
als onderdeel van een bredere hervorming.

5. Naar radicale belastinghervorming, 1936-1939

5.1. De spin in het web

In 1936 stelde de minister van Financiën een commissie in onder voorzit-
terschap van C.W. Bodenhausen, om de administratieve kosten van de

28. NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 4032, brief van 7 februari 1938
van de Minister van Economische Zaken aan de Minister van Financiën. Volgens
eerstgenoemde, die persoonlijk ondertekent, had Financiën eerder toegezegd dat het
wetsvoorstel de keuze van afschrijvingsregels aan de ondernemer zou laten; in
“aperte afwijking” daarvan werd nu de inspecteur ter zake bevoegd.

29. Brief van de Nijverheidsraad aan de Minister van Financiën, 2 februari 1938. De raad
kan instemmen met een benadering vanuit de richtige-heffingsbepalingen, maar acht
de voorgestelde criteria te beperkend. De raad stelt voor om de omvang van winst-
inhouding alleen te toetsen aan bedrijfseconomische motieven en goed koopmans-
gebruik. Daarnaast stelt de raad voor om de toepassing van de richtige-
heffingsbepalingen in handen te leggen van de ministers van Financiën en van
Economische Zaken gezamenlijk. NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.
nr. 4144.

30. Kamerstukken II 1937-1938, 436 nr. 3, p. 2.
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inkomstenbelasting van laagbetaalde werknemers te bestuderen, en om te
adviseren over de wenselijkheid van een loonbelasting.31

Bodenhausen had belangrijke bestuurlijke functies bekleed in Neder-
lands-Indië, zou in 1938 de eerste voorzitter van de International Fiscal
Association worden en – in Colijn’s mislukte laatste kabinet – Minister van
Financiën in 1939. Toch was hij niet de hoofdrolspeler in de discussie over
belastinghervorming in de late jaren 1930.

De auteur van het grand design, dat tussen 1936 en 1939 tot ontwikke-
ling kwam was een hoge ambtenaar bij het departement van Financiën: H.
Postma.32 Later werd hij directeur-generaal der belastingen, en onder de
Duitse bezetting waarnemend secretaris-generaal. Hij was lid van de
commissie-Bodenhausen. Postma’s vergaande ideeën (die ten departe-
mente de naam ‘het plan-Postma’ kregen) zouden het brengen tot een
wetsvoorstel – dat echter in het parlement kansloos bleek. Maar zijn plan
creëerde de politieke verbinding tussen twee noodzakelijke maatregelen:
een loonbelasting en een vennootschapsbelasting. Waarschijnlijk had
Postma in 1936 nog geen volledig ontwikkelde blauwdruk voor ogen, en
heeft hij zijn visie aangescherpt in het eerste jaar van de commissie-
Bodenhausen. Vervolgens wist hij de persoonlijke steun te verwerven
van de minister van Financiën De Wilde, werkte zijn plan uit in een
conceptwetsvoorstel, en wist ten slotte een voorzichtig positief advies
binnen te halen in de commissie-Bodenhausen.

Het eerste rapport van de commissie – over de wenselijkheid van een
loonbelasting – werd in oktober 1937 aan de minister aangeboden.33 De
conclusies illustreren de relatie tussen de fiscale crisis en de haperende
politieke besluitvorming. De commissie benadrukt de voordelen van een
loonbelasting die geen vast percentage van de lonen bedraagt (met de
inkomstenbelasting als eindheffing), maar juist zo nauwkeurig mogelijk
die inkomstenbelasting benadert (en dan meteen eindheffing kan zijn). Die
nauwkeurige afstemming berustte, zo meende de commissie, op “eischen
van rechtvaardigheid”. Maar ook was een halvering mogelijk van de zeer
hoge perceptiekosten (30%, had de commissie uitgezocht) van het belasten
van looninkomens.

Gegeven deze conclusie gaf de commissie vervolgens – ongevraagd –

een politieke taxatie. Zij meende dat het verbeteren van de effectiviteit van
de belasting van de werknemers een ongunstige indruk zou maken nu
tegenover belastingontwijking in de ondernemingssfeer “zoveel lankmoe-
digheid” werd betoond. Een loonbelasting zou veel minder tegenstand
ontmoeten als onderdeel van een bredere belastinghervorming. In een
dergelijke context zou de commissie sterk voorstander zijn van een loon-

31. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Dossierarchief, 1831-1940,
nummer toegang 2.08.41, inv.nr. 2406, gedateerd 11 juni 1936.

32. Uitvoerig over Postma: Peter Essers, Belast verleden. Het Nederlandse belastingrecht
onder nationaalsocialistisch regime, Deventer: Kluwer 2012, p. 142- 149.

33. NL-HaNA, Financiën / Dossierarchief, 2.08.41, inv.nr. 2406.
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belasting. Maar onder de huidige omstandigheden kon zij zo’n belasting
alleen maar afraden. Hoewel de notulen van de vergaderingen geen
informatie geven over de standpunten van individuele leden, moet Postma
stellig een belangrijke invloed hebben gehad op deze analyse.

De commissie kreeg vervolgens een bredere taak, en werd ook uitge-
breid met niet-ambtenaren.34 De commissie kreeg nu tot taak, te onder-
zoeken of de techniek van de inkomstenbelasting gebaseerd op schatting
van het inkomen moest worden vervangen door een systeem op basis van
gerealiseerde inkomsten “of door enig ander systeem”. De jonge H.J. Hof-
stra werd secretaris. Hoewel formeel aangesteld als belastinginspecteur,
duikt zijn naam vaak op in fiscale beleidsdiscussies in deze jaren. Na de
Tweede Wereldoorlog zou hij een proefschrift publiceren over Socialisti-
sche Belastingpolitiek, dat beïnvloed lijkt te zijn door Postma’s ideeën over
het belasten van bronnen in plaats van inkomens. Dat proefschrift moet
zijn politieke vooruitzichten zeker hebben verminderd, maar ten slotte
werd hij toch minister van Financiën en verantwoordelijk voor de Inkom-
stenbelasting 1964.

5.2. Het plan Postma

Terwijl de commissie zich zette aan haar nieuwe taak, ging de gedachten-
vorming ten departemente snel. In een memo, slechts globaal gedateerd
“mei 1938” legde Postma aan zijn minister De Wilde, zijn ideeën “aan U.E.
bekend” meer in detail voor.

De Wilde, een in de omgang gemakkelijke antirevolutionair, was eerder
minister van Binnenlandse Zaken geweest. Als Zeeuwse protestant neigde
hij naar conservatisme. Zijn welwillende houding tegenover de gedachten
van Postma zal dan ook eerder zijn bepaald door beperkte vertrouwdheid
met fiscale zaken, dan door een hang naar onconventionele invalshoeken.
Wat Postma kennelijk al eerder met hem had besproken was het idee van
een belasting van 2%, toe te passen op alle bronnen van inkomen –

gemakshalve, stelde hij voor, aan te duiden als Defensiebelasting (de
Anschluss had dat voorjaar plaatsgevonden, en Hitler was inmiddels de
spanning rond het Sudetenland aan het opbouwen).

Hij suggereerde twee alternatieve benaderingen: binnen de bestaande
IB een nieuw regime voor looninkomen invoeren, of een nieuwe set van
belastingen geheel naast de inkomstenbelasting plaatsen. Die tweede
benadering leek Postma sneller te realiseren, en bovendien merkte hij op
dat invoering van een loonbelasting als onderdeel van zo’n bredere
benadering politiek beter haalbaar zou zijn. De minister was ontvankelijk
voor het tweede alternatief, en in een aanvullende nota, d.d. juli 1938,

34. NL-HaNA, Financiën / Dossierarchief, 2.08.41, inv.nr. 2406, gedateerd 23 april 1938.
Over samenstelling en werkwijze van deze commissie: Peter Essers, Belast verleden.
Het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime, Deventer: Kluwer
2012 p. 43-45.
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werkte Postma dat verder uit. Hij verwees naar de hem “op 20 juni j.l.
verstrekte opdracht om in een nota uiteen te zetten op welke wijze een
aanzienlijke belastingverzwaring het doelmatigst kan worden opgelegd.”
In een memo van september 1938 verstrekte hij verdere detaillering.

In de tussentijd was de commissie-Bodenhausen aan het werk gegaan
met haar vervolgopdracht om een alternatieve benadering voor het vast-
stellen van het belastbaar inkomen te ontwikkelen. Fiscale experts (een
aantal van hen hoogleraren) in de commissie wezen er op dat er geen
reden was het fiscale inkomensbegrip te wijzigen. In feite, voerden zij aan,
had de jurisprudentie het oorspronkelijke, op bronnen gebaseerde concept
allang opgerekt in de richting van werkelijk genoten economische inkom-
sten.35 De commissie behandelde ook de tariefstructuur. Het lijkt erop dat
Postma, als lid van de commissie, niet in staat was om het werkveld
te verruimen naar een bredere analyse van de fiscale crisis. Minister De
Wilde kwam hem zeer opvallend te hulp. In de eerste plaats vroeg hij de
commissie om te adviseren over mogelijkheden om naast de bestaande
inkomstenbelasting een nieuwe belasting in te voeren langs de lijnen van
het plan-Postma.36 Postma kon nu proberen steun te vinden in de
commissie. Maar bovendien gaf De Wilde al enkele dagen later, bij de
Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer, een uitvoerige uiteenzet-
ting van de Nationale Inkomsten- en Winstbelasting die hij voornemens
was aan de Kamer voor te leggen37 – een uiteenzetting die hij wel
rechtstreeks op het laatste memo van Postma moet hebben gebaseerd.

Postma heeft duidelijk moeite gedaan om zijn collega-commissieleden
te overtuigen, en hij slaagde daarin ook tot op zekere hoogte. Op dat
moment was Postma’s analyse van de fiscale crisis van de jaren 1930
eenvoudig en adequaat. De inkomstenbelasting had twee supplementen
nodig: een loonbelasting en een belasting op bedrijfswinsten. De ene kon
niet worden bereikt zonder de andere. In de publieke perceptie zou een
loonbelasting niet aanvaardbaar zijn als niet tegelijk (en, zou men toevoe-
gen, eindelijk) iets werd gedaan aan de belastingontwijking in de winst-
sfeer. En dat zou geen anti-misbruikmaatregel moeten zijn, doch een echte
belasting op de winst van vennootschappen. Postma’s oplossing was zowel
origineel als gedurfd. Hij stelde voor om een nieuwe reeks van eenvoudige
belastingen te introduceren, met één vast tarief, en waar mogelijk aan de
bron geheven – en de inkomstenbelasting voor het moment maar met rust
te laten. Zo’n plan kon inderdaad alleen ontstaan in de context van een
crisis, en dan nog is het opmerkelijk dat Postma zo’n duidelijke steun kreeg
van zijn minister. Het idee was om verschillende soorten bruto-inkomsten
(lonen, huur, winst, rente) alle tegen het tarief van 2 procent te belasten.

35. Het gaat hier om het onderscheid tussen het inkomensbegrip en de wijze waarop dit
inkomen werd gemeten (het bronnenfictiestelsel).

36. NL-HaNA, Financiën / Dossierarchief, 2.08.41, inv.nr. 2406, brief van 16 september
1938.

37. Kamerstukken II 1938-1939, Handelingen 20 september 1938.
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Er zou daarnaast een aparte belasting op vennootschapswinsten moeten
komen, met een tarief van 8 procent. De Wet IB 1914 zou in stand blijven
als een progressieve belasting op hoge inkomens. In zekere zin betekende
dit dat de Wet IB 1914, wat Postma betrof, tot een ongeneeslijk geval werd
verklaard.

In haar verslag38 rapporteerde de commissie-Bodenhausen een aantal
problemen met, en bezwaren tegen het plan. Eén daarvan was de naam.
Terwijl Postma in mei 1938 had voorgesteld “Defensiebelasting”, droeg het
voorstel inmiddels de pompeuze naam “Nationale Inkomsten- en Winst-
belasting”. De commissie wees er op dat alle belastingen “nationaal”
waren, en dat het voorstel in feite twee elementen bevatte: een algemene
belasting op de inkomsten, en een vennootschapsbelasting. Die namen
hadden dan ook de voorkeur van de commissie (die daarmee de door
Postma zo beklemtoonde samenhang leek te negeren). Overigens had de
commissie in concept-conclusies, twee maanden eerder, ook de inmiddels
klassiek geworden verzuchting van belastinghervormingscommissies op-
genomen:

“Voorts zal zij opmerken dat het te betreuren valt, dat dit
ontwerp (…) met zoveel spoed is moeten worden behandeld en
dat geen tijd is kunnen worden gevonden voor rustige overwe-
ging van de vele daarbij aan de orde komende vraagstukken (…)”.

Deze tekst heeft het eindrapport niet gehaald.39

Vervolgens maakte de commissie kanttekeningen bij het vaste tarief
van de belastingen op de inkomsten. Zou dit niet een te grote last leggen op
de lagere looninkomens? De commissie kwam ter zake tot de conclusie dat
de progressie van de inkomstenbelasting bij hogere inkomens zo steil was,
dat nu van de lagere inkomens een redelijke bijdrage mocht worden
gevraagd. Sommige leden van de commissie sympathiseerden met het
idee van een belastingteruggave voor lagere inkomens (in bewoordingen
die doen denken aan een heffingskorting), maar gaven grif toe dat dat niet
praktisch zou zijn.

De belangrijkste punten van discussie betroffen de 8% belasting op
winsten van lichamen. Eén daarvan was het winstbegrip. Terwijl de meer-
derheid van de commissie ervan overtuigd was dat er geen nieuw of
aangepast winstbegrip nodig was in afwijking van dat van de Wet IB
1914, bepleitte een minderheid, bestaande uit drie fiscalisten met een
academische en zakelijke achtergrond, een meer flexibele benadering. Hun

38. NL-HaNA, Financiën / Dossierarchief, 2.08.41, inv.nr. 2406, tweede rapport van de
commissie-Bodenhausen, 30 maart 1939.

