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VOORWOORD

Op 30 september 2016 neemt Jan van der Geld afscheid als Hoogleraar
Belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University. In de
universitaire wereld is het een goede gewoonte om zo’n bijzonder moment
luister bij te zetten door het aanbieden van een liber amicorum. Ook wij,
vrienden en (ex-)collega’s, willen ‘onze Jan’ graag eren met een afscheids-
bundel, hoewel de bijdragen in deze verzameling zeker niet bedoeld zijn
als een definitief afscheid van hem.

Volgens criticasters worden dergelijke afscheidsbundels wel eens getooid
met weinigzeggende of zelfs gezochte titels.1 Bij deze vriendenbundel zal
die verwarring niet optreden. In lijn met de traditie van het Fiscaal
Instituut Tilburg hebben wij deze verzameling de ‘Van der Geldbundel’
gedoopt, zodat het voor iedereen in een opslag duidelijk is ter ere van wie
deze bijdragen zijn geschreven en gebundeld.

In deze vriendenbundel vindt u bijdragen van drieënveertig auteurs,
wetenschappers die op de een of andere manier een rol hebben gespeeld in
het (fiscale) leven van Jan. Geïnspireerd door ‘het’ boek van Jan, Hoofdzaken
vennootschapsbelasting,2 hebben wij hen gevraagd een bijdrage te leveren
waarin enkel de hoofdzaken van een fiscaal onderwerp worden belicht.
Hoewel dit voor sommige schrijvers een behoorlijke uitdaging bleek, is
(vrijwel) iedereen erin geslaagd om een korte en krachtige bijdrage te
leveren waarin het werk, de visie en het leven van Jan centraal staan. We
hebben deze bijdragen onderverdeeld in drie thema’s die een belangrijke
rol hebben gespeeld in Jans leven en loopbaan: hoofdzaken van het leer-
meesterschap, hoofdzaken van de winstbelastingen en hoofdzaken van de
overige fiscale werelden.3

Het aantal auteurs dat bereid bleek om aan deze vriendenbundel mee te
werken geeft aan dat Jan niet alleen een aimabel mens is, maar ook een

1. Dat concluderen R.E.C.M. Niessen en L.J.A. Pieterse, ‘Enkele aantekeningen over het
fenomeen feestbundel’, WFR 2007/965. Zij stellen bovendien dat de hypothese dat
een bebundelde de aan hem opgedragen opstellen ook daadwerkelijk leest, niet altijd
houdbaar zou zijn. Om die ‘tevergeefsheid’ van ons schrijfwerk te voorkomen, is het
gebundelde kernachtig kort gehouden.

2. J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, FED Fiscale Studieserie nr. 31,
Deventer: Kluwer.

3. Deze driedeling is achteraf aangebracht. Het thema ‘de onzakelijke lening’ is daarbij,
vanwege het ruime bereik, ondergebracht in het derde deel van de hoofdzaken. Een
oplettende kijker zal zien dat de bij deze drie delen geplaatste foto’s van Jan van der
Geld teruggaan in de tijd. Deze ‘terugkeer’ heeft echter geen symbolische betekenis.
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gewaardeerd hoogleraar. Dat voor Jan een bijzondere carrière in het verschiet
lag, kon al worden voorspeld toen hij in 1977 cum laude afstudeerde aan de
toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Na een viertal jarenwerkzaam te
zijn geweest bij de Rijksbelastingdienst, laatstelijk als inspecteur vennoot-
schapsbelasting te Rotterdam, is hij in 1981 bij de toenmalige Katholieke
Universiteit Brabant in dienst getreden. Jan is sindsdien uitgegroeid tot een
belangrijke pijler van het Fiscaal Instituut Tilburg.

Hij heeft onder meer colleges vennootschapsbelasting verzorgd voor vele
studenten fiscaal recht en fiscale economie. In 1989 is hij gepromoveerd op
het proefschrift over de deelnemingsvrijstelling.4 In 1990 is hij benoemd tot
hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant. Janwas wetenschappelijk
zeer productief. Hij was dan ook lange tijd vaste medewerker van Weekblad
fiscaal recht (WFR) en hij is annotator van Beslissingen in belastingzaken
Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB). Daarnaast is hij vanaf de oprichting
in 1992 redactielid van het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO). Jan
heeft bovendien vele publicaties op zijn naam staan, daarbij nemen uiteen-
lopende thema’s in de vennootschapsbelasting een prominente plaats in.

In de afgelopen vijfendertig jaar heeft Jan niet alleen een groot aantal
colleges gegeven, hij was ook een graag geziene gast bij symposia, cursus-
sen en lezingen. Door zijn begrijpelijke verteltrant heeft Jan ontelbaar veel
fiscalisten in zijn eigen stijl wegwijs gemaakt in de, soms ondoordringbaar
lijkende, kronkels van onze vennootschapsbelasting. Vraag (oud-)studen-
ten, cursisten of collega’s naar Jan en bij veel van hen zal een glimlach op
het gezicht verschijnen als ze terugdenken aan de humoristische wijze
waarop Jan deze fiscale wereld voor hen heeft geschetst, vaak goedmoedig
mopperend op politici die vooral gericht zouden zijn op het ‘verkoop-
aspect’ van hun ideeën.5

Jan heeft als docent vele duizenden studenten begeleid op hun fiscale pad
en strooide daarbij gul met zijn levenswijsheden. Bij afstudeerzittingen
meldde hij de aanwezige familieleden bovendien dat ‘de’ fiscaliteit ‘hart-
stikke leuk’ is, hoewel zij zich dat misschien niet voor konden stellen.
Daarbij drukte Jan de afstuderende student op het hart om het plezier in
het fiscale vak te behouden, ook vanwege het gestaag groeiende aantal
jaren tussen afstuderen en pensioen.6

Wij vermoeden dat Jan ook tijdens zijn pensioenjaren met plezier de
fiscaliteit zal blijven volgen. Hoewel hij het laatste jaar regelmatig heeft

4. J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, Deventer: Kluwer 1990.
5. J.A.G. van der Geld, ‘Schoenmaker blijf bij je leest’, WFR 2005/1377. Jan bepleit ook

daarom een sterke scheiding tussen politiek en wetenschap, stellende dat ‘politicus
een vak is en dat men politiek moet overlaten aan politici’. Volgens Jan is een
‘normaal’ mens daar niet geschikt voor en een wetenschapper al helemaal niet.

6. Bij deze afstudeersessies hanteerde Jan een ijzeren logica ten aanzien van de hoogte
van het cijfer: “een 10 is bedoeld voor onze lieve heer en een 9 is voor de meester.”
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aangekondigd dat hij na zijn afscheid in een Roy Donders juichpak zou
plaatsnemen achter de Bredase sanseveria’s, hopen wij hem nog regel-
matig in Tilburg aan te treffen. Daarnaast zal hij ongetwijfeld nog meer
gaan genieten van zijn familie: zijn vrouw Ineke, zijn kinderen Mark en
Marloes en zijn vier kleinkinderen.

Wellicht komt het door Jan aangeschafte juichpak nog van pas bij zijn
tweede passie: voetbal. Hij heeft straks immers tijd om mee te gaan naar
uitwedstrijden van zijn ‘cluppie’ NAC. Ondanks het jarenlang uitblijven van
sportieve successen van dit elftal is Jan een trouw supporter van deze club
uit Breda gebleven. Want, zoals Jans dierbare, maar helaas te vroeg
overleden, collega Henk te Niet altijd zei:

“Tja, supporter ben je niet voor je lol.”

Zijn hoogleraarschap heeft Jan gelukkig wel ‘veel lol’ gebracht. We hopen
Jan met dit liber amicorum een mooie terugblik te kunnen bieden op deze
periode.

We danken uiteraard ook alle auteurs voor hun boeiende bijdragen.

Tilburg, september 2016

Sonja Dusarduijn
Frank Elsweier
Hans Gribnau

VII

Voorwoord





INHOUDSOPGAVE

HOOFDZAKEN VAN HET LEERMEESTERSCHAP / 1

Drs. F.J. Elsweier
Sitting Duck Taxes, veel te lompe wetgeving en grootmoeders
wijsheden / 3

Mr. M.J.W. van der Geld
De zoon van… / 11

Prof. mr. dr. N.C.G. Gubbels en mr. dr. M.J. Hoogeveen
Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd / 15

M.J. van Hulten LLM
“Toen geluk nog heel gewoon was” en zomaar wat andere
kamergenootgesprekken / 25

Prof. dr. A.C. Rijkers
Emeritaat en kunst: Lourens Alma-Tadema (1836-1912) / 29

HOOFDZAKEN VAN DE WINSTBELASTINGEN / 37

Prof. dr. J.N. Bouwman
Jan van der Geld en de liquidatieverliesregeling in de
deelnemingsvrijstelling / 39

Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma
De switch-over-bepaling in de concept Anti-Tax Avoidance Directive / 45

Mr. G.C. van der Burgt
Een aflopende deelneming is geen deelneming / 51

Dr. J. Doornebal
Vestigingsklimaat en fiscale wetgeving: enkele kritische
kanttekeningen / 59

Dr. A.W. Hofman
Het ‘sluitende systeem’ van de deelnemingsvrijstelling / 65

IX



Prof. dr. H. van den Hurk
The Copenhagen Papers en de kunst van het framen… / 73

Prof. dr. A.O. Lubbers
Rechtstekort in de winstsfeer: pleidooi voor een eerdere toegang tot de
belastingrechter / 79

Mr. J.T.L. Nillesen
Knelpunten in het fiscale coöperatieregime / 85

Mr. dr. M.H.M. van Oers
De waarde van compensabele verliezen / 93

Prof. mr. dr. R. Russo
Naar een Europese vennootschapsbelasting / 99

Mr. dr. B. Starink
Over de jas, de koffer, pensioenfondsen en Vpb / 105

Prof. mr. A.J.A. Stevens
Hybride entiteiten: wat moeten we ermee? / 111

Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven
Fiscale faciliteiten voor ondernemingen in de agrarische sector / 119

HOOFDZAKEN VAN DE OVERIGE FISCALE WERELDEN / 127

Prof. mr. dr. P.G.H. Albert
Wegstrepen van rekening-courantschuld / 129

Prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk
Overkill en non-wetgeving / 135

Prof. mr. D.B. Bijl
Goed en kwaad / 141

Prof. mr. G.J.M.E. de Bont
“Een democratie is wat anders dan een democratische rechtsstaat” / 149

Mr. dr. S.B. Cornielje en prof. dr. A.J. van Doesum
De paradoxale btw-gevolgen van een juridische fusie of splitsing / 155

Prof. dr. G.J.B. Dietvorst
De keuze is reuze voor de pensionado / 163

Mr. dr. S.M.H. Dusarduijn RB
Eenvoud in woord en daad / 171

X

Inhoudsopgave



Prof. dr. P.H.J. Essers
Jan van der Geld als de Johan Cruijff van de fiscale wereld / 179

Mr. S.E. Faber
Eenvoudige belastingwetgeving kan echt! Als de politiek het wil! / 185

Prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau
Fiscale wetgeving en de ethiek van de belastingadviseur / 191

Prof. mr. R.H. Happé
De fiscale crisis is een wetgevings- én morele crisis / 197

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis
Revival van de (onzakelijke) turbovordering? / 205

Prof. dr. P. Kavelaars
Het gedrocht / 211

Prof. mr. E.C.M.M. Kemmeren
Beps? Dividendbelasting à la Van der Geld! / 217

Prof. mr. G.T.K. Meussen
Fiscale machteloosheid / 225

Prof. dr. G.J. van Norden
Onderscheid eigen en vreemd vermogen in de Europese btw / 231

Dr. A. Rozendal
De ontwikkelende vastgoedbelegger in de inkomstenbelasting / 239

Prof. mr. H.M.N. Schonis
De onzakelijke lening / 247

Mr. dr. G. M.C.M. Staats
De omstreden omkeerregel / 251

Prof. dr. L.G.M. Stevens
Kwaliteit van wetgeving is cruciaal / 257

Prof. dr. S.A. Stevens
Transparantie over belastingen / 263

Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken
Art. 4.12a Wet IB 2001: verdere subjectivering gewenst / 271

Prof. dr. H. Vording
Meten, weten en de werkelijkheid / 277

XI

Inhoudsopgave





Hoofdzaken

van het

leermeesterschap





DRS. F.J. ELSWEIER1

Sitting Duck Taxes, veel te
lompe wetgeving en
grootmoeders wijsheden2

1. Inleiding

Uiteraard heb ik nagedacht over het onderwerp voor deze bundel. Aange-
zien ik de luchtige, soms humoristische wijze waarop Jan van der Geld de
fiscaliteit onder woorden brengt erg apprecieer, geef ik in deze bijdrage
enkele passages van hem weer die over zijn fiscale stokpaardjes gaan.3 De
passages geven mijns inziens een goede indruk van hoe Jan over de
vennootschapsbelasting kan vertellen en op welke ludieke manier de
staatssecretaris en de advieswereld een spiegel wordt voorgehouden met
betrekking tot het handelen in de (destijds) fiscale waan van de dag.
Nadrukkelijk merk ik op dat deze passages voor de wetgever of voor de
advieswereld ook wel degelijk een serieuze boodschap bevatten en dat
menig betoog van hem nog steeds erg actueel is.

2. Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen: over een
rot fundament

Het verschil in de fiscale behandeling tussen eigen en vreemd vermogen is
een dankbaar onderwerp in de fiscale (wetenschappelijke) wereld. Dit
onderscheid zorgt er bijvoorbeeld voor dat de wetgever al decennialang
aan het stoeien is met specifieke renteaftrekbeperkingen. Ook Jan heeft
hier regelmatig over geschreven en komt, onder meer, met de volgende
beschouwing over het verschil in fiscale behandeling tussen eigen ver-
mogen en vreemd vermogen en renteaftrekbeperkingen.

1. Frank Elsweier is werkzaam bij bureau Vaktechniek van EY Belastingadviseurs LLP. Hij
is tevens verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University.

2. Jan gebruikte de term ‘sitting duck taxes’ onder andere in J.A.G. van der Geld, ‘Dromen
van een nieuwe vennootschapsbelasting’,WFR 2004/993 (hierna: Van der Geld 2004) en
slide 19 van hoorcollege 12 Capita Selecta Vennootschapsbelasting (collegejaar 2015-
2016). De term ‘veel te lompewetgeving’ gebruikte hij ondermeer in J.A.G. van der Geld,
‘Trends in de VPB-heffing in Nederland’, TFO 2008/182 (hierna: Van der Geld 2008),
par. 4.3 en in zijn noot bij HR 13 augustus 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ6917, BNB 2005/61.
Jan wees op enkele ‘wijsheden van grootmoeder’ in Van der Geld 2008, par. 4.6.

3. Ik ben de student-assistenten van het Fiscaal Instituut Tilburg, Tom de Rijke en Kevin
Dubbeld, zeer dankbaar voor de hulp bij het zoeken naar deze fiscale passages.
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“Dit fiscale onderscheid in de vennootschapsbelasting tussen
eigen en vreemd vermogen is qua fundamentele onjuistheid
vergelijkbaar met de in onze inkomstenbelasting niet uit te
roeien fout van de aparte grondregels voor de diverse inkomens-
categorieën. [voetnoot verwijderd, FE]. Fiscaaltechnisch zijn dit
doodzonden, maar blijkbaar politiek onuitroeibare! De nadelen
van deze fundamentele fouten komen namelijk voortdurend op
verwachte en onverwachte plaatsen weer bovendrijven. Een
echte en afdoende oplossing is dan ook alleen te verkrijgen
door de fundamenten aan te passen. Elke (goede) aannemer
weet dat bij een rot fundament het plamuren van optredende
scheuren in het gebouw niet echt helpt. Toch zijn we in onze
inkomsten- en vennootschapsbelasting voortdurend aan het pla-
muren en weigeren we het fundament aan te pakken.”4

3. Het aankoopkostenarrest en de deelnemingsvrijstelling: over
een compact disc die blijft hangen

Jan is een van dé Nederlandse specialisten op het gebied van de deelne-
mingsvrijstelling. Ten aanzien van dit leerstuk heb ik gekozen voor een
passage waarin Jan zijn mening geeft over de manier waarop de Staats-
secretaris van Financiën reageert op het beroemde aankoopkostenarrest
van 24 mei 2002.5 In dat arrest besliste de Hoge Raad dat aankoopkosten in
verband met een binnenlandse deelneming aftrekbaar zijn bij de fiscale
winstberekening van de moedermaatschappij en wel in het jaar van
aankoop:

“De staatssecretaris meldde zich op de gevolgen van het arrest te
beraden en gaf zijn inspecteurs opdracht om alle aangiftes en
bezwarenwaar deze kostenaftrek wordt geclaimd tot nader order
aan te houden. Vervolgens bleek hij op 13 december 2002 te zijn
uitgestudeerd. Toen kwam hij met de mededeling dat de wet met
terugwerkende kracht zodanig gewijzigd zal worden dat alle
aankoopkosten van een binnenlandse deelneming niet ten laste
van de winst mogen worden gebracht maar dienen te worden
geactiveerd. Voor de zoveelste keer wordt hier een belasting-
verzwarende maatregel met terugwerkende kracht ingevoerd. En
elke keer wordt die compact disc die blijft hangen afgedraaid met
de tekst dat terugwerkende kracht bij fiscale lastenverzwaring
inderdaad eigenlijk niet hoort, maar in dit geval het nog maar een
keer moet. Voor veel belastingplichtigen vormt deze gang van
zaken een bewijs van een partijdige en onsportieve wetgever bij

4. J.A.G van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Fed Fiscale Studieserie nr. 31,
Deventer: Kluwer 2013, negende druk, par. 5.2.1.

5. Zie HR 24 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8553, BNB 2002/262.

4

Elsweier



wie het doel (voorkomen budgettaire derving voor de overheid)
de middelen blijkbaar heiligt, ook als die middelen niet door de
beugel kunnen. De wetgever, die in onze democratische rechts-
staat al een van de machtigste partijen is, siert dit soort gedrag
zeker niet. Het draagt ook bij aan het verval van normen en
waarden en aan het gebrek aan geloofwaardigheid en overtui-
gingskracht van de overheid.”6

4. Politiek: over flierefluiters, koorzangers en fiscale schlemielen

Jan is uitermate geïnteresseerd in de politiek en dat liet hij in zijn colleges
en publicaties ook met regelmaat blijken:

“De voor een wetenschapper interessantste politieke uitspraken
komen in de regel van leden van de oppositie. Leden van de
coalitie zitten veel te vast binnen de grenzen van het regeerak-
koord en moeten te veel oog hebben voor het belang van de
coalitie en hun partijgenoten in de regering om nog veel anders te
beweren dan hetgeen we al lang konden voorspellen. Leden van
de oppositie kunnen zeggen wat ze vinden, leden van de coalitie
kunnen alleen zeggen wat ze vinden als dat niet te slecht is voor
land en coalitie. Het is als het verschil tussen de flierefluiter, die
meestal mooi maar vrijblijvend fluit, en de koorzanger, die niet
echt goed kan zingen maar samen met zijn koorleden er nog iets
aardigs van maakt. Als wetenschapper ben ik primair geïnteres-
seerd in ideeën en dan liefst nieuwe of afwijkende. Die zetten je
aan het denken en daar zit je voor. Voorspelbare coalitie-uit-
spraken zetten het denkproces nu eenmaal moeizamer in gang
dan frisse oppositie-ideeën. (…) Onlangs diende Tweede-Kamer-
lid Hillen van het CDA een initiatiefwetsvoorstel in dat inhoudt
dat de bezitter van een eigen woning nooit voor meer eigenwo-
ningforfait wordt belast dan hij of zij aan hypotheekrente in box 1
in aftrek brengt in dat jaar. Het initiatiefwetsvoorstel van Hillen
geeft wat mij betreft ook het signaal af dat juist de burger die niet
maximaal van alle fiscale aftrekposten profiteert door de over-
heid niet wordt vergeten, ja zelfs gekoesterd moet worden. Dat
iemands leven niet totaal gefiscaliseerd is, lijkt me positief en een
extra beloning waard (naast de gemoedsrust die het oplevert).
Dat sommigen die oudjes met hun huis zonder hypothecaire
schuld als fiscale schlemielen zien, zegt meer over hen dan
over de betrokken senioren.”7

6. J.A.G. van der Geld, ‘Een fiscale tussenbalans na een halfjaar “her-Eijcken”’, NTFR
2003/135.

7. J.A.G. van der Geld, ‘Leve de fiscale schlemielen!’, WFR 2001/1671.
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5. Europese en internationale invloed op de Nederlandse
vennootschapsbelasting: grootmoeders wijsheden

Een ander stokpaardje van Jan is dat hij de Nederlandse vennootschaps-
belasting in het perspectief plaatst van Europese en internationale fiscale
ontwikkelingen. Zou hij er wat op tegen hebben om Nederland fiscaal
aantrekkelijk te maken?

“Voor alle duidelijkheid: er is natuurlijk niets op tegen om
Nederland fiscaal aantrekkelijk te maken. Omdat een algemene
effectieve belastingdrukverlaging meestal te duur wordt geacht,
grijpt de wetgever naar meer specifieke belastingdrukverminde-
ringen. De problemen liggen dan echter op een tweetal terreinen.
Enerzijds kunnen de maatregelen zodanig specifiek zijn dat ze in
strijd komen met het EG-recht en met name het verbod op
staatssteun. Daarnaast is er het ethische probleem dat men aan
de kiezers (en zichzelf) moet ‘verkopen’ dat het acceptabel is dat
internationaal actieve personen en ondernemingen minder be-
lasting (gaan) betalen dan de andere belastingplichtigen. Het
enige dat de twee groepen belastingplichtigen onderscheidt is
dat de bevoorrechte groep kan dreigen met vertrek uit Nederland
(van henzelf of hun kapitaal). Demagogisch gezegd: hoe krijgt
men een ‘sitting-duck-tax’ gebaseerd op chantage verkocht aan
de ‘sitting ducks’?”8

Over fiscale voorstellen, zoals de rentebox of defiscalisering van groeps-
rente, merkt hij het volgende op:

“Waarom zijn wij toch steeds op zoek naar maatregelen waarvan
we diep in ons hart vinden dat als onze buurlanden ze zouden
invoeren, dat verboden zou moeten worden? Die volkswijsheden
uit grootmoeders tijd (Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat
ook een ander niet) zijn mijns inziens nog steeds valide. Op het
weerwoord dat het een boze buitenwereld is waarin we mee
moeten doen volgens de geldende regels, zou ik allereerst willen
repliceren met mijn grootmoeders antwoord op dit soort argu-
menten: als een ander in het water springt, hoef jij dat nog niet te
doen. (…) Het is hoogstwaarschijnlijk niet verstandig om over te
gaan op defiscalisering van groepsrente in de vennootschapsbe-
lasting. Zelfs al zou dit namelijk in overeenstemming zijn met het
(harde en softe) EG-recht dan nog zal het bij mede-EU-lidstaten
en andere landen overkomen als agressief en daarom snel reac-
ties uitlokken. Dat impliceert dat Nederland geen enigszins
blijvende voorsprong verwerft, daarnaast vooral de ‘race to the

8. Van der Geld 2008, par. 4.6.
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bottom’ aanwakkert en reacties van andere landen uitlokt. Zoals
wielrenners en hardlopers weten, vangt degene op kop alle wind
en wint hij daardoor zelden de eindsprint.”9

6. Tot slot

Tot slot wijs ik nog op een passage van Jan over het gebruik van internet-
consultatie. Daarbij heeft hij mijns inziens een boodschap voor de staats-
secretaris waarmee laatstgenoemde nog jaren – ook tijdens het pensioen
van Jan – vooruit kan.

“Alvorens op enkele inhoudelijke aspecten van deze operatie10 in
te gaan, richt ik mij hier allereerst op de interactieve vormgeving
van de verkenningsfase. De staatssecretaris heeft een speciale
website (…) geopend waar ‘fiscalisten, studenten, politici en alle
anderen hun ideeën en voorkeuren kenbaar kunnen maken.’
Hoewel wetenschappers nadrukkelijk niet worden vermeld in
het rijtje genodigden, oogt de inschakeling van dit forum sympa-
thiek: iedereen kan immers meediscussiëren. Wellicht juist
daarom moet men geen al te hoge verwachtingen hebben van
de uitkomsten daarvan. Een blik op de bijdragen aan het forum
tot nu toe leert dat een breed scala aan suggesties wordt gedaan,
variërend van groen tot rijp. Het lijkt me echter niet dat een
serieus over wetgeving nadenkende staatssecretaris dit internet-
forum nodig heeft om te komen tot bruikbare ideeën. We mogen
toch hopen dat ook op het ministerie de vakliteratuur en de
arresten van het HvJ EG en de Hoge Raad worden bestudeerd (…).
Dat levert meer dan voldoende bouwstenen op voor die nieuwe
wet. Het openstellen van een interactief discussieforum lijkt dan
vooral gericht op het psychologische effect van dit vernieuwende,
democratische jasje. We moeten hopen dat deze vormgeving van
de inventarisatiefase niet mede als argument zal worden gebruikt
om de parlementaire behandeling onder grote tijdsdruk te zetten
(we zijn al zo lang bezig, nu opschieten met dat wetsvoorstel).
Om te komen tot een verantwoord eindproduct is het veel
belangrijker dat voldoende tijd wordt ingeruimd om de uiteinde-
lijk door de regering voorgestelde keuzes ook maatschappelijk te
becommentariëren en bediscussiëren waarbij bovendien alle
voor- en nadelen van de diverse varianten uitvoerig worden

9. J.A.G. van der Geld, ‘De behandeling van rente in de VPB heroverwogen’, WFR 2009/
145, par. 5.3 en 10.

10. Het ging hier om de herziening van de Wet VPB 1969, wat uiteindelijk resulteerde in
de op 1 januari 2007 van kracht geworden Wet Werken aan winst.
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belicht. Alleen dan kunnen de uiteindelijk gemaakte keuzes
voldoende gerechtvaardigd worden. Een goede parlementaire
behandeling, waarin voldoende tijd is om een wetsvoorstel en
de aanloop daartoe goed te beschouwen en becommentariëren, is
in een democratische rechtsstaat duidelijk van veel groter belang
dan bezigheidstherapie voor fiscalisten via internet. Ik pleit er
dus voor dat de Tweede Kamer voldoende tijd neemt om de
komende nota alsmede het daarop volgende concrete wetsvoor-
stel uitvoerig te bestuderen en te (doen) becommentariëren. Dát
zou pas vernieuwend zijn: eindelijk voldoende tijd om fiscale
wetsvoorstellen parlementair te behandelen. De hiervoor ge-
noemde “internet-spielerei” kan dan weinig kwaad, al doet
deze ook niet veel goed.”11

Jan gaf al eens aan dat als hij met pensioen zou gaan, de vennootschaps-
belasting wat hem betreft kon worden afgeschaft. Ik houd me maar vast
aan deze, in deze bijdrage tevens laatste, uitspraak van hem:

“Belastingen plegen immers zelden echt te verdwijnen, hooguit
worden zij in een nieuwe, modieuze jas gestoken, van een
nieuwe naam voorzien (en dan meestal verhoogd).”12

7. Persoonlijke noot

Een van de moeilijkste facetten waarmee iedere fiscalist regelmatig wor-
stelt is, mijns inziens, het begrijpelijk onder woorden brengen van de
fiscaliteit. Iedereen die met de Wet op de vennootschapsbelasting te
maken krijgt, weet wel hoe bijvoorbeeld art. 10a Wet VPB 1969 ongeveer
in elkaar steekt, maar breng het maar eens onder woorden in een minuut
of op een pagina. Als iemand de kunst verstaat van het begrijpelijk onder
woorden brengen van de fiscaliteit, dan is het Jan. Niet alleen is hij in staat
om de fiscaliteit begrijpelijk uit te leggen, maar hij doet dat ook nog eens
op een uiterst interessante – en bovendien vaak humoristische – manier.
Als ik aan de colleges terugdenk, dan verschijnt er bijna automatisch een
glimlach op mijn gezicht en dat geldt voor (vrijwel) iedereen die ik spreek
over zijn colleges. Geheel in eigen stijl vertelt hij over de vennootschaps-
belasting. Een gave die zeker niet voor iedereen is weggelegd.

Ik heb niet alleen de colleges van Jan mogen volgen, maar ook het
voorrecht (gehad) om nauw met hem samen te werken. Een voorrecht
omdat het een ontzettend plezierige samenwerking is (geweest) én ik er

11. Van der Geld 2004.
12. J.A.G. van der Geld, ‘De honderdjarige inkomstenbelasting, wat moeten we ermee?’,

WFR 1992/1381.
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enorm veel van op heb gestoken.13 Rest mij ten slotte om simpelweg Jan te
bedanken. De gesprekken over fiscaliteit, politiek, familie en voetbal waren
en zijn voor mij van onschatbare waarde.

13. Het moge duidelijk zijn dat ik het een enorme eer vind dat ik samen met prof. dr. Stan
Stevens het boek Hoofdzaken vennootschapsbelasting van Jan mocht overnemen en dat
Jan een van mijn promotoren is. Aangezien mijn promotieonderzoek nog niet is
afgerond voordat Jan op 30 september zal stoppen, zal ik er persoonlijk voor zorgen dat
Jan ook tijdens zijn pensioendagen nog genoeg fiscale anekdotes te horen en zien krijgt.
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MR. M.J.W. VAN DER GELD1

De zoon van …

1. Inleiding

“Zeg, ben jij misschien een zoon van …?”
Die vraag is, sinds ik mij eerst als student en daarna als belasting-

adviseur met fiscaliteit bezighoud, haast ontelbare keren gesteld. Op zich
ook niet zo gek als je in een klein land woont, in het nog veel kleinere
wereldje van de fiscaliteit actief bent en bovendien een weinig voorko-
mende achternaam draagt. Een naam die volgens velen voor een fiscalist
ook nog eens erg toepasselijk is en daardoor kennelijk extra goed beklijft.

Ik heb dat nooit vervelend gevonden. Integendeel: ik vond (en vind) het
altijd erg leuk om die vraag te horen. Vooral omdat deze door de steller
ervan vrijwel altijd als opmaat gebruikt wordt om me te vertellen hoeveel
hij of zij van jou geleerd heeft, hoe goed jij hem of haar hebt begeleid bij
een afstuderen of promotie of hoe inspirerend jouw colleges altijd waren.
Een aantal keren heb ik zelfs het compliment gehoord dat je erin slaagde
om aan de universitaire fiscale opleiding, die tegenwoordig wellicht meer
weg heeft van een beroepsopleiding dan van een academische studie, een
wetenschappelijke laag toe te voegen. De manier waarop ik op die
momenten anderen over jou hoor praten, doet me erg denken aan hoe
jij altijd over professor Van Dijck hebt gesproken. Hij was jouw inspiratie-
bron om voor het fiscale vak te kiezen en heeft op veel gebieden als jouw
grote voorbeeld gediend.

Als hoogleraar is natuurlijk de fiscale inhoud uitermate belangrijk. Ik wil daar
in deze bijdrage echter niet nader op ingaan omdat ik vermoed dat deze al
meer dan uitgebreid aan bod zal komen in deze bundel. Voor een goede
hoogleraar fiscaal recht is – naast het beheersen van de fiscale inhoud – ook
het zijn van een goed fiscaal leermeester een onmisbare kwaliteit. De vele

1. Mark van der Geld is als belastingadviseur verbonden aan EY Belastingadviseurs LLP.
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lovende woorden die ik daarover van jouw (oud-)collega’s en (oud-)studen-
ten heb gehoord, onderstrepen jouw kwaliteiten als fiscaal leermeester.2

Ik schat in dat velen van de auteurs en lezers van deze bundel jou als
fiscalist en als fiscaal leermeester van dichtbij hebben meegemaakt. Bij-
zonder aan mijn eigen perspectief is, dat ik je als fiscalist eigenlijk alleen
van een afstand heb ervaren, maar juist weer van heel dichtbij als (niet-
fiscale) leermeester.3 In deze bijdrage zal ik daarom jouw leermeesterschap
nader beschouwen vanuit een persoonlijk perspectief door een drietal
kenmerkende elementen van jouw leermeesterschap te belichten.

Ik vind het een mooie gelegenheid om dat in deze bundel te kunnen
doen, omdat dit hopelijk de manier waarop jij tijdens jouw hoogleraar-
schap jouw ‘leermeesterschap’ hebt ingevuld in een breder perspectief
plaatst. Het zal bij lezers herkenning oproepen en, wie weet, ook nog een
enkeling inspireren bij het invullen van het eigen leermeesterschap (als
fiscalist, ouder, grootouder of anderszins).

2. Drie hoofdzaken van het leermeesterschap

Het eerste voor mij kenmerkende element van jouw leermeesterschap is
dat je altijd ‘het eerlijke verhaal’ vertelt. Regelmatig word ik verrast door
Thomas (bijna 3 jaar) en met name Alex (5 jaar)4 als zij ineens – ogen-
schijnlijk uit het niets – verrassend veel over een onderwerp blijken te
weten. Als ik dan vraag: “Heb je dat op school geleerd?”, volgt vaak het
nonchalante antwoord:

“Oh, nee hoor, dat heeft opa gewoon verteld.”

De gemiddelde (groot)ouder of kleuterleidster (m/v) zou aan kinderen van
die leeftijd misschien een meer basale en met meer leugentjes-om-bestwil
doorspekte uitleg hebben gegeven. Ik merk echter dat juist de elementen
die een ander misschien weg zou laten hun nieuwsgierigheid prikkelen en
hen aanzetten tot het leggen van allerlei dwarsverbanden. Het stimuleert
hen om te willen begrijpen hoe de wereld om hen heen in elkaar zit en hoe
dingen nou écht werken.

2. Voor wat betreft de fiscaliteit moet ik me noodgedwongen op deze bronnen baseren,
omdat ik nauwelijks uit eigen waarneming kan putten. Het slot van jouw allerlaatste
officiële college op 26 april 2016 – waar ik, net als velen van jouw collega’s, als
verrassing aanwezig was – betekende voor mij, gek genoeg, namelijk het allereerste
(deel van een) college van je dat ik ooit heb bijgewoond. Het zou wetenschappelijk
natuurlijk volstrekt onverantwoord zijn mijn oordeel alleen op die ene waarneming te
stoelen.

3. Je hebt immers verwoede pogingen gedaan Marloes en mij, jouw kinderen, op te
voeden. Of het resultaat daarvan op alle onderdelen geslaagd is, laat ik graag aan
anderen ter beoordeling. Mocht dit (deels) niet het geval zijn, dan heeft dat zeker niet
aan jou en/of jouw vrouw (en mijn moeder) Ineke gelegen!

4. Mijn zoontjes, Thomas en Alex, zijn twee van jouw vier kleinkinderen. Lise (4) en Stijn
(1) maken het kwartet compleet.
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Terugkijkend realiseer ik me dat je eigenlijk altijd op die manier uitleg
hebt gegeven en dat dit op mij een vergelijkbaar effect heeft gehad als nu
op mijn zoontjes. Inmiddels heb ik mij voorgenomen om als ouder het-
zelfde te doen. Tot op heden overigens met wisselend succes, met name
omdat het een flinke portie geduld blijkt te vergen om dit consequent vol
te houden.

Jouw leermeesterschap kenmerkt zich ook doordat je mij door de jaren
heen altijd in staat hebt gesteld zelf zo veel mogelijk te ontdekken en te
leren. Dit deed je vooral door alleen dán sturend of belerend te zijn
wanneer dat echt nodig was en verder vooral de faciliteiten te bieden
om zelf te leren en te ervaren. Dan doel ik niet zozeer op financiële
ondersteuning (hoe welkom deze soms ook was) of op andere materiële
faciliteiten. Maar eigenlijk vooral op de ‘faciliteit’ dat jij – hoewel je thuis
vaak nog hard aan het werk was – altijd voor Marloes en mij klaarstond.
Hoe druk je het ook had, in mijn herinnering kondenwe altijd bij je terecht.
Je maakte dan direct tijd voor ons vrij en was immer bereid te helpen.5

Destijds leek dit zo vanzelfsprekend, maar als werkende vader realiseer ik
me steeds meer dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het is juist
heel bijzonder.

Een derde kenmerk van jouw leermeesterschap is dat je me altijd zelf hebt
laten ontdekken wat ik leuk vind en waar ik goed in ben, ik vermoed in het
vertrouwen dat het juist dan allemaal wel goed zou komen. Zolang het
goed ging, bemoeide jij je eigenlijk nooit ongevraagd met de details,6 tenzij
je daarom werd gevraagd.7 Je zou dit met wat fantasie ‘Ouderlijk Horizon-
taal Toezicht’ kunnen noemen (om deze bijdrage toch nog een klein fiscaal
tintje te geven). Een focus op de ‘hoofdzaken’ van het leermeesterschap, zo
zou je het ook kunnen betitelen.8 Het vertrouwen dat hieruit sprak heeft
mij altijd erg gemotiveerd om er zelf iets van te maken en zo veel mogelijk
op eigen benen te staan.