39. Interessant is dat in de Tweede Kamer brede kritiek rees op het trage tempo van
indiening van het wetsvoorstel: dat was al in september 1938 met veel detail
aangekondigd, en nu was het al weer mei 1939! Kamerstukken II 1938-1939, 403, nr. 4,
p. 51.
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bezwaren vonden hun weg in een minderheidsverslag over het winst-
begrip.40

Het tweede probleem was de relatie tussen de 2% belasting op de winst
en de 8% belasting op bedrijfswinsten. Zouden deze voor vennootschappen
cumuleren in een 10%-tarief? De commissie kon geen unanimiteit bereiken
over dit onderwerp. Een interessant gerelateerd punt was de vrijstelling
voor resultaten van buitenlandse activiteiten. Het ontwerp voor de 8%
vennootschapsbelasting kende een vrijstelling voor in het buitenland
behaalde resultaten, dat voor de 2% winstbelasting had geen vergelijkbare
regeling. De commissie adviseerde om in die winstbelasting een vrijstelling
voor buitenlandse resultaten op te nemen.41

De laatste en misschien wel meest dringende problemen betroffen de
overgangsproblematiek, nu er immers wel al een belasting op winstuit-
delingen bestond. Het kabinet had al aangegeven dat deze belasting niet
kon worden afgeschaft, omdat de opbrengst hard nodig was. De commissie
was stellig van mening dat de daaruit voortvloeiende cumulatie van
belastingen op winsten en winstuitkeringen onaanvaardbaar was. Maar
zelfs als de dividend- en tantièmebelasting zou worden afgeschaft bij de
invoering van een winstbelasting, was er nog steeds een overgangspro-
bleem. Zouden niet-uitgedeelde winsten bij invoering van een belasting op
de bedrijfswinsten in één keer belast worden? Op dit punt stelde Postma in
de commissie (met evidente steun van Financiën) een compartimentering
voor, waarbij ‘oude’ ingehouden winsten slechts, bij uitdeling, zouden
worden belast naar het tarief van de dividend- en tantièmebelasting.42

Per saldo kon de commissie instemmen met het plan-Postma, zij het
onder bepaalde voorwaarden. Het was van essentieel belang dat het
kabinet haar aanbevelingen met betrekking tot de winstbelasting zou
overnemen, en zich zou houden aan de voorgestelde bescheiden tarie-
ven. En zelfs dan kon de commissie geen antwoord geven op de vraag
(die overigens door de minister ook niet was gesteld) of dit voorstel de
best mogelijke oplossing bood voor de fiscale crisis. De commissie
waarschuwde dat de wetgever geen gewoonte zou moeten maken van
de invoering van nieuwe belastingen, zonder daarbij de bestaande te
heroverwegen. Blijkbaar is deze toch wat weifelende steun alles
wat Postma kon bereiken in de commissie. Het lijkt erop dat zijn

40. NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 8507.
41. Het wetsontwerp hield echter vast aan dit onderscheid. Voor de 2%-heffing werden

de wereldinkomsten belast, dus ook de resultaten uit buitenlandse ondernemings-
activiteiten. Dit met een uitzondering voor de koloniën. De 8%-heffing over ven-
nootschappen werd slechts toegepast op resultaten behaald op Nederlands
grondgebied (waarbij overigens van buitenlandse belastingplicht werd afgezien).
Over de reikwijdte van de vrijstelling voor deelnemingen is in de commissie niet
gesproken. Het wetsontwerp verruimde de partiële vrijstelling die art. 29 Dividend-
en tantièmebelasting bood voor dividenden op buitenlandse deelnemingen.

42. NL-HaNA, Financiën / Dossierarchief, 2.08.41, inv.nr. 2407, notulen van de commissie-
vergadering van 19 oktober 1938.
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voornaamste tegenstanders de fiscale deskundigen waren wier bezwa-
ren lijken te zijn gebaseerd op een mengsel van leerstellige en zakelijke
overwegingen.

Intussen kwamen van andere zijden bezwaren binnen: van de Raad van
State en vanuit het bedrijfsleven. Het advies van de Raad van State (van
28 maart 1939) bij het wetsvoorstel Nationale Inkomsten- en Winstbelas-
ting was ronduit negatief, vooral omdat de raad in het voorgestelde
belastingstelsel progressiviteit miste. Toen het ontwerp vervolgens werd
voorgelegd aan het parlement43 bleek het kabinet (dat wil zonder twijfel
zeggen: Postma) een krachtige poging te hebben ondernomen om dit
politiek gevoelige issue te adresseren. De memorie van toelichting wees
er nadrukkelijk op dat het voorgestelde systeem wel degelijk recht kon
doen aan allerlei persoonlijke omstandigheden van de belastingbetaler:
1. het was denkbaar om werknemers een recht op belastingteruggave te

geven in verband met door hen gemaakte arbeidskosten;
2. het ontbreken van een kinderaftrek was geen probleem, aangezien een

stelsel van kinderbijslag in voorbereiding was;
3. rentebetalingen over schulden zouden aftrekbaar zijn. Op dit punt was

het systeem-Postma wel heel vernuftig. Wie rente betaalde mocht op
het bedrag 2% inhouden (en hoefde dit niet af te dragen aan de fiscus);
wie rente ontving kreeg derhalve slechts 98% van het bedrag, en
hoefde dan geen belasting meer te betalen;44

4. daarbij was de voorgestelde 8%-heffing op bedrijfswinsten een pro-
gressief element, aangezien die heffing vooral op de aandeelhouders
zou drukken.

Ook gezien de verlaging van een aantal accijnzen die deel uitmaakte van
het totale plan werd per saldo, benadrukte de memorie van toelichting,
toch een progressief effect bereikt ondanks de schijn van het tegendeel.

De verschillende raden die het bedrijfsleven vertegenwoordigden had-
den voorspelbaar bezwaren tegen de voorgestelde winstbelasting.45 De
Economische Raad (de spreekbuis van het grootbedrijf’) was weliswaar in
grote lijnen positief over het wetsvoorstel. Zij overwoog dat, als er een
vorm van loonbelasting moest komen, de voorgestelde 2%-heffing over de
loonsom veruit de meest praktische was. Maar de Raad had “zeer grote
bezwaren” tegen de voorgestelde 8% belasting op de bedrijfswinsten. De
Nijverheidsraad (die meer het MKB representeerde) sloot zich daarbij aan,
eraan toevoegend dat een hogere belasting op winstuitkeringen beter zou
zijn dan een belasting op bedrijfswinsten.

43. Kamerstukken II 1938-1939, 403.
44. De onderliggende gedachte is die van een gesloten economie, waarin de rentelast van

de ene belastingplichtige altijd de rentebate van een andere belastingplichtige is. Het
in aftrek toestaan en vervolgens weer belasten van rente levert dan per saldo niets op;
maar geheel onbelast laten levert potentieel verstoringen op als andere vormen van
kapitaalinkomen wél worden belast.

45. Beide adviezen NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 4032.
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Het georganiseerde bedrijfsleven voelde de veranderde stemming ken-
nelijk slecht aan. In de voorafgaande jaren had het bij voortduring betoogd
dat invoering van een belasting op vennootschappelijke winsten zeer
negatieve economische effecten zou hebben. Een belangrijke kwaliteit
van het Nederlandse belastingstelsel was nu juist de prikkel om financiële
reserves op te bouwen; invoering van een algemene winstbelasting zou
slechts leiden tot excessieve winstuitdeling. Dit was een slechte verdedi-
gingslijn, want zo’n algemene winstbelasting was heel gebruikelijk in
geïndustrialiseerde landen (en bestond zelfs al in Nederlands-Indië). En
inderdaad, op het Departement van Economische Zaken groeide het inzicht
dat invoering van een winstbelasting onvermijdelijk was.46 Waarschijnlijk
had men ten slotte daar ingezien dat de jarenlang beproefde route om
slechts misbruiksituaties te bestrijden niet tot enig resultaat leidde. Het
Departement begon nu in te zetten op twee randvoorwaarden: de in te
voeren belasting zou een eigen, flexibeler winstbegrip moeten krijgen, en
met name zouden er ruime afschrijvingsmogelijkheden moeten komen. De
achtergrond van deze voorwaarden is dat de Wet IB 1914 geen vorm van
herinvesteringsreserve kende.47 Ook waren de mogelijkheden voor ver-
liesverrekening gering. Het Departement nam, met andere woorden, in
essentie het minderheidsadvies van de Commissie-Bodenhausen over; dat
had gesteld dat ondernemers tot nu toe in staat waren geweest om deze
tekortkomingen van de inkomstenbelasting te compenseren door het
incorporeren van hun onderneming. Al met al: het verzet tegen invoering
van een winstbelasting nam af, en de onderhandelingen over de vorm-
geving begonnen. Daarbij speelde bij Financiën, althans in elk geval bij
Hofstra, wel de vrees dat een op het grote bedrijfsleven gerichte aanpassing
van het winstbegrip tot gevolg zou hebben dat de fiscale winst goeddeels
zou verdampen.48

46. NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 4032, 2 maart 1939, verslag van
een gesprek van de heer Teppema (ambtenaar Economische Zaken) met ambtenaren
van Financiën, onder wie Hofstra. Teppema stelt aan de orde “of er inderdaad geen
andere weg openstaat dan het invoeren van een vennootschapsbelasting.” Teppema
rapporteert aan zijn minister: “de heeren hebben mij inderdaad kunnen overtuigen
(…)”.

47. Dat leek aanvankelijk ook niet nodig. In 1921 oordeelde de HR dat de vervreem-
dingswinst op een bedrijfsmiddel slechts een belastbaar voordeel uit onderneming
was, indien het verkopen van zo’n bedrijfsmiddel tot de normale bedrijfsuitoefening
behoorde (onder meer HR 9 februari 1921, B. 2727). Tien jaar later ging de HR om; alle
resultaten op vervreemding van bedrijfsmiddelen behoorden tot de fiscale winst.
HR 23 september 1931, B. 5044. Daaruit ontstond vervolgens de vraag naar een
vervangings- of herinvesteringsfaciliteit.

48. NL-HaNA, EZ / Handel en Nijverheid, 2.06.001, inv.nr. 4032, verslag van Teppema van
een gesprek met Hofstra, 11 april 1939.
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5.3. De gevolgen van het plan

Het wetsontwerp werd ingediend bij het parlement in het begin van mei
1939. Vanuit 21ste- eeuws perspectief waren tekst en toelichting beknopt.
Dit was overigens typerend voor de hele periode – de wetgever was
kennelijk van mening dat fiscaal-juridische begrippen vanzelfsprekend
waren, dan wel in de rechtspraak hun concrete inhoud zouden moeten
krijgen.

Zoals het voorstel er bij stond, had het toch enige kans van slagen. De
bezwaren van de Raad van State waren tot op zekere hoogte ondervangen
of weerlegd; voor het overige zouden de sociaaldemocraten en de linker-
vleugel van de katholieke partij een verlies moeten nemen. De bezwaren
vanuit het bedrijfsleven waren bekend, hadden jarenlang voor oponthoud
gezorgd, maar naderden nu het einde van hun houdbaarheidsdatum. Het
was goed denkbaar geweest om een akkoord te sluiten, waarin iedereen
wat verlies moest nemen omdat er duidelijk iets moest gebeuren. Echter, in
de zomer van 1939 veranderde de politieke context van het plan. Postma’s
beschermheer, minister van Financiën De Wilde, trad af vanwege een
conflict in het kabinet over de financiering van werkgelegenheidsbeleid49

twee weken nadat het wetsontwerp was ingediend. Minister-president
Colijn nam de portefeuille over – totdat even later zijn hele kabinet viel
over het zelfde onderwerp. Na enige politieke verwikkelingen kwam Colijn
in de zomer terug met een zakenkabinet. Bodenhausen trad daarin aan als
Minister van Financiën. Was dat een teken dat de belastinghervorming
prioriteit had?50 Hoe dan ook, wegens gebrek aan politieke steun ver-
dween dit vijfde en laatste kabinet-Colijn meteen weer. En zo kwam in
augustus 1939 een kabinet tot stand waarin voor het eerst de sociaal-
democratische partij deelnam. De minister-president, De Geer, werd tevens
minister van Financiën. Intussen had het wetsontwerp het nog niet verder
gebracht dan het Voorlopig Verslag.51 Dit was, met 97 pagina’s, een
verhoudingsgewijs zeer substantieel stuk – voornamelijk het resultaat
van ‘prijsschieten’ vanuit alle hoeken van de Kamer. Die indruk wilde de
Kamer dan wel weer vermijden, zo lijkt het. Hoewel het verslag werd
vastgesteld op 15 september – toen het kabinet De Geer reeds in het zadel
zat – merkt de eerste voetnoot op “dat het afdeelingsonderzoek plaats had
vóór de ontslagaanvrage van het vierde kabinet-Colijn”. Hier en daar zijn in
het verslag ook zeker waarderende woorden te vinden, maar tot enig
uitruilen van bezwaren tegen de afzonderlijke onderdelen kwam het niet.

De Geer was een voorzichtig politicus en dus geen bewonderaar van
radicale hervormingen. Reeds in de Miljoenennota 1940 kondigde hij aan

49. Het Voorlopig Verslag bij het wetsvoorstel Nationale Inkomsten- en Winstbelasting
bevat echter een suggestie dat er in het kabinet geen overeenstemming was over het
wetsvoorstel. Kamerstukken II 1938-1939, 403, nr. 4, p. 52.

50. Maar de (weliswaar beknopte) regeringsverklaring kondigt ter zake niets aan.
51. Kamerstukken II 1938-1939, 403, nr. 4.
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het wetsontwerp te zullen intrekken. De verwachte baten zouden worden
behaald door verbetering van de Wet IB 1914 en door invoering van een
winstbelasting. En even later trok hij inderdaad het wetsvoorstel in.52 De
loonbelasting leek dus van het toneel verdwenen. Hofstra bracht de
commissie verslag uit van een gesprek tussen De Geer en Bodenhausen
waarbij hij als secretaris van de commissie aanwezig was geweest. Hij
rapporteerde dat Bodenhausen’s uiteenzetting van de voordelen van een
loonbelasting “merkbaar indruk op den Minister” maakte – implicerend
dat de man tevoren geen idee had gehad van die voordelen. Hij beschreef
in het algemeen de positie van De Geer als het afwijzen van ingrijpende
belastinghervormingen in de “tegenwoordige omstandigheden”. De be-
langrijkste van die omstandigheden zal zijn geweest dat door Hitler’s
recente inval in Polen de Tweede Wereldoorlog was begonnen. De minister
was wel bereid om verder te denken over een beter systeem van in-
komensmeting – maar (voegde Hofstra in zijn verslag toe) de vraag was
of dat nut had los van de bredere context van loon- en winstbelasting.53

Toch is de commissie verder gegaan met haar werk aan dit vraagstuk van
inkomensmeting.

Minister De Geer heeft vervolgens een ontwerp bedrijfswinstbelasting
aan het parlement voorgelegd – binnen een paar maanden, en gebaseerd
op het desbetreffende hoofdstuk van het ontwerp Nationale Inkomsten- en
Winstbelasting. Als opmerkelijk gebaar in de richting van het bedrijfsleven
was de band met het winstbegrip van de Wet IB ten principale losgelaten.
Zo schreef De Geer:54

“ondergeteekende heeft daarom gemeend, bij de omschrijving
van het winstbegrip zich van de inkomstenbelasting te kunnen
losmaken en ook overigens er naar gestreefd, aan de afschrij-
vingspolitiek van de vennootschappen, enz. zoo weinig mogelijk
belemmeringen in den weg te leggen. Daarentegen heeft hij, door
den eisch te stellen, dat de waardering van de baten en de lasten
van de vennootschap overeenkomstig goed koopmansgebruik
dient te geschieden (…) een waarborg geschapen tegen misbruik.
Wat goed koopmansgebruik is en wat niet, zal door de jurispru-
dentie moeten worden uitgemaakt. De ondergeteekende ver-
trouwt, dat op deze wijze aan het bedrijfsleven de noodige
vrijheid bij de winstbepaling wordt toegestaan, zonder dat daar-
door de belangen van den fiscus worden geschaad.”

52. Kamerstukken II 1939-1940, Bijlagen 74 nr. 1.
53. NL-HaNA, Financiën / Dossierarchief, 2.08.41, inv.nr. 2407, informeel verslag van

Bodenhausen aan de commissie, 4 oktober 1939; het gesprek vond plaats op
26 september.

54. Kamerstukken II 1939-1940, 239 nr. 3, p. 8. Het verschil met het ontwerp Nationale
Inkomsten- en Winstbelasting is overigens minder groot dan het lijkt. Dat ontwerp
had wél vastgehouden aan het winstbegrip van de Wet IB 1914, maar had niettemin
voor vennootschappen een grotere vrijheid op het vlak van afschrijvingen geboden.
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Het ontwerp kwam hiermee tegemoet aan veel bezwaren vanuit het
bedrijfsleven, en de parlementaire procedure verliep vlot. Twee dagen
voor de Duitse inval in Nederland stelde de Eerste Kamer haar Voorlopig
Verslag vast.

Onder de Duitse bezetting werd het burgerlijk bestuur uitgeoefend
door de secretarissen-generaal van de departementen. Dit college kon in
hoog tempo regelgeving invoeren die in de late jaren 1930 was voorbereid
maar niet ingevoerd. Daarbij ook, met kleine wijzigingen, de winstbelas-
ting van vennootschappen. Een loonbelasting, en een nieuwe inkomsten-
belasting (op basis van gerealiseerde in plaats van geschatte inkomsten)
volgden snel. Postma was bij één en ander nauw betrokken.55 Ook werd
de winstbelasting al snel vervangen door een vennootschapsbelasting die
de bandmet het winstbegrip van de IB herstelde. Daarmeewerd in feite de
basis gelegd voor het naoorlogse Nederlandse belastingstelsel. De invoe-
ring van de nieuwe belastingen was een groot budgettair succes. Duidelijk
bleek hoe ineffectief de Wet IB 1914 was geweest. Zo steeg het aantal
rijkere belastingbetalers (niet degenen die door de nieuwe loonbelasting
werden geraakt) met maar liefst 35 procent.

Intussen voerde de Nederlandse regering in Londen haar eigen inkom-
stenbelasting in.56 Die is een zeldzaam voorbeeld van een extraterritoriale
belasting. Belastingplichtig waren (art. 1) alle Nederlanders “die zich
bevinden buiten het Koninkrijk en buiten vijandelijk of daarmede gelijk-
gesteld gebied”, over al hun inkomen afkomstig van buiten dit gebied. Net
als onder de Wet IB 1914 werden die inkomsten geraamd in plaats van
gemeten (art. 4). Maar, het lijkt een echo van het plan-Postma, het tarief
(art. 2) was proportioneel, namelijk 5% (na aftrek van elders betaalde
belastingen), of 20% “voor hen die nergens normaal inkomstenbelasting
betalen”. Dit laatste tarief was overigens ook van toepassing op degenen
die door hun gezin in bezet, vijandelijk of daarmee gelijkgesteld gebied
belasting betaalden, ook dan slechts voor hun inkomen uitbetaald buiten
dat bezet (enz.) gebied. Opmerkelijk is verder dat de belasting op aangifte
moest worden voldaan, met mogelijkheid van naheffingsaanslag.

De belasting maakt een wat tandeloze indruk – zie de naam “verplichte
inkomstenbelasting”. Art. 9 was dan ook zonder twijfel de kern van deze
wet: “Ten aanzien van personen in burgerlijken of militairen dienst van den
Staat wordt de over hun inkomsten uit de Schatkist verschuldigde belas-
ting bij de bron ingehouden”.

55. Zie Peter Essers, Belast verleden. Het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocia-
listisch regime, Deventer: Kluwer 2012 p. 146-149.

56. Staatsblad 1941 No. B 78, Besluit van 18 september 1941, houdende de invoering van
een verplichte inkomstenbelasting.
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6. Een terugblik

De gedachte van een simpele vlaktaks op bruto inkomensstromen is
inmiddels terug van weggeweest. Opeenvolgende belastinghervormingen
(bredere basis, lagere tarieven) zijn eigenlijk ook stappen in die richting
geweest. Het is dan ook opmerkelijk om te zien hoe dichtbij een simpele
heffing op inkomensbronnen geweest is, driekwart eeuw geleden.

Achteraf gezien moesten de ‘gouden jaren’ van de inkomstenbelasting
toen nog komen. De scepsis over de werking van de inkomstenbelasting
was groot. De politici van het Interbellum waren wellicht niet minder
‘instrumentalistisch’ dan die van na 1945 – maar ze hadden eenvoudig
geen behoorlijk werkend fiscaal instrumentarium.57 Om dat te bereiken,
moesten er zowel een loonbelasting als een vennootschapsbelasting ko-
men. Het is de verdienste van Postma geweest om die twee te koppelen –

en al was zijn plan ten slotte “te ingrijpend voor de toen bestaande
verhoudingen”,58 beide belastingen zijn er kort nadien inderdaad geko-
men. Tegelijk is het tekenend voor de politieke patstelling rond fiscaliteit
(en trouwens evengoed rond verschillende andere onderwerpen) dat een
ambtenaar zó veel ruimte kreeg. Daarmee kreeg het voorstel Nationale
Inkomsten- en Winstbelasting een uitgesproken departementaal stempel
van praktische efficiency. Immers, het idee om het grootste deel van de
belastinginkomsten te innen door een samenhangend geheel van eenvou-
dige heffingen, en om de inkomstenbelasting slechts te gebruiken als een
extra instrument voor de hoogste inkomens, weerspiegelt een goed ont-
wikkelde visie op efficiënte belastingadministratie.

57. Waar ze dat wél hadden, zoals op het vlak van de invoerrechten, doet de mate van
detaillering in de regelgeving (en in de frequente wetswijzigingen) beslist modern
aan.

58. In Postma’s eigen woorden, aangehaald door Essers, p. 147.
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S.J.H. WIJNEN MSC LL.M1

Verdragsrechtelijke
beperkingen voor thin-
capregelingen

1. Inleiding

Bedrijfsfinanciering vindt plaats met eigen vermogen en vreemd vermogen.
De beslissing voor financiering met eigen of vreemd vermogen wordt
ingegeven door economische overwegingen. Zo’n economische overweging
heeft echter ook fiscale gevolgen. In veel jurisdicties is de vergoeding voor
eigen vermogen – dividenduitkeringen aan de aandeelhouders – niet aftrek-
baar voor de belasting, terwijl de vergoeding voor vreemd vermogen –

interestbetalingen aan de schuldeisers – fiscaal aftrekbaar is als kosten
voor de onderneming.

Internationale bedrijfsstructuren optimaliseren hun interne groepsfi-
nanciering, mede met behulp van belastingoptimalisatie. Door de verschil-
lende fiscale behandeling van de twee financieringsvormen kunnen
internationale concerns hun schulden en bijbehorende renteaftrek opti-
maal exploiteren. Aftrekbare interestbetalingen verlagen de belasting-
grondslag in hoogbelaste jurisdicties en de ontvangen interestbetalingen
worden bij voorkeur in de heffingsgrondslag van laagbelaste jurisdicties
betrokken. Belastingvoordelen die op deze manier worden gecreëerd
kunnen op reguliere bedrijfseconomische overwegingen zijn gebaseerd of
volledig fiscaal ingegeven zijn.

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de interactie van nationale thin-
capregelingen met verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.2

Onderkapitalisatieregelingen bestaan om de verkrijging van fiscale voor-
delen door middel van overfinanciering met vreemd vermogen te beperken.
Een onderneming is thinly capitalized als deze substantieel met vreemd
vermogen is gefinancierd in plaats van met eigen vermogen. Thin-caprege-
lingen bestaan in verschillende vormen, waaronder vaste debt-equity ratios,
safe haven regelingen in combinatie met een tegenbewijsregeling om aan te

1. Verbonden aan CentER en het Fiscaal Instituut Tilburg (Tilburg University) als docent
en onderzoeker en werkzaam als belastingadviseur bij BDO Accountants & Adviseurs;
s.j.h.wijnen@tilburguniversity.edu.

2. Deze bijdrage is deels gebaseerd op een eerdere publicatie over hetzelfde onderwerp,
S.J.H. Wijnen, ‘Thin capitalization rules and tax treaty law’, in: C. Massoner, A. Storck
en B. Stürzlinger, International group financing and taxes, Wien: Linde Verlag 2012,
p. 83-117.
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tonen dat een andere debt-equity ratio in een specifieke omstandigheid
gepast is, earnings stripping rules en toepassing van het arm’s-lengthbeginsel
om de toegestane verhouding van debt-equity financiering te bepalen.
Hoewel thin-capregelingen in het algemeen de aftrekbaarheid van interest
beperken, kunnen verschillende gevolgen van thin-capregelingen worden
onderscheiden. Deze komen later aan bod. Voor financieringssituaties met
buitenlandse schuldeisers is voor de werking van thin-capregelingen het
internationaal belastingrecht relevant.3 De wisselwerking tussen dit soort
nationale regelingen en de toepassing van belastingverdragen leidt tot de
vraag of en in hoeverre thin-capregelingen verenigbaar zijn met het inter-
nationaal belastingrecht. Meer in het bijzonder leidt dit tot de vraag of en in
hoeverre deze regels verenigbaar zijn met het arm’s-lengthbeginsel en de
allocatie van het heffingsrecht over interestbetalingen.

Naast de fiscale invloed die uitgaat van onderkapitalisatieregelingen,
speelt de interactie van thin-capregelingen met belastingverdragen een
belangrijke rol in het speelveld van internationale groepsfinanciering.
Daarmee heeft de complexe samenhang van onderkapitalisatieregelingen
en belastingverdragen zowel een fiscale als een economische component.

In dit onderzoek probeer ik dan ook te bepalen of nationale thin-
capregelingen in overeenstemming zijn met het internationaal belasting-
recht. Deze analyse vindt plaats in het licht van de ratio van belasting-
verdragen. Het voornaamste doel van een belastingverdrag is het
stimuleren van grensoverschrijdende transacties door middel van de
eliminatie van internationaal juridische dubbele belasting.4 Daarnaast
kan een belastingverdrag andere doelen dienen, zoals het voorkomen
van belastingvermijding en -ontduiking, het voorkomen van dubbele
niet-belasting en de voorkoming van discriminatie. Het OESO Modelver-
drag bewerkstelligt enerzijds de voorkoming van dubbele belasting door
de verdeling van heffingsrechten tussen de woonstaat of de bronstaat en
schrijft anderzijds voorkoming van dubbele belasting voor door middel van
de verrekeningsmethode of vrijstellingsmethode.5 Het OESO Modelver-
drag vormt het juridisch kader voor dit onderzoek.

Binnen het brede spectrum van mogelijke beperkingen voor thin-
capregelingen door de toepassing van het internationaal belastingrecht is
de opzet van deze bijdrage als volgt. Allereerst worden de verdragsbe-
palingen besproken die van invloed zijn op onderkapitalisatieregelingen.
Het positiefrechtelijke kader met betrekking tot thin-capregelingen be-
strijkt het arm’s-lengthbeginsel in art. 9 OESO Modelverdrag en de term
bovenmatige interest in art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag. Het historische
karakter en de achtergrond van de bepalingen worden belicht om zo de

3. OECD Thin Capitalisation Report van 1986, par. 26-69.
4. Introductie OESO Modelverdrag 2010, par. 1-3 en par. 7 van het Commentaar op art. 1

OESO Modelverdrag.
5. Tenzij anders aangegeven, betreffen alle verwijzingen het OESO Modelverdrag van

2010 (Organisation for Economic Co-operation and Development, Model Tax Convention
on Income and Capital, condensed version, Paris: OECD Publications 2010).

464

Wijnen



systematiek achter de verdragsartikelen te verduidelijken. Daarnaast wordt
de betekenis van art. 9 als lex generalis en van art. 11, lid 6 als lex specialis
toegelicht. De betekenis van de verdragsdefinities van dividend en interest
valt eveneens binnen het relevante kader voor de analyse van thin-
capregelingen in relatie tot het internationaal belastingrecht. Een korte
beschouwing van het gebruik van de verdragsdefinities maakt vervolgens
een reflectie op de verschillende juridische gevolgen van art. 9 en art. 11, lid
6 OESO Modelverdrag mogelijk. Vervolgens kan de samenhang tussen de
verdragsbepalingen, die gaan over het arm’s-lengthbeginsel, bovenmatige
interest en definities van interest en dividend, worden beoordeeld. Tot slot
kan de vraag worden beantwoord of en in hoeverre fiscale verdragsbe-
palingen beperkingen kunnen opwerpen voor nationale thin-capregelin-
gen.

Het zij opgemerkt dat sommige staten in de toepassing van thin-
capregelingen onderscheid maken tussen binnenlandse en buitenlandse
schuldeisers. Het is mogelijk om alleen buitenlandse schuldeisers aan thin-
capreglingen te onderwerpen, of om onderkapitalisatieregelingen op ver-
schillende wijzen toe te passen op binnenlandse en buitenlandse schuld-
eisers. De vraag of zulks mogelijkerwijs een discriminatie kan opleveren
die naar haar aard niet verenigbaar is met het internationaal belasting-
recht, blijft hier buiten beschouwing.6

2. Arm’s-lengthbeginsel, bovenmatige interest en
verdragsdefinities

2.1. Artikel 9 OESO Modelverdrag – lex generalis

Als algemene transfer-pricingregel geldt dat interest aftrekbaar is binnen de
reikwijdte van het arm’s-lengthbeginsel. Interest die niet at arm’s length is
kan op nationaal niveau op verschillende manierenworden behandeld. Ten
eerste kan het interestpercentage worden aangepast aan een arm’s-length-
niveau en aftrek voor het bovenmatige deel worden geweigerd. De in-
terestbetaling blijft gekwalificeerd als interest. Ten tweede kan het
interestpercentage worden aangepast aan een arm’s-lengthniveau en het
bovenmatige deel van de interestbetaling worden gekwalificeerd als een
dividenduitkering. Tot slot kan de lening (deels) worden gekwalificeerd als
een kapitaalbijdrage. De interest wordt dan geherkwalificeerd als dividend
naar rato van het deel van de lening dat als kapitaalbijdrage is geherkwa-
lificeerd.