3. Terugkijkend en vooruitblikkend

De kwaliteiten die ik hiervoor heb beschreven, maken dat je als vader een
goede leermeester was en bent. Ze dragen er vast ook aan bij dat je een
uitstekend fiscaal leermeester bent en zullen daardoor vermoedelijk voor
velen heel herkenbaar zijn. Je beheerst de kunst anderen aan te zetten tot

5. Met een ingewikkelde vraag of met zoiets praktisch als hulp om een werkstuk netjes
te printen in de specifieke opmaak die wij voor ogen hadden, soms zelfs mét
kleurenplaatjes. Dat laatste werd medio jaren ‘90 echt nog als technisch hoogstandje
beschouwd en als zodanig beloond door docenten bij het toekennen van een
beoordelingscijfer.

6. Althans, bijna nooit …
7. Dan was de beer overigens vaak ook los!
8. Misschien een aardig idee om ook eens een boek zo te betitelen?
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het bedrijven van wetenschap en hen daarin te ondersteunen. Je hebt
daardoor een veel bredere invulling gegeven aan jouw hoogleraarschap
dan alleen, belerend, eigen denkbeelden te verkondigen.9

Terugkijkend is het heel bijzonder om te constateren dat wat ooit
professor Van Dijck als jouw eigen leermeester en inspirator voor jou
betekende, jij nu zelf voor anderen blijkt te zijn geworden. Een mooier
compliment kun jij jezelf in mijn ogen niet geven. Los van de fiscaliteit
hoop ik dat ik zelf ooit op een punt in mijn leven terechtkom dat ik mag
terugkijken en constateren dat ik net zo’n goede leermeester ben geweest
voor anderen als jij voor mij bent geweest.

Ik realiseer me dat dit uiteindelijk een vrij persoonlijke bijdrage is ge-
worden met weinig fiscale relevantie, laat staan een fiscaal wetenschappe-
lijke. Gelukkig heeft het leven heel wat meer te bieden dan fiscaliteit:
belastingheffing is uiteindelijk maar een instrument dat eraan zou moeten
bijdragen dat wij met zijn allen kunnen toekomen aan die dingen waar het
leven echt om draait. Daar heb jij vanaf nu meer dan ooit de tijd voor.

Hoewel velen het een enorm gemis zullen vinden dat je vervroegd
afscheid neemt als hoogleraar, ken ik vier kleine mensjes die je daar juist
een groot plezier mee doet. Ik hoop dat ook zij veel van je mogen leren en
dat je in ieder geval voor hen jouw rol als leermeester kunt voortzetten.10

En misschien wordt jou dan op een dag nog eens de vraag gesteld:

“Zeg, bent u misschien de opa van …?”

9. Waar je overigens – bij vlagen – ook niet vies van bent.
10. Zonder je die druk te willen opleggen, hoop ik persoonlijk dat we daarnaast ook op

fiscaal gebied nog regelmatig van je zullen horen en dat je niet achter de spreek-
woordelijke hangbegonia’s verdwijnt. Dat kan ik mij overigens nauwelijks voor-
stellen, al ware het maar omdat (zoals wij beiden inmiddels weten) hangbegonia’s
helemaal niet bestaan.
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PROF. MR. DR. N.C.G. GUBBELS EN
MR. DR. M.J. HOOGEVEEN1

Als ik zou willen dat je het
begreep, had ik het wel beter
uitgelegd

1. Inleiding

In deze korte bijdrage willen wij aandacht besteden aan Jan als docent.
Voordat hij het verkeerde pad van de vennootschapsbelasting op ging, gaf
Jan nog hoorcolleges inkomstenbelasting. Uit die tijd – 1997 – hebben we
de hoorcollege-aantekeningen van Jan bestudeerd. En we hoorden hem
praten. Hoewel alweer bijna twintig jaar geleden, is zijn visie en toonzet-
ting nog steeds heel herkenbaar. Bij het lezen van de aantekeningen
wisselden grinniken, schaterlachen, bewondering, verbijstering en herken-
ning elkaar af.

Het grinniken en schaterlachen werd vooral veroorzaakt door de fantas-
tische oneliners in de kenmerkende Van der Geld-taal (zie paragraaf 2). De
bewondering ziet op zijn gave om complexe fiscale vraagstukken heel simpel
uit te leggen (zie paragraaf 3). De verbijstering ziet niet op Jan als docent,
maar op de ongelofelijk complexe wetgeving (zie paragraaf 4). De herken-
ning betreft zijn fundamentelere visie op de belastingwetgeving, die we
kennen uit onze gesprekken met hem en uit zijn publicaties. Deze klonken
vanzelfsprekend ook in 1997 in zijn colleges door (zie paragraaf 5).

Hieronder een korte schets, waaraan de lezer hopelijk net zo veel
plezier beleeft als wij bij het schrijven ervan.

2. Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te
vergissen

De ‘kenner’ zal in de titel- en paragraafkopjes de wijsheden van Cruijff
herkennen. Wij hebben daar niet alleen voor gekozen omdat Jan een
hartstochtelijke voetbalfan is, maar vooral omdat de college-aantekenin-
gen van Jan zijn doordrenkt met Cruijffiaanse oneliners. Onze professor in
de belastingen deed – in ieder geval op dat gebied – niet onder voor de

1. Nicole Gubbels en Mascha Hoogeveen zijn beide werkzaam bij het Fiscaal Instituut
Tilburg, Tilburg University en tevens bij de Coördinatiegroep Constructiebestrijding
van de Belastingdienst. Nicole Gubbels is daarnaast Hoogleraar Estate Planning bij de
vakgroep Notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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voetbalprofessor. We sluiten ook niet uit dat Jan en zijn vrouw zich
herkennen in de volgende uitspraak van Cruijff:

“Als ik thuiskom van een televisie-analyse, vraagt mijn vrouw:
Wat heb je gezegd?
Dan zeg ik: al sla je me dood.”

Om het geheugen van Jan op te frissen – en zijn familie bij te praten –

hieronder onze top tien van de uitspraken van Jan, zoals wij ze optekenden:

1. Over regeren bij persbericht:
“Terugwerkende kracht naar persbericht moet bij ‘boeventruc’ kunnen.
Waarom geen eerbiedige werking? Omdat gemaakt voor schurken
(lees directeur grootaandeelhouders).”

2. Over marginale tarieven:
“Je bent weer inkomensafhankelijk bezig. Ook gevolgen voor bijvoor-
beeld huursubsidie en studentenfinanciering. Fl. 1 meer kan je meer
dan fl. 1 kosten. Dan ben je overigens wel een oen.”

3. Over besparingswaarde bij loon in natura:
“Loon in natura is gigantisch leuk. Alles aftrekbaar bij de werkgever en
beperkte belastbaarheid bij de werknemer vanwege besparingswaarde.
Meteen afgelopen als je zegt loon in natura is steeds waarde in het
economische verkeer. Dat wil je als werknemer niet hebben. Dan ga ik
zelf wel met vakantie en niet met die oenen van de zaak.”

4. Over reparatiewetgeving bij vollopen van bloot eigendom naar volle
eigendom:
“De lompigheid is niet zo heel erg, omdat het niet vaak voorkomt.
Alleen maar om fiscale redenen. Met onroerende zaken kwam het meer
voor. Daarom daar niet zo lomp repareren.”

5. Over foute uitspraken en foute wetgeving:
“ook krom recht is recht.”

6. Over instrumentalisme:
“Vrijstelling kamerverhuur: instrumentalisme pur sang. Moet dat nou
wel? Het werkt trouwens ook niet. Ik wil niet zo’n vreemde inmijn huis.”

7. Over beginsel van de minste pijn:
“Geld bij de mensen weghalen voordat ze het krijgen. Dit verklaart ook
het geklaag van ondernemers. Loonbelasting voldoet aan het beginsel
van deminste pijn. Het is weggenomen voordat je beseft dat je het hebt.”

8. Over bronnentheorie en de spelsfeer:
“Allemaal pogingen van mensen om leuke hobby aftrekbaar te krijgen.”

9. Over het arrest BNB 1955/22:2

“Een kunstenares zei: ik zit in de functionele sfeer. Nee, zei de rechter,
want redelijkerwijs geen voordeel te verwachten. Met andere woor-
den: u kunt niet schilderen.”

2. HR 2 december 1954, ECLI:NL:HR:1953:AY4076, BNB 1955/22.
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10. Over het Cessna-arrest:3

“We moeten er ook van af dat als iets leuk is het niet aftrekbaar zou
zijn. We hebben toch geen lolbelasting.”

Deze oneliners zijn niet alleen grappig, maar ook treffend en verhelderend.
Overigens konden wij allebei, ook zonder herlezing van de aantekeningen
en bijna twintig jaar na dato, nog diverse oneliners zo reproduceren. Sterker
nog, Mascha gebruikt ze – anno 2016 – nog steeds tijdens haar hoorcolle-
ges inkomstenbelasting. Ook al neemt Jan helaas afscheid, de studenten
zullen zijn woorden blijven horen.

3. Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is
simpel voetballen

Jan was een geweldige docent. De hieronder gegeven voorbeelden illus-
treren dat Jan complexe fiscale vraagstukken heel duidelijk en beeldend
kon uitleggen.4

Over het begrip conditio sine qua non staat op Wikipedia: “het is een in de
juridische wereld gebruikte term om het causaal verband tussen schade-
veroorzakende gedraging en de schade aan te duiden”.

Jan had zo zijn eigen manier om dit uit te leggen, waarbij hij tevens
ondubbelzinnig zijn mening geeft over de toepassing van dit leerstuk in het
kader van de belastbaarheid van de schadevergoeding als loon uit dienst-
betrekking:

“Conditio sine qua non is onzin. Stel ik rijd een kind aan. Niets
ernstigs. Kind stak over, ik reed 70 en er was een loslopende
hond. Alle drie moeten gelden, anders geen ongeluk. Wat is nou
het doorslaggevende verband, de causaliteit?”

Op dezelfde kernachtige wijze wist hij haarfijn uit te leggen wat het begrip
‘gezagsverhouding’ (niet) inhoudt:

“Niet dat je feitelijk opdrachten geeft, maar dat je ze zou kunnen
geven en dat ze van belang zijn voor de werkgever. Dus het gaat
er niet om of je kunt bepalen welk liedje op maandag gezongen
moet worden op de peuterspeelzaal.”

3. HR 9 maart 1983, ECLI:NL:HR:1983:AW8960, BNB 1983/202.
4. Als studenten hebben wij bij Jan ook de hoorcolleges vennootschapsbelasting ge-

volgd. Ook deze waren helder wat ons betreft. Dat geldt echter niet voor iedereen,
getuige de volgende vraag van een student: “Professor Van der Geld, kunt u mij nog
eens uitleggen hoe dat nou precies zit met het Zweedse schoonmoeder arrest?”
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Om het voor studenten eenvoudig uit te leggen, was hij ook bereid zichzelf
op te offeren:

“Arbeid kan ook een niet doen zijn. Bijvoorbeeld: Van der Geld
heeft een moord gepleegd. Je weet dat, maar zegt er niets over
voor geld = art. 22-1-b.”

Jan had verder weinig goeds te melden over de besparingswaarde in de
loonbelasting:

“Op grond van het Volkskrantarrest moet de besparingswaarde
subjectief bepaald worden, maar dat is in de uitvoering niet te
doen. Daarom worden er in de uitvoering veel compromissen
gesloten met de inhoudingsplichtigen. Heeft de individuele be-
lastingplichtige daar iets mee te maken? Nee. Dat is hetzelfde als
ik met A afspreek dat B iets heeft gedaan.”

Een ander voorbeeld over de onzinnigheid van het subjectief vaststellen
van de besparingswaarde ging over de draadloze telefoon (met inscriptie):

“Stelling: hij heeft al vier telefoons. Een vijfde wil hij niet meer. Of
een vijfde juist wel, want hij is een telefoonfreak.”

Ongetwijfeld herkende Jan zich in de ‘telefoonfreak’, hoewel de obsessie
van Jan niet is beperkt tot telefoons, maar ziet op alle (bij voorkeur
nieuwste) apparatuur waarvan de basis wordt gevormd door nullen en
enen. Wellicht is het deze eenvoud die hem daarin trekt. Hoe dan ook, Jan
verzamelt deze apparatuur alsof het voetbalplaatjes zijn. Bij Jan zelf is de
besparingswaarde dus eenvoudig vast te stellen. Maar we geven graag toe
dat Jan, zoals vaker, de uitzondering op de regel is.5

De poging van de Staatssecretaris van Financiën om voor bepaalde gevallen
via een resolutie6 de subjectieve besparingswaarde te objectiveren door
deze op nihil te stellen, werd door Jan niet in blijdschap ontvangen:

5. Jan heeft een groot inlevingsvermogen, maar weinig begrip voor het gebruik van
‘verouderde’ apparatuur. Tijdens het debat bij de Vereniging voor Belastingweten-
schap, waar het rapport van Jan van der Geld en Daan Bijl over overkill wordt
besproken, merkt hij onderkoeld op: “De vereniging is heel modern geworden en
heeft zowaar een overheadprojector laten aanrukken. PowerPoint kon kennelijk nog
niet, want waar zou de beamer vandaan moeten komen. Misschien is dat de volgende
keer opgelost.” Zie: Overkill in fiscale wet- en regelgeving. Bespreking van het rapport
Overkill in fiscale wet- en regelgeving van prof. mr. D.B. Bijl en prof. dr. J.A.G. van der Geld,
Geschrift van de vereniging voor belastingwetenschap, nr. 238, Deventer: Kluwer
2009, blz. 7.

6. Resolutie Staatssecretaris van Financiën 14 mei 1986, nr. 286-7275, BNB 1986/213
gewijzigd bij resolutie van 19 augustus 1988, nr. DB88-3351, BNB 1988/315.
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“De resolutie is gewoon een lafhartige poging om een en ander te
herstellen. Denk bijvoorbeeld aan therapeutisch mee-eten in de
gezondheidsbranche. De medewerkers moeten in het belang van
de cliënt mee-eten. Het is gevaarlijk als ze mes en vork in handen
kregen. Echt niet lekker eten; continu erwtjes vangen etc. Dus
later eten ze zelf. Inspecteur zei: belast. Het hof ging daarin mee,
want voordeel van de werkgever: je mag mee-eten, dus is er een
besparing.7 Staatssecretaris zegt nu nihilwaardering in resolutie,
maar hadden we dat niet gelijk kunnen doen in plaats van te gaan
procederen?”

Tot slot kon ook de aanmerkelijkbelangregeling van voor 1997, niet op Jans
sympathie rekenen. In dit systeem werd nog een onderscheid gemaakt
tussen inkomsten die werden belast als inkomsten uit vermogen en ver-
vreemdingswinsten die werden belast als inkomen uit aanmerkelijk be-
lang. Hieraan maakte Jan weinig woorden vuil. Dat dit onderscheid
volstrekt arbitrair en onhoudbaar was, geeft hij kernachtig weer met:

“Liquidatie: ik ben de klos. Dividenduitkering: ik ben de klos.
Verkoop aan derde: ik ben blij.”8

4. De hoogste opgave van het menselijk kennen is te begrijpen
dat hij niet begrijpen kan

Deze uitspraak van Cruijff is zeer toepasselijk op de zeer ingewikkelde
wetgeving die destijds de Wet IB 1964 ontsierde. Voor de ‘jongere ouderen’
onder ons: denk bijvoorbeeld aan art. 25a, art. 25b, art. 27 en art. 33 Wet IB
1964. Ook die complexe artikelen wist Jan overigens – meestal – op
eenvoudige wijze voor het voetlicht te brengen. Zie hieronder bijvoorbeeld
de aantekeningen bij art. 25a en art. 33, lid 3 Wet IB 1964. Art. 25a Wet IB
1964 belastte op forfaitaire wijze het vollopen van blote eigendom naar
volle eigendom. Art. 33, lid 3 Wet IB 1964 zorgde voor een fictief jaarlijks
genietingsmoment. Jan over deze reparatiewetgeving:

“Problemen met 25a en art. 33, lid 3:
– Onleesbaar
– Fictief inkomen
– Onjuist bedrag
– Onjuist tijdstip

7. Hof Leeuwarden 9 november 1984, ECLI:NL:GHLEE:1984:AX1483.
8. Inmiddels is het aanmerkelijkbelangsysteem sterk verbeterd, waaraan Jan een bij-

drage heeft geleverd als lid van de werkgroep ‘Fiscaal-technische herziening van de
loon- en inkomstenbelasting’. Jan was lid van subwerkgroep I. Deze werkgroep heeft
drie rapporten uitgebracht, waarvan een over het aanmerkelijk belang. Een van de
hoofdpunten uit dit rapport was het opheffen van het onderscheid tussen de heffing
over vermogenswinsten en vermogensinkomsten.

19

Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd



Stom aan het artikel: je wordt ergens voor belast terwijl je niets
geniet. Wetgever: moet je maar geen boef zijn. Wetgever mept
dus terug. Het moet wel niet kunnen, maar doe dan iets aan de
bronnentheorie en niet zo lomp. Waarom niet het vollopen van
bloot naar vol als rente zien? Maar ja, dan schoffel je aan de
bronnentheorie.”

Maar Jan had ook zijn grenzen. Tegen zo veel onbegrijpelijke wetgeving
was ook hij niet opgewassen. Zie de – voor ons onnavolgbare – aanteke-
ning hieronder:

“Aanschaf vruchtgebruik = aftrek. Temporisering voor gekomen:
pas aftrek voor zover inkomen wordt genoten. Stel ik koop eerst
vruchtgebruik = latente aftrekpost. Nu koop ik blote eigendom
erbij. Mag ik dan aftrekken? Nee. Dubbele reparatie: maximering
en temporisering. Je koopt blote eigendom erbij: je aftrekrecht
blijft eeuwig latent.”9

Toen we deze aantekeningen teruglazen, waren we haast blij met de
huidige box 3. Maar gelukkig houdt Jan ons bij de les, bijvoorbeeld in
een artikel dat leest als de college-aantekeningen. De opvatting dat box 3
beter is dan het oude systeem getuigt:

“(…) van een beschamend laag aspiratieniveau (…). Bij een
beoordeling van een reparatie van dit systeem, kan dit verziekte
systeem zelf natuurlijk niet als referentiekader dienen.”10

Het artikel mondt uit in een gloedvol pleidooi voor een vermogenswinst-
belasting, een onderwerp dat vanzelfsprekend ook niet ontbrak in zijn
colleges.

5. Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg
slecht speelt; er zijnweinigmensen die kunnen zeggenwaarom
ze slecht speelt en er zijn slechts een paar mensen die kunnen
zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelen.

Deze uitspraak van Cruijff geldt ook voor de fiscale wetgeving. Iedereen kan
zeuren over de wetgever; er zijn weinig mensen die kunnen zeggenwaarom
een wettelijke bepaling niet deugt en er zijn slechts een paar mensen die
kunnen aangeven hoe het dan anders moet. Jan behoort tot deze happy few.

9. Voor degenen die zouden willen weten wat hier wordt bedoeld, wordt verwezen naar
I.J.F.A. van Vijfeijken, Capita Selecta. Inkomsten uit vermogen, derde druk, Deventer:
Kluwer 1996, blz. 82-83.

10. J.A.G. van der Geld, ‘De evaluatie van de Wet IB 2001: box 3’, WFR 2006/302 (hierna:
Van der Geld 2006).
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Uit de hoorcollege-aantekeningen blijkt dat Jan niet volstond met het
aangeven dat de wetgeving slecht was. Hij gaf ook aanwat eraan mankeerde
en wat er zou moeten gebeuren om de wet aan te passen. Ook zagen wij, na
lezing van de aantekeningen, dat hij voor wat betreft de inkomstenbelasting
een aantal speerpunten had, waarvan wij er hier twee uitlichten.

5.1. Inkomstenbelasting als draagkrachtheffing

Veruit het belangrijkste speerpunt van Jan is dat de inkomstenbelasting
een draagkrachtheffing is, zodat de wetgeving daar ook bij zou moeten
aansluiten. In zijn colleges komt dit onderwerp herhaaldelijk terug, onder
andere in zijn pleidooi voor een vermogenswinstbelasting. We zouden het
zijn stokpaardje willen noemen, ware het niet dat hij het zelf een open
deur noemt:

“die nog wat verder open moet worden gezet”.11

Het tegenargument dat een vermogenswinstbelasting budgettair niets zou
opleveren omdat verliezen en winsten macro gezien elkaar opheffen,
althans in binnenlandse verhoudingen, kan hem niet overtuigen:

“Daar is de vermogenswinstbelasting ook niet voor. Het gaat om
een eerlijke inkomstenbelasting. Je moet een vermogenswinst-
belasting hebben. Die meet veel beter de draagkracht.”

Het normatieve uitgangspunt van een heffing naar draagkracht maakte ook
dat Jan gruwelde van de Oort-wetgeving waarin een tariefsverlaging in de
inkomstenbelasting plaatsvond van 72% naar 60% onder het gelijktijdig
– gedeeltelijk – schrappen van bepaalde aftrekposten:

“De symmetrie tussen aftrek en vergoeding werd doorbroken.
Dat is erg. Als een werkgever mij een computer ter beschikking
stelt, is dat onbelast. Koop ik de computer zelf, dan is deze niet
aftrekbaar (althans er geldt een drempel van fl. 800). Dit voelt
onrechtvaardig. Er is toch causaal verband met mijn dienstbe-
trekking? Ik wil toch alleen maar zuivere inkomsten belasten.
Reinigingskosten voor vingerverf op de rokken van de kinderjuf
zijn niet aftrekbaar want kleding is privé, terwijl ook daar de
causaliteit duidelijk is. De enige toets zou dan ook moeten zijn of
er een causaal verband is ja of nee. Persoonlijk tintje? Dan deels
wel en deels niet. Te persoonlijk? Dan niet.”

11. Van der Geld 2006, par. 3.1.
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5.2. Inkomstenbelasting niet geïsoleerd bezien

Een ander algemeen gebrek aan de inkomstenbelastingwetgeving dat
herhaaldelijk terug kwam, is dat de wetgever de inkomstenbelasting te
geïsoleerd bekijkt en dat er te weinig wordt gelet op de geïntegreerde
effecten.12

Dit onderwerp zien we ook terug in publicaties van zijn hand, met
onder andere de prachtige titel – ja, Van Gaal steekt er schril bij af –

Braveheart behind the dykes of Alice in Wonderland.13 Hierin legt Jan
– wederom in dezelfde stijl als die hij in zijn colleges hanteerde – helder
uit wat eraan schort:

“Daarmee werd gedoeld op de optelsom van allerlei individuele
inkomensafhankelijke regelingen die leidden tot cumulatieve
marginale tarieven van soms zelfs meer dan 100%. In simpel
Nederlands: als iemand een gulden meer verdiende, ging hij er
door het gezamenlijke effect van de diverse inkomensafhanke-
lijke regelingen soms meer dan een gulden op achteruit. Men
hoeft niet cum laude in de economie of psychologie te zijn
afgestudeerd om te bevroeden dat deze torenhoge geïntegreerde
marginale tarieven niet echt een stimulans vormen om betaalde
arbeid te verrichten c.q. extra te verrichten.”

6. Tot slot: Ik neem altijd zélf de beslissingen. Dus als ze bij Ajax
tegen me zeggen: Je bent te oud, dan zeg ik: Dat beslis jij niet,
dat beslis ik.

Hoewel de colleges uit 1997 zijn, blijkt dat veel van Jans thema’s geen
houdbaarheidsdatum hebben, zelfs niet als de wet is gewijzigd. De bron
‘inkomsten uit vermogen’ heeft bijvoorbeeld weliswaar plaats gemaakt
voor box 3, maar zijn betoog voor een vermogenswinstbelasting en tegen
het in aanmerking nemen van fictieve inkomsten geldt ook voor – of beter
gezegd tegen – box 3.

Andere elementen zijn wel verouderd, bijvoorbeeld vanwege de maat-
schappelijke ontwikkelingen. Zo had Jan het in een voorbeeld over de
besparingswaarde voor de loonbelasting over de ‘draadloze telefoon’.
Destijds een mooi voorbeeld, maar we kunnen ons voorstellen dat er
mensen zijn die niet eens weten dat een telefoon ooit een draad heeft
gehad.

Soms was hij zijn tijd ver vooruit, bijvoorbeeld ten aanzien van het
afschaffen van de voetoverheveling van de belastingvrije som. Men wilde

12. Zie ook oneliner 2.
13. J.A.G. van der Geld, ‘Braveheart behind the dykes of Alice inWonderland’, NTFR 2004/97.
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destijds de voetoverheveling afschaffen, maar alleen voor mensen die op
1 januari 1996 nog geen achttien jaar waren. Jan zegt daarover:

“Is dat normaal? Ja. Oma werkte niet, moeder twijfelt en dochter
weet niet beter. Wetgeving moet worden aangepast aan maat-
schappelijke ontwikkelingen.”

Pas met ingang van 2009 is deze maatschappelijke ontwikkeling in
wetgeving vertaald door de stapsgewijze afschaffing van de heffingskor-
ting voor de minst verdienende partner. Voor mensen geboren voor
1 januari 1963 geldt deze beperking niet.

Een andere visie van Jan die de wetgever tot uitvoer heeft gebracht, is het
afschaffen van de besparingswaarde in art. 13 Wet LB 1964. Of dit inder-
daad heeft geleid tot minder vakantiereisjes met die ‘oenen van de zaak’14

is ons niet bekend.
We vinden het heel jammer dat we Jan en zijn mooie uitspraken op het

FIT moeten gaan missen… Maar ja, het is – helaas – zijn beslissing.

14. Zie de derde uitspraak in de top tien.
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M.J. VAN HULTEN LLM1

“Toen geluk nog heel gewoon
was” en zomaar wat andere
kamergenootgesprekken

1. Inleiding

Als universitair kamergenoot van Jan van der Geld zit je niet gauw om een
goed gesprek verlegen. Daarbij vormt een eventuele fiscale aanleiding
nooit een belemmering, maar eerder een uitnodiging tot bredere beschou-
wingen, waarbij de fundamentele vragen des levens niet geschuwd wor-
den. Bijvoorbeeld:

“En? Al bijna klaar met je proefschrift?”

Meestal snel daarna gevolgd door een rake anekdote. Zoals dat hij nog goed
weet dat professor Van Dijck naar hem toekwam tijdens de pauze van een
lezing die Jan gaf over de deelnemingsvrijstelling in de jaren ‘80. Op dat
moment werkte Jan aan een proefschrift over fusies en splitsingen. Hij had
weliswaar nog niet enorm veel geschreven maar was voor zijn gevoel toch
al best ver op weg met een duidelijk beeld van waar hij naartoe wilde. “Jij
moet je proefschrift schrijven over de deelnemingsvrijstelling” zei Jan van
Dijck tegen hem, “daar kun je je druk over maken, ik zie het aan je ogen”.
Dat leverde een week lang stevig balen op, maar Van Dijck had gelijk. Al te
technische onderwerpen, dat wordt ook snel muggenzifterij volgens Jan.
En dan:

“Die twinkeling in mijn ogen, misschien is dat ook waarom de
studenten naar mijn colleges blijven komen, zelfs nu ik vanwege
mijn rug moet zitten.”

Na een korte stilte haalt Jan op hoe Joan Doornebal een keer tijdens een
redactievergadering zei dat hij fijn aan zijn proefschrift had gewerkt. En dat
het natuurlijk ook fijn zou moeten zijn om aan je proefschrift te werken.
Maar soms is het ook simpelweg een ‘moeten’. Vroeger pakte je nog

1. Mart van Hulten is verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University.
Daarnaast is hij werkzaam bij de EU Direct Tax Group van PwC Nederland en is
onderdeel van twee kennisgroepen van PwC: de Kennisgroep Staatssteun en de
Kennisgroep Fiscale Eenheid.
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gewoon een onderwerp, bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling of over-
drachtsbelasting, en daar werd dan een proefschrift over geschreven.
Tegenwoordig, mede omdat die bredere onderwerpen allemaal al wel
een keer langs zijn gekomen, moet je een specifieke invalshoek hebben.
Vervolgens, met een grote glimlach:

“Vroeger, toen geluk nog heel gewoon was. Dat zou ook een
mooie titel voor mijn afscheidsrede zijn.”

2. Communisme, kapitalisme en de rol van de overheid in fiscale
stimulering

Ik zie op zijn bureau een artikel liggen waar een foto van Jan op prijkt
vergezeld door de volgende quote in het Indonesisch:

“Dengan ‘matinya’ komunisme, maka tantangan kapitalisme ter-
letak pada bagaimana menjaga ketimpangan tetap dalam am-
bang batas yang tepat. Pajak dapot berperan dalam mengatasi
ketimpangan tersebut.”2

Het blijkt een kort artikel, geschreven door een internationale, Indonesi-
sche studente van Jan, waarvan hij hoopt dat mijn Balinese vrouw Dewi of
ikzelf het misschien kunnen lezen. Jan herkent alleen de woorden ‘com-
munisme’ en ‘kapitalisme’, waar hij het inderdaad wel met de studente
over heeft gehad. Hij hoopt dat het goed uit de verf komt. Communisme
werkt niet goed, dat blijkt wel uit de geschiedenis. Maar, zo vervolgt hij:

“teveel kapitalisme werkt ook niet goed. We zijn daar in door-
geschoten.”

Dat brengt ons gesprek op de rol van de overheid en de fiscale stimulering
van innovatie, bijvoorbeeld in de vorm van innovatieboxen. Daar schiet de
overheidsbemoeienis dan juist weer gemakkelijk door, begint Jan. De
eerste vraag zou moeten zijn waarom je, als overheid, innovatie of speur-
en ontwikkelingswerk zou willen stimuleren. Als startpunt voor die
motivatie ligt voor de hand de noodzakelijkheid van innovatie voor de
ontwikkeling van nieuwe producten of procedures en de verbetering van
bestaande producten of procedures. In die instrumentele rol (als middel
om tot een bepaald doel te komen) wordt innovatie bijvoorbeeld aange-
haald als belangrijke drijfveer voor economische groei en werkgelegen-
heid. Uiteindelijk leidt innovatie dan – hopelijk – tot groter welzijn. En
wellicht heeft innovatie ook intrinsieke waarde, dus los van de gevolgen,

2. Dienda Khairani, ‘InsideTax’, Edisi 26, December 2014, over Jans kijk op de balance-
rende rol van belastingen.
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namelijk in het tot wasdom laten komen van de menselijke vrijheid,
uniekheid en creativiteit.

“Maar dan blijft de vraag of hier een rol voor de overheid ligt
weggelegd. Waarom kan innovatie niet aan de markt worden
overgelaten?”

Het klassieke argument voor overheidsingrijpen in de innovatiemarkt wijst
op marktfalen dat door de overheid gerepareerd moet worden. Vanwege
bijvoorbeeld een lange tijdsspanne, een hoog risico of de niet-uitsluitbaar-
heid daarvan zijn bepaalde innovatieve investeringen onaantrekkelijk voor
bedrijven, terwijl die investeringen, vanuit het algemeen belang gezien,
wel wenselijk zijn. En in grote lijnen is men het er meestal wel over eens
dat het overheidshandelen gericht zou moeten zijn op het algemeen
belang. De stap lijkt dan snel gemaakt dat de overheid zich bezig zou
moeten houden met innovatie voor zover innovatie het algemeen belang
raakt (bijvoorbeeld in de vorm van publieke goederen, de eerdergenoemde
economische groei, werkgelegenheid of, uiteindelijk, welzijn). Jan:

“Wat dat betreft zou het kapitalistische systeem, dat leidt tot
zulke fast buck-innovatie, ook ten principale ter discussie moeten
worden gesteld. Dan zou je dergelijke innovatiestimulering wel-
licht niet eens nodig hebben. En als er dan toch een rol voor de
overheid moet zijn, moeten we het ook hebben over de vraag of
de gekozen fiscale maatregel wel het meest geschikte instrument
is om die rol te vervullen.”

3. Open normen, (on)zekerheid en uitpubliek

Na het bijwonen van een vaktechnische lunch met presentatie van Charlie
Bruijsten over onzekerheid in fiscale rechtsvinding en met name de waar-
schijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten van onzekere fiscale rechtsvin-
dingsvraagstukken,3 komt Jan weer onze gedeelde werkkamer binnen:

“Hoe verder ik kom, hoe meer ik voorstander word van het
gebruik van open normen in plaats van pogingen tot uitputtende
regulering.”

Jan verwijst daarbij naar de huidige renteaftrekbeperkingen ten opzichte
van de praktijk onder fraus legis. Volgens Jan voelt iedereen wel aan waar
de scheidslijn ongeveer zit. Een open norm brengt natuurlijk onzekerheid
mee, maar er blijft altijd sprake van een bepaalde mate van onzekerheid en
daar kan de praktijk wel mee uit de voeten. Dat wil niet zeggen dat het niet

3. Naar aanleiding van het proefschrift met hetzelfde onderwerp dat Charlie Bruijsten
op dinsdag 5 april 2016 bij Tilburg University met succes verdedigde.
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interessant is of men onzekerheid of waarschijnlijkheid mee zou kunnen
nemen in modellering, bijvoorbeeld in de vormgeving van nieuwe wet-
geving. Of wellicht in de sfeer van geschillenbeslechting? Jan:

“Wat ik in ieder geval zeker weet, is dat de gemeente vandaag zal
beslissen dat er geen uitpubliek mag komen naar de nacompeti-
tiewedstrijden NAC-Willem II en Willem II-NAC.”4

4. Het laatste college, snelle slides en een schuimtaart

Op de spreektafel in onze kamer staat een grote taart van piepschuim,
bedekt met allerlei soorten snoep. Die taart heeft Jan gekregen van de
familie en collega’s op 26 april 2016 tijdens zijn laatste hoorcollege over de
toekomst van de vennootschapsbelasting.5 Jan:

“Als ik het had geweten, had ik natuurlijk gezegd dat ze niet
moesten komen. Ik ben ook best wel hard door mijn slides
gegaan die laatste helft.”

Maar goed, hij heeft het college ook kort en krachtig kunnen houden door
tegen zijn studenten te zeggen:

“Jullie weten al uit de eerdere colleges wat ik er van denk, dat er
een Europese winstbelasting zou moeten komen.”6

Wat later staat Jan op.

“Nou jongen, ik ga naar huis om eens echt met mijn afscheidsrede
aan de slag te gaan. Dan kun jij ook verder rustig doorwerken,
bijvoorbeeld aan je proefschrift.”

Dat doorwerken aan het proefschrift zal ik zeker doen. En mocht het tot
een verdediging komen, dan hoop ik van harte daar onze altijd leerzame en
meestal met humor doorspekte gesprekken voort te kunnen zetten.

4. Kort daarna wordt de zekerheid bewaarheid: www.nu.nl/voetbal/4263153/geen-
uitsupporters-bij-duels-tussen-nac-breda-en-willem-ii.html.

5. Onderdeel van het Tilburgse fiscale mastervak Capita Selecta Vennootschapsbelasting.
6. Zie daarover ook de bijdrage van Ronald Russo in deze bundel.
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PROF. DR. A.C. RIJKERS1

Emeritaat en kunst: Lourens
Alma-Tadema (1836-1912)

1. Inleiding

Als een volk zich heeft ontworsteld aan de barre eerste voorwaarden van het
bestaan, krabt het krullen in de kapitelen. Het niet-functioneel-economische,
kunst, is het eerste waar de homo sapiens naar grijpt wanneer hij niet meer
voortdurend achter de bizons aan hoeft te rennen. En zo, wanneer ook het
fiscaal-economische niet langer het leven domineert, breekt een tijd aan voor
meer transcendente vormen van de werkelijkheid.

Daarom bevat deze bijdrage geen fiscaal onderwerp. Meer dan drie
decennia zijn Jan van der Geld en ik collegae geweest aan het Fiscaal
Instituut Tilburg. Nagenoeg alle fundamentele vraagstukken in het fiscale
stelsel zijn daarbij in onderlinge dialogen wel eens een keer aan bod
gekomen. Jan had daarbij doorgaans een sceptisch realistische visie, zelf
zocht ik de oplossing vaak in de ideaaltypische sfeer. Jan bleek dus achteraf
altijd gelijk te hebben.

Maar, waar wij het over de principiële lijnen en grondslagen van een
fatsoenlijk belastingstelsel wel eens zijn, kan ik het mij nu veroorloven
over een niet-fiscaal thema te schrijven. Het emeritaat biedt namelijk de
mogelijkheid zich ook eens grondig te verdiepen in aspecten van de niet-
fiscale wereld. Zo heb ik onlangs enige studie gemaakt van de in Nederland
geboren schilder Lourens Alma-Tadema. Zelf amateur-schilder met een
voorkeur voor het figuratieve, trokken enige werken van Tadema mijn
aandacht door de geweldige uitbundigheid ervan, door de stilistische
verfijningen en vanwege de indrukwekkende onderwerpen. Nadere studie
leverde verassende details op. Daar wil ik wat meer over vertellen.

Het is daarbij een gelukkig toeval dat, als professor Jan van der Geld op
30 september 2016 met emeritaat gaat, het Fries Museum op 1 oktober 2016
de grootste tentoonstelling uit zijn geschiedenis opent: ‘Alma-Tadema, klas-
sieke verleiding’. Daarmee is voor Jan een eerste pensionado-doel gegeven.