Een analyse van de vraag of de verschillende nationale interestaftrek-
beperkende regelingen in overeenstemming zijn met belastingverdragen
begint bij art. 9 OESO Modelverdrag. Dit artikel fungeert als basis voor de
toepassing van transfer-pricingregels binnen belastingverdragen en schrijft

6. Denk aan de non-discriminatiebepalingen en met name art. 24, lid 4 en lid 5 OESO
Modelverdrag.
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het gebruik van het arm’s-lengthbeginsel voor ten einde transacties tussen
verbonden ondernemingen te behandelen alsof deze hebben plaatsgevon-
den tussen onafhankelijke partijen. Art. 9, lid 1 OESO Modelverdrag bepaalt
dat een betaling voor een transactie, die wegens afspraken tussen verbon-
den ondernemingen afwijkt van een betaling die tussen onafhankelijke
partijen voor die transactie overeengekomen zou zijn, alsnog tot de winst
van een onderneming mag worden gerekend. Zo’n winstverhogende aan-
passing kan economische dubbele belasting veroorzaken. Daartoe bepaalt
art. 9, lid 2 OESO Modelverdrag dat de staat van de andere onderneming
een corresponderende correctie zal aanbrengen om dubbele belasting op te
heffen. In plaats van een heffingsallocatie om juridische dubbele belasting
te voorkomen, betreft art. 9 OESO Modelverdrag dus de correctie van
economische dubbele belasting. Andere verdragsbepalingen die zijn ge-
relateerd aan transfer pricing en aan de toepassing van het arm’s-length-
beginsel zijn gebaseerd op art. 9 OESO Modelverdrag. Daarom kan het
artikel als een lex generalis worden beschouwd.

Het OESO Commentaar specificeert de invloed van art. 9 OESO Model-
verdrag op thin-capregelingen. De toepassing van nationale onderkapitali-
satieregelingen wordt niet voorkomen door het artikel voor zover:7

“their effect is to assimilate the profits of the borrower to an
amount corresponding to the profits which would have accrued
in an arm’s length situation.”

Verder wordt in het Commentaar gesteld dat art. 9 relevant is voor zowel
het bepalen van het arm’s-lengthinterestpercentage als voor de kwalificatie
van de lening als zodanig.8 Indirect volgt uit dit OESO-standpunt dat alle
drie de soorten nationale thin-capregelingen geacht worden in overeen-
stemming te zijn met belastingverdragen, zij het binnen de grenzen van
het arm’s-lengthbeginsel. Uit de uitleg zal blijken dat de OESO deze visie
heeft aangenomen in het kader van de historische achtergrond en ontwik-
keling van het Modelverdrag. Tijdens het ontwerpen van het OESO Mo-
delverdrag 1963 zijn thin-capregelingen namelijk niet overwogen.9 Het
huidige art. 9, lid 1 OESO Modelverdrag was opgenomen als zodanig, maar
de relevantie van deze bepaling voor thin-capregelingen werd niet in het
OESO Commentaar genoemd.10 Met betrekking tot transfer pricing gaf de

7. Par. 3 van het Commentaar op art. 9 OESO Modelverdrag.
8. Zie ook OECD Transfer pricing Guidelines 2010, par. 1.65 en 1.66, die aangeven dat

indien het economische karakter van een transactie verschilt van de (juridische) vorm
ervan, de juridische vorm door de belastingautoriteiten buiten beschouwing mag
worden gelaten.

9. Avery Jones et al., ‘The Definitions of Dividend and Interest in the OECD Model:
Something Lost in Translation?’, World Tax Journal 2009, p. 21.

10. OECD 1963 Draft convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on
income and capital, Article 9 and Commentary to Article 9 on the taxation of
associated enterprises.
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OESO in 1979 aan dat het doel van art. 9, lid 1 OESO Modelverdrag was om
de prijs van de daadwerkelijke transactie aan te passen tot een arm’s-
lengthprijs.11 Dit lijkt overeen te stemmen met de intentie van de ont-
werpers van het Modelverdrag, welke was:12

“to re-write the accounts of the enterprises if as a result of the
special relations between the enterprises the accounts do not
show the true taxable profits arising in that country.”

Zowel het in 1979 gestelde doel van art. 9 OESO Modelverdrag als de
intentie van de ontwerpers van het Modelverdrag impliceert dat de
daadwerkelijke transactie in aanmerking wordt genomen alvorens aan
transfer pricing wordt toegekomen. De reikwijdte van art. 9, lid 1 OESO
Modelverdrag zag initieel dus niet op aanpassingen van de daadwerkelijke
transactie zelf, of transactionele aanpassingen, maar slechts op aanpassin-
gen van de prijs van de daadwerkelijke transactie. Ondanks dat de bepaling
niet op transactionele aanpassingen zag, gaf de OESO aan dat nationale
substance-over-formregelingen die inkomen herwalificeren niet door de
bepaling werden beperkt.13 Het lijkt alsof de OESO daarmee met een
omweg nationale regelingen die transactionele aanpassingen bewerkstel-
ligen toch in overeenstemming met het verdragsrechtelijke kader wilde
laten zijn.

Het huidige standpunt van de OESO over thin-capregelingen en het
fiscaal verdragsrecht, lijkt tot stand te zijn gekomen naar aanleiding van
het OECD Thin Capitalisation Report van 1986. Daarin is expliciet het
standpunt opgenomen dat transactionele aanpassingen onder het toepas-
singsbereik van art. 9, lid 1 OESO Modelverdrag vallen.14 De redenering
voor dit standpunt van de OESO is als volgt. Een winstaanpassing op basis
van het arm’s-lengthbeginsel is volledig in lijn met art. 9, lid 1 OESO
Modelverdrag. Sommige nationale thin-capregelingen brengen een winst-
aanpassing aan, bijvoorbeeld door een herkwalificatie van een interestbe-
taling als een dividenduitkering. Dergelijke nationale thin-capregelingen
bewerkstelligen effectief niets anders dan dat betalingen tot de winst van
een onderneming worden gerekend, die er ook in een arm’s-lengthsituatie
in zouden zijn opgenomen. Het
arm’s-lengthbeginsel in het OESO Modelverdrag staat de werking van zulke
regels derhalve niet in de weg.

Op basis van deze redenering kunnen transactionele aanpassingen wel
binnen de reikwijdte van art. 9, lid 1 OESO Modelverdrag vallen, een en

11. OECD Report on Transfer pricing and Multinational Enterprises van 1979, par. 23.
12. OECD 1963 Draft convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on

income and capital, Commentary to Article 9 on the taxation of associated enterprises.
13. OECD Report on Transfer pricing and Multinational Enterprises van 1979, par. 15.
14. OECD Thin Capitalisation Report van 1986, par. 48-49 en J. Wittendorff, Transfer pricing

and the Arm’s length Principle in International Tax Law, Alphen aan den Rijn: Kluwer
Law International 2010, p. 155.
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ander voor zover de nationale regels leiden tot een winstbepaling binnen
de grenzen van het arm’s-lengthbeginsel.15 In 1992 werd dit standpunt
opgenomen in het Commentaar en momenteel is volgens de OESO een
herkwalificatie van interest als dividend, en ook het niet toestaan van een
bijbehorende interestaftrek voor de schuldenaar, in overeenstemming met
art. 9 OESO Modelverdrag.16 Het gewijzigde standpunt kan worden toege-
schreven aan fiscale beleidsoverwegingen van staten om uitholling van de
belastinggrondslag te voorkomen, die leiden tot de introductie van steeds
meer interestaftrekbeperkende maatregelen.17 Het standpunt dat art. 9,
lid 1 OESO Modelverdrag ook op winstaanpassingen ziet, ondervindt
echter hevige kritiek in de literatuur en is in verschillende rechtszaken
verworpen.18 Het standpunt lijkt te zijn ontstaan met het oog op nationale
fiscale beleidsoverwegingen in plaats van met het oog op internationaal
geaccepteerde verdragsinterpretatie.

Indien toch wordt aangesloten bij het OESO-standpunt over transacti-
onele aanpassingen komt een ander probleem aan het licht. Voor de
kwalificatie van een betaling als dividend of interest moet duidelijk zijn
of de verdragsdefinities van dividend in art. 10, lid 3 en interest in art. 11,
lid 3 OESO Modelverdrag bepalend zijn, of dat nationale regels bepalend
zijn zoals mogelijk is op basis van art. 3, lid 2 OESO Modelverdrag.19 Dit
probleem wordt toegelicht in paragraaf 2.3.

Er bestaan twee benaderingen met betrekking tot de reikwijdte van het
arm’s-lengthbeginsel en de invloed daarvan op thin-capregelingen.20 De
restrictieve benadering houdt een verbod op winstaanpassingen in voor
zover deze een arm’s-lengthhoeveelheid overschrijden.21 De illustratieve

15. Merk op dat de OESO in het 1986 OECD Thin Capitalisation Report claimt dat zijn visies
uit het 1979 Report on Transfer pricing and Multinational Enterprises – inhoudende dat
benodigde regels voor thin-capregelingen aan de staten worden overgelaten – nog
steeds van toepassing zijn. Daaropvolgend claimt de OESO dat op een aantal punten
betreffende de interactie van belastingverdragen met nationale thin-capregelingen
interpretatieve conclusies zijn bereikt.

16. Voor argumenten voor en tegen deze uitspraak, de juistheid ervan en of een statische
of dynamische benadering toegepast kan worden voor belastingverdragen, zie A.
Fross, ‘Debt-equity ratios, earnings stripping rules and the arm’s length principle’, in:
C. Massoner, A. Storck en B. Stürzlinger, International Groep Financing and Taxes, Wien:
Linde Verlag 2012, p. 33-53.

17. Een continue toename van beperkingen op interestaftrek leidt tot een grotere reik-
wijdte van niet aftrekbare interest. P. Hinny, ‘General Report’, in: New tendencies in tax
treatment of cross-border interest of corporations, IFA, Cahiers de droit fiscal interna-
tional 2008, Volume 93b, p. 22.

18. J. Wittendorff, Transfer pricing and the Arm’s length Principle in International Tax Law,
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 162-166 en voetnoten op
p. 163 en 164. Voor een uitgebreide toelichting ten gunste van een beperkte lezing van
de reikwijdte van art. 9, lid 1 OESO Modelverdrag, zie De Broe, die zelf geen
voorstander is van deze beperkte lezing. L. de Broe, International Tax Planning and
Prevention of Abuse, Amsterdam: IBFD 2008, p. 504-506.

19. OECD Thin Capitalisation Report van 1986, par. 31.
20. OECD Thin Capitalisation Report van 1986, par. 29.
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benadering daarentegen impliceert dat een staat ook winstaanpassingen
kan aanbrengen die een arm’s-lengthhoeveelheid overschrijden, mits die
gebaseerd zijn op de nationale wet.22 De illustratieve benadering houdt in
dat art. 9, lid 1 OESO Modelverdrag slechts een verdragskader voor winst-
aanpassingen verheldert, maar toepassing van de nationale wet niet
beperkt. De OESO prefereert de restrictieve benadering voor de toepassing
van belastingverdragen. Het Commentaar geeft namelijk aan dat nationale
thin-capregelingen de belastbare ondernemingswinst niet zouden moeten
verhogen tot meer dan een arm’s-lengthwinst.23 Een ander argument voor
de restrictieve benadering is het doel van art. 9 OESO Modelverdrag om
economische dubbele belasting te voorkomen. Dit doel wordt namelijk niet
bereikt als thin-capregelingen onbeperkt kunnen worden toegepast, onge-
acht het verdragsrechtelijke arm’s-lengthbeginsel.24 Een dergelijke toepas-
sing, zoals de illustratieve benadering voorstaat, vergroot het risico op
economische dubbele belasting. Een voorbeeld waarbij de nationale juri-
dische basis voor thin-capregelingen moeilijkheden kan veroorzaken is
wanneer de staat van de schuldenaar een winstaanpassing aanbrengt die
het arm’s-lengthbeginsel overschrijdt. Volgens de illustratieve benadering
is dit toegestaan binnen het verdragskader. De staat van de schuldeiser zal
echter geen corresponderende aanpassing aanbrengen voor een dergelijke
winstaanpassing. Dan resteert economische dubbele belasting. Nationale
wetgeving kan ook moeilijkheden veroorzaken wanneer de staat van de
schuldenaar een winstaanpassing aanbrengt die wel in lijn is met het
belastingverdrag, maar de staat van de schuldeiser geen nationale bepaling
kent die een corresponderende aanpassing mogelijk maakt. Dat soort
situaties leidt tot economische dubbele belasting. Deze bijdrage gaat niet
in op manieren om zulke verdragstoepassing te voorkomen, maar gaat
verderop wel in op het OESO-standpunt omtrent de mate waarin de
staat van de schuldeiser gehouden is een winstaanpassing van de staat
van de schuldenaar te accepteren. Deze bijdrage gaat voorts uit van de
restrictieve benadering, waarbij winstaanpassingen alleen binnen het
arm’s-lengthbeginsel zijn toegestaan.

2.2. Artikel 11, lid 6 OESO Modelverdrag – lex specialis

Art. 11 OESO Modelverdrag alloceert het heffingsrecht over interestin-
komen. Lid 3 van dit artikel definieert de term ‘interest’ en lid 6 staat

21. De restrictieve benadering wordt in het OECD Thin Capitalisation Report van 1986 in
het Engels aangeduid als restrictive or limitative interpretation.

22. De illustratieve benadering wordt in het OECD Thin Capitalisation Report van 1986 in
het Engels aangeduid als illustrative or exemplary interpretation.

23. Par. 3 onder c van het Commentaar op art. 9 OESO Modelverdrag.
24. Voor een uitgebreidere discussie over dit onderwerp, see A. Fross, ‘Debt-equity ratios,

earnings stripping rules and the arm’s length principle’, in: C. Massoner, A. Storck en
B. Stürzlinger, International Groep Financing and Taxes, Wien: Linde Verlag 2012,
p. 33-53.

469

Verdragsrechtelijke beperkingen voor thin-capregelingen



een aanpassing van het interestpercentage toe voor bovenmatige interest.
Art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag stelt art. 11 in zijn geheel buiten werking
voor de bovenmatige interest. Dat is de hoeveelheid interest die over-
schrijdt wat tussen partijen zonder een bijzondere relatie overeengekomen
zou zijn, ten aanzien van de specifieke vordering waarvoor de interest is
betaald. Art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag is alleen van toepassing als de
bovenmatige interest wordt betaald wegens een bijzondere relatie tussen
de schuldenaar en de schuldeiser of tussen hen beide en een ander
persoon.25 De reikwijdte van deze bepaling ziet dus niet op betalingen
gebaseerd op een te laag interestpercentage.26 Een te laag interestpercen-
tage kan alleen worden aangepast als aan de voorwaarden van art. 9 OESO
Modelverdrag wordt voldaan.27 Art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag ziet
alleen op de aanpassing van interestpercentages en niet op de herkwali-
ficatie van een lening als zodanig.28 Dit lid is een lex specialis ten opzicht
van art. 9.29 Art. 9 OESO Modelverdrag gaat over het arm’s-lengthbeginsel
en art. 11, lid 6 gaat specifiek over interest die bovenmatig is op basis van
het arm’s-lengthbeginsel. Als art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag de toepassing
van art. 11 voor een deel van de interestbetaling uitsluit, blijven nationale
wetten van de verdragsluitende staten van toepassing, met inachtneming
van de andere bepalingen uit het verdrag.

Art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag is een speciale bepaling die de
toepassing van art. 11 beperkt, wat duidelijk wordt in het licht van het
doel van de bepaling. Art. 11 OESO Modelverdrag beperkt het heffingsrecht
van de bronstaat op interestinkomen. Lid 6 beperkt vervolgens de ge-
bruikelijke toepassing van de allocatieregels voor interestinkomen met als
doel om misbruik van het verdragsrechtelijke kwalificatiesysteem van
betalingen te voorkomen.30 Deze beoogde werking van art. 11, lid 6
OESO Modelverdrag wordt reeds gevonden in de omschrijving van de
bepaling in 1963 als een “safeguard clause to deal with excessive payments
of interest”.31 Het doel van art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag is gekoppeld
aan de uitputtende verdragsdefinitie van interest in art. 11, lid 3 OESO
Modelverdrag. Binnen die definitie en zonder art. 11, lid 6 OESO Model-

25. Par. 33 van het Commentaar op art. 11 OESO Modelverdrag.
26. OECD Thin Capitalisation Report van 1986, par. 61.
27. K. Vogel, Klaus Vogel on Double taxation conventions, London: Kluwer Law Internati-

onal 1996, p. 519, 758 en 761.
28. Het Commentaar bevestigt deze interpretatie sinds het OECD Thin Capitalisation

Report van 1986 (zie in het bijzonder paragraaf 61 van het rapport). Par. 35 van het
Commentaar op art. 11 OESO Modelverdrag licht toe hoe staten kunnen bewerkstel-
lingen dat art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag wel ten aanzien van leningen een
herkwalificerend effect heeft.

29. K. Vogel, Klaus Vogel on Double taxation conventions, London: Kluwer Law Internati-
onal 1996, p. 518-519 en 758.

30. J. Wittendorff, Transfer pricing and the Arm’s length Principle in International Tax Law,
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 189.

31. Introductory Report to the OECD Draft double taxation convention on income and capital
1963, General remarks and brief analysis of the Convention, par. 19.
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verdrag zou het voor staten niet mogelijk zijn om een bovenmatige
interestbetaling als interestbetaling te weigeren, zelfs als deze een arm’s-
lengthbepaling van interest te boven zou gaan. Het ontbreken van art. 11,
lid 6 OESO Modelverdrag in een belastingverdrag zou impliceren dat staten
een bovenmatige interestbetaling moeten blijven behandelen als een
interestbetaling, omdat die interestbetaling binnen de definitie van
art. 11, lid 3 OESO Modelverdrag zou vallen.32

Het is opmerkelijk dat verschillende belastingverdragen gesloten zijn
zonder art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag of een aangepaste versie ervan.33

Er zijn twee verklaringen voor het niet opnemen van een bepaling als
art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag in een belastingverdrag.

De eerste verklaring heeft te maken met de wisselwerking van art. 9 en
art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag. Art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag ziet als
lex specialis alleen op bovenmatige interestbetalingen, terwijl art. 9 als lex
generalis op alle transfer-pricingaanpassingen op basis van het arm’s-
lengthbeginsel ziet, maar alleen tussen verbonden partijen. De meer
recentelijke trend van staten om art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag op te
nemen in belastingverdragen is mogelijk veroorzaakt door ontwikkelingen
op het gebied van complexe financiële instrumenten, die ook gebruikt
kunnen worden tussen niet verbonden partijen. Omdat art. 11, lid 6 OESO
Modelverdrag ook van toepassing is op bepaalde niet verbonden onder-
nemingen, draagt de bepaling bij aan de voorkoming van misbruik van
belastingverdragen. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 3.1.

Een tweede verklaring heeft te maken met de verdragsdefinities van
dividend en interest. In essentie is het de vraag of de dividenddefinitie, die
deels verwijst naar de nationale wet van de staat van de schuldenaar,
voorrang heeft op de uitputtende verdragsdefinitie van interest. De verwij-
zing naar de nationale wet duidt specifieke omstandigheden aan wanneer
geherkwalificeerde interestbetalingen onder de verdragsdefinitie van divi-
dend vallen. Indien de dividenddefinitie voorrang heeft op de interestde-
finitie, betekent dit dat onder specifieke omstandigheden een nationale
herkwalificatie van interest als dividend volstaat om voor verdragsdoel-
einden een herkwalificatie van een bovenmatige interestbetaling te be-
werkstelligen. Omdat Art. 9 reeds transfer-pricingaanpassingen binnen het
verdragskader mogelijk maakt, is art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag niet
nodig om een aanpassing van het interestpercentage te bewerkstelligen. In
deze visie is art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag dus overbodig.

Art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag heeft voor een verdrag echter alsnog
toegevoegde waarde door het verschil in reikwijdte tussen art. 9 en art. 11,
lid 6 OESO Modelverdrag: beide bepalingen vereisen een andere soort

32. Voor een gedetailleerde discussie over de definitie van interest, zie G. Valencia, ‘Tax
treatment of intra-group interest in the context of Art. 11 OECD MC’, in: C. Massoner,
A. Storck en B. Stürzlinger, International Groep Financing and Taxes, Wien: Linde Verlag
2012, p. 409-439.

33. K. Vogel, Klaus Vogel on Double taxation conventions, London: Kluwer Law Internati-
onal 1996, p. 761-764.
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verbondenheid tussen de belastingsubjecten om ingeroepen te kunnen
worden. Ik kom hier op terug in parafgraaf 3.1. Eerst volgt een toelichting
op de verdragsdefinities van dividend en interest en op de rechtsgevolgen
van art. 9 en art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag.

2.3. Definities van dividend en interest

Hiervoor werd al kort genoemd dat er geen overeenstemming bestaat over
de interpretatie van de termen dividend, zoals gedefinieerd in art. 10, lid 3
OESO Modelverdrag, en interest, zoals gedefinieerd in art. 11, lid 3 OESO
Modelverdrag, in samenhang met andere verdragsbepalingen. Er bestaat
discussie over de vraag of deze definities kunnen worden toegepast buiten
de specifieke artikelen waarin ze voorkomen. Staten hanteren daarin twee
benaderingswijzen. Daarnaast wijken de nationale definities van dividend
en interest in het algemeen af van de verdragsdefinities. De vraag is dan
welke definities doorslaggevend zijn. Als hoofdregel voor het gebruik van
definities geldt in het licht van de algemene regels van verdragsinterpre-
tatie dat:34

“a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the
ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their
context and in the light of its object and purpose.”

Een contextuele interpretatie van een verdragsterm staat het gebruik van
die term voor de interpretatie van andere verdragsartikelen toe. De eerste
benaderingswijze houdt dan in dat de verdragsdefinities van dividend en
interest kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van andere ver-
dragsartikelen, zoals art. 9 OESO Modelverdrag. Verdragsdefinities vormen
voor andere verdragsartikelen namelijk de dichtst mogelijke context.35 Als
verdragsdefinities bepalend zijn voor de kwalificatie van een betaling voor
verdragsdoeleinden, is een nationale herkwalicatie onder het verdrag strikt
genomen irrelevant. Een betaling die interest is conform de verdrags-
definitie van art. 11, lid 3 OESO Modelverdrag, blijft interest voor toepassing
van art. 9 OESO Modelverdrag, ongeacht een herkwalificatie van die beta-
ling onder nationale thin-capregelingen.36

De tweede benaderingswijze houdt in dat verdragsdefinities niet kun-
nen worden gebruikt buiten de artikelen waarin ze voorkomen. De alge-
mene regels van verdragsinterpretatie schrijven naast de contextuele
interpretatie van verdragstermen voor dat aan het doel en de strekking
van het verdrag moet worden gedacht. Binnen het doel en de strekking van

34. Art. 31 Vienna Convention on the Law of Treaties.
35. Zie ook Lang, die beargumenteert dat voor verdragsdoeleinden alleen de verdrags-

definitie relevant is. M. Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions,
Wien: Linde Verlag 2010, p. 97-98.

36. OECD Thin Capitalisation Report van 1986, par. 51.
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het verdrag heeft ieder artikel een eigen doel en strekking. Het doel van
art. 9 OESO Modelverdrag is eerst om te bepalen of een betaling onderdeel
uitmaakt van de arm’s-lengthondernemingswinst en vervolgens om eco-
nomische dubbele belasting te voorkomen. In verdragscontext zijn transfer-
pricingaanpassingen als gevolg van thin-capregelingen toegestaan binnen
de grenzen van het arm’s-lengthbeginsel.37 Art. 9 OESO Modelverdrag
bevat geen definitie van de term interest. Het doel van art. 10 OESO
Modelverdrag en art. 11 OESO Modelverdrag daarentegen is om heffings-
rechten te alloceren door middel van de kwalificatie van dividend- en
interestbetalingen. Deze artikelen bevatten daartoe ook een definitie van
dividend en interest. De exacte bewoording van die definities in het OESO
Modelverdrag beperkt echter het gebruik van de definities tot de artikelen
zelf.38 Dit leidt tot de vraag van welke definities van dividend en interest
moet worden uitgegaan voor de toepassing van art. 9 OESO Modelverdrag.

Art. 3, lid 2 OESO Modelverdrag bepaalt dat als een term niet is
gedefinieerd in het verdrag, staten de gelegenheid hebben om deze term
de betekenis te geven die deze in de nationale wet heeft, tenzij de context
anders vereist. Op basis van een dergelijke verdragsinterpretatie kunnen
staten de nationale definities van dividend en interest toepassen om
betalingen te kwalificeren en daarmee ook op basis van thin-capregelingen
een herkwalificatie van interest als dividend toepassen.39 Volgens de
tweede benadering zijn de verdragsdefinities van dividend en interest
dus overbodig om te bepalen of een betaling tot de arm’s-lengthonderne-
mingswinst behoort.40 De tweede benaderingswijze wordt verdedigd
onder verwijzing naar doel en strekking van art. 9 OESO Modelverdrag in
samenhang met het specifieke doel en de strekking van art. 10 en 11 OESO
Modelverdrag. Tevens wordt steun voor deze benaderingswijze gevonden
in de specifieke bewoording van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag en 11,
lid 3 OESO Modelverdrag, die het gebruik van de verdragsdefinities van die
bepalingen beperken tot het betreffende artikel.

Beide hiervoor besproken benaderingswijzen gaan of helemaal wel of
helemaal niet uit van de verdragsdefinities voor de toepassing van art. 9
OESO Modelverdrag. Daarop bestaat een belangrijke uitzondering, die
deels uitgaat van de verdragsdefinitie van dividend en deels van de
dividenddefinitie in de nationale wet. De uitzondering wordt afgeleid uit

37. L. de Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, Amsterdam: IBFD 2008,
p. 510-511.

38. In zowel art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag als art. 11, lid 3 OESO Modelverdrag staat
‘the term […] as used in this Article’.

39. OECD Thin Capitalisation Report van 1986, par. 52.
40. In het OECD Thin Capitalisation Report van 1986, par. 54, kan ter ondersteuning van de

tweede benadering bovendien worden gevonden dat het OESO Modelverdrag niet per
se de aftrekbaarheid van een interestbetaling vereist. Als een bepaalde hoeveelheid
interest door middel van nationale thin-capregelingen niet in aftrek wordt toegelaten,
zij het binnen de grenzen van het arm’s-lengthbeginsel, conflicteert dit dan ook niet
met verdragstoepassing.
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de zinsnede in art. 3, lid 2 OESO Modelverdrag:”unless the context requires
otherwise.” Op basis van een contextuele interpretatie van het verdrag kan
worden verdedigd dat de dividenddefinitie van art. 10, lid 3 OESO Model-
verdrag kan worden gebruikt voor de toepassing van art. 9 OESO Model-
verdrag. Bovendien incorporeert het laatste deel van de definitie van art.
10, lid 3 OESO Modelverdrag de nationale wet van de staat van de
schuldenaar in de dividenddefinitie.41 Een contextuele interpretatie van
het verdrag leidt er aldus toe dat de nationale wet van de staat van de
schuldenaar voor de toepassing van art. 9 OESO Modelverdrag kan worden
gebruikt voor zover de nationale defintie van dividend – zelfs als deze een
geherkwalificeerde interestbetaling omvat – binnen de beschrijving “other
corporate rights” van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag valt. Hierna wordt
toegelicht dat de herkwalificatie van een betaling door middel van natio-
nale thin-capregelingen daarom onder specifieke omstandigheden toch in
overeenstemming is met het algemene verdragsrechtelijke kader.

Het laatste deel van de definitie van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag
betreft de term ‘other corporate rights’ en kan worden vertaald als andere
vennootschappelijke rechten. De uitleg voor deze term is als volgt.42 Het
eerste deel van de dividenddefinitie in art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag ziet
op aandeelhoudersrechten, hoofdzakelijk bestaand uit inkomen uit aan-
delen, winstaandelen of andere rechten in de winst van een vennootschap.
Het laatste deel van de definitie ziet op inkomen dat overeenkomt met de
vennootschappelijke winstrechten uit het autonome eerste deel van de
definitie.43 De gelijkenis van andere vennootschappelijke rechten met
vennootschappelijke winstrechten wordt volgens de tekst van art. 10, lid
3 OESO Modelverdrag gekenmerkt door ondernemersrisico en door dat het
inkomen door de staat van de uitkerende onderneming wordt onderwor-
pen aan belasting alsof het om inkomen uit aandelen gaat. Anders gezegd,
een ander vennootschappelijk recht is een zelfde soort recht als een
aandeelhoudersrecht. Inkomen uit andere vennootschappelijke rechten
wordt alleen ontvangen als er een causaal verband is tussen het (aandeel-
houders)recht en het inkomen dat daaruit voorkomt. Het is de vraag in het
kader van thin-capregelingen of inkomen kan worden toegeschreven aan
de aandeelhoudersrelatie tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Voor de
beantwoording van die vraag is een enge of een ruime interpretatie van de
reikwijdte van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag mogelijk.

Een enge interpretatie houdt in dat inkomen uit de relatie tussen de
schuldenaar en de schuldeiser nooit binnen de reikwijdte van de definitie
van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag valt. Alleen aandeelhouders kunnen

41. Dit laatste deel luidt: ‘(…) as well as income from other corporate rights which is
subject to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State
of which the company making the distribution is a resident’.

42. Avery Jones et al., ‘The Definitions of Dividend and Interest in the OECD Model:
Something Lost in Translation?’, World Tax Journal 2009, p. 19-34.