1. Arie Rijkers is Emeritus Hoogleraar Belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg,
Tilburg University.
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Deze 19e-eeuwse schilder heeft namelijk veel meer in zijn schilderijen
gelegd dan het oog kan waarnemen. Kenmerkend is dat zijn werken
doorgaans drie dimensies hebben:
1. de oppervlakkige dimensie, te weten het mooie, soms romantische,

soms erotiserende ‘plaatje’ voor het ‘gewone volk’;
2. de historisch-wetenschappelijke weergave van de antieke wereld voor

de ontwikkelde nieuwsgierige toeschouwer; en
3. de van de fraaie voorstelling afwijkende, omgekeerde werkelijkheid

die enkel doorgrond wordt door de intellectueel die de achtergronden
van de scene kent.

Na een korte carrièreschets van Tadema zal ik drie schilderstukken be-
spreken. Alle drie zijn zij een voorbeeld van de subversieve laag die achter
het ‘plaatje’ schuilgaat.2

2. Carrière

Lourens Alma-Tadema werd in 1836 geboren in Dronrijp, Friesland. Hij is in
de wieg gelegd om schilder te worden. Zijn vader, zelf notaris, had (uiter-
aard) een juridische carrière voor hem in het vooruitzicht. Maar al op de
leeftijd van zestien jaar werd Lourens toegelaten tot de Koninklijke
Academie der Schone kunsten in Antwerpen. Hij studeerde daar zo’n vier
jaar. Daarna werd hij leerling bij een Belgische schilder van naam, Louis de
Taeye. In 1858 vervolgt hij zijn opleiding bij Henri Leys. Die laatste leer-
meester hechtte groot belang aan de waarheidsgetrouwe historische
weergave van objecten in een schilderij. Dit element van zijn opleiding
vindt men zeer sterk terug in nagenoeg alle werken van Alma-Tadema. Aan
het einde van zijn leven bezat hij dan ook 5000 foto’s van beelden, objecten
en architectuur uit de antieke oudheid. Hij had ook zo’n 4000 boeken over
die periode in Egypte, Griekenland en het Romeinse Rijk.

3. De opvoeding van de kinderen van Clovis (1861)

Zijn eerste professionele schilderijen hadden, naar de tijdgeest, een natio-
naal historisch karakter. Een voorbeeld is de ‘Oversteek van de Berezina in
1812’3 door het leger van Napoleon. Maar geleidelijk verschoof zijn aan-
dacht naar meer Europees georiënteerde historische onderwerpen.

In het bijzonder was dat het tijdperk der Merovingen. Dat tijdperk
begon met de val van het West-Romeinse rijk in de 5e eeuw. Bij hen liet
Tadema dus de geschiedenis van Frankrijk en Nederland aanvangen.

Belangrijkste figuur onder deMerovingische vorstenwerd Clovis (481-511).
Aan zijn hof heeft hij ‘De opvoeding van de kinderen van Clovis (1861)’

2. Literatuur: R.J. Barrow, Lawrence Alma-Tadema, Parijs: Phaidon 2006 en Elizabeth
Prettejohn e.a., Sir Lawrence Alma-Tadema, Zwolle: Waanders Uitgevers 1996.

3. Zie bij: https://artoftherussias.wordpress.com/tag/lawrence-alma-tadema/.
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gesitueerd.4 Aangezien een afbeelding van dit schilderij in deze bijdrage niet
mogelijk is, omschrijf ik het stuk en verwijs naar het internet voor een
weergave.5

Men ziet het elegante binnenhof van een Romeins aandoende villa. Er ligt
een marmeren vloer. Het dak van een veranda wordt geschraagd door
marmeren zuilen met Korintische kapitelen. In het midden van de achter-
grond zetelt Clothilde, de echtgenote van Clovis. Zij heeft duidelijk de
allure van een vorstin. Rechts en links van haar ziet men hovelingen,
geestelijken en soldaten. Wat de geestelijken betreft, moet men bedenken
dat Clovis mede aan de macht was gekomen door zijn liaison met de
katholieke kerk. Verder ziet men een soldaat die een Romeinse uitrusting
draagt. Maar, het Romeinse rijk was voorbij. Soldaten van Clovis hebben nu
deels de Romeinse kleding overgenomen.

We zien drie zoontjes van Clothilde. Op de voorgrond oefenen twee van
hen het werpen van een bijltje op een ruwhouten schijf. Al met al lijkt het
op een huiselijk, verstild tafereel.

De werkelijkheid achter de elegantie is echter wraak en moord. De
ouders van Clothilde waren immers vermoord door de Bourgondische
koning Gondobald. Clothilde zal daarom later, wanneer zij volwassen zijn
geworden, haar drie zoons opdracht geven de moordenaars van haar
ouders op hun beurt te vermoorden. Op het schilderij oefenen de jongetjes,
als kleine leuke mannekes, symbolisch al voor deze moordmissie. Ziedaar
de drie lagen in het tableau: de elegante schoonheid, de ingeweven
geschiedenis en de subversieve werkelijke bedoeling.

4. Gambart

In de jaren 1863-1864 komt er een verandering in de carrière van Alma-
Tadema. Hij ontmoet de Belgische kunsthandelaar Ernest Gambart. Die had
vestigingen in diverse Europese hoofdsteden. Gambart was onder de
indruk van een schilderij van Tadema.6 Hij kocht het en gaf Tadema tevens
de opdracht om 24 schilderijen te vervaardigen, voor 84 pond sterling per
stuk. Een enorm bedrag in die tijd. Alma-Tadema was zo financieel onaf-
hankelijk geworden. Nu begon ook zijn repertoire te schuiven. Hij dook in

4. Aan dit schilderij ligt historische literatuur ten grondslag. Tadema had De geschiedenis
van de Franken gelezen van Grégoire de Tours en Verhalen uit de Merovingische tijd van
Augustin Thierry. In die boeken komen de Merovingen veel minder barbaars en
vechtlustig over dan in het beroemde boek van Edward Gibbons Neergang en val van
het Romeinse Rijk. Gibbon baseerde zich op Romeinse schrijvers. Tadema liet zich
leiden door Franse historici. Dat blijkt uit de elegantie waarmee het hof van Clovis is
uitgebeeld.

5. Zie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Alma-Tadema_The_
Education_of_the_Children_of_Clovis.jpg.

6. ‘Het verlaten van de kerk in de XVe eeuw (1864)’: https://static.mijnwebwinkel.nl/
winkel/koopjeschilderij/full28759579.jpg.
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de Egyptische en Romeinse oudheid, populairder bij en toegankelijker voor
een bredere Europese clientèle.

De eerste schilderijen voor Gambart hadden Egypte tot thema. Later
richt hij zich meer op Griekse, Pompeiaanse en Romeinse onderwerpen.

5. Catullus bij Lesbia (1865)

Eén daarvan is bijzonder interessant: ‘Catullus bij Lesbia (1865)’.7 Catullus
was een Romeins dichter (84-54 v. Chr.). Hij had een geliefde die in zijn
gedichten Lesbia heette. Op een van zijn verzen is het schilderij geba-
seerd.8

Men kijkt in de rijk gemeubileerde kamer van de villa van een patriciër.
Er staat een druk geornamenteerde marmeren tafel. Achter de tafel, op een
ligbed, leunt een vrouw, Lesbia. Tegenover Lesbia zit, aan de rechterzijde
van het schilderij, een wat fatterig geklede jonge man. Ter linkerzijde leunt
een Romein wat onverschillig achterover op een stoel. Links van het
centrum staat de dichter. Men ziet een bedroefde Catullus. Hij houdt een
dood musje in zijn hand. Hij kijkt vernietigend naar de jonge man
tegenover hem alsof die de oorzaak van het dode vogeltje is.

De wetenschappelijke benadering en exactheid in zijn schilderijen is
ook hier overdadig. Op tafel staat een ryton (een drinkbeker met een
ramskop), er ligt een zilveren beker op en verder staat er een bronzen
wijnkan op én een kostbaar bronzen beeldje. Tegen de achterwand staat de
buste van een vrouw met typische Flavische haardracht. En achter die
buste, wat onttrokken aan de waarneming, hangt een schilderijtje van de
God Pan die copuleert met een geit. Die wanddecoratie is kennelijk
gebaseerd op een beeld dat in Herculaneum is gevonden.9

Catullus kijkt in werkelijkheid met jaloerse afschuw naar de dandy. Dat
is de nieuwe liefde van Lesbia, voor wie hij, Catullus, plaats heeft moeten
maken. De symboliek, schuilend in het dode musje, is, zowel in het gedicht
van Catullus als in het schilderij, voor volwassenen daarom nogal voor de
hand liggend. Lesbia kijkt hemwat meewarig aan.10 Zij schijnt in werkelijk-
heid Clodia Metelli te zijn geweest, de vrouw van de adellijke Metellus
Celer. Heel subtiel heeft Tadema deze historische waarschijnlijkheid weer-
gegeven met de letter C (van Clodia) op de buste van de vrouw. De rest van
de naam gaat verborgen achter een guirlande! Deze vrouw gaf zich volgens
de Romeinse advocaat en staatsman Cicero over aan alle geneugten van het
leven. Vandaar ook de nogal grove verwijzing naar de God Pan. Het gaat
over een rijke, overspelige vrouw. De Romeinse wereld wordt weergegeven
als een plek van seksuele intriges. De subversieve werkelijkheid achter het
ogenschijnlijk huiselijke tafereeltje is de decadentie van de Romeinen.

7. www.wikiart.org/en/sir-lawrence-alma-tadema/catullus-at-lesbia-s-1865.
8. ‘Passer, deliciae meae puellae, …’ (Musje, schatje van mijn meisje, …).
9. http://la-mot.com/mop03/FOTO-4/07-03/07-03-15/070315-33-Pan-en-geit.htm.
10. Het lijdt overigens geen twijfel dat de toenmalige echtgenote van Tadema, Pauline,

model heeft gestaan voor Lesbia.
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6. Londen

In 1868 had Tadema 34 schilderijen in opdracht van Gambart vervaardigd.
Gambart stelde een nieuw contract voor: 48 schilderijen voor prijzen
variërend van 80 tot 120 pond. De financiële zekerheid was aldus geborgd,
maar het vereiste een constant hoog niveau van creativiteit. Dan overlijdt
in 1869 zijn model en vrouw Pauline (Marie Pauline Gressin-Dumoulin)
aan de pokken, twee kleine kinderen achterlatend. Tadema kan vier
maanden lang niet werken. In de winter van 1869-1870 moet hij om
medische redenen naar Londen. In de artistieke kringen aldaar ontmoet
hij Laura Epps. Zij zal zijn tweede vrouw worden en zijn nieuwe model.

De ster van Tadema was rijzende in Europa. Hij had vijf jaar in Brussel
gewoond en wilde emigreren naar Parijs. De Frans-Pruisische oorlog van
1870-1871 verhinderde dat echter. Talloze Franse kunstenaars emigreerden
in 1870 tijdelijk naar Londen.11 En zo ook verhuisde Tadema naar Londen.
En daar is hij gebleven. Hij huwt er in 1871 met Laura Epps. Laura was toen
17 jaar, hij 33. Zijn agent, Gambart, vreesde dat Tadema door zijn huwelijk
met Laura lang niet meer in staat zou zijn door te werken. Maar hij vergiste
zich. De werkdiscipline van Tadema bleek enorm. Op de dag van zijn
huwelijk werkte hij vanaf vier uur in de ochtend tot half tien. Om tien uur
was de huwelijkssluiting!

In 1876 werd Tadema toegelaten tot de Royal Academy.

7. De vondst van Mozes (1904)

Tot slot wijs ik op een absoluut topwerk uit zijn latere periode: ‘De vondst
van Mozes (1904)’.12 Men ziet, horizontaal in het midden van het schilderij,
een Egyptische prinses gezeten in een draagstoel. De dragers zijn kaalge-
schoren bruingetinte slaven met ontbloot bovenlijf. In het wit geklede slaven
houdenwaaiers omhoog om de prinses koelte toe te wuiven. Twee in het wit
geklede hofdames tillen het mandje van Mozes op naar de prinses. Zij kijkt
neer op de baby. Op de voorgrond staat blauwe ridderspoor. Achter de
koninklijke stoet stroomt de blauwe Nijl. Daarachter ontvouwt zich de
woestijn.

De scene is duidelijk. Mozes, in zijn rieten mandje, wordt aan de
dochter van de Farao getoond.13 Opnieuw zijn tal van historische details
aanwezig: een voetenbankje waarop overwonnen vijanden zijn afgebeeld;
het zweepje van de farao; een fragment van een kolossaal beeld van de farao
zelf; geurende bloemen; slaven die werken aan graftombes; piramiden en

11. Onder wie: Claude Monet, Camille Pissarro, Aimé-Jules Dalou, Gustave Doré, Henri
Fantin Latour, Alphonse Legros, Alfred Sisley en Jean-Léon Gérôme.

12. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Finding_of_Moses_(Alma-Tadema_painting)#/
media/File:Sir_Lawrence_Alma-Tadema_-_The_finding_of_Moses.jpg.

13. Het schilderij is gebaseerd op Exodus 2:6.
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verwijzingen naar Ramses II op de tafeltjes en op het voetstuk van het farao-
beeld.14

Naar ik vermoed, schuilt de dubbele werkelijkheid in dit schilderij in de
sociale tegenstelling. Op de voorgrond domineert de immense rijkdom en
weelderigheid van de heersende elite. Op de achtergrond, in het zand
onder de gloeiende zon, werkt de massa zich in het zweet: slaven onder
controle gehouden door opzichters.

Stilistisch is het schilderij ongeëvenaard. Er is een horizontale afwisseling
van koele en warme kleuren: blauwe ridderspoor op de voorgrond, daar-
boven de bruingetinte dragers, gevolgd door de blauwe Nijl, dan een beige
woestijn en afgerond door een blauwe lucht.

Ook de compositie is piramidaal! De waaiers boven het hoofd van de
prinses zijn in piramidevorm weergegeven. Het oog gaat naar die waaiers,
dan naar het hoofd van de prinses dat vervolgens naar de hoofdpersoon,
Mozes, neigt.

Opmerkelijk is, naar mijn mening, dat Tadema nog een andere hoofd-
persoon in het schilderij verwerkt, maar zonder haar weer te geven. De
Bijbel zegt:

“Toen zeide zijn zuster tot Farao’s dochter: Zal ik heengaan, en u
een voedstervrouw uit de Hebreinnen roepen, die dat knechtje
voor u zoge?”15

Het zusje van Mozes heette Mirjam. De voorlaatste drager én het luit
spelende meisje kijken beiden in dezelfde richting. Er komt kennelijk
iemand aangelopen: Mirjam.

8. 1912

Sir Lawrence Alma-Tadema, lid van de Royal Academy of Arts, overlijdt op
25 juni 1912. Hij wordt begraven in Saint Paul’s Cathedral te Londen. Zijn
gedenksteen is van zwart marmer met koperen inleg: een zwaard in een
lauwerkrans, twee engelen met een staf en een gordijn van trossen. Hij is
de enige Nederlander die de eer geniet van een monumentaal graf in deze
kerk.

14. De Bijbel plaatst de geboorte van Mozes rond 1527 v. Chr. De geboorte van Mozes
vond plaats in de tijd dat de Egyptische farao had verordend dat alle mannelijke
kinderen geboren uit Hebreeuwse slaven gedood moesten worden door verdrinking
in de Nijl. De Thora laat de identiteit van deze farao in het midden. Maar aangenomen
wordt wel dat het Thoetmosis III of Ramses II is geweest.

15. Exodus 2:7.
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Wanneer dus het Fries Museum op 1 oktober 2016 zijn tentoonstelling
opent, weet men dat er aan de schilderijen van deze grote kunstenaar veel
meer te beleven valt dan enkel een geromantiseerde weergave van de
klassieke oudheid.

Dus Jan, ga kijken samen met Ineke en maak er een cultureel lang weekend
van. Je krijgt er nu de tijd voor.
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PROF. DR. J.N. BOUWMAN1

Jan van der Geld en de
liquidatieverliesregeling in
de deelnemingsvrijstelling

1. Inleiding

Een belangrijk onderwerp in het wetenschappelijk bestaan van Jan van der
Geld is de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling was het
onderwerp van zijn proefschrift en stond ook daarna in diverse van zijn
publicaties centraal. Jan van der Geld heeft veel aandacht aan de deelne-
mingsvrijstelling besteed en dat was – en is – niet zonder reden. De
deelnemingsvrijstelling is een lastig onderwerp. De deelnemingsvrijstel-
ling is niet alleen politiek controversieel, ook haar grondslag of recht-
vaardigingsgrond is discutabel. Bovendien is haar vormgeving in de Wet op
vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) ingewikkeld. Eén en ander
niet in het minst vanwege de in deze bijdrage aan de orde te stellen
liquidatieverliesregeling van de deelnemingsvrijstelling.

2. Rechtvaardiging liquidatieverliesregeling

De liquidatieverliesregeling is binnen de deelnemingsvrijstelling een uit-
zondering op de hoofdregel van deze vrijstelling: een liquidatieverlies op
een deelneming is namelijk aftrekbaar en valt daarmee dus niet onder de
deelnemingsvrijstelling. De vraag is of er voor deze uitzondering een
rechtvaardiging valt te geven en of de door de wetgever gekozen bereke-
ningswijze van het liquidatieverlies past binnen de grondslag van de
deelnemingsvrijstelling. In zijn proefschrift (1989/1990)2 en de herdruk-
ken daarvan (20083 en 20114 ) heeft Jan van der Geld deze materie

1. Jan Bouwman is Hoogleraar Belastingrecht, vakgroep Belastingrecht en Rechtseconomie,
Rijksuniversiteit Groningen.

2. Voor deze bijdrage heb ik de commerciële versie van het proefschrift gebruikt die in
1990 is verschenen als Fiscale Monografie, nr. 20 in de reeks Fiscale Monografieën van
Kluwer: J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling (met name in interna-
tionale verhoudingen), Deventer: Kluwer 1990 (hierna: Van der Geld 1990). De disser-
tatie is verdedigd in 1989.

3. J.A.G. van der Geld, De deelnemingsvrijstelling, Deventer: Kluwer 2008.
4. J.A.G. van der Geld, De deelnemingsvrijstelling, Deventer: Kluwer 2011 (hierna: Van der

Geld 2011).

39



uitvoerig bediscussieerd om zo tot een theoretisch goed gefundeerde
uitwerking van de liquidatieverliesregeling te komen.

In de derde druk van 2011 rechtvaardigt Jan van der Geld het binnen de
deelnemingsvrijstelling bestaan van de mogelijkheid om bij een moeder-
vennootschap een aftrekbaar verlies op een deelneming te nemen, als volgt:

“Het is onjuist te menen dat er binnen de deelnemingsvrijstelling
eigenlijk geen plaats is voor verliesneming op de deelneming.
Hofstra heeft deze gedachte kort verwoord in zijn rapport ‘Infla-
tieneutrale belastingheffing’. De redenering is dan dat als de
wetgever alle positieve resultaten uit hoofde van een deelneming
vrijstelt, hij hetzelfde behoort te doen voor alle negatieve resulta-
ten uit hoofde van de deelneming. Deze gedachtegang heeft wel-
iswaar op het eerste oog de charme van de eenvoudige
rechtvaardigheid, maar blijkt bij nadere beschouwing toch niet
zo voor de hand liggend als het lijkt. Zowel met het ne-bis-in-idem-
beginsel als met de verlengstukgedachte,5 die beide tot de con-
clusie leiden dat winst binnen een concern niet meermalen belast
mag worden, is immers een aantal regels dwingend verbonden:
1. de regel dat de winst ten minste eenmaal binnen concern

belast wordt;
2. de regel dat binnen concern verliezen niet meermalen ver-

golden worden;
3. de regel dat binnen het concern een geleden verlies ten

minste eenmaal genomen kan worden.” 6

De onder punt 3 geformuleerde regel raakt de kern van het argument
waarom de aftrek van een liquidatieverlies op een deelneming bij een
ander lichaam dan de deelneming (vergelijk de woorden: “binnen het
concern”) in aftrek kan komen. Deze regel dreigt in de betogen over de
grondslag van de deelnemingsvrijstelling nog weleens ondergesneeuwd te
raken, maar de regel is een onmisbaar onderdeel van de grondslag waarop
de deelnemingsvrijstelling is gebaseerd.

Bovendien is deze regel in overeenstemming met de visie die de
regering bij de parlementaire behandeling van de Wet Vpb 1969 met
betrekking tot de liquidatieverliesregeling uitdroeg en waarop zij tot op
heden niet is teruggekomen:

“Een liquidatieverlies kan bij het lichaam waarin wordt deelgeno-
men fiscaal niet meer worden verrekend, terwijl bij het deelne-
mende lichaam dit verlies, als een fiscaal deelnemingsverlies,

5. Jan van der Geld is overigens van mening dat de verlengstukgedachte de grondslag is
van de deelnemingsvrijstelling. Zie par. 2.3 van zijn proefschrift.

6. Van der Geld 2011, blz. 121 en 122.
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evenmin in aanmerking zou worden genomen. In art. 127 van het
wetsontwerp is daarom de bepaling opgenomen dat bij het deel-
nemende lichaam een dergelijk verlies op de deelneming volgens de
gewone regels voor de verliescompensatie verrekenbaar is. Op deze
wijze wordt recht gedaan aan de regel dat geleden verliezen zoveel
mogelijk bij de heffing van de belasting worden vergolden.”8

Wie het betoog van Jan van der Geld goed leest, constateert overigens dat
het pas bij de liquidatie van een deelneming in aftrek brengen van een
verlies op de deelneming niet principieel voortvloeit uit de theorie waarop
de deelnemingsvrijstelling wat hem betreft moet worden gebaseerd. Hij
schrijft daarover:

“de keuze van de wetgever om slechts verliesverrekening toe te
staan bij liquidatie van de dochter is niet principieel maar moet
men zien vanuit de vrees van de wetgever voor meervoudige
verliesverrekening binnen het concern. Als de dochter is geliqui-
deerd, heeft men immers de grootst mogelijke zekerheid dat zij
geen verliezen meer kan verrekenen.”9

In zijn hierna nog te bespreken alternatief voor de wettelijke liquidatie-
verliesregeling stelt Jan van der Geld deze keuze van de wetgever dan ook
ter discussie.

3. Buitenlandse deelnemingen

Met het voorgaande is het debat over het bestaan van de liquidatieverlies-
regeling voor Jan van der Geld overigens nog niet beëindigd. De reden
daarvoor ligt in de discussie over de grondslag van de deelnemingsvrijstel-
ling voor buitenlandse deelnemingen. Aan deze vrijstelling liggen wat hem
betreft ook de uitgangspunten van het Nederlands internationaal belasting-
recht ten grondslag. Die impliceren, aldus Jan van der Geld in 1990 in zijn
dissertatie,10 dat de Nederlandse wetgever geen enkel verlies op een buiten-
landse deelneming behoort toe te staan. Ook geen liquidatieverlies.

Een opmerkelijk standpunt dat niet bij iedereen op bijval zal hebben
kunnen rekenen en waar ook argumenten tegen in te brengen zijn. In 1990
was een belangrijk argument dat doorvoering van het standpunt van Jan van
der Geld het toenmalige verschil in behandeling tussen een slechtlopende
buitenlandse dochter (alleen aftrek bij liquidatie) en een slechtlopende

7. Bij invoering van de Wet Vpb 1969: art. 13.
8. Kamerstukken II 1959/60, nr. 3, blz. 14 (linker kolom).
9. Van der Geld 2011, blz. 121. De juistheid van dit vermoeden is bevestigd door de

Staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 15 september 2015, Kamerstukken II
2015/16, 34 300 IX, nr. 4, blz. 5.

10. Van der Geld 2011, blz. 160.
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buitenlandse vaste inrichting (aftrek zodra een verlies door de vaste inrich-
ting wordt geleden met inhaal naarmate later positieve resultaten worden
behaald) nog zou vergroten. Bezien vanuit de wens om een rechtsvorm-
neutrale behandeling van buitenlandse bedrijfsactiviteiten te bewerkstelli-
gen lijkt dit argument overtuigend. Voor de onafhankelijke geest van Jan van
der Geld is dat niet het geval. Hij pareert het argument als volgt:

“Veeleer dient vanuit de fiscale theorie bezien het pleidooi te
worden gehouden voor afschaffing in de Vpb van de asymme-
trische behandeling van v.i.-resultaten, zodat niet alleen v.i.-
winsten direct buiten de in Nederland belastbare grondslag
worden gehouden maar ook v.i.-verliezen.”11

Voor wie niet overtuigd is door dit pleidooi, merkt hij voorts nog op dat er
ook overigens voldoende verschillen bestaan tussen de behandeling van
een buitenlandse deelneming en een buitenlandse vaste inrichting en dat
om die reden een verschil in behandeling ook gerechtvaardigd is.

Deze flexibele vorm van argumenteren kenmerkt Jan van der Geld. In
2012 heeft hij overigens voor de helft gelijk gekregen: de asymmetrische
behandeling van de resultaten van een vaste inrichting is door de invoering
van de objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting beëindigd, zij het
dat de wetgever binnen deze vrijstelling weer een liquidatieverliesregeling
heeft ingevoerd in de vorm van de regeling voor stakingsverliezen.

Het is overigens opvallend dat Jan van der Geld tot en met de derde druk
van zijn dissertatie vasthoudt aan zijn standpunt dat op een buitenlandse
deelneming bij haar Nederlandse moeder geen verlies behoort te worden
genomen. Uiteraard is hem de rechtspraak van het Europese Hof van
Justitie, in het bijzonder het arrest Marks & Spencer II,12 niet ontgaan,
maar hij ontleent aan een aantal Europese arresten, waaronder ook Marks
& Spencer II, dat consequente en niet-discriminatoire hantering van het
territorialiteitsbeginsel voldoende rechtvaardiging kan zijn voor een op
zich belemmerde regeling (in de vorm van het minder gunstig behandelen
van buitenlandse deelnemingen).13

Op dit punt moet Jan van der Geld zijn gelijk nog krijgen. De Neder-
landse wetgever is voorlopig het standpunt toegedaan dat een verlieslij-
dende Europese deelneming gelijkgeschakeld moet worden met een
verlieslijdende Nederlandse deelneming. In het kielzog daarvan geldt dit
dan ook voor andere buitenlandse deelnemingen en zijn liquidatieverlie-
zen op alle deelnemingen in beginsel aftrekbaar.

11. Van der Geld 1990, blz. 160.
12. HvJ EU 13 december 2005, ECLI:EU:C:2005:763, C-446/03.
13. Van der Geld 2011, blz. 146-148.
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4. Verliezen op een binnenlandse deelneming

Voor binnenlandse deelnemingen kan op basis van de door Jan van der
Geld gedefinieerde grondslag voor de deelnemingsvrijstelling dus wel
verlies worden genomen. Daarbij past hij op belangrijke punten – de
berekening van het verlies en het tijdstip van aftrek – een andere benade-
ring toe dan de wetgever. De in de wet vastgelegde berekening van het
liquidatieverlies is subjectief, namelijk afhankelijk van het door de be-
trokken moeder voor de aandelen in de dochter opgeofferde bedrag. Sinds
de invoering van de Wet Vpb 1969, waarbij de deelnemingsvrijstelling ook
op koersresultaten van toepassing werd en dus een objectief karakter
kreeg, past deze benadering niet meer.

Als oplossing voor dit probleem stelt Jan van der Geld voor het opge-
offerde bedrag voor een deelneming te beperken tot het gemiddeld op de
aandelen gestorte kapitaal (waaronder ook het agio en het informeel
kapitaal) of – indien lager – de kostprijs van de aandelen.14 Met deze
oplossing worden twee vliegen in één klap geslagen. Ten eerste wordt door
de objectivering bereikt dat het verlies dat maximaal op een deelneming in
aftrek komt, wordt beperkt tot het bedrag dat de moeder of opeenvolgende
moeders als kapitaal aan de deelneming ter beschikking hebben gesteld.
Ten tweede opent deze oplossing voor de moeder de mogelijkheid tussen-
tijds verlies te nemen op een deelneming zodra de bedrijfswaarde van de
deelneming zakt beneden het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal.

De door Jan van der Geld voorgestelde oplossing heeft mogen rekenen op
instemming in de literatuur. Betrekkelijk kort geleden, in 2014, bleek dat
uit een artikel van Hofman.15 Daarin wordt – mede in het licht van de
voortdurende economische crisis – de perverse prikkel die van de liquida-
tieverliesregeling uitgaat besproken: aan de vennootschapsbelasting on-
derworpen aandeelhouders van een in moeilijkheden verkerend bedrijf
zullen vanwege de liquidatieverliesregeling een deelneming liever willen
liquideren dan verkopen. Het voorstel van Jan van der Geld, met daarin de
mogelijkheid van tussentijdse verliesneming, biedt voor dit probleem dus
een oplossing en Hofman moedigt de staatssecretaris dan ook aan om tot
actie over te gaan.

Helaas heeft de staatssecretaris dit signaal niet opgepakt en is ook de
wetgever niet in actie gekomen. Dat laatste is opvallend omdat in de
Tweede Kamer wel gehoor bestond voor de problematiek van de liquida-
tieverliesregeling vanwege de daaraan verbonden negatieve gevolgen voor
de werkgelegenheid en het reorganiserend vermogen van ondernemingen.
Het Kamerlid Dijkgraaf stelde het onderwerp namelijk enkele malen bij de
Staatssecretaris van Financiën aan de orde. Inmiddels lijkt het Kamerlid de

14. Van der Geld 1990, blz. 164 e.v. en Van der Geld 2011, blz. 138 e.v.
15. A.W. Hofman, ‘Hoog tijd voor modernisering liquidatieverliesregeling’, WFR 2014/

7053, blz. 787 e.v.
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zaak echter te laten rusten nu de staatssecretaris heeft laten weten niet van
plan te zijn de liquidatieverliesregeling aan te passen. Deze uitkomst is
teleurstellend omdat de staatssecretaris in zijn beantwoording van de
vragen van het Kamerlid Dijkgraaf16 – zeker daar waar het gaat om het
introduceren van een mogelijkheid voor tussentijdse verliesneming op
deelnemingen – niet echt gedetailleerd te werk gaat en daarmee tekort-
schiet in zijn beoordeling van het voorstel van Jan van der Geld.

Anders dan de staatssecretaris verklaart, meen ik dat dit voorstel niet in
strijd is met de ratio van de deelnemingsvrijstelling. Bovendien kan niet
worden gezegd dat dat voorstel de weg opent voor dubbele verliesver-
rekening. In het voorstel wordt die mogelijkheid immers ondervangen
door de verplichting een ten laste van de winst van de moeder afgewaar-
deerde deelneming weer belast op te waarderen zodra het de deelneming
beter gaat. Bovendien gaat deze verplichting over op de nieuwe moeder
indien de deelneming tussentijds wordt verkocht en dient de verkopende
moeder deze verplichting in principe (dat is rekening houdend met de
beperkingen gesteld door het Europees recht) zelf voor het geheel na te
komen als zij de deelneming verkoopt aan een buitenlandse moeder.
Wellicht vindt de staatssecretaris deze maatregelen te ingewikkeld, maar
de vraag is dan waarom soortgelijke regels wel zijn opgenomen in de
regelingen binnen de deelnemingsvrijstelling voor afgewaardeerde vorde-
ringen op deelnemingen die worden vervreemd of omgezet en in de
regeling in de vennootschapsbelasting en de invorderingswet voor emi-
gratiewinst.

5. Tot slot

Uiteraard valt er nog het nodige te schrijven over de liquidatieverlies-
regeling in de deelnemingsvrijstelling en de voorstellen van Jan van der
Geld om deze regeling te verbeteren. Zo is er natuurlijk nog de samenloop
met de verstrekking van vreemd vermogen aan een dochter waarin een
deelneming wordt gehouden. Een belangrijk onderwerp waarvoor hier
evenwel de ruimte ontbreekt. En misschien leeft bij Jan van der Geld wel
de behoefte om dit onderwerp of andere thema’s nog eens – in zijn
woorden: theoretisch juist en sluitend – te behandelen.

Ik geef hem daarvoor graag het podium en bedank hem voor de
onderlinge samenwerking, waaronder het goedkeuren van mijn proef-
schrift al vele jaren geleden.

16. Zie de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2014, nr. DB/2014/
343U en de brief van 15 september 2015, Kamerstukken II 2015/16, 34 300 IX, nr. 4, blz.
5-7.
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PROF. DR. R.P.C.W.M. BRANDSMA1

De switch-over-bepaling in
de concept Anti-Tax
Avoidance Directive

All pigs are equal, but some..
wat geldt in de ene lidstaat, geldt niet in de andere

1. Inleiding

Jan van der Geld heeft zich al lange tijd beziggehouden met het wel en wee
van de deelnemingsvrijstelling. Hoewel dit onderwerp, naar verluidt, niet
zijn eerste onderzoekskeuze was, is het wel het terrein waarop hij al weer
ruim een kwart eeuw geleden (om precies te zijn op 17 november 1989) is
gepromoveerd. Zijn proefschrift werd vervolgens als nieuwe druk van het
oorspronkelijke boek over dit onderwerp van Professor Christiaanse in de
serie Fiscale Monografieën opgenomen. Ten tijde van het schrijven van zijn
proefschrift was de deelnemingsvrijstelling onderwerp van de eerste
grondige herziening sinds de invoering van de Wet op de vennootschaps-
belasting 1969. Daarna is het nooit meer rustig geweest rondom dit
‘kroonjuweel’ van ons fiscale bestel, getuige ook de twee nieuwe drukken
die Jan daarna nog heeft mogen wijden aan dit alom geroemde export-
product.

Het leek mij daarom gepast om vooruit te kijken naar een volgende
mogelijke wijziging die – wederom – wordt afgedwongen door het
vaststellen van een EU-richtlijn, namelijk de Anti-Tax Avoidance Directive
(hierna: ATAD). Het gaat om een zogeheten switch-over-bepaling (art. 6),
die door de lidstaten waarschijnlijk per 1 januari 2019 moet zijn geïm-
plementeerd in hun nationale wetgeving.2 Tijdens het schrijven van deze
beschouwing werd de conceptrichtlijn herhaaldelijk bijgesteld en aan de
vooravond van het Ecofin-overleg op 25 mei 2016, waar naar verwachting
de ATAD zou worden vastgesteld, leek de switch-over-bepaling van tafel te
zijn. Aldus leek het alsof ik, zoals Jan dat lang geleden ook overkwam, door

1. Roland Brandsma is Hoogleraar Grensoverschrijdend Fiscaal Ondernemingsrecht
Radboud Universiteit Nijmegen en is tevens partner in de Tax & HRS praktijk van
PWC.

2. Ik baseer me op de versie van 26 mei 2016, aangeduid als ‘Proposal for a Council
Directive laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the
functioning of the internal market’, 9520/16 Fisc 87 Ecofin 512. De invoeringsdatum
lijkt opgeschoven te zijn van 1 januari 2017, via 1 januari 2018 tot – als uitkomst van
het Ecofin-beraad – 1 januari 2019.
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de realiteit zou worden ingehaald. Tijdens het Ecofin-overleg bleek echter
dat het toch niet zeker was dat deze bepaling niet zou worden opgenomen.

Aangezien het doorhakken van de bekende knopen is doorgeschoven
naar een later overleg half juni (dat wil zeggen ná het verstrijken van de
deadline voor het inleveren van dit artikel bij de redactie), heb ik besloten
om toch over dit onderwerp te schrijven. Het kan namelijk niet worden
uitgesloten dat zelfs ingeval de switch-over-bepaling niet in de ATAD is
opgenomen, zulks in een later stadium alsnog gebeurt.

2. De switch-over-bepaling in de ATAD

In art. 6 ATAD wordt bepaald dat buitenlands inkomen dat niet afkomstig is
uit een actieve bedrijfsactiviteit (active business) en dat de belastingplich-
tige ontvangt in de vorm van een dividend of als een vervreemdingswinst
ter zake van een entiteit in een derde land, niet vrijgesteld mag worden,
indien dat inkomen in dat derde land wordt belast tegen een statutair
tarief dat minder dan 40 percent bedraagt dan het statutaire tarief in de
lidstaat waar de belastingplichtige is gevestigd.3

Deze bepaling lijdt uitzondering indien de lidstaat en het derde land
een belastingverdrag hebben gesloten.

Als de switch-over-bepaling toepassing vindt, is de lidstaat wel verplicht
om een verrekening van de door de belastingplichtige in het derde land
betaalde belasting toe te staan. Deze verrekening kan nooit resulteren in
een belastingteruggaaf. Ingevolge art. 6, lid 3, ATAD mag de lidstaat de
verrekening van verliezen ter zake van dergelijke entiteiten uitsluiten.
Voorts is van belang dat in art. 8 ATAD een zogeheten Controlled Foreign
Company-bepaling (hierna: CFC-bepaling) is opgenomen.

3. De huidige Nederlandse switch-over-bepaling: art. 13, lid 9,
juncto art. 13aa Wet Vpb 1969

In art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969 is bepaald dat een voordeel (dividend of
vervreemdingswinst) uit hoofde van een deelneming niet wordt vrijgesteld
indien sprake is van een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming. Dit
betekent dat op een deelneming die niet met een beleggingsoogmerk
wordt gehouden (oogmerktoets), of waarvan de bezittingen voor minder
dan 50 percent bestaan uit beleggingen (bezittingentoets), altijd de deel-
nemingsvrijstelling van toepassing is. Wordt niet aan deze toetsen voldaan,
dan kan de onderworpenheidstoets uitkomst bieden. Dat is het geval
indien de winst van de deelneming is onderworpen aan een redelijke
heffing. Uit de parlementaire toelichting op de deelnemingsvrijstelling
blijkt dat dit – kortgezegd – het geval is bij een effectief tarief van ten
minste 10 percent.