43. L. de Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, Amsterdam: IBFD 2008,
p. 483-484.

474

Wijnen



inkomen uit andere vennootschappelijke rechten ontvangen. Als aandeel-
houders tevens schuldeiser zijn van de vennootschap kunnen inkomsten
die niet at arm’s length zijn, worden geacht te zijn ontstaan door de
aandeelhoudersrelatie tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Een enge
interpretatie sluit thin-capregelingen die betalingen herkwalificeren die
niet at arm’s length zijn uit van het bereik van art. 10, lid 3 OESO
Modelverdrag. Het vereiste causale verband tussen het aandeelhouders-
recht en het daaruit voortkomende (niet at arm’s length zijnde) inkomen
kan namelijk nooit gelegen zijn in schuldeisersrechten. Thin-capregelingen
die interestbetalingen herkwalificeren die wel at arm’s length zijn, zijn ook
uitgesloten van de reikwijdte van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag. Die
betalingen blijven namelijk binnen de interestdefinitie van art. 11, lid 3
OESO Modelverdrag, die conform de contextuele benaderingswijze rele-
vant is voor de toepassing van art. 9 OESO Modelverdrag.44

Andere auteurs ondersteunen een ruime interpretatie van de uitsluiting
van schuldeisersrechten (not being debt-claims), zoals opgenomen in het
eerste autonome deel van de dividenddefinitie van art. 10, lid 3 OESO
Modelverdrag.45 Zij achten de uitsluiting van schuldeisersrechten niet van
toepassing op het laatste deel van de definitie, de andere vennootschap-
pelijke rechten. Tijdens het opstellen van de verdragsdefinitie van dividend
zijn thin-capregelingen niet overwogen.46 Net zoals de huidige interestde-
finitie was de eerste dividenddefinitie volledig autonoom. De verwijzing
naar de nationale wet van de staat van de schuldenaar is later toegevoegd.
Het laatste deel van de dividenddefinitie is bedoeld om inkomen dat
overeenkomt met inkomen uit vennootschappelijke winstrechten op ge-
lijke wijze te behandelen als dividend.47 Een voorbeeld van inkomen dat
overeenkomt met inkomen uit vennootschappelijke rechten zijn rechten
die zijn gekwalificeerd als schuld buiten het fiscale recht, maar als eigen
vermogen binnen het fiscale recht. Hoewel thin-capregelingen niet zijn
overwogen tijdens het opstellen van de verdragsdefinitie van dividend,
houdt een ruime interpretatie in dat de bepaling moet worden uitgelegd in
het licht van de beoogde reikwijdte van de dividenddefinitie.48 In dit

44. Vogel belicht de aandeelhoudersrelatie in de zin van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag
en de arm’s length voorwaarde die in dit perspectief alleen de opname van niet at
arm’s length (thin cap-)interest binnen de reikwijdte van art. 10, lid 3 OESO Model-
verdrag toestaat. Zie Avery Jones et al., ‘The Definitions of Dividend and Interest in the
OECD Model: Something Lost in Translation?’, World Tax Journal 2009, p. 22 met
verwijzing naar Vogel in voetnoot 113.

45. L. de Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, Amsterdam: IBFD 2008,
p. 483-484 en 525-527.

46. Avery Jones et al., ‘The Definitions of Dividend and Interest in the OECD Model:
Something Lost in Translation?’, World Tax Journal 2009, p. 14-15, 21 en voetnoot 143.

47. Avery Jones et al., ‘The Definitions of Dividend and Interest in the OECD Model:
Something Lost in Translation?’, World Tax Journal 2009, p. 24-29. Opgemerkt zij dat
het artikel een pleidooi bevat met vele argumenten die uitleggen waarom de uit-
sluiting van ‘not being debt-claims’ voor het laatste deel van de definitie van art. 10,
lid 3 OESO Modelverdrag niet bepaald sterk is gefundeerd.
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dynamische perspectief van verdragsinterpretatie kan art. 10, lid 3 OESO
Modelverdrag geacht worden gericht te zijn op winstverschuivende in-
strumenten, ongeacht de vorm. Geherkwalificeerd inkomen op basis van
thin-capregelingen kan zo door middel van een ruime interpretatie van
andere vennootschappelijke rechten binnen de reikwijdte van art. 10, lid 3
OESO Modelverdrag worden gebracht. Een ruime interpretatie houdt dus
in dat, in het kader van thin-capregelingen, inkomen uit de relatie tussen
de schuldenaar en de schuldeiser wel binnen de reikwijdte van definitie
van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag kan vallen.

De OESO sluit aan bij een ruime interpretatie van andere vennootschap-
pelijke rechten waar inkomen uit schuldeisersrechten onder kan vallen.49

Dit leidt tot de interpretatie dat thin-capregelingen expliciet zijn toege-
staan in relatie tot art. 10 en art. 11 OESO Modelverdrag onder de specifieke
omstandigheid dat de schuldeiser effectief deelneemt in de onderneming
van de schuldenaar. Of anders gezegd, thin-capregelingen zijn toegestaan
indien de schuldeiser deelt in de ondernemingsrisico’s die de schuldenaar
op de lening loopt. Dit is het geval als terugbetaling van de lening
grotendeels afhangt van het ondernemingssucces van de schuldenaar.50

Als de schuldenaar is overgefinancierd met schuld wordt de schuldeiser
geacht te delen in het ondernemingsrisico van eerstgenoemde op zo’n
manier dat de schuldeiser effectief gelijk kan worden gesteld met een
aandeelhouder die inkomen uit vennootschappelijke winstrechten ont-
vangt. Terugbetaling van de lening hangt af van het ondernemingssucces
van de ondergekapitaliseerde schuldenaar, zodat feitelijk sprake is van een
winstverschuiving. De schuldeiser ontvangt dan inkomen uit andere ven-
nootschappelijke rechten in de zin van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag.

Het Commentaar licht de moeilijk te bepalen feiten en omstandigheden
toe die van belang zijn om te bepalen wanneer de schuldeiser deelt in
de ondernemingsrisico’s van de schuldenaar. De OESO heeft effectief
een verdragsbetekenisgegeven aan de term andere vennootschappelijke
rechten met de introductie van het criterium van ‘risico delen’.51 Het
criterium bepaalt of een schuldeiser inkomen uit andere vennootschappe-

48. L. de Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, Amsterdam: IBFD 2008,
p. 505.

49. Par. 15 onder d van het Commentaar op art. 10 OESO Modelverdrag geeft invulling aan
de ruime interpretatie. Par. 24 en 25 van het Commentaar op art. 10 en par. 19 van het
Commentaar op art. 11 OESO Modelverdrag zijn opgenomen na het OECD Thin
Capitalisation Report van 1986.

50. Par. 25 van het Commentaar op art. 10 OESO Modelverdrag bepaalt: ‘Article 10 deals
not only with dividends as such but also with interest on loans insofar as the lender
effectively shares the risks run by the company, i.e. when repayment depends largely
on the success or otherwise of the enterprise’s business’.

51. Par. 25 van het Commentaar op art. 10 OESO Modelverdrag. Merk gelijkenis op met
par. 1.65 van de OECD Transfer pricing Guidelines 2010 in de zin dat de economische
omstandigheden van de debiteur de verwachte investeringsstructuur voorschrijven.
Zie ook Avery Jones et al., ‘The Definitions of Dividend and Interest in the OECD
Model: Something Lost in Translation?’, World Tax Journal 2009, p. 37.
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lijke rechten wordt geacht te ontvangen en schaart zo bepaalde geher-
kwalificeerde interestbetalingen binnen de reikwijdte van art. 10, lid 3
OESO Modelverdrag. Momenteel is dit criterium voor verdragsdoeleinden
de scheidslijn tussen de kwalificatie van een betaling als interest of
dividend. Door het criterium sluit de ruime interpretatie van de reikwijdte
van de dividenddefinitie van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag slechts deels
aan bij hetgeen nationale thin-capregelingen herkwalificeren.52 Het gevolg
daarvan is dat conflicterende situaties kunnen ontstaan door een overlap
van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag met art. 11, lid 3 OESO Modelverdrag.
Verderop wordt aangegeven hoe staten omgaan met zulke situaties.

3. Interactie tussen artikel 9 en artikel 11, lid 6 OESO
Modelverdrag

3.1. Verschil in vereiste relatie tussen de belastingsubjecten

De toepassing van art. 9 en art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag vereist het
bestaan van een relatie tussen twee belastingsubjecten, maar de vereiste
relatie in beide artikelen verschilt van elkaar. In het licht van nationale
thin-capregelingen vereisen art. 9 en art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag dat
de schuldenaar en schuldeiser betalingsvoorwaarden zijn overeenkomen
die niet at arm’s length zijn. Omdat de vereiste relatie tussen de belasting-
subjecten in de bepalingen van elkaar verschilt, verhouden art. 9 en art. 11,
lid 6 OESO Modelverdrag zich beide op een andere manier tot thin-
capregelingen.

Art. 9 OESO Modelverdrag schrijft het gebruik van het arm’s-lengthbe-
ginsel voor in situaties waarin een onderneming van de ene staat (in)direct
participeert in het management, bestuur of kapitaal van een onderneming
van de andere staat, of waarin dezelfde personen (in)direct participeren in
het management, bestuur of kapitaal van zowel een onderneming van de
ene staat als een onderneming van de andere staat. Het artikel is kort
gezegd van toepassing op associated enterprises, of verbonden onderne-
mingen. De vraag is of de toepassing van art. 9 OESO Modelverdrag zich
uitstrekt tot niet verbonden partijen. Nationale thin-capregelingen zijn
vaak namelijk ook van toepassing op niet verbonden partijen, bijvoorbeeld
in het geval van back-to-back financieringen en in het geval van leningen
verschaft onder de mogelijkheid tot verhaal op een aandeelhouder.53 Als
art. 9 OESO Modelverdrag niet van toepassing is op niet verbonden

52. Zoals wordt uiteengezet in het artikel van Avery Jones et al., kan mogelijkerwijs zelfs
uit de geschiedenis van het OESO Modelverdrag afgeleid worden dat bedoeld was om
de interestdefinitie in art. 11, lid 3 OESO Modelverdrag prioriteit te geven boven de
dividenddefinitie in art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag. Die discussie gaat deze bijdrage
echter te buiten. Avery Jones et al.., ‘The Definitions of Dividend and Interest in the
OECD Model: Something Lost in Translation?’, World Tax Journal 2009, p. 36.

53. D.J. Piltz, ‘General Report’, in: International aspects of thin capitalization, IFA, Cahiers de
droit fiscal international 1996, Volume 81b, p. 119.
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partijen, kan de reikwijdte van nationale wetgeving breder zijn dan de
reikwijdte van art. 9 OESO Modelverdrag. Toepassing van nationale wet-
geving wordt dan niet beperkt door het belastingverdrag en kan leiden tot
economische dubbele belasting.54 Het OESO Modelverdrag geeft niet aan
dat art. 9 OESO Modelverdrag ook ziet op niet verbonden partijen. Omdat
belastingverdragen bovendien geen belastingplicht creëren, kan voorts uit
de bewoording van art. 9 OESO Modelverdrag niet worden afgeleid dat
transacties tussen niet verbonden partijen binnen het bereik van de bepa-
ling vallen. Voor zover thin-capregelingen van toepassing zijn op niet
verbonden partijen, vallen deze dus niet onder de reikwijdte van art. 9
OESO Modelverdrag.

Voor de toepassing van art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag is een special
relationship of een bijzondere relatie vereist. Dit betreft niet alleen de
relatie tussen de schuldenaar en de schuldeiser, maar ook de relatie tussen
hen beide en een derde persoon. Tot op deze hoogte is het soort relaties dat
onder deze bepaling valt gelijk aan het soort relaties dat onder de term
‘verbonden ondernemingen’ in art. 9 OESO Modelverdrag valt.55 De term
‘bijzondere relatie’ in art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag is echter breder dan
de term ‘verbonden ondernemingen’, omdat onder bijzondere relaties ook
wordt verstaan relaties:56

“by blood or marriage and, in general, any community of interests
as distinct from the legal relationship giving rise to the payment
of the interest.”

Dit betekent dat een bijzondere relatie bestaat waar een geheel van
belangen, afgezien van de juridische relatie, de bovenmatige interest
veroorzaakt.57 Een bijzondere relatie die onder art. 11, lid 6 OESO Model-
verdrag kan vallen, maar niet onder art. 9 OESO Modelverdrag, is bijvoor-
beeld een lange termijn leveringscontract tussen niet verbonden partijen of
een aandeelhoudersrelatie tussen een individuele aandeelhouder en een
inlenende onderneming.58 Individuele personen en niet verbonden onder-
nemingen blijven buiten het bereik van art. 9 OESO Modelverdrag. De
reikwijdte van de vereiste bijzondere relatie tussen de belastingsubjecten
in art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag is dus breder dan de reikwijdte van de

54. J. Wittendorff, Transfer pricing and the Arm’s length Principle in International Tax Law,
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 200-202.

55. Par. 33 van het Commentaar op art. 11 OESO Modelverdrag.
56. Par. 34 van het Commentaar op art. 11 OESO Modelverdrag. Merk op dat deze definitie

van een bijzondere relatie nauw correleert met de definitie zoals gegeven door de
Organisatie voor Europese Economische Samenwerking in 1961. J. Wittendorff,
Transfer pricing and the Arm’s length Principle in International Tax Law, Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 185.

57. K. Vogel, Klaus Vogel on Double Tax Conventions, London: Kluwer Law International
1996, p. 759.

58. L. de Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, Amsterdam: IBFD 2008,
p. 538-539.
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verbonden ondernemingen in art. 9 OESO Modelverdrag. Verbonden
partijen kunnen voor een bovenmatige interestbetaling binnen het bereik
van zowel art. 9 als art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag vallen. Daarnaast
omvat de reikwijdte van art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag ook bovenmatige
interestbetalingen die specifiek veroorzaakt zijn door een geheel van
belangen.

Desalniettemin kan een gebrek aan causaliteit de betaling buiten de
reikwijdte van art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag houden. Dit kan gebeuren
wanneer een bovenmatig interestpercentage wordt overeengekomen zon-
der het bestaan van een bijzondere relatie. Dit kan zich bijvoorbeeld
voordoen wanneer de uitlenende partij een uitzonderlijk sterke markt-
positie heeft. De veronderstelling van causaliteit is ook vereist voor de
toepassing van art. 9 OESO Modelverdrag, zoals volgt uit de woorden “by
reason of those conditions”.59 De bovenmatige vergoeding tussen de
verbonden partijen of de personen met een bijzondere relatie moet dus
altijd specifiek zijn veroorzaakt door die relatie.

Uit het voorgaande volgt dat thin-capregelingen die van toepassing zijn
op niet verbonden partijen en buiten het bereik van art. 9 OESO Model-
verdrag vallen, wel onder het bereik van art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag
kunnen vallen. Een en ander binnen de grenzen van het arm’s-lengthbe-
ginsel en onder de voorwaarde van causaliteit.

3.2. Verschil in juridisch gevolg

Art. 9 en art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag hebben verschillende rechts-
gevolgen en verhouden zich daarom beide op een andere manier tot
nationale thin-capregelingen. Art. 9, lid 1 OESO Modelverdrag schrijft een
winstaanpassing voor een onderneming in de ene staat voor, waarna art. 9,
lid 2 OESO Modelverdrag de staat van de andere onderneming voorschrijft
een corresponderende aanpassing aan te brengen. De OESO beschouwt een
herkwalificatie op basis van nationale thin-capregelingen in overeenstem-
ming met art. 9, lid 1 OESO Modelverdrag zolang deze herkwalificatie zich
binnen de grenzen van het arm’s-lengthbeginsel bevindt. Als de staat van
de schuldenaar binnen die reikwijdte van het verdrag een winstverho-
gende aanpassing aanbrengt door inkomen op basis van thin-capregelingen
te herkwalificeren, is het echter onzeker of de staat van de schuldeiser zich
verplicht voelt om een corresponderende correctie aan te brengen.60

Daarnaast is het de vraag of de nationale wet van de staat van de
schuldenaar een juridische basis biedt om aanpassingen conform art. 9,
lid 2 OESO Modelverdrag aan te brengen.61 Indien (economische) dubbele

59. K. Vogel, Klaus Vogel on Double Tax Conventions, London: Kluwer Law International
1996, p. 548.

60. Een corresponderende aanpassing is geen verplichting. Zie par. 6 van het Commen-
taar op art. 9 OESO Modelverdrag.
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belasting resteert kunnen staten namens de belastingplichtigen overgaan
tot een mutual agreement procedure of wederzijdse overlegprocedure.62

Art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag staat een aanpassing van het percen-
tage van de bovenmatige interestbetaling toe tot hetgeen tussen onafhan-
kelijke partijen zou worden betaald op basis van het arm’s- lengthbeginsel.
Als lex specialis sluit de bepaling de bovenmatige interest uit van de
werking van art. 11 OESO Modelverdrag. Aan art. 11, lid 6 OESO Modelver-
drag ontbreekt echter een juridische basis om de bovenmatige interestbe-
taling te herkwalificeren als een ander soort inkomen.63 In plaats daarvan
blijft de bovenmatige interest belastbaar op basis van de nationale wet.
Daarbij moet volgens de tekst van lid 6 rekening worden gehouden met
andere verdragsbepalingen blijkens de zinsnede: “due regard being had to
other treaty provisions.” Deze zinsnede schrijft de gangbare verdrags-
kwalificatie van een bovenmatige (interest)betaling voor. De vraag is
echter hoe de verwijzing naar zowel de nationale wet als andere verdrags-
bepalingen dient te worden geïnterpreteerd. Een nationale juridische basis
is vereist voor een herkwalificatie van een betaling. De verdragskwalificatie
van zo’n betaling volgt de gangbare verdragstoepassing waarmee heffings-
rechten over inkomen worden gealloceerd. De gangbare verdragskwalifi-
catie leidt tot de verdragsdefinitie van dividend in art. 10, lid 3 OESO
Modelverdrag en de daarbij behorende reikwijdte van geherkwalificeerde
betalingen op basis van thin-capregelingen. Binnen die reikwijdte biedt het
verdrag dus zelf een manier om een bovenmatige interestbetaling te
kwalificeren als een dividendbetaling. In principe is de verwijzing in art.
11, lid 6 OESO Modelverdrag naar de nationale wet dus misleidend.64 Vogel
bevestigt deze visie door op te merken dat een beroep op de nationale wet
alleen mogelijk is in overeenstemming met art. 3, lid 2 OESO Modelver-
drag, waarop art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag geen uitzondering vormt.65

De verwijzing naar de nationale wet in art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag
speelt daarom slechts een ondergeschikte rol. Deze interpretatie stemt

61. J. Wittendorff, Transfer pricing and the Arm’s length Principle in International Tax Law,
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 165 en 242 and D.J. Piltz,
‘General Report’, in: International aspects of thin capitalization, IFA, Cahiers de droit
fiscal international 1996, Volume 81b, p. 133.

62. Art. 25 OESO Modelverdrag. Een uitkomst is echter niet gegarandeerd en dubbele
belasting kan steeds resteren. Zie par. 11 van het Commentaar op art. 9 OESO
Modelverdrag en de verwijzingen naar paragrafen in het Commentaar op art. 25 OESO
Modelverdrag.

63. Par. 35 van het Commentaar op art. 11 OESO Modelverdrag. Als staten art. 11, lid 6
OESO Modelverdrag wensen uit te breiden met een juridische basis om de boven-
matige interest te herkwalificeren, moet de zinsnede ‘having regard to the debt-claim
for which it is paid’ vervangen worden met ‘for whatever reason’ of een andere
verduidelijkende bepaling. Zie ook, K. Vogel, Klaus Vogel on Double Tax Conventions,
London: Kluwer Law International 1996, p. 759.

64. J. Wittendorff, Transfer pricing and the Arm’s length Principle in International Tax Law,
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 185-189.

65. K. Vogel, Klaus Vogel on Double Tax Conventions, London: Kluwer Law International
1996, p. 758.
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overeen met het doel van art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag. Het doel van
deze bepaling is om de gebruikelijke toepassing van de allocatieregels voor
interestinkomen te beperken om zo misbruik van het verdragsrechtelijke
kwalificatiesysteem van betalingen te voorkomen. Zonder bovenstaande
interpretatie zou het heffingsrecht van de bronstaat op verkapte interest-
betalingen niet beperkt kunnenworden, omdat het niet mogelijk is om een
betaling te herkwalificeren op basis van alleen art. 11, lid 6 OESO Model-
verdrag. Indien de bovenmatige betaling aan verschillende verdragsbepa-
lingen wordt onderworpen als gevolg van uiteenlopende nationale wetten
van de belanghebbende staten, kunnen partijen overgaan tot de weder-
zijdse overlegprocedure.66

Een korte vergelijking van art. 9 en art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag laat
het volgende zien. Beide bepalingen hebben een ander doel en zijn niet
geheel op dezelfde belastingsubjecten gericht. Een ander verschil is dat art.
9 OESO Modelverdrag een aanpassing van het interestpercentage en een
herkwalificatie van een betaling toestaat, terwijl art. 11, lid 6 OESO
Modelverdrag slechts een aanpassing van het interestpercentage toestaat.
De bepalingen functioneren echter beide binnen de grenzen van het arm’s-
lengthbeginsel. Een andere overeenkomst betreft de toegestane herkwali-
ficatie van een interestbetaling conform art. 9 OESO Modelverdrag voor
zover deze onder de dividenddefinitie van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag
valt. Een betaling valt binnen de reikwijdte van de dividenddefinitie als de
schuldeiser effectief deelt in het ondernemingsrisico van de schuldenaar
ten aanzien van een specifieke lening. Omdat art. 11, lid 6 OESO Model-
verdrag naar andere verdragsbepalingen verwijst voor de verdragskwalifi-
catie van een bovenmatige interestbetaling, leidt dit tot een zelfde
toepassing van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag. De verdragsrechtelijke
herkwalificatie van betalingen die binnen de reikwijdte van art. 9 of art. 11,
lid 6 OESO Modelverdrag vallen geldt dus alleen voor die betalingen die
onder de definitie van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag kunnen worden
geschaard.

3.3. Aanpassingen en herkwalificaties gevolgd door de staat van de
schuldeiser?

De voorgaande analyse heeft een overzicht geboden van de toepassing en
interpretatie van art. 9 en art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag. De analyse is
aangevuld met een beschouwing van de positionering van de verdrags-
definities van dividend en interest binnen dat kader. Het is duidelijk dat de
toepassing van het OESO Modelverdrag op thin-capregelingen niet een-
voudig is. Er bestond reeds vroeg aandacht voor de problemen die zouden

66. Par. 36 van het Commentaar op art. 11 OESO Modelverdrag. Omdat geherkwalifi-
ceerde interestbetalingen volgens de OESO binnen de reikwijdte van art. 10, lid 3
OESO Modelverdrag kunnen vallen, is echter de vraag hoe relevant deze specifieke
referentie naar de wederzijdse overlegprocedure nog is.
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kunnen voortkomen uit de samenhang van thin-capregelingen en het
internationaal belastingrecht.67 Desondanks is de huidige behandeling
van thin-capregelingen pas na het OECD Thin Capitalisation Report van
1986 in het OESO Modelverdrag opgenomen. Daarvoor ontbrak een ver-
dragsrechtelijkebehandeling van thin-capregelingen aan het OESO Model-
verdrag. Het OESO-standpunt is, zoals beschreven, dat geherkwalificeerde
interestbetalingen binnen de reikwijdte van de dividenddefinitie kunnen
vallen onder de specifieke omstandigheid dat de schuldeiser effectief deelt
in de ondernemingsrisico’s van de schuldenaar. Het criterium van risico
delen fungeert nu voor verdragsdoeleinden als de scheidslijn tussen de
kwalificatie van een betaling als interest of dividend. Tegelijk met de
introductie van dit criterium heeft de OESO beslist of en in welke mate
de staat van de schuldeiser een verdragsrechtelijke herkwalificatie van een
interestbetaling door de staat van de schuldenaar zou moeten accepte-
ren.68 In deze paragraaf wordt de verdere reikwijdte van mogelijke
situaties van dubbele belasting met betrekking tot thin-capregelingen en
belastingverdragen besproken. Hierbij wordt aangesloten bij het door de
OESO geïntroduceerde criterium van risico delen.69

De staat die thin-capregelingen toepast, kan de bovenmatige interest-
betaling als dividend behandelen voor alle verdragsdoeleinden of slechts
interestaftrek weigeren en de betaling voor verdere verdragsdoeleinden
behandelen als interestbetaling. De staat van de schuldeiser kan de niet
toegestane interestaftrek of geherkwalificeerde interestbetaling accepteren
en daarop (deels) aansluitende voorkoming van dubbele belasting ver-
lenen. De staat van de schuldeiser kan de niet toegestane interestaftrek of
herkwalificatie echter ook niet accepteren en dan resteert dubbele belas-
ting.70 Als de staat van de schuldenaar interestaftrek weigert voor een
betaling die niet at arm’s length is, mag voor verdragsdoeleinden de niet
toegestane interestaftrek worden behandeld als dividend conform art. 10,
lid 3 OESO Modelverdrag. Als de staat van de schuldenaar echter interest-
aftrek weigert voor een betaling die wel at arm’s length is, zal dat deel van
de betaling voor verdragsdoeleinden interest blijven. Het arm’s-lengthbe-
ginsel is dus, samen met de grenzen van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag,
doorslaggevend voor de verdragsbehandeling van geherkwalificeerde in-
terestbetalingen.

67. Criteria for the allocation of items of income and expense between related corporations in
different states, whether or not parties to tax conventions, IFA, Cahiers de droit fiscal
international 1971, Volume 56b en E. Höhn, ‘General Report’, in: The tax treatment of
interest in international economic transactions, IFA, Cahiers de droit fiscal international
1982, Volume 67a p. 142 en 167-169.

68. OECD Thin Capitalisation Report van 1986, par. 39-42, 54, 63-65 en 86.
69. Avery Jones et al., ‘The Definitions of Dividend and Interest in the OECD Model:

Something Lost in Translation?’, World Tax Journal 2009, p. 19-34.
70. E. Höhn, ‘General Report’, in: The tax treatment of interest in international economic

transactions, IFA, Cahiers de droit fiscal international 1982, Volume 67a.
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Het OESO-standpunt is dat, indien de schuldeiser effectief deelt in de
ondernemingsrisico’s van de schuldenaar, de staat van de schuldeiser in
beginsel verplicht is om de thin-capregelingen van de staat van de schul-
denaar te accepteren. Het Commentaar schrijft voor dat de geherkwalifi-
ceerde betaling dan als een dividenduitkering in de winst van de
schuldenaar mag worden belast.71 De staat van de schuldeiser moet
voorkoming van dubbele belasting verlenen alsof de geherkwalificeerde
betaling inderdaad een dividenduitkering is. Het verdragskader staat
aanpassingen en herkwalificaties binnen de grenzen van het arm’s-length-
beginsel toe en verwacht dat de staat van de schuldeiser die in dezelfde
mate accepteert. Dit gebeurt echter niet altijd. Sommige staten passen de
OESO-visie niet toe en voelen zich niet verplicht aanpassingen of herkwa-
lificaties op basis van thin-capregelingen van de staat van de schuldenaar te
accepteren.72 Die staten blijven de interestbetaling als interest behandelen
voor nationale fiscale doeleinden.73 Hoewel een dergelijke visie tot dub-
bele belasting kan leiden, is het werkelijke risico op dubbele belasting niet
erg groot.74 Veel staten herkwalificeren interestbetalingen die niet at arm’s
length zijn namelijk niet, maar weigeren daarvoor slechts interestaftrek.75

Het deel van de betaling dat niet in aftrek wordt toegestaan blijft voor
verdragsdoeleinden interest vanuit het perspectief van beide belangheb-
bende staten. Er ontstaat dan geen situatie van dubbele belasting met
betrekking tot thin-capregelingen en het fiscaal verdragsrecht.

Als staten de verdragsbepalingen toch verschillend toepassen, bestaat
zoals gezegd de mogelijkheid om over te gaan tot de wederzijdse overleg-
procedure. Het opstarten van een wederzijdse overlegprocedure omwille
van een corresponderende aanpassing op basis van art. 9, lid 2 OESO
Modelverdrag is gebruikelijker dan het opstarten van een wederzijdse
overlegprocedure omwille van een geherkwalificeerde interestbetaling op
basis van art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag in samenhang met art. 10, lid 3
OESO Modelverdrag.76 Dit houdt verband met het feit dat art. 9 en art. 11,

71. Par. 25 van het Commentaar op art. 10 en par. 19 van het Commentaar op art. 11 OESO
Modelverdrag. Zie voorts par. 67 en 68 van het Commentaar op art. 23 A en B OESO
Modelverdrag.

72. D.J. Piltz, ‘General Report’, in: International aspects of thin capitalization, IFA, Cahiers de
droit fiscal international 1996, Volume 81b, p. 122.

73. P. Hinny, ‘General Report’, in: New tendencies in tax treatment of cross-border interest of
corporations, IFA, Cahiers de droit fiscal international 2008, Volume 93b, p. 43.

74. Avery Jones et al., ‘The Definitions of Dividend and Interest in the OECD Model:
Something Lost in Translation?’, World Tax Journal 2009, p. 38-41.

75. In de Europese Unie worden bijvoorbeeld geherkwalificeerde interestbetalingen niet
onderworpen aan dividendbelasting als gevolg van de Moeder-dochterrichtlijn.
Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation
applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States
(recast).

76. Zie bijvoorbeeld de tekst van art. 9, lid 2 OESO Modelverdrag, waarin is opgenomen
dat de competente belastingautoriteiten elkaar zullen consulteren indien nodig om
een corresponderende winstaanpassing aan te brengen.
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lid 6 OESO Modelverdrag verschillende juridische gevolgen hebben en zich
beide op een andere manier tot thin-capregelingen verhouden. De kans dat
een wederzijdse overlegprocedure tot een corresponderende aanpassing
leidt, is in het eerste geval dan ook groter dan in het tweede geval. Als een
wederzijdse overlegprocedure al wordt opgestart omwille van een geher-
kwalificeerde interestbetaling op basis van art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag
juncto art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag, blijft een risico op dubbele heffing
dus bestaan. Dat risico blijft zelfs bestaan als thin-capregelingen van de
staat van de schuldenaar alleen betalingen aanpassen of herkwalificeren
die niet at arm’s length zijn. Het is namelijk onzeker of de staat van de
schuldeiser de aanpassing of herkwalificatie zal accepteren en op basis van
de nationale wet ook kan corrigeren. Verder resteren mogelijke situaties
van dubbele belasting voor zover thin-capregelingen ook zien op betalin-
gen die at arm’s length zijn, want die betalingen komen niet in aanmerking
voor aanpassing of herkwalificatie binnen het verdragskader. Het is waar-
schijnlijk dat de staat van de schuldeiser en de staat van de schuldenaar het
verdrag dan verschillend toepassen.