3. Deze bepaling gold ook voor inkomen afkomstig uit een vaste inrichting, maar in
latere versies is dat niet langer het geval.
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Is geen sprake van een vrijgestelde deelneming, dan schrijft art. 13aa
Wet Vpb 1969 voor dat een deelnemingsvoordeel integraal wordt belast
onder verrekening van een forfaitaire credit (ex art. 23c, lid 2, Wet Vpb
1969) dan wel een daadwerkelijke credit voor EU/EER-situaties (ex art. 23c,
lid 4, Wet Vpb 1969). Op grond van art. 13aa, lid 6, Wet Vpb 1969 wordt
door middel van een vermindering rekening gehouden met een negatief
deelnemingsvoordeel.

4. Gevolgen implementatie ATAD-bepaling

Het moge duidelijk zijn dat de Nederlandse deelnemingsvrijstelling moet
worden aangepast indien de ATAD wordt vastgesteld. Welke zijn deze
aanpassingen en vormen deze een verbetering voor het Nederlandse fiscale
vestigingsklimaat?

In de eerste plaats dient de switch-over-bepaling te worden toegepast
indien de heffing over de winst van de dochtervennootschap minder dan
40 percent van het nationale tarief bedraagt. Omdat het Nederlandse tarief
momenteel 25 percent bedraagt en de switch-over-drempel derhalve bij
10 percent zou komen te liggen, leidt dit ogenschijnlijk niet tot een
aanpassing van onze deelnemingsvrijstelling. Ogenschijnlijk, omdat een
statutaire heffing van 10 percent niet gelijk hoeft te zijn (en veelal ook niet
gelijk zal zijn) aan een effectieve heffing van 10 percent. Het hoeft geen
betoog dat het logisch lijkt om de drempel te relateren aan een effectieve
heffing, maar dat betekent dat de aandeelhouder wel over die informatie
moet kunnen beschikken. Aangezien ook minderheidsaandeelhouders met
de switch-over-bepaling kunnen worden geconfronteerd en zij deze infor-
matie niet kunnen opeisen, is door de Europese Commissie gekozen voor
een aan de statutaire heffing gekoppelde drempel. Dat betekent dat een
hoog statutair tarief met een smalle grondslag wel blijft leiden tot de
deelnemingsvrijstelling, terwijl in de omgekeerde situatie bijgeheven zal
worden tot 25 percent. Niet-EU-tussenhoudsters zullen daarom, waar
nodig, worden verplaatst naar jurisdicties waar het statutaire tarief hoog
genoeg is. In huidige structuren waarin deze problematiek speelt en ver-
plaatsing van niet-EU-tussenhoudsters problematisch is, zal verplaatsing
van de Nederlandse belastingplichtige, dan wel het tussenvoegen van een
EU-tussenhoudster in een staat met een lager statutair tarief dan Neder-
land (bijvoorbeeld Ierland), een reële optie zijn.

Vormt deze aanpassing een verbetering van de deelnemingsvrijstelling?
Enerzijds betekent aansluiting bij het statutaire tarief een welkome ver-
eenvoudiging, want dit tarief is uiteraard makkelijk vast te stellen, hetgeen
vooral bij minderheidsdeelnemingen belangrijk is. Voorts geldt deze bepa-
ling niet ingeval de deelneming is gevestigd in een andere lidstaat, dan wel
in een derde staat waarmee Nederland een belastingverdrag heeft ge-
sloten. Hierdoor is de reikwijdte van deze bepaling beperkter dan die van
de huidige Nederlandse regeling, maar in mijn ogen ook minder adequaat,
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omdat door middel van het opzetten van tussenhoudsters aan de toepas-
sing van de switch-over-bepaling kan worden ontkomen, hetgeen niet in
overeenstemming met de bedoeling van de ATAD of de deelnemingsvrij-
stelling is.

Voorts kan worden vastgesteld dat de bepaling geen recht zal doen aan
situaties die kennelijk niet, dan wel slechts in beperkte mate, zijn inge-
geven door fiscale overwegingen, ingeval de daadwerkelijke heffing wel 10
percent of meer bedraagt, maar het statutaire tarief niet. Of zich dit veel in
de praktijk zal voordoen is overigens de vraag. In geval van de voorge-
schreven verrekening (in plaats van vrijstelling) zal worden uitgegaan van
de daadwerkelijk geheven belasting en dus niet van de belasting volgens
het statutaire tarief, hetgeen tot een beperktere bijheffing zal leiden.

Hoewel het de lidstaten niet is verboden om verdergaande regels in te
voeren, dan wel te handhaven, dient de wetgever wel een vingerwijzing te
zien in de gedachte die ten grondslag ligt aan de switch-over-bepaling (in
combinatie met de CFC-bepaling van art. 8 ATAD). Kennelijk is de Europese
Commissie er niet van overtuigd dat voldoende informatie beschikbaar is,
dan wel door een belastingplichtige vergaard kan worden om te garande-
ren dat hij aannemelijk kan maken dat het effectieve tarief de genoemde
drempelheffing haalt. In de huidige Nederlandse deelnemingsvrijstelling
wordt ook bij een 5-percentsdeelneming er al van uitgegaan dat de
belastingplichtige wel over die informatie kan beschikken, hetgeen veraf
staat van de inzichten binnen de Unie. Het zou daarom aanbeveling
verdienen om te analyseren of aansluiting bij het effectieve tarief in
minderheidsdeelnemingen onder het huidig regime tot bewijsproblemen
heeft geleid.

De 40-percentsdrempel is geen absolute grens, maar een relatieve. Dat
betekent voor lidstaten met een lager nationaal tarief dan het Nederlandse
dat de heffing in de vestigingsstaat van de dochtervennootschap (veel)
lager kan zijn, gedacht kan worden aan Ierland met zijn heffing van 12,5
percent wat resulteert in een drempel van slechts 5 percent. Deze voor-
waarde die niet rechtstreeks noopt tot aanpassing van de deelnemings-
vrijstelling zal wel een impact hebben die de positie van ons kroonjuweel
ondermijnt. In mijn ogen valt deze relatieve drempel ook moeilijk uit te
leggen. Er wordt immers vanuit de Europese Unie naar activiteiten in derde
landen gekeken en daarom zou het meer voor de hand liggen als een
absolute grens zou worden getrokken, bijvoorbeeld bij 5 of bij 10 percent.
Een grens die voor alle lidstaten gelijk ligt en die waar nodig een eenduidig
signaal vormt richting de niet-EU-lidstaten.

In dit verband is het om twee redenen ook opmerkelijk dat een
onderscheid wordt gemaakt tussen verdragstaten en niet-verdragstaten.
In geval van een verdragstaat is het statutaire tarief, hoe laag ook, klaar-
blijkelijk altijd voldoende en voorts gaat het om een belastingverdrag
tussen de vestigingsstaat van de belastingplichtige en de derde staat. Het
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belastingregime in een derde staat kan dus heel wel acceptabel zijn voor
een of meer lidstaten, omdat zij een belastingverdrag hebben gesloten met
de derde staat, maar voor de andere lidstaten niet, terwijl het feit dat (nog)
geen belastingverdrag is gesloten doorgaans meer zegt over de economi-
sche belangen voor beide verdragsluitende partijen dan over het nationale
winstbelastingtarief.

Indien het tarief in de derde staat lager ligt dan – voor Nederland – 10
percent, zal door Nederland worden bijgeheven. Momenteel voorziet de
deelnemingsverrekening in een forfaitaire credit van 5 percent voor niet-
EU-lidstaten, maar deze dient te vervallen, omdat moet worden aange-
sloten bij de daadwerkelijke heffing in de vestigingsstaat van de dochter-
vennootschap. Er was destijds gekozen voor een forfaitaire credit omdat
deze de uitvoeringslasten zou beperken, maar kennelijk is dit praktische
aspect geen overweging geweest voor de Europese Commissie. Dat wekt
verwondering, want de Europese Commissie heeft wel oog voor praktische
uitvoeringslasten in het kader van een statutair tarief afgeleide drempel (in
plaats van de effectieve heffing), maar verliest de praktische uitvoering
vervolgens uit het oog.

De ATAD-aanpassing geldt, zoals gezegd, niet ingeval Nederland een be-
lastingverdrag heeft gesloten met de vestigingsstaat van haar niet-EU-
dochtervennootschap, waardoor de reikwijdte van de bepaling derhalve
aanzienlijk wordt beperkt. Het biedt in voorkomende gevallen ook de
mogelijkheid om een tussenhoudster in een verdragstaat tussen te voegen,
dan wel een EU-tussenhoudster tussen te voegen die is gevestigd in een
lidstaat die wel een verdrag heeft gesloten met de hiervoor genoemde niet-
EU-lidstaat. In het laatste geval kan het ook gaan om een lidstaat waar het
statutaire tarief laag genoeg ligt om in de vestigingsstaat van de (klein)
dochtervennootschap de drempel van 40 percent te halen.

In art. 6 ATAD wordt de reikwijdte beperkt tot (vertaald naar de
Nederlandse context) deelnemingsvoordelen die niet worden behaald
met een ‘actieve onderneming’. Wat hieronder moet worden verstaan is
niet duidelijk, omdat een definitie ontbreekt. In de CFC-bepaling wordt
evenmin een definitie gegeven, maar worden wel diverse categorieën
inkomen genoemd die – bij toepassing van deze bepaling – in het
inkomen/winst van de belastingplichtige moeten worden begrepen. Het
gaat om typisch passief inkomen zoals rente, royalty’s, dividend, financial
lease, maar ook om bancair/verzekeringsinkomen en handelswinst indien
de entiteit weinig waarde toevoegt (resulterend in een spread). Is het de
bedoeling dat deze categorieën ook voor de toepassing van de switch-over-
bepaling als passief worden aangemerkt, dient het onderscheid actief en
passief in laatstgenoemde bepaling een eigen invulling te krijgen, of is het
de bedoeling dat het onderscheid wordt gestoeld op de nationaalrechte-
lijke notie van actief en passief inkomen?

In laatstgenoemd geval hebben lidstaten op dit punt veel vrijheid en
zal Europeesrechtelijke toetsing zeer beperkt zijn, terwijl in de andere
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gevallen het laatste woord aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
zal zijn. Het is in mijn ogen een gemiste kans dat op dit punt elke
toelichting ontbreekt, want het betekent ook dat het voor de lidstaten
niet duidelijk is op welke wijze art. 6 ATAD moet worden geïmplemen-
teerd, met alle onzekerheid voor belastingplichtigen van dien.

Evenmin wordt duidelijk wat moet gebeuren als de deelneming zowel
passief als actief inkomen genereert. Gaat het erom om vast te stellen of het
actieve danwel het passieve inkomen overheerst (vergelijk de Nederlandse
bezitttingentoets) of dient een dividend dat betrekking heeft op passief
inkomen altijd in de heffing te worden betrokken (en omgekeerd met
betrekking tot een dividend dat is terug te voeren op ondernemingswinst)?
In dat geval rijst de vraag op welke wijze dit vastgesteld moet worden. Nu
niet duidelijk is op welke wijze de beperking tot passief inkomen moet
geschieden, is het lastig om een oordeel uit te spreken of implementatie
van de switch-over-bepaling op dit punt tot een verbetering van de
deelnemingsvrijstelling leidt of niet.

5. Conclusie

De voorgestelde switch-over-bepaling is met veel onduidelijkheid omge-
ven. Daarom kan zij beter niet in de ATAD worden opgenomen. Mocht dit
onverhoopt toch gebeuren, dan zullen de lidstaten waarschijnlijk op ver-
schillende manieren deze bepaling implementeren wat waarschijnlijk tot
vele jaren van rechtsonzekerheid zal leiden. Zijn er dan nog positieve
elementen te onderkennen in deze voorgestelde bepaling? De belang-
rijkste is in mijn ogen dat de Europese Commissie onderkent dat bij een
minderheidsdeelneming het vergaren van alle relevante informatie (te)
lastig kan zijn. Het zou goed zijn als de Nederlandse wetgever dat ook goed
in gedachten houdt bij de deelnemingsvrijstelling, omdat deze al van
toepassing kan zijn bij het belang van 5 percent.

6. Afsluiting

Ik heb het voorrecht gehad om met Jan een groot aantal jaren te mogen
samenwerken in het Dagelijks Bestuur van het Post Academisch Onderwijs
Belastingrecht (PAOB). Dat was altijd een genoegen, omdat Jan altijd
oplossingsgericht te werk ging. Het kostte ook altijd wat extra tijd, want
hoewel Jan zeker oplossingsgericht was, voorkwam dat niet dat toch de op
dat moment spelende maatschappelijke ontwikkelingen, inclusief de peri-
kelen van de plaatselijke BVO-organisatie, ook de revue moesten passeren.
Op zijn Brabants gezegd: Jan kan goed ‘ouwehoeren’. Daar heb ik veel
plezier aan beleefd en ben ik hem dankbaar voor.

Ik spreek de hoop en de verwachting uit dat Jan ook de komende jaren
nog fiscaal van zich zal laten horen, maar bovenal hoop ik dat hij in goede
gezondheid nog veel zal genieten en tijd zal ‘verdoen’ met slappe klets!
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MR. G.C. VAN DER BURGT1

Een aflopende deelneming is
geen deelneming

1. Inleiding

Toen mij werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan de afscheidsbundel
voor Jan van der Geld, gaf ik mezelf de opdracht een onderwerp te kiezen
binnen de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting.2 Jan
heeft zonder twijfel een voorliefde voor deze objectieve vrijstelling.3 De
deelnemingsvrijstelling is bovendien een belangrijke pijler van het fiscale
concernrecht. Het is een ‘hoofdzaak’ en daar richt Jan zich op.4 Ik belicht
hierna een onderdeel van deze pijler: de ‘aflopende deelneming’ (art. 13,
lid 16). Bezien wij deze regeling in samenhang met andere wetsartikelen in
de sfeer van de deelnemingsvrijstelling, dan worden vreemde consequen-
ties zichtbaar.

2. Wat is een aflopende deelneming?

De regeling voor aflopende deelnemingen is met ingang van 2007 inge-
voerd. De kern daarvan laat zich als volgt typeren: de deelnemingsvrij-
stelling is nog drie jaar imperatief van toepassing als een meer dan een jaar
gehouden belang (waarvoor in die periode de deelnemingsvrijstelling
gold5) niet langer als deelneming wordt aangemerkt, omdat niet langer

1. Bart van der Burgt is werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en is tevens
verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University.

2. Alle hierna genoemde wetsartikelen zijn opgenomen in de Wet Vpb 1969, tenzij
anders vermeld.

3. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn vele publicaties daarover. Zie ter illustratie zijn proef-
schrift: J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, met name in interna-
tionale verhoudingen, Deventer: Kluwer 1989.

4. Vgl. J.A.G. van der Geld (bewerkt door F.J. Elsweier en S.A. Stevens), Hoofdzaken
vennootschapsbelasting, elfde druk, Deventer: Kluwer 2015.

5. De wettekst lijkt te eisen dat een belastingplichtige gedurende de gehele ‘reeds-meer-
dan-een-jaar-periode’ in aanmerking kwam voor de deelnemingsvrijstelling. Dat lijkt
niet beoogd. Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 572, nr. 12, blz. 14-15 en A.W. Hofman,
De deelnemingsverrekening, Fiscale Monografieën 138, Deventer: Kluwer 2011 (hierna:
Hofman 2011), blz. 355.
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aan het 5%-criterium wordt voldaan.6 De regeling komt in beeld bij
gefaseerde verkoop van het belang of in het geval van ‘verwatering’. Als
de belastingplichtige na verloop van de driejaarstermijn nog steeds het
(resterende) belang houdt, dan geldt (inmiddels) de compartimenterings-
regeling van art. 28c.7

3. Een aflopende deelneming is geen deelneming

Uit de duidelijke bewoordingen van art. 13, lid 16, eerste volzin, volgt dat
het aflopend belang niet wordt gelijkgeschakeld met een (echte) deelne-
ming. De tekst spreekt over:

“een belang dat niet langer als een deelneming wordt aangemerkt”

Daarnaast is voorgeschreven dat gedurende de driejaarsperiode de deel-
nemingsvrijstelling van toepassing blijft. Dat is iets anders dan het belang
fictief als deelneming aanmerken. Voorts worden de leden 6, 7 en 9 van
art. 13 van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit zou onnodig zijn als
een aflopend belang fictief zou zijn aangemerkt als deelneming. Kortom,
een aflopende deelneming is geen deelneming.8 De uit de wetsgeschiede-
nis afkomstige term ‘aflopende deelneming’ is daarom enigszins verwar-
rend. Ik gebruik hierna de terminologie ‘aflopend belang’.

4. Aflopend belang en andere bepalingen in de
deelnemingsvrijstellingsfeer

Zonder volledigheid na te streven, besteed ik aandacht aan het aflopende
belang in relatie tot een aantal andere bepalingen in de deelnemingsvrij-
stellingsfeer. De centrale vraag daarbij is telkens of de niet-deelnemings-
status van het aflopende belang – uitgaande van een grammaticale
interpretatie – tot vreemde (en/of onbedoelde) consequenties leidt.

4.a. Afgewaardeerde vorderingen (art. 13b/13ba)

Art. 13b en art. 13ba handelen over de interactie tussen afgewaardeerde
vorderingen en de deelnemingsvrijstelling. Ontdaan van nuances werpen

6. De in art. 13, lid 16, eerste volzin, gemaakte verwijzingen naar (alleen) lid 2 en lid 3
van dat artikel, maken duidelijk dat deze regeling niet geldt voor ‘meetreksituaties’ ex
art. 13, lid 5. Zie over de exacte lengte van de éénjaars- en driejaarstermijn: F. van
Horzen, ‘Verjaren in de vennootschapsbelasting’, NTFR 2011/199.

7. Het aflopende belang kan tijdens de driejaarstermijn transformeren in een niet-
kwalificerende beleggingsdeelneming. In art. 13, lid 16, tweede volzin, wordt verwe-
zen naar art. 13, lid 9 en dat bewerkstelligt in zo’n geval dat de deelnemingsvrijstelling
niet langer van toepassing is, maar mogelijk het deelnemingsverrekeningssysteem
(art. 13aa juncto art. 23c).

8. Zie ook J.N. Bouwman en M.J. Boer, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Den Haag:
SDU uitgevers 2015, blz. 425-426 en Hofman 2011, blz. 356.
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deze bepalingen een dam op tegen het fiscaal aftrekbaar afwaarderen van
vorderingen en het vervolgens fiscaalvriendelijk profiteren van een betere
gang van zaken bij de (ex-)debiteur.

Toepassing van deze bepalingen vereist dat de belastingplichtige9 een
deelneming heeft in de schuldenaar. Die deelneming moet volgens de
wetgever aanwezig zijn op het moment van de ‘besmette transactie’.10

Voor wat betreft art. 13b kan zo’n besmette transactie bestaan uit een
vervreemding of een overbrenging van de vordering, dan wel uit het
‘leeghalen’ van de schuldenaar. Bij art. 13ba gaat het over:
(i) de omzetting van de met de vordering corresponderende schuld in

aandelen;11

(ii) het gaan functioneren van de vordering als eigen vermogen van de
schuldenaar zonder dat deze daartoe aandelen uitgeeft;12 of

(iii) het (gedeeltelijk) prijsgeven van de vordering.

De sanctie van zowel art. 13b als art. 13ba bestaat uit winstneming ter
grootte van het eerder in aanmerking genomen afwaarderingsverlies op de
schuldvordering. In het geval van art. 13ba kan de winst overigens worden
gedoteerd aan een opwaarderingsreserve, zodat acute winstneming effec-
tief achterwege blijft.

Houdt een belastingplichtige/crediteur een aflopend belang in de debi-
teur en doet zich een ‘besmette transactie’ voor, dan zijn de in art. 13b en
art. 13ba opgenomen sancties (uitgaande van een zuiver grammaticale
interpretatie) niet van toepassing. De crediteur houdt immers geen deel-
neming in de debiteur op het moment van die transactie.13 Deze con-
sequentie verdraagt zich niet met doel en strekking van art. 13b en
art. 13ba. Het is daarom de vraag of een rechter desgevraagd deze
bepalingen toch van toepassing oordeelt.

4.b. Fusies, splitsingen en het opgeofferd bedrag (art. 13h, 13i, 13j en 13k)

Is een aandeelhouder/lichaam betrokken bij een aandelenfusie, juridische
splitsing of juridische fusie, dan dient de aandacht niet alleen uit te gaan
naar art. 8, lid 1, juncto art. 3.55, art. 3.56 respectievelijk art. 3.57 Wet IB
2001, maar ook naar enerzijds art. 13h en anderzijds art. 13i, art. 13j en
art. 13k. Daarbij is het volgende onderscheid relevant:

9. Of een met de belastingplichtige verbonden lichaam. Ik abstraheer van dit laatste.
10. Kamerstukken I 2004/05, 29 686, nr. C, blz. 11-12.
11. Ik ga in deze bijdrage uit van vennootschappen met een in aandelen verdeeld

kapitaal.
12. De schuldvordering dient in dat geval voorts bij de belastingplichtige onder een

deelneming te worden begrepen.
13. Wat betreft art. 13ba dient nagegaan te worden of als gevolg van de ‘besmette

transactie’ een deelneming ontstaat, in welk geval de sanctie wel van toepassing is
(art. 13ba, lid 11).
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• Toepassing van art. 13h vereist:
(i) dat de ex art. 3.55, lid 1, Wet IB 2001, art. 3.56, lid 1, Wet IB 2001 of

art. 3.57, lid 1, Wet IB 2001 (fictief) vervreemde aandelen geen
deelneming vormen; én

(ii) dat het vervreemdingsvoordeel niet in aanmerking is genomen op
grond van de doorschuiffaciliteiten die zijn opgenomen in de
zojuist genoemde bepalingen uit de Wet IB 2001.

• Art. 13i (aandelenfusie), art. 13j (juridische splitsing) en art. 13k (juri-
dische fusie) komen in beeld als de (fictief) vervreemde aandelen juist
wel een deelneming vormen.14

Alle zojuist genoemde vennootschapsbelastingbepalingen bevatten een
voorschrift voor het vaststellen van het opgeofferd bedrag dat geldt voor
de aandelen/deelneming die de desbetreffende aandeelhouder na de aan-
delenfusie, juridische splitsing of juridische fusie houdt.15 De fusie of
splitsing heeft namelijk voor die aandeelhouder (in beginsel) tot gevolg
dat hij aandelen verkrijgt in de verwervende/verkrijgende rechtspersoon.

Ik neem een aandelenfusie tot uitgangspunt. X BV houdt een aflopend
belang (4%) in A BV waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is
(art. 13, lid 16). Het daarvoor opgeofferde bedrag is 2 miljoen en de waarde
in het economische verkeer ten tijde van de aandelenfusie bedraagt
10 miljoen. De aandelenfusie houdt in dat X BV haar 4%-belang in A BV
inbrengt in een bestaande (niet met X BV gelieerde) verwervende vennoot-
schap B BV tegen uitreiking van aandelen.16 Vanwege de ruilverhouding
houdt X BV na de aandelenfusie een belang van 10% in B BV.

Wat is nu het opgeofferd bedrag voor de aandelen die X BV als gevolg
van de aandelenfusie in B BV verkrijgt? Art. 13h, onderdeel b, komt naar
mijn overtuiging niet aan de orde. Die bepaling vereist immers toepassing
van de aandelenfusiefaciliteit (art. 3.55 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1). Ik
meen dat die faciliteit in dit geval niet in beeld komt, omdat het ver-
vreemdingsvoordeel objectief is vrijgesteld op grond van de deelnemings-
vrijstelling.17 Art. 13i, lid 1, aanhef en onderdeel a, mist op tekstuele
gronden toepassing. Die bepaling eist namelijk dat de door X BV vóór de
aandelenfusie gehouden aandelen in A BV een deelneming vormen: dat is
niet het geval (zie onderdeel 3). Nu er geen specifiek regelend voorschrift is

14. Zie expliciet het eerste lid van deze drie bepalingen. Ik onderken dat in de daarop-
volgende leden niet uitdrukkelijk is vermeld dat deze uitsluitend van toepassing zijn
als de (fictief) vervreemde aandelen een deelneming vormen, maar dat is naar mijn
mening wel het geval en bovendien beoogd. Zie Kamerstukken II 1999/2000, 26 728,
nr. 3, blz. 50-52.

15. Art. 13h, onderdeel b, art. 13i, lid 1, onderdeel a, art. 13j, lid 2 en art. 13k, lid 2.
16. Verondersteld is dat B BV met betrekking tot haar belang in A BV aan het stemrecht-

criterium voldoet (art. 3.55, lid 2, onderdeel a, Wet IB 2001).
17. Voor een onderbouwing verwijs ik kortheidshalve naar G.C. van der Burgt, Cursus

Belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Vpb.2.6.0.D.a (online geraadpleegd) inzake de
juridische splitsing.
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ter bepaling van het opgeofferd bedrag,18 wordt mijns inziens teruggeval-
len op de hoofdregel: de waarde in het economische verkeer ten tijde van
de verwerving door X BV van het belang in B BV (10 miljoen).19

Het lijkt mij aannemelijk dat zo’n ‘opgeblazen’ opgeofferd bedrag niet
door de wetgever is beoogd. Een integraal doorschuiven van het opgeofferd
bedrag (2 miljoen) lijkt meer in lijn met de bedoeling van de wetgever
omdat dan wordt aangesloten bij het bedrag dat daadwerkelijk is opge-
offerd voor het (oorspronkelijk gehouden) belang in A BV.20 Ook hier rijst
de vraag of de rechter de wetgever te hulp zal schieten.

4.c. Deelnemingsrente (art. 13l)

Over de renteaftrekbeperkende maatregel van art. 13l kan ik kort zijn.
Mijns inziens doen zich in relatie tot een aflopend belang geen bijzonder-
heden voor. Dit wordt veroorzaakt door de eigen definitie van het begrip
deelneming in art. 13l, lid 8, onderdeel b, waardoor een aflopend belang
kwalificeert als een deelneming voor de toepassing van art. 13l.

4.d. Liquidatieverliezen (art. 13d)

Voor het in aanmerking nemen van een liquidatieverlies gelden verschil-
lende voorwaarden. Art. 13d, lid 1, maakt duidelijk dat het moet gaan om
een verlies op een deelneming. Hierna sta ik eerst stil bij de vraag hoe
art. 13d mijns inziens moet worden toegepast als zich een sfeerovergang
voordoet, waarbij een aanvankelijk voor de deelnemingsvrijstelling kwali-
ficerend belang op enig moment niet meer daarvoor kwalificeert.

Het voor X BV geldende opgeofferd bedrag (tevens fiscale boekwaarde)
voor haar belang in Y BV is 900. Op enig moment is de deelnemingsvrij-
stelling niet langer van toepassing op dit belang.21 Ten tijde van deze
sfeerovergang is de waarde in het economische verkeer van dat belang
200. Na de sfeerovergang wordt Y BV ontbonden: de door X BV ontvangen
liquidatie-uitkering is 200. Kan X BV een liquidatieverlies in aanmerking
nemen?

18. Art. 13d, lid 6 en lid 7, spelen in deze casus geen rol en van ‘fiscale indeplaatstreding’
is geen sprake.

19. Ik kom tot dezelfde conclusie in het geval van een juridische splitsing en juridische
fusie waarbij een aandeelhouder/lichaam met een aflopend belang (art. 13, lid 16) in
de splitser respectievelijk verdwijner als gevolg van die splitsing respectievelijk fusie
aandelen krijgt toegekend in (een) verkrijger(s), welke aandelen een deelneming
vormen. Art. 13j, lid 2 respectievelijk art. 13k, lid 2, missen in zo’n casus mijns inziens
toepassing. Ik verwijs naar de in voetnoot 14 gemaakte opmerkingen.

20. Ik laat de vraag rusten op welke wijze de formulering ‘niet hoger gesteld’ in art. 13i,
lid 1, onderdeel a, moet worden uitgelegd.

21. Als dit wordt veroorzaakt omdat niet langer is voldaan aan de 5%-eis, dan doet de
sfeerovergang zich voor op het tijdstip waarop de driejaarstermijn verstrijkt. Zie ook
hierna.
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X BV wordt op het moment van de sfeerovergang geconfronteerd met
art. 28c, lid 1, onderdeel b, en dient een negatieve22 onbelaste comparti-
menteringsreserve (hierna: OCR) te vormen van 700 (200 – 900).23 Direct
voorafgaand aan het tijdstip waarop de vereffening van het vermogen van
Y BV is voltooid, wordt deze negatieve OCR zonder heffingsgevolgen
gesteld op nihil (art. 28c, lid 5, ten tweede).24 In de literatuur is mijns
inziens terecht geconstateerd dat de samenloop van een negatieve OCR
met de liquidatieverliesregeling onderbelicht is gebleven in het wetge-
vingsproces.25 Ik meen dat een benadering die recht doet aan de ratio van
de liquidatieverliesregeling gecombineerd met de compartimenterings-
gedachte ertoe dwingt om in die gevallen een liquidatieverlies in aftrek
toe te staan26 (in het voorbeeld van 700). Op deze wijze is voor de fiscale
behandeling het regime ten tijde van het ontstaan van het voordeel (of
nadeel) leidend en niet het regime op het genietingsmoment.

Met betrekking tot het aflopend belang kan een additioneel tekstueel
probleem spelen als dat belang tijdens de driejaarsperiode wordt geliqui-
deerd. De compartimenteringsregels (art. 28c) grijpen aan bij het tijdstip
waarop de deelnemingsvrijstelling niet langer van toepassing is (dus na
afloop van de driejaarstermijn) en spelen op dat ogenblik nog niet. Gelet op
de tekst van art. 13d wordt de deelnemingsvrijstelling uitgesloten ten
aanzien van een verlies op een deelneming. Omdat een aflopend belang
geen deelneming is, wordt – in een zuiver tekstuele uitleg – niet toege-
komen aan het in aftrek brengen van een liquidatieverlies. Het spreekt naar
mijn mening voor zich dat zo’n gevolg niet valt te rijmen met de ratio van
de liquidatieverliesregeling in combinatie met de regeling voor aflopende
belangen.

5. Afsluiting

De geconstateerde vreemde en bovendien ongewenste gevolgen van
art. 13, lid 16, worden primair veroorzaakt door de keuze van de wetgever
om op een aflopend belang de deelnemingsvrijstelling van toepassing te
verklaren zonder dat sprake is van een deelneming. Deze consequenties
worden slechts voorkomen als de (hoogste) rechter desgevraagd niet strikt
de wettekst volgt. Hoewel dit laatste natuurlijk niet kan worden uitge-

22. Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 713, nr. 3, blz. 6 en Kamerstukken II 2013/14, 33 713,
nr. 6, blz. 4-5.

23. Tegelijkertijd wordt de boekwaarde van het belang op grond van art. 28c, lid 2,
verminderd (vermeerderd met een negatief bedrag) met 700 en gesteld op 200.

24. Omdat de waarde van het belang in dit voorbeeld tussen het moment van de
sfeerovergang en de opvolgende liquidatie ongewijzigd blijft, is een aftrekbaar
verlies dat samenhangt met die periode in dit geval niet aan de orde.

25. L.G.C. Sahin, ‘De compartimenteringsreserve heeft de eindstreep gehaald’, MBB 2015/
9, blz. 265.

26. Verondersteld is dat aan de overige in art. 13d opgenomen voorwaarden is voldaan.
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sloten, meen ik dat de wetgever aan zet is en het zekere voor het onzekere
moet nemen (in ieder geval richting de toekomst).

De meest eenvoudige oplossing is het aflopende belang gedurende de
driejaarsperiode fictief te bestempelen als een deelneming.27 Het zou
mijns inziens echter fundamenteel beter zijn de regeling voor gelijkge-
stelde deelnemingen af te stoffen en opnieuw in te voeren. Jan zal dat
onderschrijven.28 Een regeling voor aflopende belangen is dan overbodig.

Jan, enorm bedankt voor onze plezierige samenwerking en gesprekken.
Geniet van je welverdiende pensioen!

27. Deze oplossing is al eerder aangedragen door Hofman 2011, blz. 356.
28. J.A.G. van der Geld, De deelnemingsvrijstelling, Fiscale Monografieën 20, Deventer:

Kluwer 2011, blz. 79-80.
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DR. J. DOORNEBAL1

Vestigingsklimaat en fiscale
wetgeving: enkele kritische
kanttekeningen

1. Inleiding

Ruim drieëntwintig jaar heb ik het genoegen gehad om met Jan van der
Geld samen te werken in de redactie van Tijdschrift Fiscaal Ondernemings-
recht. Bij de vele discussies die we in dat kader hebben gevoerd, werden de
bijdragen van Jan niet alleen gekenmerkt door grote vakinhoudelijke
kennis, maar ook door bondigheid en maatschappelijke betrokkenheid.
In deze bijdrage ga ik wat nader in op een onderwerp dat tijdens deze
discussies regelmatig aan de orde kwam, namelijk de relatie tussen vesti-
gingsklimaat en fiscale wetgeving.

Niemand zal betwisten dat wijzigingen van de fiscale wetgeving van een
land invloed uitoefenen op het vestigingsklimaat voor ondernemingen in dat
land. Door wijzigingen van dezewetgeving wordt immers in veel gevallen de
hoogte van de winst na belastingen en daarmee het rendement op het
geïnvesteerde vermogen beïnvloed. Men kan zich echter moeilijk aan de
indruk onttrekken dat de invloed van wijzigingen van de fiscale wetgeving
op het vestigingsklimaat door velen, met name door ondernemers en hun
belangenbehartigers, wordt overschat. Voorstellen om belastingtarieven te
verhogen, fiscale faciliteiten af te slanken en/of antimisbruikmaatregelen in
te voeren worden door hen veelal gekwalificeerd als een verslechtering van
het vestigingsklimaat die zal leiden tot vertrek van ondernemingen en daling
van de werkgelegenheid. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat ‘het vesti-
gingsklimaat’ in overwegende mate zou worden bepaald door de fiscale
wetgeving van een land en in het bijzonder door de fiscale faciliteiten voor
ondernemers. In het onderstaande wil ik enkele kritische kanttekeningen
plaatsen bij deze (mijns inziens ongenuanceerde) visie.

2. Het vestigingsklimaat wordt bepaald door een veelheid van
feiten en omstandigheden

Het vestigingsklimaat is het geheel van feiten en omstandigheden in een
land dat bepaalt in hoeverre het aantrekkelijk is om in dat land onderne-

1. Joan Doornebal was voorheen werkzaam bij bureau Vaktechniek van EY Belasting-
adviseurs LLP.
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mingswijze activiteiten te ontplooien. Tot die feiten en omstandigheden
behoren onder andere:
• de geografische ligging van het betreffende land;
• de omvang van de thuismarkt (inclusief die van het achterland);
• de omvang en scholing van de beroepsbevolking;
• de aanwezigheid van grondstoffen en energiebronnen;
• de omvang en kwaliteit van de infrastructuur;
• de omvang, kwaliteit en stabiliteit van de financiële sector;
• de kwaliteit van wetgeving en rechtspraak, daaronder begrepen die op

ondernemingsrechtelijk, financieel en fiscaal terrein;
• de politieke en maatschappelijke stabiliteit.

Hieruit blijkt dat de fiscale wetgeving slechts een van de vele factoren is die
het vestigingsklimaat voor ondernemingen in een land bepalen. Hoewel de
fiscale wetgeving ongetwijfeld een belangrijke factor is, is er naar mijn
mening geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat deze als domi-
nante factor zou fungeren.

3. Het vestigingsklimaat verschilt per categorie ondernemingen

Het vestigingsklimaat als abstracte grootheid voor alle ondernemingen
bestaat niet. Slechts per afzonderlijke categorie ondernemingen kan het
vestigingsklimaat worden beoordeeld. Hierbij kan worden gedacht aan
onder andere de volgende categorieën, waarbij tussen haakjes de fiscale
regelingen zijn vermeld die van bijzonder belang zijn voor de betreffende
categorie:
• kapitaalintensieve ondernemingen (investeringsfaciliteiten, mogelijk-

heden voor afschrijving en renteaftrek);
• arbeidsintensieve ondernemingen (werkgeverslasten, faciliteiten voor

arbeidskosten);
• ondernemingen in financiële en zakelijke dienstverlening (speciale

regimes voor banken, verzekeringsmaatschappen en beleggingmaat-
schappijen);

• innovatieve ondernemingen (R&D-faciliteiten);
• onderdelen van multinationals, zoals hoofdkantoren, tussenholdings en

doorstroomvennootschappen (concernfaciliteiten zoals de deelne-
mingsvrijstelling, de omvang van het verdragennetwerk, de hoogte
van bronheffingen op dividend, interest en royalty’s).