4. Conclusie – verdragsrechtelijke beperkingen voor
thin-capregelingen

In deze bijdrage is onderzocht of en in hoeverre het internationale be-
lastingrecht kan leiden tot beperkingen voor de toepassing van nationale
thin-capregelingen. De interactie van nationale thin-capregelingen met de
verdragsbepalingen art. 9, art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag en de verdrags-
definities van dividend en interest uit art. 10, lid 3 en art. 11, lid 3 OESO
Modelverdrag leidt tot de volgende conclusies.

Binnen het verdragskader zijn aanpassingen van het interestpercentage
of herkwalificaties van interestbetalingen toegestaan voor zover het be-
talingen betreft die niet at arm’s length zijn. Art. 11, lid 6 OESO Modelver-
drag beperkt de toepassing van art. 11 door middel van een aanpassing
van een bovenmatig interestpercentage, dat wordt betaald omwille van
een bijzondere relatie tussen de schuldenaar en de schuldeiser of tussen
hen beide en een derde person. Art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag heeft
een ruimere reikwijdte dan art. 9 OESO Modelverdrag, omdat het ook van
toepassing is indien de bovenmatige vergoeding haar oorzaak vindt in de
verbondenheid van individuele personen en niet verbonden ondernemin-
gen met een bijzondere relatie. Een verschil in de juridische gevolgen van
beide bepalingen is dat art. 9 OESO Modelverdrag een aanpassing en
herkwalificatie van interestpercentages toestaat, terwijl art. 11, lid 6
OESO Modelverdrag slechts een aanpassing van interestpercentages toe-

staat.
Het standpunt van de OESO is dat art. 9 OESO Modelverdrag als lex

generalis de toepassing van thin-capregelingen niet uitsluit voor zover die
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leiden tot een winstbepaling in overeenstemming met het arm’s-lengthbe-
ginsel. Voorts is art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag een lex specialis, die de
toepassing van het arm’s-lengthbeginsel mogelijk maakt binnen art. 11. Dit
is noodzakelijk in de context van de uitputtende interestdefinitie in lid 3
van het artikel. Art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag omvat geen juridische
basis voor een herkwalificatie en schrijft de gangbare verdragskwalificatie
van een bovenmatige interestbetaling voor. Het verdragskader houdt voor
zowel art. 9 als art. 11, lid 6 OESO Modelverdrag in dat geherkwalificeerde
interestbetalingen op basis van thin-capregelingen zijn toegestaan voor
zover deze binnen de reikwijdte van de dividenddefinitie van art. 10, lid 3
OESO Modelverdrag vallen.

Herkwalificaties vallen binnen de reikwijdte van de dividenddefinitie
van art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag als inkomen uit andere vennoot-
schappelijke rechten, indien en voor zover de schuldeiser effectief deelt in
de ondernemingsrisico’s van de schuldenaar ten aanzien van een specifieke
lening. Sommige staten voelen zich, in weerwil tot het OESO-standpunt,
niet verplicht een aanpassing of een herkwalificatie door de staat van de
schuldenaar te volgen. In dat geval ontstaat het risico van dubbele belas-
ting. Dit doet zich voor wanneer de staat van de schuldenaar interestaftrek
weigert of een betaling herkwalificeert en de staat van de schuldeiser een
dergelijke toepassing niet volgt. Desondanks is het probleem van dubbele
belasting in feite slechts beperkt, omdat veel staten interestbetalingen niet
herkwalificeren, maar alleen interestaftrek op basis van hun nationale wet
weigeren en de betaling verder als interest blijven behandelen.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat thin-caprege-
lingen niet worden beperkt door de werking van het verdrag voor zover
zij tot correcties leiden die in overeenstemming zijn met het arm’s-
lengthbeginsel. Dit geldt voor zowel aanpassingen van het interestper-
centage als herkwalificaties van interest als dividend, mits die binnen
de dividenddefinitie van het verdrag vallen. De dividenddefinitie omvat
gevallen waarbij de schuldeiser effectief deelt in de ondernemingsrisico’s
van de schuldenaar ten aanzien van een specifieke lening. Als art. 9, art. 11,
lid 6 en art. 10, lid 3 OESO Modelverdrag gezamenlijk in acht worden
genomen, zijn er in essentie twee soorten thin-capregelingen waarvan het
verdrag de toepassing kan beperken. In de eerste plaats betreft dit nationale
regelingen die betalingen herkwalificeren, terwijl de schuldeiser niet effec-
tief deelt in de ondernemingsrisico’s van de schuldenaar in de zin van art. 10,
lid 3 OESO-Modelverdrag. In de tweede plaats betreft dit thin-capregelingen
die aanpassingen aanbrengen aan betalingen die at arm’s length zijn,
bijvoorbeeld in het geval van back-to-back financieringen en in het geval
van leningen verschaft onder de mogelijkheid tot verhaal op een aandeel-
houder. De betalingen zijn at arm’s length en komen dus niet in aanmerking
voor aanpassing of herkwalificatie binnen het verdrag.

Al met al beperken de besproken verdragsbepalingen de toepassing van
nationale thin-capregelingen slechts in geringe mate. Daaruit volgt de
conclusie dat nationale thin-capregelingen in overwegende mate toegepast
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kunnen worden op een manier die in overeenstemming is met het
internationaal belastingrecht. Desalniettemin verloopt de toepassing van
thin-capregelingen en belastingverdragen niet zonder interpretatieproble-
men of dubbele belasting. Dubbele belasting als gevolg van de toepassing
van thin-capregelingen en belastingverdragen is economisch ongewenst. In
het bredere kader van deze bijdrage vormen die complexe fiscale verhou-
dingen een belemmerende factor voor internationale bedrijfsstructuren
om hun interne groepsfinanciering te optimaliseren. Het fiscale spannings-
veld tussen enerzijds staten die hun nationale heffingsgrondslag proberen
te waarborgen en anderzijds belastingverdragen waarmee internationale
dubbele belasting wordt gepoogd te voorkomen kan aldus een onwense-
lijke invloed op financieringsstructuren hebben.

De samenhang van fiscaliteit en economie is een van de onderwerpen
die Arie Rijkers na aan het hart ligt. In de relatief korte tijd waarin ik Arie
heb leren kennen buiten zijn hoedanigheid als hoogleraar Fiscale Econo-
mie, heeft hij me laten zien dat het vruchten afwerpt om met overtuiging
met dat ene onderwerp bezig te zijn. Zo heeft Arie zich ingespannen voor
de economisering van het fiscale onderwijs in Tilburg en is hij de drijvende
kracht achter het Scientific Institute for Research in Economics of Taxation.77

Ik hoop nog lang van de samenwerking met Arie te kunnen genieten.

77. SIRET is een samenwerkingsverband van de Sectie Fiscale Economie van de Univer-
siteit van Amsterdam, het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam en het Fiscaal Economisch Instituut Tilburg (FEIT) van Tilburg
University.
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PROF. DR. J.W. ZWEMMER1

Box 2 moet worden
afgeschaft

1. Inleiding

In het aan onze heffing van inkomstenbelasting ten grondslag liggende
bronnensysteem wordt de inkomstenbelasting in grote lijnen geheven van
de opbrengsten van arbeid en uit vermogen. Ook in de Wet IB 2001 komt
dat systeem tot uitdrukking. Ingevolge art. 2.3 Wet IB 2001 wordt de
inkomstenbelasting volgens een boxensysteem geheven over het door de
belastingplichtige genoten belastbare inkomen uit werk en woning (box 1),
het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare
inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Onder de opbrengst van arbeid vallen dan loon uit dienstbetrekking en
het resultaat uit overige werkzaamheden. De opbrengst van vermogen valt
in box 3. De winst uit onderneming, zijnde een organisatie van kapitaal en
arbeid, is ondergebracht in box 1 en vormt daarbinnen een aparte catego-
rie. Theoretisch gezien valt het inkomen uit eigen woning in box 3. De
wetgever heeft dat inkomen evenwel bewust in box 1 ondergebracht
teneinde de belastingplichtige in staat te stellen negatief inkomen uit
eigen woning ten laste te brengen van het progressief belaste overige
inkomen in box 1.

De wetgever heeft geworsteld met de afbakening tussen ondernemen en
beleggen. Winst uit onderneming omvat alle voordelen uit onderneming,
derhalve ook de vermogensmutaties van ondernemingsvermogen. Inkomen
uit belegging omvat juist niet de vermogensmutaties. In een aantal gevallen
heeft de wetgever echter toch ook de vermogensmutaties van privéver-
mogen in de heffing van inkomstenbelasting willen betrekken. Gevolg
daarvan is de belastingheffing van winst uit aanmerkelijke belang en de
uitbreiding van het begrip belastbare winst uit onderneming in art. 3.4 Wet
IB 2001, de regeling van de terbeschikkingstelling in de art. 3.91 en 3.92 Wet
IB 2001 en de regeling van de lucratieve belangen in art. 3.92b Wet IB 2001.

In deze beschouwing wil ik onderzoeken wat de ratio zou kunnen
zijn om vermogensmutaties van privévermogen in de heffing van inkom-
stenbelasting te betrekken, waarbij ik mij zal concentreren op de winst uit
aanmerkelijk belang.

1. Emeritus hoogleraar belastingrecht Universiteit van Amsterdam.
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2. De geschiedenis van de winst uit aanmerkelijk belang

De winst uit aanmerkelijk belang werd voor de eerste keer in de inkom-
stenbelasting geïntroduceerd in het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941.
Zoals de Leidraad het in par. 26, lid 4 formuleerde:

“De aandeelhouders die een ‘aanmerkelijk belang’ hebben, doch
wier aandelen niet tot een bedrijfsvermogen behoren, worden
geacht in deze hoedanigheid in zekere zin een bedrijf uit te
oefenen, althans winst te kunnen behalen, ook al behoren deze
aandelen niet tot die welke aan het verwerven van opbrengst van
eigen onderneming en van arbeid zijn dienstbaar gemaakt.”

De gelijkstelling met de onderneming (het bedrijf in de toenmalige
terminologie) ging echter niet zover dat de winst van de vennootschap
waarin het aanmerkelijk belang gehouden werd, aan de houder(s) van een
aanmerkelijk belang werd toegerekend.

Onder het regime van de Wet IB 1964 werd de band met winst uit
onderneming verbroken. De belastingheffing van winst uit aanmerkelijk
belang als afzonderlijke inkomenscategorie werd in de Nota Algemene
Herziening (p. 4 r.k.) gerechtvaardigd met de stelling dat de aanmerke-
lijkbelanghouder, in tegenstelling tot de gewone aandeelhouder-belegger,
uit hoofde van zijn machtspositie in de vennootschap veelal zelfstandig de
hoegrootheid van de winstuitdelingen kan bepalen, althans daarop grote
invloed kan uitoefenen.2 In het aan de Wet IB 1964 ten grondslag liggende
systeem immers zou de aanmerkelijkbelanghouder door het niet uitkeren
van dividenden de heffing van inkomstenbelasting over deze dividenden
als inkomsten uit vermogen kunnen vermijden. Door de als gevolg
van inhouding van winst gerealiseerde waardestijging van de aandelen
tegen een tarief van 20% als winst uit aanmerkelijk belang aan te merken,
bewerkstelligde de wetgever dat de aanmerkelijkbelanghouder geen voor-
deel had van het onderbrengen van zijn onderneming in een BV. De
gecombineerde heffing van vennootschapsbelasting over de winst van de
BV en de heffing over de winst uit aanmerkelijk belang woog immers op
tegen de heffing van inkomstenbelasting over de door een natuurlijk
persoon behaalde, progressief belaste winst uit onderneming. Dit werd
ook wel aangeduid met de ‘globaal evenwicht’ gedachte. Dat het tarief van
de winst uit aanmerkelijk belang na diverse verlagingen van het tarief van
de vennootschapsbelasting per 1 januari 1997 tot 25% werd verhoogd,
paste in deze gedachtegang.

Onder het regime van de Wet IB 2001 is hierin geen verandering
gekomen. Daarmee rijst wel de vraag of dit systeem met de invoering
van het boxensysteem terecht gehandhaafd is.

2. Kamerstukken II 1959-1960, 5380, 6000, nr. 9, p. 4, r.k.
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3. De belastingheffing van de aanmerkelijkbelanghouder in het
boxensysteem

In de Wet IB 2001 is de winst uit aanmerkelijk belang ondergebracht in
box 2. Voor de heffing van winst uit aanmerkelijk belang is in het
boxensysteem weinig veranderd. De belangrijkste wijziging is dat een
negatief inkomen uit een box in beginsel niet kan worden verrekend met
positief inkomen uit een andere box. Wel heeft de afschaffing van de
vermogensbelasting voor de aanmerkelijkbelanghouder een belastingver-
lichting gebracht.

Daarentegen is er veel veranderd voor de aandeelhouder-belegger. Deze
valt voor de inkomsten uit zijn beleggingen in box 3, hetgeen betekent dat
hij 30% inkomstenbelasting betaalt over een fictief rendement van 4%.

Met name door de afschaffing van de vermogensbelasting is de aan-
merkelijkbelanghouder er per saldo op vooruitgegaan. De aandeelhouder-
belegger betaalt in de vorm van de vermogensrendementsheffing nog
steeds een jaarlijkse heffing. De aanmerkelijkbelanghouder daarentegen
kan volstaan met belastingheffing bij vervreemding, zij het dat vervreem-
ding ook fictief kan zijn.

Naar ik meen, is hiermee voor de aanmerkelijkbelanghouder een
voordeel ontstaan dat niet door enige toereikende rechtsgrond wordt
gerechtvaardigd. Tot 2001 werd heffing over winst uit aanmerkelijk belang
gerechtvaardigd door de veronderstelling dat een aanmerkelijkbelanghou-
der door winstinhouding heffing over dividenden als inkomsten uit
vermogen kon vermijden. Voor het overige stond de aanmerkelijkbelang-
houder gelijk met de aandeelhouder-belegger. Beiden betaalden vermo-
gensbelasting. Sinds 2001 evenwel wordt de aandeelhouder-belegger
jaarlijks belast voor een fictief rendement van 4%. Niet valt in te zien
waarom een aanmerkelijkbelanghouder daar niet voor belast zou moeten
worden. De vraag of winst al dan niet wordt ingehouden, is in het systeem
van de vermogensrendementsheffing immers niet van belang.

4. Conclusie

Op basis van het bovenstaand pleit ik er dan ook voor de winst uit
aanmerkelijk belang als aparte box te doen vervallen en het aanmerkelijk
belang in box 3 onder te brengen. Het systeem wordt eenvoudiger en de
belastingopbrengst neemt toe. Dat Arie Rijkers als laatste auteur van een
boek over aanmerkelijk belang nu met emeritaat gaat, zou een mooie
aanleiding zijn.

489

Box 2 moet worden afgeschaft




	Fm
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33