Daarnaast is de omvang van ondernemingen van belang voor de beoorde-
ling van het vestigingsklimaat. Voor kleinere ondernemingen gelden veelal
specifieke tegemoetkomingen, maar grote ondernemingen profiteren weer
meer van concernfaciliteiten en het verdragennetwerk. Een relatief gunstig
vestigingsklimaat voor grote ondernemingen kan dus gepaard gaan met
een minder gunstig vestigingsklimaat voor midden- en kleinbedrijf (of
omgekeerd).
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Kortom, ‘het’ vestigingsklimaat bestaat niet. Men dient bij een voorge-
nomen wijziging van de fiscale wetgeving te bezien welke categorieën
ondernemingen in welke mate door deze wijziging zullen worden geraakt.

4. Lastenverzwaringen voor bedrijven leiden niet altijd tot
verslechtering van het vestigingsklimaat

Niet elke uitgave die een ondernemer verricht, leidt tot een verslechtering
van zijn economische positie. De aanschaf van een bedrijfsmiddel kan
zinvol zijn omdat tegenover de uitgave bij de aanschaf hogere toekomstige
inkomsten staan. Dit geldt ook voor lastenverzwaringen. Een wijziging van
de belastingwetgeving die leidt tot een lastenverzwaring voor onderne-
mingen, leidt niet altijd tot een verslechtering van het vestigingsklimaat.
Het kan zijn dat de extra van ondernemingen geheven middelen door de
overheid worden aangewend voor investeringen in infrastructuur of on-
derwijs waarbij per saldo geen sprake is van een verslechtering van het
vestigingsklimaat omdat de hogere lasten worden gecompenseerd door
lagere transportkosten of lagere opleidingskosten van werknemers. Het
kan ook zijn dat sprake is van een verschuiving van belastingdruk van
particulieren naar ondernemingen die kan leiden tot meer koopkracht bij
particulieren en tot meer afzetmogelijkheden voor ondernemingen. Hier-
door kunnen de hogere lasten bij ondernemingen worden gecompenseerd
door hogere baten en/of lagere kosten. Lastenverzwaringen voor onder-
nemingen dienen dus in samenhang met de aanwending van de hierdoor
verkregen extra middelen te worden beoordeeld, wil men een goed beeld
krijgen van de effecten op het vestigingsklimaat.

5. Verslechtering van het vestigingsklimaat leidt niet per
definitie tot vertrek van ondernemingen, maar waarschijnlijk
wel tot de komst van minder nieuwe bedrijven

Wanneer sprake is van lastenverzwaringen voor (een bepaalde categorie)
ondernemingen die niet (voldoende) worden gecompenseerd door baten
of kostenbesparingen (zie paragraaf 4 hiervoor), zal dit (per saldo) als een
verslechtering van het vestigingsklimaat worden ervaren. Dit is echter niet
zonder meer aanleiding om een onderneming te verplaatsen naar het
buitenland. Voor een dergelijke verplaatsing dient aan ten minste drie
voorwaarden te zijn voldaan.

In de eerste plaats dient er een buitenland beschikbaar te zijn dat een
gunstiger vestigingsklimaat heeft dan het huidige vestigingsland. Dit be-
tekent niet dat dit buitenland (alleen) een gunstiger fiscaal klimaat dient te
hebben, maar dat het geheel van de relevante feiten en omstandigheden
(zie paragraaf 2 hiervoor) tot een gunstiger vestigingsklimaat leidt.

In de tweede plaats dienen de verplaatsingskosten van de onderneming
geen belemmering voor een dergelijke verplaatsing te vormen. De omvang

61

Vestigingsklimaat en fiscale wetgeving: enkele kritische kanttekeningen



van de verplaatsingskosten is sterk afhankelijk van de aard van de onder-
neming. Zo zullen de kosten van de verplaatsing van een hoogoven naar
het buitenland vele malen hoger zijn dan die van een transportonder-
neming.

In de derde plaats dient de kostenstructuur van de onderneming in het
buitenland niet aan een dergelijke verplaatsing in de weg te staan. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij ondernemingen die hun producten of
diensten afzetten op de binnenlandse markt van het (huidige) vestigings-
land. Wanneer zij de levering aan de bestaande markt vanuit het buiten-
land voortzetten, kan dit tot onaanvaardbare kostenstijgingen leiden.
Verder kan een belangrijke factor bij een bedrijfsverplaatsing zijn in
hoeverre de onderneming al dan niet afhankelijk is van bestaand (hoog-
geschoold en/of ervaren) personeel en in hoeverre dit bereid is om met de
onderneming mee te verhuizen.

Het voorgaande overziende, komt het mij voor dat het risico dat onder-
nemingen als gevolg van een wijziging van de fiscale wetgeving naar het
buitenland vertrekken, beperkt is. Slechts bij omvangrijke lastenverzwa-
ringen die niet (grotendeels) worden gecompenseerd door daarmee sa-
menhangende baten en/of kostenbesparingen zal voor een beperkt deel
van de getroffen ondernemingen de vraag relevant worden of een bedrijfs-
verplaatsing naar het buitenland wenselijk is. Een uitzondering geldt voor
‘vluchtige’ ondernemingen die nauwelijks een economische band met het
vestigingsland hebben (zoals tussenholdings en doorstroomvennootschap-
pen van multinationals) en die hun vestigingsplaats veelal om fiscale
redenen hebben gekozen. Daarbij komt dat de verplaatsingskosten van
dergelijke ondernemingen doorgaans gering zijn. De vraag is echter of het
vertrek van deze ondernemingen een groot verlies vormt aangezien hun
bijdrage aan het nationaal inkomen, de schatkist en de werkgelegenheid
beperkt is, terwijl bovendien de oorsprong en aard van de geldstromen die
erdoor lopen niet altijd van onbesproken karakter is.

Het is wel aannemelijk dat een relatieve verslechtering van het vesti-
gingsklimaat ten opzichte van het buitenland zal leiden tot de vestiging
van minder nieuwe bedrijven vanuit het buitenland. Bij de keuze van de
vestigingsplaats voor een nieuwe buitenlandse (dochter)onderneming
spelen verplaatsingskosten e.d. immers geen rol. De omvang van dit effect
zal sterk afhankelijk zijn van het soort onderneming waarom het gaat en
om de wijziging van het vestigingsklimaat voor die categorie ondernemin-
gen (zie paragraaf 3 hiervoor).

6. Bij wijziging van de fiscale wetgeving dient niet alleen
rekening te worden gehouden met ondernemersbelangen

Wijziging van de fiscale wetgeving is een complex proces waarbij niet
alleen rekening dient te worden gehouden met ondernemersbelangen,
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maar waarbij ook vele andere factoren moeten worden meegewogen,
zoals:
• budgettaire aspecten;
• conjuncturele effecten;
• effecten op de structuur van de economie; en
• effecten op het milieu.

Daarnaast is van groot belang dat (een wijziging van) de fiscale wetgeving
leidt tot een redelijke verdeling van de belastingdruk, dat wil zeggen een
redelijke verdeling van de fiscale lasten tussen ondernemingen en particu-
lieren, tussen ondernemingen onderling en tussen particulieren onderling.
Een probleem daarbij is dat er verschil in mobiliteit tussen belastingsub-
jecten en belastingobjecten bestaat. Internationaal opererende onderne-
mingen zijn in veel gevallen in staat om hun bijdrage aan de schatkist te
beperken door hetzij een ander vestigingsland te kiezen, hetzij een deel
van hun winst in het buitenland te laten neerslaan en zo een deel van hun
bijdrage aan de schatkist op andere, minder mobiele (en vaak minder
draagkrachtige) belastingsubjecten af te wentelen. Maatregelen tegen deze
belastingontwijking daartegen worden door de betreffende ondernemin-
gen en hun belangenbehartigers vaak gekwalificeerd als een verslechtering
van het vestigingsklimaat die zal leiden tot vertrek van ondernemingen en
afname van de werkgelegenheid. Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, is
dit argument voor wat betreft het overgrote deel van de ondernemingen
met een reële economische binding aan het vestigingsland niet erg geloof-
waardig gezien de aan een dergelijk vertrek verbonden verplaatsingskosten
en is het maar de vraag of het vertrek van ‘vluchtige’ ondernemingen die
nauwelijks een economische band met het vestigingsland hebben als een
verlies kan worden beschouwd. Van aanzienlijk groter belang lijkt mij dat
maatregelen die deze verschuiving vanwinst naar het buitenland tegengaan,
doorgang vinden teneinde een redelijke verdeling van de belastingdruk te
bereiken, dan wel te herstellen. Dit is uiteindelijk ook in het belang van
ondernemingen.

Bij het bekend worden van de informatie uit de Panama Papers bleek
recentelijk weer eens hoezeer belastingontwijkingsgedrag tot maatschap-
pelijke onrust leidt. Deze onrust – en de verminderde politieke stabiliteit
die daarvan vaak het gevolg is – leidt op den duur immers ook tot
aantasting van het vestigingsklimaat.

7. Conclusie

In het voorgaande werden enige kritische kanttekeningen geplaatst bij de
veel gehoorde opvatting dat lastenverzwaringen voor ondernemingen
leiden tot aantasting van het vestigingsklimaat en derhalve vertrek van
ondernemingen en daling van de werkgelegenheid tot gevolg hebben.
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Daarbij bleek dat het vestigingsklimaat een uiterst gecompliceerd feno-
meen is en dat deze simplistische opvatting weinig geloofwaardig is.
Bestuurders en politici die moeten oordelen over de wenselijkheid van
een aanpassing van de fiscale wetgeving met betrekking tot onderneming-
en doen er dan ook verstandig aan om aan deze opvatting niet kritiekloos
te volgen en grondig onderzoek te verrichten naar de te verwachten
effecten van de voorgenomen wetswijziging op het vestigingsklimaat.
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DR. A.W. HOFMAN1

Het ‘sluitende systeem’ van
de deelnemingsvrijstelling

1. Inleiding

Op mijn eerste werkdag als fiscalist kreeg ik te horen dat ik met mijn neus
in de boter viel. Aan het einde van de dag zou professor Van der Geld een
permanente educatiesessie verzorgen. Bij die gelegenheid viel de informele
en soepele spreekstijl van Jan op. Eén van de frasen die hij geregeld in de
mond nam, was: “Huiselijk gezegd komt het er op neer dat…”. Ingewik-
kelde zaken werden met eenvoudig taalgebruik teruggebracht naar hun
essentie. Het was voor mij een aangename kennismaking met de fiscale
wereld. Ook later, als promovendus bij Jan en nadien als collega bij het
Fiscaal Instituut Tilburg, heb ik mij bij deze benadering erg thuis gevoeld.

Jan heeft over tal van fiscale onderwerpen zijn ideeën ontvouwd. Een
van de onderwerpen die zijn bijzondere interesse heeft, is de deelnemings-
vrijstelling. Bij het bestuderen van Jans wetenschappelijke werk valt verder
op dat hij een fiscalist van de hoofdlijnen is die de fiscaliteit het liefst vanaf
een hoog abstractieniveau bestudeert. In deze bijdrage wil ik beide zaken
combineren door in te gaan op de hoofdlijnen van de deelnemingsvrijstel-
ling. Deze bijdrage begint met een beschrijving van de grondgedachte van
de deelnemingsvrijstelling. Vervolgens wordt vanuit deze grondgedachte
ingezoomd op een aantal onderdelen daarvan.2

2. De grondgedachte van de deelnemingsvrijstelling

Mede op basis van de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969,3 kan de grondgedachte van de
deelnemingsvrijstelling als volgt worden omschreven: de deelnemingsvrijstel-
ling heeft als doel om in deelnemingsverhoudingen te voorkomen dat een-
zelfde bedrijfsresultaat tweemaal in de vennootschapsbelasting wordt
betrokken. Deze doelstelling wordt wel aangeduid als de verlengstukgedachte

1. Arthur Hofman is hoofd Bureau Vaktechniek bij STP Tax Lawyers en is tevens
verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University.

2. Delen van deze bijdrage zijn ontleend aan mijn proefschrift: A.W. Hofman, De
deelnemingsverrekening, Deventer: Kluwer 2011.

3. Kamerstukken II 1959/60, 6000, nr. 9, blz. 15; Kamerstukken II 1987/88, 19 968, nr. 3,
blz. 1 en Kamerstukken II 1962/63, 6000, nr. 9. blz. 23.
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of het ne bis in idem-beginsel. Bij de uitwerking van deze grondgedachte heeft
de wetgever een theoretisch kader gehanteerd waarin een sterke link bestaat
tussen de resultaten van een dochtervennootschap en de resultaten van de
gezamenlijke/opvolgende moedervennootschappen. Met andere woorden: de
resultaten die de gezamenlijke/opvolgende moedervennootschappen behalen
ter zake van een aandelenbezit in een dochtervennootschap, worden geacht
een afspiegeling te vormen van door de dochtervennootschap reeds behaalde
of nog te behalen resultaten.4 Zoals hierna zal blijken, heeft dewetgever vanuit
dit theoretische kader ‘een sluitend systeem’ willen bouwen.

3. Gevolgen van de grondgedachte van de
deelnemingsvrijstelling

3.1. Vrijstelling voor bij de dochtervennootschap (nog) niet belaste
resultaten

Op basis van de deelnemingsvrijstelling zijn resultaten die een moederven-
nootschap behaalt uit hoofde van haar aandelenbezit in een kwalificerende
dochtervennootschap volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit is
ook het geval als een resultaat dat de moedervennootschap behaalt niet kan
worden herleid naar een resultaat dat bij de dochtervennootschap reeds in de
belastingheffing is betrokken. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een
dochtervennootschap die nog weinig resultaten heeft behaald, met goodwill
wordt verkocht. Op het eerste gezicht is er dan geen aanleiding om een
deelnemingsvrijstelling bij de moedervennootschap te verlenen. Er is immers
geen sprake van dubbele belasting. In de literatuur is er dan ook voor gepleit
om bij de moedervennootschap alleen een vrijstelling te geven voor zover de
onderliggende resultaten reeds bij de dochtervennootschap zijn belast.5

Echter, op basis van het theoretische kader dat de wetgever hanteert en
het veronderstelde verband tussen de resultaten van de dochtervennoot-
schap en de resultaten van de moedervennootschap, is een deelnemings-
vrijstelling bij de moedervennootschap wel op zijn plaats. Immers, de door
de moedervennootschap ontvangen betaling voor goodwill is een afspiege-
ling van de verwachte toekomstige winsten van de dochtervennootschap.
Als deze winsten zich voordoen, zal alsnog belastingheffing optreden bij de
dochtervennootschap, zodat het verlenen van een deelnemingsvrijstelling
bij de moedervennootschap op zijn plaats is. Volgens de wetgever ontstaat
aldus “een sluitend systeem waarbij winsten zowel als verliezen voor de
vennootschapsbelasting slechts eenmaal in aanmerking worden geno-
men”.6 Ook als de verwachte overwinsten niet daadwerkelijk door de

4. Kamerstukken II 1959/60, 6000, nr. 3, blz. 14.
5. Zie hierover D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. FED

Fiscale Studieserie, Deventer: Kluwer 1974, blz. 87.
6. Kamerstukken II 1959/60, 6000, nr. 3, blz. 14.
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dochtervennootschap worden behaald, ontstaat als hoofdregel een even-
wichtig resultaat als de (opvolgende) moedervennootschappen van de
dochtervennootschap gezamenlijk worden bezien. Tegenover een vrijge-
stelde verkoopwinst bij de verkopende moedervennootschap staat immers
een niet aftrekbaar deelnemingsverlies bij de kopende (opvolgende) moe-
dervennootschap. De liquidatieverliesregeling kan echter tot een andere
uitkomst leiden. Hier ga ik in de volgende paragraaf op in.

3.2. De liquidatieverliesregeling

De ratio van de liquidatieverliesregeling is het bieden van een tegemoet-
koming voor verliezen van een dochtervennootschap die bij haar liquidatie
verloren gaan.7 De wetgever achtte het theoretisch zuiver om de onverre-
kend gebleven verliezen van de dochtermaatschappij over te hevelen naar
de moedermaatschappij, maar heeft hier vanwege praktische redenen niet
voor gekozen. In plaats daarvan heeft de wetgever gekozen voor een
vormgeving waarbij wordt aangesloten bij het verlies dat zich manifesteert
bij een individuele moedermaatschappij. Deze vormgeving kan leiden tot
onevenwichtige uitkomsten. Indien een dochtervennootschap waarin wei-
nig is geïnvesteerd en die weinig resultaten heeft behaald, met een hoge
goodwill wordt verkocht, ontstaat bij de nieuwe moedervennootschap een
hoog potentieel liquidatieverlies.8 Dit terwijl de dochtervennootschap zelf
nauwelijks verliezen heeft geleden en terwijl – vanuit beide aandeelhou-
ders gezamenlijk bezien – slechts een gering bedrag in de deelneming is
geïnvesteerd. Andersom is het mogelijk dat een deelneming waarin veel is
geïnvesteerd en die grote verliezen heeft geleden, voor een laag bedrag
wordt verkocht. De gezamenlijke aandeelhouders kunnen dan slechts een
beperkt bedrag in aftrek brengen (namelijk het liquidatieverlies bij de
laatste aandeelhouder), terwijl er door de dochtervennootschap grote
verliezen zijn geleden en vanuit de gezamenlijke aandeelhouders bezien
een grote investering verloren is gegaan.

Jan van der Geld legt de vinger op de zere plek als hij schrijft dat de
essentie van het probleem zit in het subjectieve karakter van de liquidatie-
verliesregeling.9 Hiervoor is besproken dat de deelnemingsvrijstelling
uitgaat van een objectieve benadering waarbij de moedervennootschappen
gezamenlijk worden bezien. Binnen een dergelijke objectieve regeling past
een subjectieve liquidatieverliesregeling niet. Doordat de hoogte van het
aftrekbare liquidatieverlies afhankelijk is van de investering door de
individuele moedermaatschappij, wordt een toevallige factor geïntrodu-
ceerd waardoor onevenwichtige uitkomsten kunnen ontstaan die niet in

7. Zie Kamerstukken II 1959/60, 6000, nr. 3, blz. 20.
8. Abstraherend van artikel 13d lid 6 Wet Vpb 1969 en andere bepalingen die de hoogte

van het aftrekbare liquidatieverlies kunnen beïnvloeden.
9. J.A.G. van der Geld, De deelnemingsvrijstelling, Fiscale Monografieën, nr. 20, Deventer:

Kluwer 2011, par. 6.3.
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lijn zijn met de ratio van de deelnemingsvrijstelling en de liquidatieverlies-
regeling. De genoemde onevenwichtigheden zouden kunnen worden voor-
komen door een regeling waarin het liquidatieverlies in beginsel gelijk is
aan het in de deelneming gestorte kapitaal. Voor een nadere beschrijving
van de verschillende mogelijkheden verwijs ik naar het uitgebreide over-
zicht dat Jan hierover heeft opgesteld.10

3.3. De fiscale behandeling van valutaresultaten

Valutaresultaten die een moedervennootschap behaalt op haar aandelen-
bezit in een buitenlandse dochtervennootschap, doen zich slechts voor op
het niveau van de moedervennootschap en leiden niet tot (toekomstige)
heffing bij de buitenlandse dochtervennootschap.11 De wettekst stelt
echter het volledige door de moedervennootschap op de aandelen be-
haalde resultaat vrij, en maakt geen uitzondering voor een valutaresultaat.
De Hoge Raad heeft dan ook geoordeeld dat de valutaresultaten vrijgesteld
zijn, aangezien dit overeenkomt met de bewoordingen van de wet en er
geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de wetgever heeft beoogd een
uitzondering te maken voor valutaresultaten.12

Gesteld kan worden dat deze uitkomst overeenkomt met de tekst van
de wet, maar niet strookt met de achterliggende beginselen van de
deelnemingsvrijstelling. Van een te voorkomen dubbele heffing is immers
geen sprake.13 Ook vanuit het neutraliteitsbeginsel is er geen aanleiding
om het valutaresultaat vrij te stellen. Indien de moedervennootschap door
middel van een activa/passivatransactie zelf buitenlandse vermogensbe-
standdelen zou hebben aangekocht, zou een op deze vermogensbestand-
delen behaald valutaresultaat immers niet zijn vrijgesteld.14

Wel kan het vrijstellen van valutaresultaten worden verklaard op basis
van de door de wetgever gehanteerde fictie op grond waarvan alle
resultaten die de moedermaatschappij geniet met betrekking tot de doch-
termaatschappij worden geacht een afspiegeling te vormen van door de
dochtermaatschappij behaalde of nog te behalen resultaten. Deze fictie
heeft zijn weerslag gevonden in de wettekst, waardoor ook valutaresulta-
ten onder de deelnemingsvrijstelling vallen.15

10. J.A.G. van der Geld, De deelnemingsvrijstelling, Fiscale Monografieën, nr. 20. Deventer:
Kluwer 2011, par. 6.3.1.

11. Volledigheidshalve: voor zover de bezittingen of schulden van dochtervennootschap
in euro’s luiden, leidt valutafluctuatie ook tot een resultaat bij de dochtermaat-
schappij.

12. HR 9 juni 1982, ECLI:NL:HR:1982:AW9415, BNB 1982/230.
13. Zie ook Q.W.J.C.H. Kok, ‘Vreemde valuta en de deelnemingsvrijstelling’, WFR 2009/115.
14. Zie hierover ook Q.W.J.C.H. Kok, ‘De objectvrijstelling voor buitenlandse onderne-

mingswinsten vergeleken met de deelnemingsvrijstelling’, TFO 2013/128.2, par. 3.4.
15. De eventuele mogelijkheid om op grond van Europees recht een valutaverlies op een

deelneming in aftrek te brengen laat ik buiten beschouwing. Op grond van de laatste
stand van de jurisprudentie is het meest aannemelijk dat onder de Nederlandse
deelnemingsvrijstelling een aftrek van een valutaverlies niet hoeft te worden toegestaan.
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3.4. Schattingsjurisprudentie en Falconsleer

Op basis van de schattingsjurisprudentie16 viel bij de verkoop van een
deelneming de – geschatte – waarde van de earn-out-vordering op het
moment van verkoop onder de deelnemingsvrijstelling en vormde de
latere waardemutatie van die vordering een regulier belast of aftrekbaar
resultaat. De schattingsjurisprudentie is inmiddels achterhaald, aangezien
vanaf 1 januari 2002 in de wettekst is bepaald dat waardemutaties van een
earn-out-vordering kwalificeren als een voordeel uit hoofde van een deel-
neming.17

Voor pré 2002-situaties heeft echter geruime tijd de vraag gespeeld hoe
de schattingsjurisprudentie zich verhoudt tot de Falconsjurisprudentie.18

In de Falconsjurisprudentie heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het strookt
met de strekking van de deelnemingsvrijstelling om bij een gesplitst
belang bij een deelneming bij beide belanghebbenden de deelnemings-
vrijstelling toe te passen. Als deze benadering ook zou moeten worden
toegepast op een earn-out-vordering, zou ook voor pré 2002-situaties de
schattingsjurisprudentie achterhaald zijn. De Hoge Raad heeft in zijn arrest
van 8 oktober 201019 echter beslist dat deze schattingsjurisprudentie nog
steeds geldt voor pré 2002-situaties. De Hoge Raad maakt dus een onder-
scheid tussen enerzijds een gesplitst belang bij een aandeel (waarvoor de
Falconsbenadering geldt) en anderzijds een earn-out-vordering (waarvoor
tot 1 januari 2002 de schattingsbenadering gold). Hierdoor wordt een recht
waarvan de waarde afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de
(voormalige) deelneming anders behandeld dan een recht waarvan de
waarde afhankelijk is van de winstgevendheid van de betreffende vennoot-
schap.

Naar mijn mening verhoudt deze benadering van de Hoge Raad zich
niet goed tot het theoretische kader dat de wetgever bij de vormgeving van
de deelnemingsvrijstelling heeft gehanteerd. Zoals hiervoor beschreven, is
de wetgever ervan uitgegaan dat er een onlosmakelijk verband bestaat
tussen enerzijds de winstontwikkeling van de vennootschap en anderzijds
de waardeontwikkeling van de aandelen in de vennootschap. Het past niet
bij dit uitgangspunt om een recht waarvan de waarde afhankelijk is van de
waardeontwikkeling van de aandelen, fiscaal anders te behandelen dan
een recht waarvan de waarde afhankelijk is van de winstontwikkeling van
de onderneming. Een dergelijk onderscheid is geforceerd, gezien het sterke
verband tussen de resultaten van de onderneming en de waardemutatie

16. Zie onder meer HR 3 maart 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC5271, BNB 1993/180.
17. Zie onder meer Kamerstukken II 2001/02, 28 034, nr. 3, blz. 29.
18. Zie onder meer het Falcons-arrest HR 22 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8488, BNB

2003/34 en het ‘antispeculatie-arrest’HR 14 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU0841, BNB
2006/7.

19. HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ9089, BNB 2010/318.
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van de aandelen.20 Naar mijn mening had de Hoge Raad daarom voor pré
2002-situaties voor earn-out-vorderingen de Falconsbenadering moeten
toepassen.

3.5. Compartimentering

Vanaf 1 januari 2016 is in artikel 28c Wet Vpb 1969 een wettelijke
compartimenteringsbepaling opgenomen voor zowel ‘regelcompartimen-
tering’ als ‘feitencompartimentering’. Voordien was de compartimentering
bij sfeerovergang van een aandelenbelang – overigens alleen in geval van
‘feitencompartimentering’ – gebaseerd op de compartimenteringsjurispru-
dentie van de Hoge Raad. Op basis van deze jurisprudentie diende een
zogenoemde volledige compartimentering plaats te vinden.21 Dit houdt in
dat niet, zoals bij beperkte compartimentering, slechts het ‘saldoresultaat’
in de heffing wordt betrokken, maar dat het aan het ‘compartiment’
toerekenbare resultaat afzonderlijk in de heffing wordt betrokken. Als
het aandelenpakket in de belaste periode in waarde is gestegen en daarna
in de vrijgestelde periode in waarde is gedaald, wordt bij een latere
realisatie dus de volledige waardestijging tijdens de belaste periode in de
heffing betrokken.

Voor toepassing van de landbouwvrijstelling heeft de Hoge Raad daar-
entegen geoordeeld dat een beperkte compartimentering dient plaats te
vinden.22 Volgens de Hoge Raad gaat de strekking van de landbouwvrij-
stelling niet zover dat “in werkelijkheid niet behaalde winst of niet geleden
verlies in de winstberekening wordt betrokken”.23

In de fiscale literatuur is betoogd dat de Hoge Raad ook bij toepassing
van de deelnemingsvrijstelling voor een beperkte compartimentering zou
hebben moeten kiezen.24 Door beperkte compartimentering kan immers
voorkomen worden dat een verlies genomen kan worden dat in werkelijk-
heid niet is geleden of dat een winst wordt belast die niet is gerealiseerd. Ik
deel die voorkeur voor beperkte compartimentering in de sfeer van de
deelnemingsvrijstelling niet. Op grond van het door de wetgever gekozen
uitgangspunt bestaat er een sterk verband tussen (de fiscale behandeling
van) een resultaat van de dochtervennootschap en (de fiscale behandeling

20. Zie in dit verband ook E.A. Bouwman en A.C. van Ede, ‘Naschrift’ bij H. Lohuis, ‘Uit de
bocht of (te) kort door de bocht?’, WFR 2006/318. Zij stellen mijns inziens terecht dat
niet relevant zou moeten zijn “waarop het recht wordt gebaseerd (waarde versus
resultaat van de deelneming) omdat het slechts een berekeningsmethode voor de
verschuldigde betaling is en niet meer dan dat.”

21. HR 22 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA3196, BNB 1997/101.
22. HR 17 maart 1965, ECLI:NL:HR:1965:AX7177, BNB 1965/160 en HR 17 oktober 2014,

ECLI:NL:HR:2014:2978, BNB 2015/24.
23. Zie de laatste rechtsoverweging van de Hoge Raad in HR 17 maart 1965,

ECLI:NL:HR:1965:AX7177, BNB 1965/160.
24. Zie A.C.P. Bobeldijk, ‘Compartimentering: een voorbeeld van rechtsontwikkeling’,

NTFR 2015/2327.
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van) een resultaat van de moedervennootschap. Bij een volledige compar-
timentering wordt het beste recht gedaan aan dit verband.

Stel dat een deelneming inwaarde daalt gedurende eenperiodewaarin de
deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Vanwege het ontbreken van vol-
doende onderworpenheid is de deelnemingsvrijstelling vanaf een bepaald
moment echter niet langer van toepassing en in de daaropvolgende periode
stijgt de deelneming in waarde. Als volledige compartimentering wordt
toegepast, zal deze waardestijging bij een latere realisatie volledig in de
belastingheffing worden betrokken, zonder dat een saldering mag plaats-
vinden met de eerdere waardedaling. Op grond van het door de wetgever
gehanteerde uitgangspunt is dit naar mijn mening terecht. De resultaten van
de dochtervennootschap die ten grondslag liggen aan de waardestijging, zijn
immers bij de dochtervennootschap onvoldoende in de belastingheffing
betrokken. Hoewel een dergelijke relatie er niet altijd één-op-één zal zijn,
doet een volledige compartimentering naar mijn mening het beste recht aan
het door de wetgever veronderstelde verband tussen de resultaten van de
dochtervennootschap en de waardemutatie van de deelneming in de doch-
tervennootschap.

4. Tot slot

De deelnemingsvrijstelling kent veel detailregelingen. Op deze detailrege-
lingen valt soms een ander licht als we – in de stijl van Jan – een stap
terugzetten naar een hoger abstractieniveau en de details bezien in het
licht van de hoofdlijnen.

Jan, hartelijk dank voor de zeer plezierige samenwerking en ik wens je alle
goeds!
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PROF. DR. H. VAN DEN HURK1

The Copenhagen Papers en de
kunst van het framen…

1. Inleiding

Het eerste deel van de titel van mijn bijdrage heet the Copenhagen Papers.
Heeft u wat gemist? Is er na de Panama Papers weer ergens in de wereld
een onthulling gedaan die de fiscale wereld op zijn grondvesten deed
trillen? Nee, helaas. Mijn bijdrage is er zeker geen vol met onthullingen en
sensatie. De achtergrond van de titel is een recente lezing die ik verzorgde
in Kopenhagen over de zogenaamde Anti Tax Avoidance Directive zoals
voorgesteld door de Europese Commissie. Ik verzorgde die lezing op een
locatie van een organisatie die aan de basis stond van deze draft directive.
Althans, zij verzorgden in opdracht van de Europese Commissie een
rapport waarin een overzicht werd gegeven van structuren om agressief
belasting te plannen.2 Dit overzicht droeg bij aan de totstandkoming van
de inmiddels veel besproken richtlijn.

Ik koos bovenstaande titel omdat ik geconfronteerd werd met een
discussie over het internationale belastingrecht waarbij Nederland werd
weggezet als een land dat extreme belastingontwijking faciliteert. De
Panama Papers speelden daarbij een rol. Maar mijns inziens gaan deze
voornamelijk over belastingfraude en niet over multinationals. En zoals de
politiek juist deze gebeurtenis aangreep om wederom te framen dat uit de
Panama Papers blijkt dat multinationals alles uit de kast trekken om hun
belastingdruk te verlagen, zo gebeurde hetzelfde toen ik het Nederlandse
systeem uitlegde in Kopenhagen.3 En in een Europa dat in the mood is van
fiscale harmonisatie, werd er in Kopenhagen door de onderzoekers niet
meer geluisterd naar argumenten. Het beeld dat zij van Nederland hadden
en hebben is dat wij weigeren een CFC-wetgeving in te voeren omdat we
ontwijking willen faciliteren en dat we volstrekt tegen iedere switch-over-
clausule zouden zijn. Hoe is deze perceptie ontstaan?

1. Hans van den Hurk is verbonden aan Maastricht University.
2. Ramboll Management Consulting and Corit Advisory, Taxation paper No 61: Study on

Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators. Final report, rapport van
28 januari 2016.

3. Framing verwijst naar een overtuigingstechniek in communicatie die eruit bestaat woor-
den en beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene
wordt uitgelicht. Hiermee wordt het propageren van een bepaalde lezing beoogd.
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2. Nederland vrijhaven?

Heel concreet gaat het hier om de vraag in welke mate Nederland een
vrijhaven voor belastingontwijking door multinationals is. Of, in de woor-
den van Jan van der Geld:

“in welke mate worden overheden gechanteerd door multina-
tionals?”4

En, voor de duidelijkheid, het gaat hierbij niet om de vraag of het
internationale belastingrecht aan een grote herijking toe is, want daarover
was en is geen verschil van mening. De kern van het debat richtte zich op
het door de Deense onderzoekers gerapporteerde feit dat een fatsoenlijk
land als Nederland geen CFC-wetgeving heeft en geen switch-over-clausule
in de deelnemingsvrijstelling wenst. En in meer algemene zin kwam nog
een discussie op gang over de wenselijkheid van een EBITDA-renteaftrek-
beperking.5

3. Drie discussiepunten

3.1. Controlled foreign corporation-wetgeving

Laat ik beginnen met de controlled foreign corporation-wetgeving, de CFC.
Waarom is Nederland zo weigerachtig CFC-wetgeving te implementeren?
Mijn antwoord was tweeledig. Allereerst pareerde ik de vraag met de
mededeling dat het niet vanzelfsprekend is dat een land met een CIN-
systeem6 CFC-wetgeving kent. Van origine wordt CFC-wetgeving immers
gebruikt door CEN-landen7 om te voorkomen dat bedrijven winsten elders
parkeren om zodoende de repatriëring van deze winsten zo lang mogelijk
uit te stellen. Dit argument, dat ik zelf nog steeds erg valide vind, sneed
geen hout bij mijn debater. Ik zou door CFC-wetgeving af te wijzen immers
bewust agressieve belastingplanning in stand willen houden.

Mijn tweede verweer was gebaseerd op de letterlijke betekenis van de
woorden CFC, namelijk controlled foreign corporation. In een bredere con-
text kan controlled foreign corporation-wetgeving ook simpelweg be-
schouwd worden als wetgeving die zich richt op belastingontwijking
door middel van gecontroleerde buitenlandse vennootschappen. En dan

4. Volkskrant van 12 april 2016, blz. 6.
5. EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

Uiteraard kwamen de antimisbruikbepaling en enige andere elementen ook aan de
orde, maar de discussie richtte zich het meest op bovengenoemde drie elementen.

6. Capital Import Neutrality, vrij vertaald naar hedendaagse fiscale beginselen: landen
met een deelnemingsvrijstelling.

7. Capital Export Neutrality, vrij vertaald is dit de basis van systemen waarbij de
wereldwijde winst van de groep wordt belast op het moment van uitdeling van de
winst naar de houdster onder verrekening van de buitenlandse belastingen.
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kan niet worden volgehouden dat de Nederlandse vennootschapsbelasting
wegkijkt van allerlei ongewenste planningsstructuren. De afgelopen de-
cennia is de Nederlandse wetgeving verrijkt met veel maatregelen die een
dam opwerpen tegen uitholling van de Nederlandse grondslag. Alleen al de
artikelen 10a, 10b, 13l en 15ad Wet Vpb 1969 zijn bepalingen die ik toch
durf te rekenen tot CFC-wetgeving, ook al realiseer ik me dat ze ook in
binnenlandse verhoudingen een rol spelen. Dus het betreft dan niet zozeer
traditionele CFC-wetgeving, maar wel degelijk wetgeving die een verge-
lijkbaar effect heeft. Dit argument maakte geen enkele indruk. En ik begrijp
ook wel waarom. De Deense onderzoekers hebben naar alle Ministeries
van Financiën een enquêteformulier gestuurd met daarop een aantal
vragen. Een van die vragen luidde “heeft uw land CFC-wetgeving?”. Het
antwoord hierop, zoals door vele EU-staten gegeven, luidde ontkennend.
En vanuit een hele strikte benadering klopt dit ook. Een vrijstellings-
systeem heeft dergelijke wetgeving in strikte zin niet. Hier hebben de
onderzoekers gefaald door te vragen. Of wellicht hebben de ministeries
gefaald door de term CFC te traditioneel te interpreteren. Hoe dan ook, in
beide gevallen hebben we dus te maken met een onware waarheid die het
debat over dit onderwerp sterk verontreinigt.

3.2. Switch-over-clausule

Een ander onderwerp waarover de onderzoekers het Nederlandse stand-
punt niet konden en niet wilden begrijpen, betrof de switch-over-clausule.8

Wat is er immers op tegen dat ingeval een vennootschap een andere
vennootschap houdt in een land met een heel laag belastingtarief, niet de
deelnemingsvrijstelling van toepassing is maar slechts een verrekening?
Ook hier was mijn antwoord tweeledig. Als Heineken vandaag in Bermuda
bier verkoopt, en vanaf morgen de switch-over-clausule geldt, dan zal
Heinekens bier in Bermuda een stuk duurder worden aangezien die 25%
Nederlandse belastingdruk over Bermuda-winst wordt ervaren als een
kost. Een concurrerende brouwer uit een ander deel van de wereld die
niet gehinderd wordt door een dergelijke regel, kan derhalve marktaandeel
winnen.

Maar belangrijker is natuurlijk dat Nederland al een switch-over-clau-
sule kent in de deelnemingsvrijstelling. Alleen de Nederlandse insteek is
anders. Sinds 2010 kennen we immers de oogmerktoets zoals die blijkt uit
artikel 13, lid 9 Wet Vpb 1969. Als een vennootschap een deelneming

8. Deze bepaling (artikel 6) stelt dat de deelnemingsvrijstelling moet worden terug-
genomen voor situaties waarin de dochter onder een bepaald niveau belast wordt.
Voorgesteld is minder dan 40% van het tarief van het houdsterland. Zeg maar,
gemakshalve, 10% in de Nederlandse context. Op het moment van het schrijven van
deze bijdrage was slechts bekend dat de switch-over-clausule zoals hier besproken,
versoepeld zou worden en de CFC-wetgeving versterkt. Met geen van beide ontwik-
kelingen is rekening gehouden in deze bijdrage, aangezien ze nog niet concreet
waren.
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houdt in een andere vennootschap die niet ter belegging wordt gehouden,
dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Nederland kijkt dus naar
de groep en de rol van vennootschappen in de groep.9 Vennootschappen
die beleggingen houden via mooie Caribische eilanden hebben derhalve
pech. Maar een Friese onderneming die zijn klapschaatsen zou willen
verkopen op de Britse Maagdeneilanden heeft geluk. De ‘activiteit als
zodanig’ kwalificeert, want deze heeft als oogmerk om daadwerkelijk iets
te verkopen.

De vraag is of deze Nederlandse insteek minder is dan de voorgestelde
switch-over. Ik meen van niet. Wetgevers kunnen op meerdere manieren
situaties uitsluiten van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Een
ervan is de tarieftoets zoals de Europese Commissie voorstaat. De ander is
de Nederlandse benadering. En deze doet in ieder geval recht aan de
gedachte dat echte bedrijven hun buitenlandse winst in Nederland vrijge-
steld krijgen. Het gevolg van de Nederlandse benadering, bezien door een
EU-bril, is dat wij van een deelneming in een land met een tarief dat lager
ligt dan 10%, toch in beginsel de dividenden en de vermogenswinsten op
deelnemingen vrijstellen. Dus een baggeraar die via een dochtervennoot-
schap een project in Dubai uitvoert, krijgt naar Nederlands recht inderdaad
gewoon de deelnemingsvrijstelling terwijl hij hier onder de voorgestelde
EU-regeling geen recht meer op zou hebben. Maar deze Nederlandse
benadering doet wel meer recht aan de economische realiteit van het
internationale bedrijfsleven.

3.3. Renteaftrekbeperking

En dan de Deense discussie over de voorgestelde renteaftrekbeperking van
artikel 4 van de richtlijn. Deze geeft mij in navolging van OECD’s BEPS
Action 4 een nare smaak in de mond. Ik krijg het aan tax directors niet
uitgelegd dat een besloten vennootschap die veel winst maakt de betaalde
rente volledig mag aftrekken, terwijl een vennootschap die het niet goed
doet en eenzelfde bedrag aan rente betaalt deze rente niet in aftrek kan
brengen. Het lukt onder de voorgestelde regeling zelfs niet om via carry
back meer liquide te kunnen zijn. Dit is voor mij de allerbelangrijkste reden
om het EBITDA-stelsel af te wijzen.

Inmiddels krijg ik voor dit argument vanuit twee belangrijke kampen
steun. Allereerst vanuit Duitsland waar het Bundesfinanzhof recent beslist
heeft dat de Duitse EBITDA-regeling strijdig is met de Duitse grondwet.10

Hier komt toch een vorm van draagkracht-denken om de hoek kijken. En

9. Met inachtneming van de in verband met HR 7 november 1973,
ECLI:NL:HR:1973:AX4605, BNB 1974/2 gepubliceerde resolutie Staatssecretaris van
Financiën 15 oktober 1974, B74/21 516, BNB 1975/11 welke inmiddels ook weer zijn
weg heeft gevonden naar art. 17 Wet Vpb 1969 zoals dat geldt vanaf 2016.

10. In navolging van een eerder besluit van het Bundesfinanzhof van 18 december 2013,
waarin het Hof zijn twijfel uitte over de houdbaarheid, zijn inmiddels concrete vragen
geformuleerd voor het Bundesverfassungsgericht. Zie Besluit 14/10/2015; I R 20/15.
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gelukkig voor onze oosterburen kennen zij een systeem waar je een wet
wel mag toetsen aan de grondwet.11 De vraag is natuurlijk of de Europese
Commissie ten aanzien van dit onderdeel wacht op de uitkomst van de
Duitse rechter. Maar ook op mondiaal niveau duikt er een probleem op.
Canada zal onder de BEPS actions niet meekunnen met de EBITDA-regeling.
Zij lopen tegen een heel praktisch probleem aan. Canada kent o.a. een thin
capitalization-regel en deze heeft als belangrijke taak juist investeringen
naar Canada te trekken. Als ze de EBITDA-regeling zouden invoeren dan
zouden investeringen in Canada voor buitenlandse investeerders hoogst-
waarschijnlijk een stuk duurder worden en dat risico wil Canada niet
lopen.12

Als ik de keuze zou hebben – en ik ga er voorlopig van uit dat een gehele
afschaffing van de aftrek van rente voorlopig buiten beeld is – dan zou ik
willen pleiten voor een thin capitalization-regeling zoals we die (in grote
lijnen) vroeger in Nederland kenden. Ik denk aan een regeling die bijvoor-
beeld een maximale eigen vermogen/vreemd vermogenverhouding heeft
van 1 op 3, behalve indien deze verhouding over het gehele concern bezien
hoger ligt. Zouden we hiervoor kiezen dan is de behandeling van rente in
ieder geval gelijk voor goed en slecht renderende bedrijven. En, en dat is
ook handig, economen begrijpen wat die regeling betekent.13

4. Ten slotte

Het moge duidelijk zijn waarom ik mijn bijdrage The Copenhagen Papers
genoemd heb. Het fiscale debat wordt steeds meer gedomineerd door
framing. En door de feiten niet juist te stellen, komt de zorgvuldigheid van
het wetgevend proces in het geding. De manier waarop via onafhankelijk
onderzoek de basis wordt gelegd voor verdere harmonisatie, baart zorgen.
Ik laat in het midden of de onderzoekers de enquêtevragen voor de
lidstaten zuiverder hadden moeten formuleren, of dat de lidstaten (onder
andere Nederland) wel erg gemakkelijk de formulieren hebben ingevuld.
Het resultaat is helaas hetzelfde. Op het onderzoek dat ten grondslag ligt
aan de ATA-directive, valt nogal wat af te dingen.

11. Ook dit krijg ik maar moeilijk uitgelegd in de buitenlanden, maar het onbegrip aldaar
over de Nederlandse situatie begrijp ik wel.

12. Zie N. Boidman, H. Gagné and M. Kandev, ‘Interest Deductibility in Canada: What’s the
Fuss?’, Tax Notes International, July 13, 2015, blz. 167.

13. Een algemene EV/VV-verhouding aangevuld met een concernratio maakt dat in
sectoren waar met veel vreemd vermogen wordt gewerkt (farmaceutische industrie
of internetbedrijven), een ruimere verhouding gekozen mag worden dan de basis-
verhouding. Andere bedrijven kunnen optimaliseren mits binnen de algemene
verhouding.
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Jan van der Geld toonde zich in de jaren dat we beiden in Tilburg
werkten altijd een groot voorstander van een Europese vennootschapsbe-
lasting. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij de huidige halfslachtige
oplossing apprecieert. Die is te weinig doordacht en te veel een politiek
compromis. Jan zou het hebben kunnen verwoorden als: “teveel LPG”.14

14. Jan verdedigde vroeger met verve het standpunt dat een auto gemaakt is om te rijden
op benzine of diesel, maar zeker niet op LPG. Rijden op LPG zou tot veelvuldige
problemen aanleiding kunnen geven.
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PROF. DR. A.O. LUBBERS1

Rechtstekort in de winstsfeer:
pleidooi voor een eerdere
toegang tot de belastingrechter

1. Inleiding

Wie een blik werpt op de lijst BNB-annotaties van Jan van der Geld, ziet dat
hij meer is dan een ‘vennootschapsbelasting-man’. Zo heeft Jan vele
annotaties geschreven over totaalwinst- en jaarwinstproblemen. Regel-
matig ging het in die gevallen om totaalwinst- en jaarwinstproblemen in
de pensioensfeer. In deze bijdrage wil ik – kort en krachtig – betogen dat
snelle toegang tot de belastingrechter in sommige winstbepalingskwesties
niet is gewaarborgd en dat dit zou moeten veranderen.

2. Rechtstekort in de winstsfeer

De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor de vraag hoe ervoor
kan worden gezorgd dat belangrijke, in de praktijk levende fiscale rechts-
vragen zo snel mogelijk worden beantwoord door de (hoogste) belasting-
rechter. In dat kader is ervoor gepleit ook in het belastingrecht de
feitenrechter de mogelijkheid te bieden aan de Hoge Raad prejudiciële
vragen te stellen.2 Daarnaast is van diverse kanten gepleit voor de invoe-
ring van een (variant van een) rechtsvraagbeschikking.3 In de rechtsvraag-
beschikking die in het Rapport van de Commissie Hoge Raad 100 jaar
belastingrechtspraak wordt voorgesteld (‘voor cassatie vatbare beschik-
king’) kan een belastingplichtige die een zwaarwegend belang heeft bij een
antwoord op een rechtsvraag en waarbij tussen partijen overeenstemming
over de feiten bestaat, tegen de door de inspecteur gegeven beschikking in

1. Allard Lubbers is verbonden aan de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden
en aan Lubbers & Boer B.V.

2. Zie het literatuuroverzicht dat wordt gegeven in voetnoot 422 van het Rapport van de
Commissie Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak, De belastingkamer van de Hoge
Raad. Verleden, heden en toekomst – een verkenning, Geschriften van de Vereniging
voor Belastingwetenschap nr. 255, Deventer: Kluwer 2015 (hierna: Rapport Com-
missie Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak 2015). De regeling is opgenomen in
art. 27ga AWR.

3. Zie het literatuuroverzicht dat wordt gegeven in par. 5.2.3 van het Rapport Commissie
Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak 2015.
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cassatie. Aldus kan de rechtsvraag snel aan de Hoge Raad worden voorge-
legd.

Bij de mogelijkheid van het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge
Raad en bij de rechtsvraagbeschikking is het doel met name het zo snel
mogelijk bieden van rechtszekerheid, vooral in gevallen met een uitstra-
lingseffect naar andere belastingplichtigen. Ik constateer echter dat de
laatste jaren ook regelingen zijn ingevoerd om op het niveau van de
individuele belastingplichtige de rechtszekerheid te verbeteren door een
snelle toegang tot de belastingrechter te bieden. Een belangrijke maatregel
in dat kader is de invoering in 2011 van de informatiebeschikking (art. 52a
AWR). Ik wijs ook op de diverse voor bezwaar vatbare beschikkingen die in
toenemende mate in heffingswetten als de inkomsten- en vennootschaps-
belasting zijn terug te vinden; ik kom later in mijn betoog op deze
beschikkingen terug.

Hoewel de wetgever in de loop van de tijd meer oog heeft gekregen
voor de rechtszekerheid van de individuele belastingplichtige, doet zich
naar mijn mening in de winstsfeer op een aantal punten nog een belangrijk
rechtstekort voor. Door dit rechtstekort heeft de belastingplichtige in een
aantal gevallen geen directe toegang tot de belastingrechter en blijven
conflicten tussen die belastingplichtige en de inspecteur soms jarenlang
boven de markt hangen. Ik vind dit een onwenselijke situatie.

Tussen de belastingplichtige en de inspecteur kan met betrekking tot de
winstbepaling van een jaar een geschil ontstaan dat soms pas jaren later aan
de belastingrechter kanworden voorgelegd. Dat kan zich voordoen indien (a)
het geschil geen invloed heeft op de hoogte van de winst van dat jaar (maar
wel van een later jaar); of (b) het standpunt van de belastingplichtige zou
leiden tot een hogere aanslag voor dat jaar dan de inspecteur voornemens is
op te leggen of inmiddels heeft opgelegd.4 In die gevallen kan de belasting-
plichtige het geschil in vele gevallen niet direct aan de belastingrechter
voorleggen omdat hij voor dat jaar geen procesbelang heeft.

Om een idee te geven over welke geschilpunten het gaat, behandel ik
hierna drie voorbeelden:
1. De belastingplichtige en de inspecteur verschillen van mening over het

antwoord op de vraag of een door de belastingplichtige in het jaar 2015
aangekocht pand verplicht ondernemingsvermogen is, zoals de inspec-
teur betoogt. Er is hoogstwaarschijnlijk geen procesmogelijkheid, aan-
gezien de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor
het jaar 2015 door de inspecteur op een lager bedrag wordt vastgesteld
(door de afschrijving in de winstsfeer) dan door de belastingplichtige
wordt verdedigd.

4. Uit HR 29 maart 1917, B. 1674 en nadien gewezen jurisprudentie vloeit voort dat de
belastingrechter niet de mogelijkheid heeft een aanslag vast te stellen op een hoger
bedrag dan aan de belastingplichtige is opgelegd.
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2. De belastingplichtige is van mening dat in 2009 onzakelijk is gehan-
deld toen hij de horecaonderneming van zijn vader overnam. Ten
onrechte is toen € 10.000 betaald voor de drankvergunning (en voor
dat bedrag is de drankvergunning in de balans van de belastingplich-
tige opgenomen); de werkelijke waarde van de drankvergunning was
volgens de belastingplichtige destijds echter € 40.000. De inspecteur
weigert toepassing van de door de belastingplichtige in 2015 ingeroe-
pen foutenleer5 omdat naar zijn mening destijds wel zakelijk is ge-
handeld. Omdat op de drankvergunning niet wordt afgeschreven, is er
geen procesbelang in 2015. De belastingplichtige wil voorkomen dat
deze waarderingskwestie in de vergetelheid raakt en wil uitsluitsel van
de belastingrechter over de waardering van de drankvergunning.

3. De belastingplichtige wenst in 2015 over te stappen op een stelsel
waarbij hij zijn voorraad grondstoffen tegen de waarde in het econo-
mische verkeer waardeert. Deze stelselwijziging leidt tot een positieve
waardesprong in 2015. De inspecteur accepteert dit stelsel niet (en
verwerpt mitsdien de mogelijkheid van stelselwijziging) en legt een
aanslag op waarbij waardering van de voorraad tegen kostprijs plaats-
vindt.

Meer in het algemeen gaat het derhalve om:
1. de vraag of een vermogensbestanddeel verplicht tot het onderne-

mingsvermogen behoort of daartoe mag worden gerekend;
2. de beginwaardering van een vermogensbestanddeel;6 en
3. de waardering van activa en passiva in de eindbalans van een jaar.7

In sommige gevallen is (toevallig) sprake van een afgeleid procesbelang,
waardoor het geschil tussen de belastingplichtige en de inspecteur toch
kan worden voorgelegd aan de belastingrechter. Zo kon in de proefproce-
dure over de vraag of landbouwgronden mogen worden gewaardeerd op
de waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (WE-
VAB) worden geprocedeerd omdat een procesbelang aanwezig was in de
vorm van een niet-geaccepteerde dotatie aan de oudedagsreserve.8

Dat een geschil tussen de belastingplichtige en de inspecteur over de
winstbepaling van een jaar soms pas jaren later aan de belastingrechter
kan worden voorgelegd, is mijns inziens onwenselijk. In de eerste plaats

5. Belastingplichtige betoogt dat de drankvergunning in de beginbalans van 2015 moet
worden opgenomen voor € 40.000.

6. Met name in gevallen waarin op het vermogensbestanddeel niet wordt afgeschreven.
7. Waarbij het standpunt van de belastingplichtige leidt tot een hogere winst dan door

de inspecteur wordt voorgestaan.
8. Zie HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1780, BNB 2015/180. Uit r.o. 2.2 van dat arrest

blijkt dat de Inspecteur de dotatie aan de oudedagsreserve heeft gecorrigeerd omdat
het ondernemingsvermogen van belanghebbende per 30 april 2010 zonder de
herwaardering van de landbouwgrond negatief is.
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kan dit een negatief effect hebben op de (financiële) positie van de
belastingplichtige, zeker als het geschilpunt een groot financieel belang
betreft. In de tweede plaats is het naar mijn mening vanuit rechtstatelijk
perspectief onwenselijk dat de inspecteur met betrekking tot een aspect
van de winstbepaling van een jaar een machtswoord kan spreken dat niet
direct ter toetsing aan de belastingrechter kan worden voorgelegd. Ten
slotte lopen partijen het risico dat – indien over de kwestie een aantal jaren
later wel kan worden geprocedeerd – belangrijke informatie niet meer
voor handen is, bijvoorbeeld omdat de mensen die betrokken waren bij de
discussie een aantal jaren later niet meer ‘bij het dossier betrokken zijn’.

De oplossing zou kunnen zijn in het winstregime op een aantal plaatsen te
werken met voor bezwaar vatbare beschikkingen. In de Wet IB 2001 en de
Wet Vpb 1969 wordt het fenomeen van de voor bezwaar vatbare beschik-
king op diverse plaatsen voor uiteenlopende doeleinden ingezet. In wezen
is sprake van een ‘wondermiddel’ dat relatief eenvoudig rechtszekerheid
kan bieden in diverse situaties:

a. De beschikking als antwoord van de inspecteur op een verzoek van de
belastingplichtige
In de eerste plaats kan de voor bezwaar vatbare beschikking dienen als
antwoord van de inspecteur op een verzoek van de belastingplichtige, vaak
in verband met de toepassing van een gunstig regime of uitzonderings-
regel.

Bij deze categorie kan worden gedacht aan onder meer9 de volgende in
de Wet IB 2001 opgenomen beschikkingen: art. 3.22 (verzoek toepassing
tonnageregime), art. 3.64, lid 3 (termijnverlenging doorschuiving stakings-
winst), art. 3.65 (verzoek toepassing geruisloze inbreng), art. 3.154 (ver-
zoek tot middeling), art. 5.14 (verzoek aanwijzing als groene belegging). In
de Wet Vpb 1969 gaat het onder meer om de volgende beschikkingen:
art. 14, lid 2 (verzoek geruisloze bedrijfsfusie), art. 14a, lid 3 (verzoek
geruisloze splitsing), art. 15 (verzoek fiscale eenheid) en art. 15af (op
verzoek meegeven verliezen aan dochtermaatschappij bij beëindiging
fiscale eenheid). Indien de inspecteur anders beschikt dan de belasting-
plichtige voor ogen stond, kan de belastingplichtige bezwaar en beroep
aantekenen tegen de beschikking.10

b. De beschikking als instrument om zekerheid te krijgen over een
kwalificatie of toestand
In de tweede plaats wordt de beschikking ingezet om zekerheid te krijgen
over een kwalificatie of toestand. Het gaat hier bijvoorbeeld om de

9. Ik streef geen volledigheid na bij het noemen van voorbeelden.
10. Zie art. 26, lid 1, AWR, waarin is bepaald dat, in afwijking van art. 8:1 Awb, slechts

beroep kan worden ingesteld tegen, kort gezegd, belastingaanslagen en voor bezwaar
vatbare beschikkingen.

82

Lubbers



beschikkingen in art. 3.156 Wet IB 2001 (kwalificatie arbeidsrelatie) en
art. 20a, lid 7, Wet Vpb 1969 (beperking verliesverrekening). In laatst-
genoemde bepaling wordt zelfs de mogelijkheid geboden zekerheid te
vragen met betrekking tot vijf vragen die met de beperking van verliesver-
rekening samenhangen.

c. De beschikking om bedragen en waarderingen vast te stellen
Voorts kan de voor bezwaar vatbare beschikking worden ingezet om de
belastingplichtige zekerheid te bieden met betrekking tot, kort gezegd,
bedragen en waarderingen. Op dit punt bevatten de Wet IB 2001 en de Wet
Vpb 1969 diverse voorbeelden. Ik noem er een paar: art. 3.151 Wet IB 2001
(verlies uit werk en woning), art. 3.54a Wet IB 2001 (omvang terugkeer-
reserve), art. 4.36 Wet IB 2001 (verkrijgingsprijs ab-aandelen), art. 13d,
lid 2, Wet Vpb 1969 (opgeofferde bedrag), art. 20b Wet Vpb 1969 (verlies)
en art. 23c Wet Vpb 1969 (deelnemingsverrekening).

d. De beschikking als technisch instrument
Ten slotte heeft de voor bezwaar vatbare beschikking soms een meer
technische achtergrond. Daarbij kan worden gedacht aan de beschikking
bij het effectueren van achterwaartse of voorwaartse verliesverrekening
(art. 3.152 en 3.153 Wet IB 2001 en art. 21 en 21a Wet Vpb 1969), maar
bijvoorbeeld ook aan de beschikking om het inkomen uit werk en woning
te verminderen met de belastingkorting voor het verlies uit aanmerkelijk
belang (art. 2.11a Wet IB 2001).

De Staatssecretaris van Financiën heeft zich bij de invoering van de Wet
IB 2001 – bij welke gelegenheid de terbeschikkingstellingsregeling werd
ingevoerd – uitgelaten over het ontbreken van een voor beroep vatbare
beschikking met betrekking tot de beginwaardering van tot het onderne-
mings- of resultaatsvermogen behorende vermogensbestanddelen. Naar
aanleiding van vragen van de VVD-fractie heeft hij de vraag beantwoord of
een belastingplichtige die onder de terbeschikkingstellingsregeling valt
een voor bezwaar vatbare beschikking kan vragen over de hoogte van de
boekwaarde van de onder die regeling vallende vermogensbestanddelen.
Bij de beantwoording van die vraag heeft de staatssecretaris een parallel
getrokken met het winstregime. Daarbij constateerde hij:

“Voor ondernemers bij wie een vermogensbestanddeel tot het
ondernemingsvermogen gaat behoren, werd onder de werking
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 geen beschikking
afgegeven waarin de hoogte van de boekwaarde van het vermo-
gensbestanddeel werd vastgesteld. Indien verschil van mening
bestaat over de hoogte van de boekwaarde, kon daarover overi-
gens door middel van een bezwaar- en eventueel een beroeps-
procedure over de hoogte van de bij de winstvaststelling in
aanmerking te nemen afschrijvingen zekerheid worden verkre-
gen. Dit systeem heeft altijd bevredigend gefunctioneerd. In de
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Wet IB 2001 is op dit punt dan ook geen wijziging aangebracht.
Evenmin bestond aanleiding om in de sfeer van de terbeschik-
kingstelling van vermogensbestanddelen een dergelijke regeling
op te nemen.”11

Ik heb hiervoor betoogd dat het systeem niet op alle punten bevredigend
functioneert en dat in bepaalde gevallen een rechtstekort bestaat. Hierdoor
heeft de belastingplichtige in een aantal gevallen geen directe toegang tot
de belastingrechter en blijven conflicten tussen die belastingplichtige en de
inspecteur soms jarenlang boven de markt hangen. Dat zou moeten
veranderen.

3. Persoonlijke noot

Van 1 januari 2001 tot 1 augustus 2003 maakte ik deel uit van het Fiscaal
Instituut Tilburg. Ik denk met veel plezier terug aan de contacten die ik
destijds met Jan had, onder meer rondom het vak vennootschapsbelasting.
In die tijd kreeg ik van hem een wijsheid mee die ik graag ‘doorgeef’ aan
alle docenten die af en toe teleurgesteld zijn in de participatiegraad van
studenten tijdens colleges:

“Om in een jaar vijf mooie appels aan een boom te krijgen,
zul je toch de hele boom moeten besproeien.”

11. Kamerstukken II 2000/01, 27 466, nr. 6, blz. 86.
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MR. J.T.L. NILLESEN1

Knelpunten in het fiscale
coöperatieregime

1. Inleiding

De belastingheffing van coöperaties heeft van meet af aan Jan van der
Gelds belangstelling genoten. Dat moge blijken uit het onderwerp van zijn
afstudeerscriptie begin 1977: ‘Enige aspecten van het kapitaalbegrip van de
coöperatie’.2 Als adjunct-inspecteur van ’s-Rijks belastingen publiceerde
hij een van zijn eerste wetenschappelijke publicatie(s) in de bundel Fiscale
Miniaturen3 onder de titel ‘Informeel kapitaal en winstberekening van
coöperatie en haar leden’. Dit was het begin van tal van publicaties inzake
de belastingheffing van coöperaties.

Met Jan deel ik de belangstelling voor de belastingheffing van coöpe-
raties, niet in de laatste plaats omdat ik me daarmee veelvuldig bezighield
als adviseur van een groot aantal coöperaties. Deze gezamenlijke interesse
leidde tot een promotieonderzoek inzake de belastingheffing van coöpe-
raties waarbij Jan van der Geld optrad als promotor. In het kader van dat
onderzoek heb ik niet alleen zijn warme belangstelling voor dit onderwerp,
maar ook zijn grote kennis en inzicht ter zake mogen ervaren. Dat dit
promotieonderzoek niet heeft geresulteerd in een afgerond proefschrift,
heeft dan ook absoluut niet aan de promotor gelegen.

2. Knelpunten in het fiscale coöperatieregime in de Wet Vpb
1969

Na bijna tien jaar discussie in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd
het geldende fiscale coöperatieregime op 1 januari 1970 ingevoerd met de
inwerkingtreding van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De
belastingheffing van coöperaties was een van de belangrijkste oorzaken

1. John Nillesen is oud-partner van Ernst & Young Belastingadviseurs en was tevens vele
jaren verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University.

2. Afstudeerscriptie in de fiscaal-economische studierichting aan de toenmalige Katho-
lieke Hogeschool Tilburg.

3. Deze bundel werd begin 1978 uitgegeven bij het vijfentwintig-jarig bestaan van de
‘postdoctorale studie voor belastingkundige’ aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en
de Universiteit van Amsterdam, Deventer: Uitgeverij FED 1978, blz. 67-73.
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van deze zeer lange totstandkomingstermijn. Tijdens de parlementaire
behandeling wordt dan ook opgemerkt:

“Een van de moeilijkste problemen van de vennootschapsbelas-
ting is van oudsher de fiscale positie van de coöperaties.”4

Het thans inmiddels meer dan vijfenveertig jaar geldende fiscale coöpera-
tieregime is hybride van karakter. Enerzijds is de coöperatie zelfstandig
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en wordt haar fiscale
winst op gelijke wijze bepaald als bij andere onbeperkt belastingplichtige
lichamen, anderzijds wordt op forfaitaire wijze – door middel van de
verlengstukbreuk – rekening gehouden met het specifieke karakter van
de coöperatie. Het kader van dit artikel wordt overschreden als ik hier
uitgebreid inga op het geldende coöperatieregime. Daarvoor verwijs ik
naar mijn boek Belastingheffing van coöperaties.5

Het fiscale coöperatieregime bevat meerdere knelpunten. Een belangrijk
knelpunt vormt de uitschakeling van het fiscale coöperatieregime bij een
fiscale eenheid tussen een coöperatie en haar dochtervennootschap(pen).
Het grootste knelpunt is echter dat het geldende coöperatieregime is
achterhaald door de wijzigingen in het Nederlandse belastingstelsel die
sinds 1970 hebben plaatsgevonden.

3. Het bestaande fiscale coöperatieregime is achterhaald!

In het Kabinetsplan ‘Belastingheffing in de 21e eeuw: een verkenning’ heeft
de toenmalige Staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat de belas-
tingheffing van coöperaties en hun leden diende te worden aangepast.6

Desalniettemin is het fiscale coöperatieregime bijna twintig jaar later,
ondanks uitgebreide aanpassingen in 2001 van de Wet IB 2001 en in
2007 van de Wet Vpb 1969, nog niet aangepast. Een heroverweging en
aanpassing van het fiscale coöperatieregime is niet alleen wenselijk maar
ook hoog nodig, omdat de dubbele heffing van coöperatieve winsten niet
meer past in het huidige systeem van belastingheffing. Die dubbele heffing
staat daarnaast op gespannen voet met het karakter van de coöperatieve
onderneming.

Hoewel het specifieke karakter van de coöperatieve onderneming
onomstreden is, lopen de meningen in de literatuur uiteen of en in
hoeverre dit specifieke karakter ook een specifiek fiscaal coöperatieregime

4. Kamerstukken II 1959/60, 5380-6000, nr. 9, § 5 onder 3, letter a, blz. 14. Illustratief in
dit verband een citaat van Oud-Minister van Financiën en Hoogleraar belastingrecht
H.J. Hofstra die, naar verluidt, heeft opgemerkt: “De belastingheffing van coöperaties:
een van de neteligste problemen uit de belastingtheorie en de belastingpraktijk,
waarmee men niet alleen in Nederland maar in elk land van de wereld sukkelt.”

5. J.T.L. Nillesen, Belastingheffing van coöperaties, Deventer: Kluwer, tweede druk 2012,
(hierna: Nillesen 2012).

6. Kamerstukken II 1997/98, 25 810, nr. 2, blz. 189.
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rechtvaardigt.7 Echter, ook degenen voor wie het op voorhand geenszins
vaststaat dat het specifieke karakter van de coöperatieve onderneming een
specifiek fiscaal coöperatieregime rechtvaardigt, zijn van mening dat het
huidige fiscale coöperatieregime is achterhaald door de invoering van het
nieuwe aanmerkelijkbelangregime in 1997 en de Wet IB 2001.

Het klassieke stelsel is per 1 januari 1997 de facto afgeschaft voor de
aanmerkelijkbelanghouder. De aan het klassieke stelsel inherente dubbele
heffing beoogt dat regime voor aanmerkelijkbelanghouders te voorkomen
door een forfaitaire verrekening van de vennootschapsbelasting met de
door hen verschuldigde inkomstenbelasting. Door de invoering in 2001
van het fiscale regime voor box 3-inkomen wordt de aan het klassieke
stelsel inherente dubbele heffing in aanzienlijke mate voorkomen.8 Sinds
1 januari 2001 bestaat economische dubbele heffing materieel alleen nog
voor de voordelen die ondernemers/natuurlijke personen genieten uit hun
lidmaatschap van een coöperatie.9

In de literatuur bestaat geen verschil van mening over de vraag of het
bestaande coöperatieregime moet worden aangepast opdat dubbele hef-
fing verdergaand wordt voorkomen. Het uitgangspunt van alle voorstellen
is dat de bestaande dubbele heffing van coöperatieve winsten met ener-
zijds vennootschapsbelasting bij de coöperatie en anderzijds inkomsten-
belasting naar het progressieve tarief bij de leden moet worden
voorkomen.10

7. Stevens en Jansen achten een dergelijke rechtvaardiging aanwezig, terwijl dat voor
Van der Geld en Verburg vooralsnog geenszins vaststaat. Vergelijk J. Verburg, ‘Het
fiscale coöperatieregime onder de loep’, WFR 1997/6264, alsmede L.G.M. Stevens,
‘Evaluatie van het coöperatieregime’, in L.G.M. Stevens (red.), ‘De cooperatie in fiscaal
perspectief’, Deventer: Kluwer 1988, (hierna: Stevens 1988), blz. 101-107 en J.J.M.
Jansen, Belastingheffing van cooperaties en haar leden (diss.), Deventer: Kluwer 1996
(hierna Jansen 1996).

8. Vgl. J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Fed Fiscale Studieserie
nr. 31, Deventer: Kluwer, derde druk 2007, voetnoot 53 op blz. 25: “Al zijn praktisch in
veel gevallen de scherpe kantjes van het klassieke stelsel afgehaald met de intro-
ductie per 1 januari 2001 van box 3.”

9. Weliswaar speelt een soortgelijke dubbele heffing ook bij voordelen die onderne-
mers/natuurlijke personen genieten uit aandelen in een NV/BV. Echter, omdat aan-
delen in een NV/BV normaliter tot het keuzevermogen worden gerekend, zullen deze
slechts bij uitzondering tot het ondernemingsvermogen behoren. Immers, zowel het
fiscale aanmerkelijkbelangregime als het regime voor de aandeelhouder/belegger is
(veel) aantrekkelijker dan het heffingsregime dat geldt als die aandelen onderdeel
uitmaken van het ondernemingsvermogen.

10. J. Verburg, Vennootschapsbelasting, Deventer: Kluwer 2000, tweede druk, (hierna:
Verburg 2000), blz. 276-277.
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4. De aanmerkelijkbelangvariant

Het kader van dit artikel wordt overschreden als hier uitvoerig wordt
ingaan op alle in de fiscale literatuur gedane wijzigingsvoorstellen.11 Hier
ga ik nader in op de door Van der Geld voorgestelde aanmerkelijkbelang-
variant. In deze variant wordt – naar analogie van de aanmerkelijkbelang-
regeling – bij de heffing van inkomstenbelasting van leden/natuurlijke
personen over voordelen die zij uit hoofde van het lidmaatschap van de
coöperatie genieten op forfaitaire wijze rekening gehouden met de bij de
coöperatie geheven vennootschapsbelasting door belastingheffing naar het
forfaitaire 25%-tarief. Daarbij ziet Van der Geld de forfaitaire verrekening in
de aanmerkelijkbelangvariant veeleer als de norm waardoor naar zijn
mening de hamvraag moet worden beantwoord waarom het lid van een
coöperatie anders dient te worden behandeld dan de aanmerkelijkbelang-
houder.12 Daarbij gaat hij, naar mijn mening, ten onrechte eraan voorbij dat
bij de invoering in 1997 van het aanmerkelijkbelangregime in de Memorie
van Toelichting is opgemerkt dat de aanmerkelijkbelanghouder enerzijds
kenmerken van een ondernemer en anderzijds kenmerken van een be-
legger heeft.13 Met dat hybride karakter heeft de wetgever rekening
gehouden bij de opzet van de forfaitaire verrekening in de aanmerkelijkbe-
langvariant. In tegenstelling tot de aanmerkelijkbelanghouder is het lid van
een coöperatie geen pseudo-ondernemer, die gedeeltelijk het karakter van
een belegger heeft, maar een echte ondernemer bij wie het lidmaatschap
van een coöperatie tot het verplichte ondernemingsvermogen behoort en
waarvan de winst niet in box 2, maar in box 1 wordt belast. De wetgever
heeft daarmee uiteraard geen rekening gehouden met zijn afwegingen
over de opzet van de forfaitaire verrekening in de aanmerkelijkbelang-
variant. Naar mijn mening is niet de belastingheffing van de aanmerke-
lijkbelanghouder, maar de belastingheffing van de ondernemer het
uitgangspunt, zodat de aanmerkelijkbelangvariant niet de norm of het
uitgangspunt dient te zijn voor de belastingheffing van coöperaties en hun
leden. Indien echter zou blijken dat de aanmerkelijkbelangvariant passend
zou zijn, is dat een relatief eenvoudige variant.

Op grond van de volgende overwegingen ben ik van mening dat de
aanmerkelijkbelangvariant niet passend is, omdat daarin ten onrechte
wordt voorbijgegaan aan de onderstaande aspecten:

11. Voor een bespreking van de voorstellen van L.G.M. Stevens en J.J.M. Jansen, J.A.G. van
der Geld, R.P. van den Dool, alsmede een eerder door mij uitgewerkt voorstel, verwijs
ik naar J.T.L. Nillesen, ‘De belastingheffing van coöperatieve ondernemingen in rechts
(vorm)vergelijkend perspectief’, in R.C.M. Galle (red.), Handboek Coöperatie, Dor-
drecht: Convoy 2010 (hierna: Nillesen 2010), blz. 764-792.

12. J.A.G. van der Geld (bewerkt door F.J. Elsweier en S.A. Stevens), Hoofdzaken vennoot-
schapsbelasting, Fed Fiscale Studieserie nr. 31, Deventer: Kluwer 2015, elfde druk,
(hierna: Van der Geld e.a. 2015), blz. 369.

13. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 1.
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• Het specifieke karakter van de coöperatieve onderneming en de relatie
met de leden in hun hoedanigheid van afnemers en/of leveranciers van
de coöperatie. Ondernemers worden lid van een coöperatie om daar-
door in het kader van hun eigen onderneming inkoop- of verkoop-
voordelen te behalen. In hun hoedanigheid van afnemer/leverancier
kopen en/of verkopen zij goederen of diensten bij of aan de gezamen-
lijke coöperatieve onderneming. Deze ledenomzet vormt de basis en de
essentie van de coöperatie: zonder ledenomzet heeft de coöperatie geen
bestaansrecht en geen exploitatieresultaat. De leden worden lid vanuit
het perspectief dat de coöperatie het exploitatiesaldo voor het leeu-
wendeel aan hen doorgeeft naar rato van de door of aan hen geleverde
goederen en diensten in de vorm van omzetbonussen, kortingen of
toeslagen.14 Fiscaal wordt er een onderscheid gemaakt tussen het lid in
zijn hoedanigheid van afnemer/leverancier en het lid in zijn hoedanig-
heid van participant in en/of financier van de coöperatie.15 In hun
hoedanigheid van afnemer of leverancier hebben de leden een dusda-
nige onderhandelingspositie ten opzichte van de coöperatie dat zij
collectief het leeuwendeel van de winstpotentie van de coöperatie op
de goederen en diensten die de coöperatie van of aan hen heeft gekocht
respectievelijk verkocht kunnen opeisen.16 Zakelijk handelende leve-
ranciers of afnemers zullen onder dergelijke omstandigheden het leeu-
wendeel van het coöperatieve exploitatiesaldo opeisen in de vorm van
omzetbonussen, kortingen of toeslagen.17 Dergelijke door coöperaties
aan de leden uitgekeerde omzetbonussen zijn in elf van de vijftien ‘oude’

14. Op grond van de relatie tussen de coöperatie en haar leden dient een coöperatie in
beginsel haar diensten tegen kostprijs ter beschikking te stellen. Verwezen wordt
naar L. Roelofs, De coöperatie maatschappelijk en fiscaal beschouwd, Alphen aan de
Rijn: Samsom Uitgeverij 1971, die op blz. 35 een treffend – aan G. Harold Powell
ontleend – voorbeeld geeft van 300 groenteboeren. Op blz. 79-80 gaat Roelofs nader
in op dit voorbeeld.

15. HR 8 januari 1975, ECLI:NL:HR:1975:AX4072, BNB 1975/54.
16. De basis van de (collectieve) onderhandelingspositie ligt alsdan in een overeenkomst

op basis waarvan de leveranties van en/of aan de cooperatie gebundeld geschiedt.
Deze overeenkomst ligt in het verlengde van hun samenwerking in de coöperatie.
Voor een verdergaande toelichting op de individuele en collectieve positie van leden
in hun hoedanigheid van leveranciers en/of afnemers van de coöperatie wordt
verwezen naar Nillesen 2012, par. 6.2, blz. 178 e.v.

17. Dit speelt uiteraard niet alleen bij een coöperatie. In het ‘projectontwikkelaars’-arrest,
HR 17 augustus 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2288, BNB 1998/385, waarin een project-
ontwikkelings-BV die als bedrijfsbeleid had om elk potentieel project in een zeer
vroeg stadium te verkopen aan een afzonderlijke (100%) dochter-BV, die geen fiscale
eenheid vormt met de moeder zodat zij fiscaal zelfstandig blijft, bevestigde de Hoge
Raad de uitspraak van het Hof. Volgens het Hof dient voor de fiscale winstbepaling als
uitgangspunt te gelden dat voor de overdracht van projecten aan de project-BV’s als
een zakelijke prijsstelling kan worden beschouwd, indien de projectontwikkelings-BV
zich het leeuwendeel van de winstpotentie van een project voorbehoudt en de
project-BV niet meer dan een bescheiden aandeel laat, te stellen op 2%.

89

Knelpunten in het fiscale coöperatieregime



EU-lidstaten aftrekbaar van de fiscale winst van de coöperatie en bij de
leden als ondernemingswinst belast naar het progressieve tarief.18

• Het karakter van de vennootschapsbelasting als accessoire belasting
zolang er van de aandeelhouders/leden geen inkomstenbelasting kan
worden geheven.
De door een coöperatie aan haar leden uitgekeerde omzetbonussen
worden bij de leden/natuurlijke personen als onderdeel van hun winst
uit onderneming belast met inkomstenbelasting naar het progressieve
tarief (box I), zodat heffing van vennootschapsbelasting daarover bij de
coöperatie niet aan de orde zou moeten zijn.19

• Dat het inherent is aan een coöperatie dat een zeer groot deel van het
exploitatiesaldo in de vorm van omzetbonussen wordt uitgekeerd aan
de leden.20

Die leden zijn in de praktijk kleine ondernemers, veelal agrariërs, winke-
liers of ambachtslieden, die een laag inkomen hebben en die via de
coöperatie hun krachten bundelen om schaalvoordelen te behalen. Er is
dus bij de coöperatie sprake van een maximale uitkering van het exploi-
tatiesaldo terwijl bij de leden sprake is van een lagemarginale IB-druk. Uit
de berekeningen die Van der Geld heeft gemaakt blijkt dat in dergelijke
situatie de effectieve belastingdruk van de coöperatie en haar leden in de
aanmerkelijkbelangvariant ruim 27% hoger is dan die onder het bestaande
fiscale coöperatieregime.21 Aangezien in het bestaande coöperatieregime
duidelijk sprake is van dubbele heffing over een significant deel van het
coöperatieve exploitatiesaldo, zou de effectieve belastingdruk in het
kader van de voorkoming van dubbele heffing moeten dalen in plaats
van stijgen zoals in de aanmerkelijkbelangvariant.22

• De internationale concurrentiepositie van Nederlandse coöperaties. De
belastingdruk van buitenlandse coöperaties ligt aanzienlijk lager dan
die van Nederlandse coöperaties. Zo bedraagt de Effective Tax Rate (ETR)
van de Nederlandse Zuivelcoöperatie Koninklijke FrieslandCampina in

18. De leden genieten dit voordeel in hun hoedanigheid van afnemer/leverancier in het
kader van hun eigen onderneming. Bij een buitenlands lid is geen sprake van het door
Jansen 1996 geconstateerde ‘buitenlandlek’.

19. Van der Geld e.a. 2015, blz. 24.
20. In gelijke zin Verburg 2000, blz. 259. Verburg ziet in het feit dat de coöperatie

krachtens haar wezen op substantiële wijze tot winstuitkering pleegt over te gaan een
(pragmatische) reden om coöperatie en NV niet over één kam te scheren.

21. J.A.G. van der Geld, De belastingheffing coöperaties en hun leden, Amersfoort: SDU
fiscale en financiële uitgevers 2000, blz. 46. Onder het huidige fiscale coöperatie-
regime bedraagt alsdan de effectieve belastingdruk van de coöperatie en haar leden
40,2475% terwijl de effectieve druk in de door Van der Geld uitgewerkte aanmerke-
lijkbelangvariant 51,25% bedroeg. Bij deze berekening is Van der Geld uitgegaan van
het toentertijd geldende Vpb-tarief van 35%.

22. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar Nillesen 2010, blz. 771 e.v.
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2015 volgens de jaarrekening 37,7%, terwijl die van de concurrerende
Deense Zuivelcoöperatie Arla Foods 12,4% bedroeg.23 Dit voorbeeld kan
worden aangevuld met vele andere voorbeelden, omdat ons huidige
fiscale coöperatieregime significant ongunstiger is dan het fiscale
coöperatieregime in belangrijke EU-lidstaten. Van de vijftien ‘oude’
EU-lidstaten hebben dertien lidstaten een specifiek fiscaal regime
voor coöperaties.24

5. Tot slot

Aanpassing op korte termijn van het systeem van belastingheffing van
coöperaties en hun leden is noodzakelijk. Een systeem van heffing waarin
de door een coöperatie in enig jaar aan de leden/natuurlijke personen
uitgekeerde omzetbonussen of andere winstuitkeringen naar rato van de
ledenprestatie aftrekbaar zijn van de fiscale winst van de coöperatie en een
onderdeel vormen van de in box I belaste winst uit onderneming van de
leden/natuurlijke personen, ligt in het verlengde van het huidige coöpera-
tieregime. Dat systeem is eenvoudig en voorkomt dubbele heffing verder-
gaand.25 Dit systeem past zowel bij het karakter van vennootschapsbelasting
als accessoire belasting, waarbij heffing van vennootschapsbelasting plaats-
vindt indien en zolang er van de leden/natuurlijke personen geen inkom-
stenbelasting kanworden geheven, als bij de heffing van coöperaties en hun
leden in het buitenland.26

23. Hierbij wordt opgemerkt dat FrieslandCampina geen gebruik kan maken van het
fiscale coöperatieregime vanwege de uitsluiting bij een fiscale eenheid met een
dochtervennootschap.

24. De meeste lidstaten, waaronder Nederland, hebben een gemitigeerd klassiek be-
lastingstelsel, maar er zijn ook landen met het klassieke stelsel of een verrekenings-
stelsel. De twee landen die geen specifiek fiscaal coöperatieregime hebben zijn België
en Oostenrijk. In België zijn echter omzetdividenden in de vorm van restorno’s bij de
coöperatie aftrekbaar van de fiscale winst terwijl in Oostenrijk bepaalde agrarische
coöperaties (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

25. In feite komt het huidige art. 9, lid 2 Wet Vpb 1969 te vervallen en wordt in een nieuw
art. 9, lid 1, onderdeel g Wet Vpb 1969 bepaald dat omzetbonussen en andere uitkeringen
naar rato van de ledenprestaties van een coöperatie aan de leden/natuurlijke personen
aftrekbaar zijn van de fiscale winst van de coöperatie. Dit geldt onverminderd als een
coöperatie een fiscale eenheid vormt met een dochtervennootschap of sprake is van een
fiscale eenheid van een coöperatieve groep.

26. Een dergelijk coöperatieregime is voorgesteld in Stevens 1988, blz. 104-107. Ten tijde
van dit voorstel was de impact van dat voorstel echter veel verder strekkend dan nu
het geval is, omdat toentertijd het klassieke stelsel nog in volle omvang van kracht
was. Stevens achtte de inbreuk op het klassieke stelsel indertijd gerechtvaardigd
vanwege het wezenskenmerk van de cooperatie. Door de hiervoor genoemde wijzi-
gingen in het belastingstelsel is van een inbreuk op het klassieke stelsel geen sprake
meer. Integendeel, het voorstel past in het huidige Nederlandse belastingstelsel.
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Minder eenvoudig, maar naar mijn mening beter, is het elders door mij
uitgewerkte hybride heffingssysteem van coöperaties en hun leden dat qua
opzet aansluit bij het systeem van heffing bij de open commanditaire
vennootschap. Voor de verdere uitwerking van dit systeem verwijs ik naar
de in de noot genoemde literatuur.27

27. J.T.L. Nillesen, ‘De belastingheffing van coöperaties en hun leden in de 21e eeuw: een
verkenning’, Stichting & Vereniging 2000/2, blz. 39-49 en Nillesen 2010, blz. 771 e.v.
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MR. DR. M.H.M. VAN OERS1

De waarde van
compensabele verliezen

1. Inleiding

Emeritus-hoogleraar in spé Van der Geld heeft het vaak gehad over verliezen
van vennootschapsbelastingplichtige lichamen. De hoofdvraag was dan vaak
of verliezen verrekend konden worden, al dan niet in grensoverschrijdende
situaties. Minder aandacht was er voor de vraag wat die verliezen nu eigenlijk
waard zijn. Die vraag wil ik in deze bijdrage beantwoorden mede aan de hand
van regelgeving voor accountants. De waardebepaling is relevant voor een-
ieder die geïnteresseerd is in de waarde van een onderneming.2

Eerst omlijn ik de vraag nader (paragraaf 2). Dan ga ik nader in op de
relevante factoren voor de waardebepaling (paragraaf 3). Ten slotte wordt
deze bijdrage afgerond met een conclusie (paragraaf 4).

2. Nadere omlijning van de vraag

In deze bijdrage ga ik niet inhoudelijk in op de wettelijke beperkingen die
de wetgever heeft opgeworpen tegen verliesverrekening, zoals artikel 20a
Wet Vpb 1969 (verliesverrekening bij belangenwijziging).3 Het gaat er in
deze bijdrage omwat op een bepaald moment de waarde is van aanwezige
verliezen die voorwaarts kunnen worden gecompenseerd. Bespreking van
de achterwaartse verliesverrekening laat ik achterwege omdat waardebe-
paling dan niet relevant is. Het verlies wordt immers direct verrekend met
de winst van het voorafgaande jaar.4

De waarde van het recht op voorwaartse verliescompensatie is de
contante waarde van de toekomstige belastingbesparing. De vraag rijst

1. Marc van Oers is als gastonderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg,
Tilburg University.

2. Zo ook voor bijvoorbeeld een investeerder in een verlieslatende BV. Deze zal de voor-
en nadelen willen afwegen van de drie gangbare doorstartconstructies, namelijk de
activatransactie, de aandelentransactie of het crediteurenakkoord. Zie voor een
cijfervoorbeeld H.B. Oosthout, ‘De weging van doorstartscenario’s en de betekenis van
fiscale verliezen daarin’, Tijdschrift voor Insolventierecht 2001/4, Kluwer, blz. 123-130.

3. De enige uitzondering hierop vormt de beperking tot de negen volgende jaren van
art. 20, lid 2, Wet Vpb 1969. Strikt genomen is dit ook een wettelijke beperking.

4. Art. 20, lid 2, Wet Vpb 1969.
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hoe deze waardebepaling moet plaatsvinden. Er zijn drie factoren relevant:
de rentevoet om een bedrag in de toekomst contant te maken naar het
heden, tempo waarin de verrekeningen kunnen plaatsvinden en toekom-
stige wetswijzigingen. Bespreking hiervan vindt plaats in paragraaf 3.
Daarbij betrek ik ook hoe accountants de waarde van compensabele
verliezen bepalen. We hebben immers een uitgebreid stelsel van voor-
schriften voor de activa en passiva van een BV of NV.5 In de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen (hierna:
RJ), de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen
(hierna: RJK) en de International Accounting Standards (hierna: IAS)6 vindt
men regels voor de waardering van beschikbare voorwaartse verliescom-
pensatie.7 Voor de goede orde zij vermeld dat kleine rechtspersonen hun
jaarrekening mogen opstellen op basis van de fiscale waarderingsgrond-
slagen.8 Ingevolge RJK D.3.1.204 mogen er dan geen actieve latenties uit
hoofde van verliescompensaties worden gepresenteerd. Het hierna ver-
melde ziet evenwel op bedrijfseconomische jaarrekeningen.9

3. Bepalende factoren

Voor ik toekom aan bespreking van de drie bepalende factoren bij de
waardebepaling, eerst enkele opmerkingen inzake de jaarrekening. Er
dient een latente belastingvordering10 te worden opgenomen11 indien
en voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst
beschikbaar zal zijn waarmee de verliezen kunnen worden gecompen-
seerd.12 De latente belastingvordering kan men vinden onder de vlotte
activa (vorderingen) indien het bedrag vermoedelijk binnen één jaar
verrekenbaar zal zijn, anders onder de financiële vaste activa.13 De boek-
waarde van de latente belastingvordering dient op elke balansdatum te
worden beoordeeld.14

5. Ook geldend voor andere rechtsvormen genoemd in art. 2:360 BW.
6. Deze gelden, grofweg gezegd, voor aan een gereglementeerde beurs in de Europese

Unie genoteerde bedrijven.
7. Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden.

Sindsdien kennen we ook micro-ondernemingen (art. 2:395a BW). Blijkens RJ-Uiting
2015-9 (Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen) worden in september 2016
richtlijnen bekendgemaakt voor de jaarverslaggeving microrechtspersonen.

8. Art. 2:396, lid 6, BW.
9. Men spreekt ook wel van vennootschappelijke of commerciële jaarrekeningen.
10. Met J. Blokdijk, ‘Actieve belastinglatenties en het voorzichtigheidsbeginsel’, Maand-

blad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, januari 1985, blz. 9, kan men zich afvragen
of vordering een juiste benaming is. Het is meer een recht op saldering: een recht op
toekomstige verrekening met dan nog te behalen fiscale winsten.

11. RJ 272.601 eist opname in de balans of toelichting. Ingevolge RJK B15.119 zijn kleine
rechtspersonen vrijgesteld van afzonderlijke vermelding van latente belastingvorde-
ringen (facultatief). IAS 1.54, letter o, eist opname in de balans.

12. RJ 272.311, RJK B15.109 en IAS 12.34.
13. RJ 272.602 en RJK B15.119.
14. RJ 272.406, RJK B15.117 en IAS 12.56.
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3.1. Factor rente

De toekomstige belastingbesparing(en) moet(en) contant worden gemaakt
naar het heden. De vraag rijst dan tegen welke rentevoet(en) dit contant
maken moet geschieden. Hier ziet men al direct een arbitraire factor. De
rentevoet zal niet constant zijn, zeker niet als de verwachte verliescom-
pensatie zich uitstrekt over meerdere jaren. Daarnaast zijn er verschillende
soorten renten: moet er contant worden gemaakt tegen de rente waar-
tegen het bedrijf geld in deposito kan zetten of waartegen het financiering
kan aantrekken?

De RJ en RJK staan waardering toe tegen hetzij nominale waarde, hetzij
contante waarde.15 Bij dit laatste handelt het om rente voor langlopende
leningen onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belasting-
tarief.16 IAS 12.53 staat alleen waardering op nominale waarde toe. De
motivering hiervoor is te vinden in IAS 12.54. Het is ongepast discontering
te eisen omdat dan de tijdstippen van de afwikkeling in detail moeten
worden bepaald. Die inschatting is veelal praktisch gezien onuitvoerbaar of
bijzonder complex. Mocht IAS 12 discontering onverplicht toestaan, dan
zou dat ertoe kunnen leiden dat de rechten op voorwaartse verliescom-
pensatie tussen ondernemingen niet vergelijkbaar zijn. Hoewel ik de
motivering kan begrijpen, is het gevolg van deze vereenvoudigingsmaat-
regel wel dat de boekwaarde significant kan afwijken van de werkelijke
waarde. In de huidige markt van wereldwijde lage lange rentestanden zal
het verschil tussen nominaal (0%) en discontering (zeer lage rentevoeten)
overigens beperkt zijn.

In de praktijk kan sprake zijn van een veel hogere rente voor het contant
maken dan de rente voor positieve banksaldi. In wezen gaat het om een
hogere risico-opslag. Een investeerder zal de kans dat de verliezen van het
over te nemen bedrijf niet kunnen worden gecompenseerd, willen verdis-
conteren in een hogere rentevoet. Indien hij 7% rendement wenst op al zijn
beleggingen, is het mogelijk dat bij het contant maken van de belasting-
besparing wordt uitgegaan van een rentefactor van 12%. Zeker bij verlies-
latende bedrijven is het de vraag of deze weer op de rails kunnen worden
gezet. Bij een bedrijf met een incidenteel verlies, goede winstperspectieven
en veel eigen vermogen, ligt deze risico-opslag natuurlijk veel lager. Men
zou ook kunnen verdedigen dat men geen hogere rentevoet mag gebruiken
om dit risico af te dekken, omdat het hier eigenlijk gaat om de waarschijn-
lijkheid waarin de winsten zullen verschijnen. Dit risico moet men ver-
werken in een zogeheten overlevingsscenario (zie paragraaf 3.2).

Een ander punt is wanneer de vennootschapsbelasting eigenlijk betaald
had moeten worden indien er geen verlies verrekend kon worden. De
vennootschapsbelasting is een tijdvakbelasting: de hoogte van de ver-

15. RJ 272.404 en RJK B15.114.
16. RJ 272.405 en RJK B15.115.
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schuldigde heffing kan pas worden vastgesteld na het boekjaar.17 De
inspecteur heeft echter de mogelijkheid een voorlopige aanslag op te
leggen.18 De schatting van het bedrag kan worden gedaan op grond van
het gemiddelde van de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de
meeste recente belastingaanslagen over de twee meest recente belasting-
jaren.19 Een voorlopige aanslag zal normaliter in termijnen worden vol-
daan.20 Het is hier niet de plaats om in te gaan op allerlei aspecten over de
wijze en tijdstip van betaling van vennootschapsbelasting en aanverwante
zaken zoals belastingrente.

Ik meen dat de expiratiedatum van het voordeel van de belastingbespa-
ring (doordat er compensabel verlies is, zal een voorlopige aanslag nihil
zijn) in jaar X is te stellen op 31 juli X. Indien vennootschapsbelasting
betaald had moeten worden omdat er geen compensabele verliezen zijn,
dan is bij elf maandelijkse betalingen de gemiddelde vervaldag 31 juli.
Natuurlijk had het bedrijf ook het bedrag van de voorlopige aanslag in één
keer kunnen betalen met een betalingskorting uiterlijk op de eerste
vervaldag. Deze korting is gebaseerd op het tarief van de invorderingsrente
(momenteel 4%).21 De wijze waarop deze belastingkorting vorm is ge-
geven22 betreft het tellen van de zogeheten rentedagen: op basis daarvan
wordt een korting tegen het geldende tarief verleend. Ook dan zal men
uitkomen op 31 juli als de gemiddelde vervaldag.

3.2. Factor tempo verrekening

Hoe sneller een verlies kan worden gecompenseerd, hoe hoger de waarde
van het compensabele verlies. De waarde neemt immers af naarmate het
verder in de toekomst ligt. Men moet vooraf de winst per jaar inschatten.
Het zal geen toelichting behoeven dat dit arbitrair is.

De regelgeving voor accountants noemt dit het waarschijnlijkheids-
criterium. In RJ 272.313, RJK B15.109 en IAS 12.36 worden vier criteria
gegeven voor de vraag of het waarschijnlijk is dat er voldoende winst zal
zijn gelet op de beschikbare voorwaartse verliescompensatie en fiscale
verrekeningsmogelijkheden. Het eerste criterium stelt dat de rechtsper-
soon bij dezelfde belastingautoriteit en/of binnen dezelfde fiscale eenheid
voldoende mogelijkheden heeft voor een tijdige realisatie van verliescom-
pensatie. Het tweede criterium is dat het waarschijnlijk moet zijn dat de
rechtspersoon fiscale winst zal genereren voordat de verrekeningsmoge-
lijkheden expireren. Als derde geldt dat de voor compensatie beschikbare
verliezen aanwijsbare oorzaken hebben, waarvan het onwaarschijnlijk is

17. Zie art. 7, lid 2 en 4, Wet Vpb 1969.
18. Art. 13 AWR.
19. Art. 23, lid 2, Uitv.reg. AWR 1994.
20. Art. 9, lid 5, Inv.
21. Zie art 27a, lid 3, Inv. Dus niet op het tarief van de belastingrente, zie art. 30hb, lid 2,

AWR, momenteel 8,05%.
22. Zie art. 28b t/m 28e Uitv.reg. Inv.
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dat zij zich weer zullen voordoen. Tot slot moet planning van fiscale winst
mogelijk zijn zodat de rechtspersoon fiscale winst kan creëren in de
verslagperiode om de voorwaartse verliescompensatie te kunnen realise-
ren en de verrekeningsmogelijkheden te kunnen benutten. Met deze vier
criteria moet een accountant de waarschijnlijkheid bepalen dat er toekom-
stige fiscale winsten zullen zijn. Het zal duidelijk zijn dat deze voor-
schriften de waardebepaling niet minder arbitrair maken.

De realisatiemogelijkheden om verliezen te compenseren zal vaak
onderwerp van discussie zijn. Soms kan men met meerdere realisatiesce-
nario’s werken. Stel dat er een compensabel verlies is van 100. In scenario A
wordt er een winst verwacht in drie jaren van achtereenvolgens 20-40-60
en de waarde van het compensabele verlies wordt gesteld op 10. Bij
scenario B gaat het om een winstverwachting van 10-30-80 en een waarde
van 8. In scenario C kunnen geen verliezenworden gecompenseerd en is de
contante waarde 0. De kans dat scenario A, B of C zich materialiseert, wordt
gesteld op respectievelijk 40%, 50%, en 10%. De waarde van het compensa-
bele verlies wordt dan bepaald op 4/10 x 10 + 5/10 x 8 en 1/10 x 0 = 8. Zoals
in paragraaf 3.1 is aangegeven, kan men voorbijgaan aan het opstellen van
deze scenario’s en de rentevoet hoger vaststellen.

3.3. Factor toekomstige wetswijzigingen

Alleen het gedeelte van de verliezen die feitelijk verrekend kunnen
worden, heeft waarde. De wet kan echter gewijzigd worden waardoor
verliezen niet meer in dezelfde mate met winsten verrekend kunnen
worden. Zo kan de maximale termijn van verrekening worden gewijzigd
wanneer (alle) aanwezige verliezen nog niet zijn gecompenseerd.23 Sinds
2007 zijn verliezen negen jaren vooruit te verrekenen.24 Voordien gold er
een onbeperkte termijn.

Er kan eerbiedigend overgangsrecht zijn. Bij de wetswijziging van 2007
konden op basis van het overgangsrecht alle nog niet verrekende verliezen
van de jaren 2002 of ouder, worden verrekend met de winsten van de jaren
tot en met 2011.25 Wetswijzigingen hebben dan een beperkte invloed. Dit
hoeft niet altijd het geval te zijn. Indien de wetgever misbruik of oneigen-
lijk gebruik viseert, kan het zijn dat er geen eerbiedigend overgangsrecht is
waardoor bestaande verliezen de facto verdampen, resulterende in een
waarde van nihil.

Het Vpb-tarief kan ook gewijzigd worden. Hoe hoger het tarief, hoe
hoger de waarde van het compensabele verlies. Nederland heeft jarenlang
Vpb-tarieven gekend tot 48%, maar het tarief kent al jaren een dalende lijn.
Anno 2016 kennenwe een tarief van 20% tot € 200.000 en boven dit bedrag

23. Indien verliesverdamping dreigt, dan kan worden getracht dat te voorkomen door
winsten te creëren. Zie hierover G.W.J.M. Kampschöer, ‘De beperking van de verlies-
verrekeningstermijn’, WFR 2006/6678, blz. 785-786.

24. Art. 20, lid 2, Wet Vpb 1969.
25. Art. VIII, lid 6, Wet van 30 november 2006, Stb. 2006, 631.
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een tarief van 25%.26 Door deze grote daling zal de waarde van compensa-
bele verliezen gemiddeld heden ten dage lager zijn dan vroeger. Oosthout
schreef in 1998 dat in de insolventiepraktijk de waarde van de compensa-
bele verliezen op 10% à 20% van de nominale waarde van het compensabele
verlies wordt gesteld.27 In 1998 was het Vpb-tarief 35% en de termijn van
verrekening was onbeperkt. Tegenwoordig kan als vuistregel een waarde
van 5-10% worden genomen.

RJ 272.401, RJK B15.112 en IAS 12.47 en 12.48 schrijven voor dat wijzigingen
in de tarieven en/of andere bepalingen van de fiscale wetgeving die zijn
vastgesteld, dan wel waartoe materieel reeds op de balansdatum besloten
is, dienen te worden betrokken bij de waardering van de belastinglatenties.

Naar mijn oordeel kan men met toekomstige wetswijzigingen alleen
rekening houden op het tijdstip van de waardebepaling indien men ze al
kent. Iedereen in de fiscale rechtspraktijk weet dat het moeilijk is fiscale
wetswijzigingen te voorspellen op een termijn van vijf maanden of langer.
Al met al komt het mij voor dat men moet uitgaan van de regelgeving, het
Vpb-tarief incluis, zoals dat is op het moment van waardering, waarbij
alleen de alsdan bekende wetswijzigingen worden betrokken. Dit is ook in
lijn met de regelgeving voor accountants.

4. Conclusie

In deze bijdrage is ingegaan op de waarde van het recht op voorwaartse
verliescompensatie. De bepalende factoren voor die waardebepaling zijn
de rentevoet, het tempo waarin men de verrekening kan realiseren en de
invloed van toekomstige wetswijzigingen. Men ziet deze factoren terug in
de regelgeving voor accountants, maar ook deze regels bevatten geen
voorschriften over de precieze waardering. Het gaat simpelweg om arbi-
traire factoren en er is daarom geen sprake van een wiskundige uitkomst.
De waarde hangt af van de omstandigheden van het geval en er is ook geen
vuistregel te geven (bijvoorbeeld 15% van het nominale bedrag aan verlie-
zen). Al met al bestaat er dan ook in de praktijk enige bandbreedte
waardoor de ondernemingsleiding in de gelegenheid is de waarde van de
onderneming te beïnvloeden.28

26. Art. 22 Wet Vpb 1969.
27. H.B. Oosthout, De doorstart van een insolvente onderneming, Deventer: Kluwer 1998,

blz. 24.
28. Zie hiervoor P. Epe, Winstbelasting in de bedrijfseconomische jaarrekening, (diss.

Nyenrode), Nyenrode: Nyenrode Business Universiteit 2010, met name par. 4.4.2.
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PROF. MR. DR. R. RUSSO1

Naar een Europese
vennootschapsbelasting

1. Inleiding

Bij vele gelegenheden heb ik met Jan van der Geld uitvoerig van gedachten
gewisseld. Vaak was dat na afloop van een afstuderen, waarbij we nog een
kop koffie dronken ter afsluiting. Een van de ‘evergreen’-onderwerpen was
een Europese vennootschapsbelasting, toevallig ook het onderwerp van Jans
laatste college. De aanleiding voor onze gesprekken was meestal een master
thesiswaarin op een of anderemanier de Common Consolidated Corporate Tax
Base (hierna: CCCTB) een rol speelde.2 Jan vindt de CCCTB niets, ik vind dat
het een goede start is. Ik denk dat Jan bij uitstek geschikt zou zijn om (de
contouren van) een Europese vennootschapsbelasting te schetsen. Aan
vennootschapsbelasting heeft hij zich het grootste deel van zijn werkzame
leven gewijd en ook hij vindt dat de toekomst daarvan Europees is.

Het bovenstaande is voor mij reden om, ter gelegenheid van het afscheid
van Jan van het FIT, te denken over de vereisten waaraan een Europese
vennootschapsbelasting zoumoeten voldoen. En aan Jan, door de vastlegging
daarvan, commentaar te ontlokken. Ik neem daarbij de CC(C)TB3 als uit-
gangspunt. Mede gezien omvang van de bijdrage, behandel ik niet alles maar
beperk ik mij tot de naar mijn subjectieve inzicht belangrijkste punten.

2. Algemeen

Een van de doelstellingen van de CCCTB was te voorkomen dat de ‘race to
the bottom’ met tarieven tussen lidstaten (die als ongewenst werd be-
schouwd) zou leiden tot eenzelfde neerwaartse spiraal met betrekking tot
de grondslag van heffing. Om beide ongewenste ontwikkelingen tegen te
gaan, zouden zowel de tarieven als de grondslag moeten worden ge-
harmoniseerd en in de plaats moeten komen van bestaande nationale
tarieven en grondslagen van de diverse lidstaten. Het eerste (en enige

1. Ronald Russo is Bijzonder Hoogleraar Tax Assurance aan het Fiscaal Instituut Tilburg,
Tilburg University. Hij is ook werkzaam bij Deloitte als Of Counsel.

2. Zie http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/
index_en.htm.

3. Omdat de Europese Commissie overweegt de Consolidation voorlopig uit het voorstel
te halen, staat de tweede C hier tussen haakjes, zie verder punt 2.
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officiële) voorstel voor de CCCTB betreft een keuzeregime: ondernemingen
kunnen ervoor kiezen, maar mogen ook het bestaande nationale stelsel
blijven toepassen. Het tarief maakte geen deel uit van het voorstel, dus op
dat punt blijft de nationale wetgever bevoegd. Het voorstel komt erop neer
dat een extra stelsel wordt gecreëerd, maar de mogelijkheden voor de
lidstaten tot concurrentie op grondslag en tarief in stand blijven.4 De
beoogde doelstelling wordt dus niet bereikt.5

Om deze reden denk ik dat een Europese vennootschapsbelasting een
verplicht stelsel zou moeten zijn, inclusief het tarief (waarbij eventueel met
een range van tarieven zou kunnen worden gewerkt). Dan wordt daadwer-
kelijk bereikt dat belastingconcurrentie tussen lidstaten niet meer mogelijk
is in de EU. Daarnaast zou voor multinationale ondernemingen een aanzien-
lijke administratieve besparing mogelijk zijn omdat zij (binnen de EU) ten
aanzien van de vennootschapsbelasting slechtsmet een set regels aan de slag
zouden hoeven (in plaats van – nu maximaal – 28). Administratieve vereen-
voudiging is een andere belangrijke doelstelling waaraan met het verplicht
stellen kan worden voldaan. Bij de nieuwe start6 die de Commissie aan de
CCCTB wil geven, lijkt men eenzelfde weg op te willen gaan: het facultatieve
karakter zou moeten worden vervangen door een verplicht stelsel. Het
includeren van de tarieven maakt geen onderdeel uit van de revival, maar
wellicht is een range (zoals in de btw) haalbaar.

Concluderend: ik denk dat een Europese vennootschapsbelasting slechts
met verplichte toepassing, inclusief (eventueel door middel van een range)
tarief, tot de gewenste gevolgen zal leiden. Dit is ook het standpunt van Jan,
dus daarover zijn we het eens.

3. Grondslag

Bij het vormgeven van een wet op de vennootschapsbelasting is de grond-
slag van heffing een belangrijk punt. Een belangrijke vraag die daarbij moet
worden beantwoord, is of de bepaling van die grondslag deel moet
uitmaken van die wet. Alternatief is een verwijzing naar een andere wet
(zoals in Nederland wordt verwezen naar de inkomstenbelasting)7 of naar
bijvoorbeeld vennootschappelijke winstberekeningsregels of standaarden.
In de CCCTB is ervoor gekozen de grondslag ook in die wet te regelen. Men
is gekomen tot een volledig autonoom en nieuw winstbegrip dat geen

4. Zie ook M. de Wilde, ‘Tax Competition within the European Union – Is the CCCTB
Directive a Solution?’, Erasmus Law Review May 2014, nr. 1.

5. Zie D. Endress & C. Sprengel (ed.), International Company Taxation and Tax Planning,
Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International 2015, blz. 374, waarin wordt gesteld:
“tax competition is explicitly encouraged”.

6. Corporate taxation Action Plan, June 17, 2015, te vinden op http://europa.eu/rapid/
press-release_STATEMENT-15-5211_fr.htm.

7. Zie art. 8, lid 1 en lid 2 Wet Vpb 1969.
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formele relatie heeft met de stelsels van de lidstaten en ook niet met de
nationale of internationale accountantsstandaarden.

Ik begrijp dat, zoals eigenlijk bij alle elementen van de CCCTB, politieke
aspecten de inhoud mede bepalen of zelfs domineren.8 Aanhaken bij de
IFRS was bijvoorbeeld niet bespreekbaar omdat dan de nationale auto-
nomie met betrekking tot de vaststelling van de hoogte van de belastingen
wordt losgelaten. Ook in landen waar fiscaal wordt aangesloten bij de
vennootschappelijke winstberekening, is die veelal op basis van de lokale
accountantsstandaarden opgesteld. De Europese verplichting tot toepas-
sing van de IFRS voor de vennootschappelijke jaarrekening, geldt ook
alleen de geconsolideerde stukken die – veelal door de afwijkende fiscale
regels over consolidatie met als belangrijkste de beperking tot één juris-
dictie – fiscaal niet direct bruikbaar zijn. Daarnaast is er ook een in-
houdelijk argument: de doelstelling van vennootschappelijk en fiscale
winstberekening zijn verschillend waardoor de sets regels ook verschillen
vertonen. Beide argumenten zijn te weerleggen.

Het eerste punt zou kunnen worden weerlegd door de IFRS pas van
toepassing te laten zijn voor zover deze door een zogenoemd endorsment
committee zijn goedgekeurd. Voor de vennootschappelijke jaarrekening
werkt een dergelijk committee ook al.9 Dit committee zou tevens delen van
de IFRS die minder geschikt zijn voor fiscale doeleinden buiten aanmerking
kunnen laten. Als belangrijkste voorbeelden kunnen worden genoemd
alles wat met presentatie te maken heeft en het revaluation model bij de
waardering van bedrijfsmiddelen.

Een minder vergaande variant zou zijn om de IFRS als back up-systeem
te laten fungeren: als over de uitleg van een bepaling van de nieuwe
Europese vennootschapsbelasting onduidelijkheid zou bestaan, gelden de
IFRS voor zover zij op dat punt niet in tegenspraak zijn met de bewoor-
dingen of bedoeling van de richtlijn.10

Het tweede punt, de verschillende doelstellingen van de vennootschap-
pelijk en commerciële winstberekening, moet niet worden overdreven. Als
niet te veel de nadruk wordt gelegd op fair value accounting (dus geen
herwaarderingen en dergelijke buiten de winst om in reguliere gevallen),
vallen de verschillen eigenlijk wel mee.11 In niet-reguliere gevallen (bij

8. Zie T. Neale, (toen) Head CCCTB Task Force, ‘CCCTB: How far have we gone and what
are the next steps?’, in: M. Lang, P. Pistone, J. Schuch & C. Staringer (eds.), Common
Consolidated Tax Base, Wenen: Linde Verlag 2008, blz. 37-45, met name par. 2.1 over
de verhouding van de CCCTB met de IFRS in het ontstaansproces van de CCCTB.

9. Zie voor meer informatie met betrekking tot de vennootschappelijke jaarrekening
http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/ias/endorsement_process.pdf.

10. Dit is in feite een analoge toepassing van HR 8 mei 1957, ECLI:NL:HR:1957: AY 2274,
BNB 1957/208, bevestigd in HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1780, BNB 2015/180 na
conclusie van A-G Niessen en met noot van Lubbers, waarin de verhouding tussen de
bedrijfseconomie en goed koopmansgebruik aan de orde is gesteld.
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financiële instrumenten en hedge-relaties bijvoorbeeld) tendeert ook de
fiscaliteit, in ieder geval in Nederland, naar fair value accounting.12 in die
gevallen hoeft het naar mijn idee op weinig weerstand te stuiten.

Een gevleugelde uitspraak van Jan is dat beide stelsels van winstbe-
rekening tot doel hebben dat deel van het vermogen te identificeren dat
kan worden afgescheiden zonder gevaar voor de continuïteit van de
onderneming. Om die reden hoeven beide stelsels in theorie dus niet te
verschillen. Ik ben het daarmee wel eens, al denk ik dat de praktijk
(langzaam) naar die situatie moet toegroeien.

Concluderend: ik denk dat het niet noodzakelijk is om de regels omtrent de
bepaling van de grondslag van heffing uitgebreid in een Europese ven-
nootschapsbelasting op te nemen. Verwijzen kan ook, waarbij in Europees
verband de IFRS voor de hand liggen. De bestaande bezwaren zijn op te
lossen met een endorsement committee. Minder vergaand zou zijn een
eigen stelsel op te nemen waarbij de lacune van het ontbreken van een
back up wordt opgevangen met IFRS. Voorzichtig concludeer ik uit het
standpunt van Jan over de toepasselijkheid van vennootschappelijke winst-
bepalingsstelsels dat hij het met mij eens is.

4. Benutten bestaande richtlijnen?

Het lijkt mij dat van de zaken die naast de grondslag moeten worden
geregeld in een Europese vennootschapsbelasting een groot aantal reeds in
een richtlijn is neergelegd. Ik noem als belangrijkste de moeder-dochter-
richtlijn en de fusierichtlijn. Deze zouden naar mijn mening moeten
worden geïncorporeerd in de Europese vennootschapsbelasting. Het heeft
naar mijn idee weinig zin aparte regels te maken en daarmee een onduide-
lijke situatie te creëren over welke geldt bij een eventueel conflict of
onduidelijkheid. Bijkomend voordeel is dat de nationale wetten, als het
goed is, aan de richtlijnen voldoen, zodat dit deel van de Europese
vennootschapsbelasting niet op weerstand zal stuiten.

5. Consolidatieregime of regime voor verliesoverdrachten

Een belangrijke vraag is of een Europese vennootschapsbelasting over een
regime voor consolidatie moet beschikken (zoals de Nederlandse fiscale
eenheid) of kan volstaan met een regime voor verliesoverdracht binnen
concern.13 In het voorstel tot wederopstart van de CCCTB wordt voorge-

11. Zie voor meer details het rapport van de Vereniging voor belastingwetenschap, Goed
koopmansgebruik Quo Vadis? De mogelijke invloed van IFRS en CCCTB op GKG, Geschrift
nr. 254 Deventer: Kluwer 2015.

12. Zie bijvoorbeeld HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:AZ7364, BNB 2009/271, met noot
van Van der Geld.
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steld de consolidatie op Europees niveau voorlopig achterwege te laten.
Deze consolidatie, in combinatie met de one-stop-shop (één aangifte in
plaats van aparte in ieder land), leidde niet alleen tot een grote adminis-
tratieve vereenvoudiging voor ondernemingen, maar ook tot veel weer-
stand. Vooral de uitwerking en toepassing van de verdeling van de
opbrengst (formula apportionment) riep veel problemen op. De Commissie
lijkt nader van mening dat de CCCTB beter in stapjes kan worden inge-
voerd, waarbij het eerdere weglaten van de consolidatie zeker niet als
permanent is bedoeld.

Dat de Europese consolidatie voorlopig uit het voorstel is gehaald, wil
niet automatisch zeggen dat deze helemaal uit het voorstel verdwijnt. Ook
op nationaal niveau is immers behoefte aan een consolidatiebepaling. Die
behoefte bestaat vooral uit de wenselijkheid van verliesverrekening tussen
verschillende concernonderdelen en de mogelijkheid van reorganisaties
binnen concern zonder fiscale afrekeningsproblemen. Een regime dat
uitsluitend voorziet in de mogelijkheid tot verliesverrekening, levert
geen oplossing voor de tweede gebruiksmogelijkheid van een consolida-
tieregime. Het is de vraag of de fusiebepalingen voldoende mogelijkheden
geven om problemen op dit vlak op te lossen: de meningen in de weten-
schap zijn verdeeld.

Mijn mening is dat het opnemen van een consolidatiemogelijkheid de
voorkeur verdient boven uitsluitend een verliesbenuttingsmogelijkheid.
Die opinie is enerzijds gebaseerd op de reorganisatiemogelijkheden die een
consolidatieregime biedt, maar houdt anderzijds verband met de toekomst
van de Europese vennootschapsbelasting. Als ooit de internationale con-
solidatie in Europees verband er komt, zal dat makkelijker zijn te imple-
menteren als reeds een (nationale) consolidatiemogelijkheid in die wet is
opgenomen. Het standpunt van Jan op dit punt ken ik niet.

6. Antimisbruikbepalingen

Een Europese vennootschapsbelasting zal er niet aan ontkomen antimis-
bruikbepalingen op te nemen. Binnen een EU met één grondslag en één
tarief zal dit risico op misbruik waarschijnlijk klein zijn, dus deze bepalin-
gen zullen voornamelijk toepassing vinden in de verhouding tussen
Europese en niet-Europese onderdelen van ondernemingen. In zijn laatste
college heeft Jan aan dit punt, het EU-antimisbruikpakket,14 uitvoerig
aandacht besteed. In het kader van de opgelegde beperking in de omvang,
moet ik verdere bespreking hier achterwege laten.

13. Zie de uitwisseling van standpunten over dit onderwerp door E. Heithuis, ‘Het einde
van de fiscale eenheid Vpb in zicht?’, WFR 2015/1136 en R. J. de Vries, ‘Fiscalisten, hun
“speeltjes” en het einde van de fiscale eenheid VPB is nog niet in zicht’, WFR 2015/
1344.

14. Zie V-N 18 februari 2016, nr. 12. Deze is geheel aan het Anti Tax Avoidance Package EU
gewijd.
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7. Enkele detailpunten in de CCCTB die sowieso verbetering
behoeven15

Op een aantal, door mij wat willekeurig gekozen, punten kan het nu
voorliggende C(C)CTB-voorstel relatief gemakkelijk worden verbeterd.
Mijn uitgangspunt daarbij is om een Europese vennootschapsbelasting
zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de vennootschappelijke winstbe-
rekening zodat ondernemingen administratief voordeel behalen bij de
invoering ervan. Dat lijkt mij een belangrijke factor bij het creëren van
draagvlak voor en politieke haalbaarheid van een dergelijk voorstel. Ik
begin met de in het bovenstaande gememoreerde punten.
a. Baseer de grondslag op accountantsstandaarden na endorsement of laat

die standaarden een back up-systeem vormen zodat rechters iets
hebben om hun uitleg aan op te hangen.

b. Incorporeer bestaande richtlijnen.
c. Neem als algemeen beginsel op dat gelieerde ondernemingen at arms’

length met elkaar moeten handelen.
d. Heroverweeg het feit dat voorzieningen in de CCCTB zijn beperkt tot

juridische verplichtingen en verruim het tot het Nederlandse systeem,
dat in feite ook het IFRS-systeem is.

e. Heroverweeg het afschrijvingssysteem voor materiële vaste activa. Het
pool-systeem (voor bedrijfsmiddelen met een korte levensduur) is
ingewikkeld en lost nauwelijks problemen op, dus laat het weg. Het
systeem voor bedrijfsmiddelen met een lange levensduur is ook
ingewikkeld en rigide. Waarom niet aansluiten bij IFRS, waarbij bij-
voorbeeld de jaarlijkse door IFRS geboden beoordelingen achterwege
kunnen blijven om uitvoeringsproblemen te voorkomen?

8. Afsluitende opmerkingen

In deze bijdrage heb ik een poging gedaan om in zeer grove lijnen te bezien
waaraan een Europese vennootschapsbelasting zou moeten voldoen. Als
uitgangspunt daarbij diende de CCCTB, dus het kan ook worden gelezen als
een voorstel voor verbetering van het CC(C)TB-voorstel. Ik ben benieuwd
naar de ideeën van Jan, op deze punten en ook op de punten die niet aan de
orde zijn gekomen. Idealiter zouden de ideeën van Jan moeten worden
verwerkt in een meeromvattend en meer gedetailleerd voorstel voor een
Europese vennootschapsbelasting. Ik wacht af.

15. Zie voor meer details D.M. Weber (ed.), CCCTB, Selected Issues, Alphen aan de Rijn:
Kluwer Law International 2012, waarin verschillende auteurs aspecten van de CCCTB
belichten naar aanleiding van het verschijnen van de concept-richtlijn in 2011.
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MR. DR. B. STARINK1

Over de jas, de koffer,
pensioenfondsen en Vpb

1. Inleiding

Mijn eerste herinnering aan Jan van der Geld2 is niet zozeer zijn persoon,
als wel zijn gevleugelde uitspraken.3 Toen ik in 2004 bij Pricewaterhouse-
Coopers (het huidige PwC) kwam werken, werd ik na mijn studie Fiscaal
Recht aan de Universiteit van Tilburg (het huidige Tilburg University)
nogmaals geconfronteerd met zijn gevleugelde uitspraken door middel
van de zogenoemde ‘Jan van der Geld-redenering’. Conclusies van fiscale
breinbrekers werden vaak aan deze redenering getoetst alvorens werd
vastgesteld of een conclusie definitief houdbaar was of dat bijstelling nodig
was. Mijn bijdrage aan deze vriendenbundel staat in het teken van een
uitleg van deze redenering. Om toch enige fiscale inhoud aan deze bijdrage
te geven, ga ik tevens in op de vennootschapsbelastingvrijstelling voor
pensioenfondsen. Tot slot sluit ik af met een persoonlijke boodschap aan
mijn gewaardeerde promotor.

2. De ‘Jan van der Geld-redenering’

Wat houdt de ‘Jan van der Geld-redenering’ in?
Fiscale problemen en uitdagingen vragen om een oplossing. Niet zelden

wordt die oplossing gevonden door stap voor stap op basis van de wet, de
kennelijke en kenbare bedoeling van die wet, de jurisprudentie, rechts-
beginselen, ervaring, logica, boerenverstand, Fingerspitzengefühl, Ying Yang
en Reiki toe te redeneren naar een uitkomst. Zo’n redenering gaat in kleine
stapjes waarbij elk stapje leidt tot een logische conclusie en wordt opge-
volgd door een volgend stapje. Een proces van deductie zou je kunnen
zeggen. Ik citeer een voorbeeld uit Wikipedia:

1. Bastiaan Starink is werkzaam bij het CompetenceCentre for Pension Research, het
Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University en bij PwC. Daarnaast is hij Research
Fellow bij Netspar.

2. Binnen het FIT ook wel Johnny Cash of Jean de l’Argent genoemd.
3. De bijdrage van Nicole Gubbels en Mascha Hoogeveen in deze bundel, ‘Als ik zou

willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd’, illustreert dit onnavolgbaar.
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“De algemene regel luidt: Als het regent, wordt alles wat buiten
staat nat. Verder is bekend: Het regent en de auto staat buiten. De
logisch onontkoombare conclusie luidt dan: De auto wordt nat.”

Lijkt te sluiten als een bus toch? Nu is het zo dat de fiscale wetenschap geen
exactewetenschap is,maar een gammawetenschapwaardoor het vinden van
oplossing via een proces van deductie niet geschikt is. Want hoe logisch en
consequent elke tussenconclusie ook mag zijn, het betekent niet dat de
einduitkomst ook juist is. En om dit te bewijzen wordt tot op de dag van
vandaag de ‘Jan van der Geld-redenering’ gebruik. Die luidt als volgt:

“Ik pas in mijn jas.
Mijn jas past in mijn koffer.
Dus ik pas in mijn koffer.”

De conclusies zijn logisch maar toch is de einduitkomst onjuist. Deze
redenering wordt dan ook gebruikt om aan het eind te toetsen of een
einduitkomst nu wel zo logisch is of niet. Is de einduitkomst eigenlijk
onjuist als we alle tussenstappen weglaten, dan moet de oplossing worden
verworpen omdat de ‘Jan van der Geld-redenering’ toepassing vindt. De
onderliggende boodschap van Jan is dan ook om bij fiscale rechtsvinding
niet blind te staren op exacte logica, kansberekeningen et cetera, maar om
altijd je boerenverstand te blijven gebruiken. Een wijze les die wat mij
betreft onbeperkt herhaald moet worden om te voorkomen dat besluit-
vorming en rechtsvinding te veel wordt gebaseerd op rekenkundige en
exacte logica. Hierna ga ik in op de Vpb-vrijstelling voor pensioenfondsen.
Die vrijstelling heeft niets te maken met de ‘Jan van der Geld-redenering’,
maar ik wilde nu eenmaal een pensioengerelateerd Vpb-onderwerp be-
spreken in deze bundel.

3. Vpb-vrijstelling voor pensioenfondsen

Als pensioenfiscalist is het logisch om in de vriendenbundel van een Vpb-
hoogleraar over één van de weinige onderwerpen te schrijven waar Vpb en
pensioen elkaar ontmoeten: de Vpb-vrijstelling voor pensioenfondsen. In
artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969 is deze vrijstelling, die niet geldt
voor eigen beheer pensioenlichamen, opgenomen. Voorwaarde voor de
vrijstelling is, kort gezegd, dat het lichaam zich uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend ten doel stelt om de pensioenregeling van (gewezen) werkne-
mers uit te voeren.

Op grond van het derde lid van het genoemde artikel moet sprake zijn
van een pensioenregeling in de zin van de Pensioenwet of de Wet LB 1964,
dan wel een buitenlandse regeling die daarmee naar aard en strekking
overeenkomt. Deze pensioenfondsenvrijstelling is ingevoerd omdat een
pensioenfonds een sociale doelstelling heeft en een winstoogmerk
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ontbreekt. De overrendementen worden geacht te worden gebruikt voor
de verhoging van de pensioenrechten.4 Het is voor een pensioenfonds
vanwege de strenge voorwaarden uit de Pensioenwet ook vrijwel onmoge-
lijk om winst uit te keren. Ondanks het feit dat pensioenfondsen geduren-
de lange periodes tot honderden miljarden ‘overwinst’ kunnen maken en
reserveren, dienen deze reserves uiteindelijk ten goede aan de deelnemers
te komen zodat een pensioenfonds vanuit de totaalwinstgedachte geen
winst maakt.5

Overigens geldt de genoemde vrijstelling niet slechts voor pensioenfond-
sen; ook pensioenverzekeraars kunnen ervoor opteren als ze dat zouden
willen. Dat zou danwel betekenen dat zij geenwinstoogmerkmogen hebben
omdat aan de vrijstelling de voorwaarde is verbonden dat de winst vrijwel
uitsluitend moet worden aangewend ten bate van de verzekerden. Een
commerciële verzekeraar zal juist vanwege deze beperking niet willen
opteren voor de Vpb-vrijstelling. Van een concurrentievervalsendewettelijke
bepaling of staatssteun is naar mijnmening dan ook geen sprake.6 Overigens
hebben verzekeraars zonder winstoogmerk in het verleden succesvol een
beroep gedaan op de Vpb-vrijstelling voor pensioenfondsen.7

4. Teruggave dividendbelasting

Nu staat de Vpb-vrijstelling voor pensioenfondsen niet dagelijks in grote
belangstelling maar door de koppeling met artikel 10 Wet DivBel 1965 is de
relevantie ervan voor de praktijk groot. Omdat de dividendbelasting een
voorheffing op de Vpb is, geldt een recht op teruggave van ingehouden
dividendbelasting voor pensioenlichamen die een Vpb-vrijstelling genie-
ten. Dit betekent dat Nederlandse pensioenfondsen zoveel mogelijk pro-
beren de op buitenlandse beleggingen ingehouden bronbelasting terug te
vorderen. Binnen de EU en de EER zou dat per definitie mogelijk moeten
zijn. Voor investeringen in andere landen geldt dat het bilaterale belasting-
verdrag de teruggave mogelijk moet maken.

Hetzelfde geldt voor buitenlandse pensioenlichamen die investeren in
Nederland. Op grond van het tweede lid van artikel 10 Wet DivBel 1965
kunnen buitenlandse pensioenlichamen (EU- of EER-ingezetenen) die
aldaar niet aan een winstbelasting onderhevig zijn en, ware het pensioen-
lichaam in Nederland gevestigd, alhier vrijgesteld van Vpb zouden zijn,

4. Kamerstukken II 2003/04, 29 210, nr. 3, blz. 23.
5. Kortheidshalve zal ik verder geen aandacht besteden aan de dreigende werking die

het voorstel ‘Wet op de heffing over vermogensoverschotten van pensioenfondsen’
gedurende vele jaren heeft gehad. Daarvoor verwijs ik naar L.G.M. Stevens, ‘Het
pensioenregime in de herwaardering’, WFR 1989/1077 en N. van Beelen, ‘De ven-
nootschapsbelasting en de belasting op pensioenfondsen’, WFR 1989/1092.

6. Anders: P. Kavelaars, ‘Pensioenfondsen, API’s en staatssteun’, PensioenMagazine 2008/2.
7. Bijvoorbeeld het jaarverslag van De Eendragt Pensioen NV, 26 juni 2014. De Eendragt

Pensioen NV is per 17 juli 2015 overgenomen door ASR Nederland NV.
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eveneens ingehouden dividendbelasting terugvragen. Nu zijn er dus twee
criteria die van belang zijn voor de teruggave van dividendbelasting aan
buitenlandse vrijgestelde pensioenuitvoerders welke in de praktijk tot veel
discussie leiden:
1. Er moet sprake zijn van een pensioenuitvoerder die, ware hij in

Nederland gevestigd geweest, alhier vrijgesteld zou zijn van vennoot-
schapsbelasting.8

2. Er moet sprake zijn van een buitenlandse pensioenregeling welke naar
aard en strekking overeenkomt met een pensioenregeling in de zin van
de Pensioen respectievelijk de Wet LB.

Het eerste criterium leidt in de praktijk regelmatig tot discussie. Immers, van
een buitenlandse pensioenuitvoerder moet vastgesteld worden of hij voor
een Vpb-vrijstelling in aanmerking zou zijn gekomen indien hij in Nederland
zou zijn gevestigd. Dat is een toets die ruim of eng kan worden toegepast.

Bij een enge uitleg zal vrijwel nooit sprake zijn van een vrijstelling
omdat een buitenlandse pensioenuitvoerder vrijwel nooit aan de speci-
fieke Nederlandse criteria voldoet. Al is het maar omdat pensioenuitvoe-
ringsmodellen van land tot land sterk verschillen. Kortheidshalve refereer
ik slechts aan Denemarken. Pensioenfondsen zijn daar een vrij onbekend
fenomeen. De door sociale partners overeengekomen pensioenregelingen
worden veelal uitgevoerd door sectorale pensioenverzekeraars zonder
winstoogmerk. Of ze vrijgesteld zijn van winstbelasting in Denemarken
weet ik niet, maar dat is naar mijn mening ook niet relevant. Ze hebben
immers geen winstoogmerk en slechts tot doel om de pensioenen van
deelnemers uit te voeren. Dergelijke pensioenverzekeraars zouden wat mij
betreft zonder meer in aanmerking moeten komen voor teruggaaf van
Nederlandse dividendbelasting. Toch blijkt in de praktijk dat de inspecteur
vaak een enge toets aanlegt en eigenlijk tevergeefs op zoek gaat naar een
buitenlandse kopie van het Nederlandse pensioenfonds waardoor veel
Nederlandse dividendbelasting onterecht niet wordt teruggegeven aan
buitenlandse pensioenuitvoerders.

Hetzelfde geldt uiteraard andersom. Veel Nederlandse pensioenfondsen
krijgen nog steeds niet alle binnen de EU en EER ingehouden bronbelasting
terug. Gezien de achtergrond van het per 1 januari 2007 ingevoerde derde
lid van artikel 10 Wet DivBel 1965, namelijk de mogelijke strijd met
Europese verdragsvrijheden indien dividendbelasting aan ‘pensioenfond-
sen’ uit de EU of EER niet wordt teruggegeven, zouden belastingdiensten in
de hele EU en EER slechts een summiere toets moeten uitvoeren: houdt de
buitenlandse rechtspersoon zich vrijwel uitsluitend zonder winstoogmerk
bezig met het verzorgen van pensioenregelingen en komen behaalde
winsten altijd direct of indirect ten goede aan de deelnemer? Dan zou
teruggave van buitenlandse bronbelasting standaard moeten volgen. De

8. Artikel 10, lid 2, Wet DivBel 1965.
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Nederlandse wetgever zou die summiere toets moeten voorschrijven of
anders de Staatssecretaris van Financiën in een beleidsbesluit.

De tweede voorwaarde betreft het naar aard en strekking overeenkomen
met een Nederlandse pensioenregeling. Ook hiervoor geldt dat wat mij
betreft een ruimhartige uitleg wenselijk is. Nu is de Nederlandse uitvoerder
als het gaat om de acceptatie van een in het buitenland gebruikelijke
pensioenregeling voor de toepassing van de omkeerregel voor expats in
Nederland zeer coulant. De Staatssecretaris van Financiën toont zich een
ware kosmopoliet door in Nederland premieaftrek toe te staan voor
bijdragen aan een buitenlandse pensioenregeling (in de EU of EER), zelfs
als deze buitenlandse regeling niet (geheel) voldoet aan de Nederlandse
wet- en regelgeving. Er wordt slechts gesteld dat de buitenlandse wetten
de buitenlandse regeling als een pensioenregeling dienen te beschouwen
en dat het buitenlandse pensioen verzekerd moet zijn bij een uitvoerder
die volgens de wetten van die staat een in die staat toegelaten uitvoerder
van collectieve pensioenregelingen is.9 Deze uitleg zou naar mijn mening
eveneens leidend moeten zijn voor de teruggaaf van dividendbelasting aan
buitenlandse pensioenuitvoerders. De Nederlandse wetgever zou dit moe-
ten voorschrijven of anders zou de Staatssecretaris van Financiën in een
beleidsbesluit voor de dividendbelasting dezelfde kosmopolitische hou-
ding moeten aannemen als hij voor de loonbelasting doet.

5. Tot slot

Zoals in de inleiding gezegd ken ik Jan sinds het begin van dit millennium. Ik
volgde toen zijn colleges vennootschapsbelasting. Toen ik in 2004 student-
assistentwerd leerde ik hembeter kennen,maar een goede bandmet hemheb
ik pas ontwikkeld toen hij samen met Gerry Dietvorst mijn promotor werd.

Tijdens die begeleiding heb ik een aantal belangrijke zaken van hem
geleerd. De eerste is dat helaas veel fiscalisten en juristen ten onrechte
menen jurisprudentie woordelijk tot op het bot te moeten fileren om op
basis daarvan gezaghebbende uitspraken te kunnen doen over de beteke-
nis die de rechter kennelijk geeft aan wettelijke bepalingen. Daarbij wordt
vergeten dat de rechter een rechtsregel veelal casuïstisch toepast en de
bruikbaarheid van jurisprudentie voor het doen van gezaghebbende uit-
spraken over de kennelijke uitleg van de wet gerelativeerd moet worden.
De tweede belangrijke les was: het recht is nu eenmaal geen wiskunde dus
je kunt er altijd verschillend over denken zolang je je standpunt maar
fatsoenlijk onderbouwt. Deze twee lessen helpen mij nog dagelijks het
vakgebied te relativeren; er is immers nooit één waarheid.

Beste Jan, ik zal je missen op het FIT maar ik zal nog vaak met plezier aan
jou, je wijze lessen en de ‘Jan van der Geld-redenering’ terugdenken.

9. Zie bijlage I van het Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M.
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PROF. MR. A.J.A. STEVENS1

Hybride entiteiten: wat
moeten we ermee?

1. Inleiding

Mijn verbindingen met Jan van der Geld in het verleden waren veelvuldig
en veelzijdig: zo ken ik Jan als docent, als hoogleraar, als werkgever2 en als
collega. Het meest intensieve contact dat wij hadden, was ongetwijfeld ons
jaarlijkse gezamenlijke optreden als docenten voor de cursus Financial
Instruments and Hybrid Entities van European Tax College (in Leuven of in
Tilburg). Wij verzorgden het onderdeel Nederland, waarbij Jan de finan-
ciële instrumenten ‘deed’ en ik de hybride entiteiten. Wij zijn, volgens mij,
al de jaren dat de cursus werd aangeboden als duo opgetreden. In die jaren
zag ik het Engels van Jan met grote sprongen verbeteren.3 Wat onveran-
derd bleef, was Jan’s aanpak waarbij hij weigerde om in detail in te gaan op
alle, jaarlijks veranderende, financiële instrumenten (‘exotisch fruit’), maar
zich concentreerde op de grondslagen waarop de fiscale behandeling van
dergelijke instrumenten gebaseerd is.

In het kader van dit liber amicorum leek het mij aardig om mijn deel van
de ETC-cursus, hybride entiteiten, als onderwerp te kiezen. Zowel de OESO
als de EU zijn recent met veelomvattende voorstellen gekomen om het
gebruik van hybride entiteiten bij de fiscale planning van Multinational
Enterprises (hierna: MNE’s) in te perken. Daarbij doet zich de vraag voor of
deze plannen leiden tot een consistente fiscale behandeling van hybride
entiteiten en in hoeverre het verstandig is dat Nederland deze plannen
overneemt. Deze beide vragen wil ik beantwoorden in deze bijdrage. Ik zal
(paragraaf 2) eerst een overzicht geven van de problematiek en vervolgens
nader ingaan op de voorstellen van de OESO respectievelijk de EU (para-
graaf 3). In paragraaf 4 zal ik daarna de gevolgen voor de fiscale behande-
ling van hybride entiteiten in Nederland bespreken.

1. Ton Stevens is Hoogleraar Internationaal Belastingrecht Erasmus Universiteit Rotter-
dam, hij is daarnaast werkzaam als Of Counsel bij Loyens & Loeff, eveneens te
Rotterdam.

2. In zijn hoedanigheid als sectievoorzitter van de vakgroep Fiscale Economie.
3. Vele jaren werden de studenten voorbereid op het Engels van Jan met het zeer

grappige Youtube-filmpje We Are Sinking (Berlitz – German Coast Guard).
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2. Overzicht van de problematiek

Hybride entiteiten ontstaan als gevolg van een classificatieverschil door
twee of meer staten (transparant of non-transparant). Als gevolg van dit
verschil kan dubbele belastingheffing optreden, maar bestaan ook – bij de
juiste fiscale planning – mogelijkheden om een situatie van het ontbreken
van enige belastingheffing (dubbele vrijstelling/dubbele aftrek van kosten)
te creëren. Een consistente fiscale behandeling dient naar mijn mening
recht te doen aan beide probleemgebieden van hybride entiteiten. Was de
aandacht van de OESO (Partnership Report 1999) en de EU (aanpassing MD-
richtlijn in 2004) in eerste instantie gericht op het wegnemen van de
nadelen van dubbele belastingheffing bij hybride entiteiten, de laatste
jaren is de energie vooral gericht op het tegengaan van structuren waarbij
hybride entiteiten worden gebruikt voor fiscale planning. Voor de OESO
vindt deze aanpak plaats in het kader van het BEPS-project, terwijl de EU
een vergelijkbaar project is gestart onder de naam Anti-Tax-Avoidance
Package. Hierna (paragraaf 3) zal ik ingaan op deze beide voorstellen. In
deze paragraaf wil ik eerst een overzicht geven van de problematiek en de
stand van zaken ten aanzien van reeds toegepaste oplossingen. Ik maak
daarbij een onderscheid tussen situaties waar als gevolg van het gebruik
van hybride entiteiten dubbele belasting optreedt en situaties waar als
gevolg van dit gebruik dubbele non-belasting of dubbele aftrek optreedt.

Ten aanzien van de dubbele belasting die bij het gebruik van hybride
entiteiten kan ontstaan heeft de OESO in 1999 (Partnership Report) een
aantal oplossingen voorgesteld om bij toepassing van belastingverdragen
tot een consistente aanpak te komen. De OESO heeft destijds gekozen om
de oplossingen niet in nieuwe bepalingen van het OESO-modelverdrag
(hierna: OMV) op te nemen, maar als aanpassing van het OESO-commen-
taar. In veel landen is het daardoor onduidelijk in hoeverre de oplossingen
toepasbaar zijn en een aantal landen, waaronder Nederland, heeft een
voorbehoud ten aanzien van deze passages uit het OESO-commentaar
gemaakt. Niettemin is er een groot aantal belastingverdragen aangepast,
waarin speciale bepalingen voor hybride entiteiten zijn opgenomen. Een
tekort van de OESO-aanpak is dat de problematiek van dubbele belasting
bij hybride entiteiten slechts gedeeltelijk wordt opgelost. De oplossingen
zien met name op de zogenaamde inbound-situaties (hierna: situatie 1.1),
terwijl voor outbound-situaties (hierna: situatie 1.2) geen echte oplossing
wordt geboden. De EU heeft in 2004 een speciale bepaling (art. 4, lid 1a,
MD-richtlijn) voor hybride entiteiten opgenomen, die juist alleen een
oplossing biedt voor één specifieke outbound-situatie.4

4. Voor een uitgebreide behandeling van hybride entiteiten onder de EU-richtlijnen
verwijs ik graag naar G.F. Fibbe & A.J.A. Stevens (red.), ‘Hybrid Entities and the EU
Direct Tax Directives’, EUCOTAX Series on European Taxation, vol. 41, Alphen aan de
Rijn: Kluwer Law International 2015.
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De mogelijkheden om met behulp van hybride entiteiten een situatie te
creëren van dubbele non-belasting of van dubbele aftrek worden zowel
door de OESO als de EU geplaatst binnen het bredere kader van de
zogenoemde Hybrid Mismatch Arrangements (hierna: HMA). Binnen het
OESO BEPS-project is de HMA-problematiek ondergebracht in Action 2,
terwijl de EU in artikel 10 van de concept-ATA-richtlijn5 voorstellen
daarvoor doet. Grofweg komen de volgende drie ‘standaard’-structuren,6

waarbij een hybride entiteit onderdeel is van de HMA, in beide voorstellen
terug:
(i) betaling door een hybride entiteit DD, (hierna: situatie 2.1);
(ii) disregarded payment door een hybride entiteit, D/NI (hierna: situatie

2.2); en
(iii) betaling door een reversed hybrid D/NI (hierna: situatie 2.3).7

Alle drie structuren komen ook in de Nederlandse context voor.8

3. Aanpak door de OESO en de EU

3.1. Aanpak door de OESO

Het OESO-rapport (hierna: het HMA-rapport) kent twee delen: deel 1 ziet
op aanbevelingen voor aanpassingen in de vorm van linking rules in de
nationale wetgeving van de OESO-lidstaten, deel 2 betreft aanpassingen in
het OESO-modelverdrag. In beide delen bevatten oplossingen voor de in
paragraaf 2 geschetste situaties met hybride entiteiten. In deel 2 wordt een
nieuwe OMV-bepaling voorgesteld voor hybride entiteiten (art. 1, lid 2,
OMV) die in feite de als situatie 1.1 (inbound-situaties) beschreven OESO-
aanpak uit het Partnership-rapport vastlegt in een verdragsbepaling. Hoe-
wel deze verdragsbepaling wordt voorgesteld om het gebruik van reversed
hybrid-structuren (situatie 2.3: D/NI) tegen te werken, lost deze bepaling
ook de dubbele belasting in inbound-situaties voor het overgrote deel op. In
die zin is het opnemen van deze bepaling in belastingverdragen aan te
bevelen, omdat het leidt tot een consistente fiscale behandeling van
hybride entiteiten in inbound-situaties. Het probleem van de aanpassing
van bestaande belastingverdragen beoogt de OESO op te lossen via een

5. Op het moment van inleveren van deze bijdrage (25 mei 2016) was er nog geen
officiële tweede versie van de concept ATA-richtlijn gepubliceerd (wel een compro-
misvoorstel d.d. 24 mei 2016). Om die reden sluit ik aan bij de eerste versie van
28 januari 2016.

6. Vergelijk H. Lohuis & J.J.H. Reijnen, ‘Hybride entiteiten: een einde met haken en
ogen?’, WFR 2016/7134, par. 2. Evenals bij Lohuis & Reijnen zijn deze situaties
gebaseerd op de figuren uit het OESO-rapport inzake Action 2.

7. DD betekent Double Deduction, D/NI staat voor Deduction/No Inclusion.
8. Zie verder A.J.A. Stevens, ‘Enige internationaalrechtelijke, fiscale aspecten van per-

sonenvennootschappen’, TFO 2015/140.
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multilateraal instrument. De problematiek van dubbele belasting in out-
bound-situaties wordt niet aangesneden in het HMA-rapport.

De OESO heeft in deel 1 van het HMA-rapport ervoor gekozen om per
casuspositie een staat aan te wijzen die als eerste via linking rules in zijn
nationale wetgeving de HMA moet oplossen. Voor sommige casusposities9

wordt, naast een eerstverantwoordelijke, ook een tweede of zelfs derde
staat aangewezen die in actie moet komen, indien de eerstaangewezen
staat de aanbeveling niet opvolgt. Het HMA-rapport onderscheidt daarbij
tussen Response (eerst aangewezen staat) en Defensive Rule (als tweede
aangewezen staat). Dit – op zich heldere – systeem wordt vertroebeld
omdat voor een aantal casusposities daarnaast een Specific Recommenda-
tion wordt gegeven, die voor lijkt te gaan op de Response en de Defensive
Rule.

3.2. Aanpak door de EU

De aanpak door de EU van HMA’s10 komt grotendeels overeen met die van
de OESO. Echter, qua methodiek en uitkomst van de voorstellen bestaan
belangrijke verschillen. De EU lost de dubbele aftrek (DD) of aftrek zonder
corresponderende belastingheffing (D/NI) op door de vestigingsstaat van
de moedermaatschappij de classificatie van de staat waarin de hybride
entiteit is gevestigd te laten volgen. Daardoor ontstond voor situatie 2.2
(disregarded payment door hybride entiteiten) verschil in uitkomst: in de
OESO-aanpak dient de vestigingsstaat van de hybride entiteit te reageren
door de aftrek te schrappen, terwijl in het oorspronkelijke EU-voorstel de
vestigingsstaat van de moedermaatschappij diende te reageren door de
inkomsten niet langer vrij te stellen. Inmiddels is dit verschil aangepast in
het compromisvoorstel van 24 mei 2016, waardoor de OESO- en EU-aanpak
op dit punt weer synchroon lopen.

Daarnaast is onduidelijk of in het EU-voorstel situatie 2.3 (betalingen
door reversed hybrid) wel wordt aangepakt en blijven niet-EU situaties
buiten de scope van de richtlijn.

3.3. Valorisatie

Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de aanpak door
de OESO en de EU in het licht van de negatieve gevolgen (dubbele
belastingheffing c.q. dubbele non-belasting of dubbele aftrek) die bij het
gebruik van hybride entiteiten kunnen ontstaan?

Zowel de OESO als de EU concentreert zich op de aanpak van dubbele
non-belasting danwel dubbele aftrek die als gevolg van HMA’s (waaronder
HMA’s waarbij hybride entiteiten worden gebruikt) kan ontstaan. De

9. Het totaaloverzicht van de oplossingen per casuspositie is opgenomen in Tabel 1.1,
blz. 20 HMA-rapport.

10. Art. 10 concept-ATA-richtlijn.
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negatieve gevolgen van dubbele belastingheffing bij hybride entiteiten
worden slechts in het OESO-voorstel voor het nieuwe art. 1, lid 2, OMV
voor inbound-situaties als bijkomend gevolg opgelost. Niettemin een posi-
tieve ontwikkeling. Het EU-voorstel is op twee punten beperkter dan het
OESO-voorstel: het EU-voorstel werkt slechts voor HMA’s tussen EU-lid-
staten en situatie 2.3 lijkt niet te worden aangepakt. Dit betekent met
name dat Reversed Hybrid-structuren (zoals CV/BV-structuren) van buiten
de EU niet worden opgelost onder de ATA-richtlijn. Uiteraard is het door de
EU gekozen instrument (een richtlijn) veel effectiever dan de OESO-aan-
bevelingen: de laatste zijn slechts soft law, terwijl de EU-lidstaten ge-
dwongen zijn hun nationale wetgeving aan te passen aan de bepalingen
van de ATA-richtlijn.

Lohuis & Reijnen constateren dat zowel de OESO- als de EU-plannen qua
techniek en binnen hun scope geschikt zijn om hun doel (bestrijding van
belastingontwijking met behulp van hybride entiteiten) te bereiken.11 De
EU-plannen achten zij disproportioneel en mogelijk in strijd met het
primaire EU-recht. Aangezien het compromisvoorstel voor de ATA-richtlijn
is aangepast aan de OESO-voorstellen, lijken deze twee kritiekpunten
opgelost. Terecht wijzen deze auteurs erop dat van een effectieve aanpak
slechts sprake kan zijn, indien de voorstellen wereldwijd (of in elk geval
OESO-wijd)12 worden doorgevoerd, wat – gegeven de gekozen vorm (soft
law) en het politieke krachtenveld – een illusie is. Qua effectiviteit scoort
de ATA-richtlijn (bindend recht) uiteraard een stuk hoger. Probleem van de
ATA-richtlijn is met name dat deze zich niet uitstrekt tot niet-EU situaties,
waardoor het gebruik van hybride entiteiten voor tax planning door MNE’s
van buiten de EU kan worden voortgezet. Door de invoering van de ATA-
richtlijn loopt de EU om die reden het risico dat de concurrentiepositie van
het Europese bedrijfsleven (verder) verslechtert.

Zelfs indien de OESO- en EU-plannen wereldwijd zouden worden
doorgevoerd, leidt dit nog niet tot een consistente fiscale behandeling
van hybride entiteiten, omdat deze plannen eenzijdig focussen op de
negatieve effecten (dubbele niet-belasting/dubbele aftrek) van het gebruik
van dergelijke entiteiten in de tax planning van MNE’s. De fiscale positie
van natuurlijke personen en situaties van dubbele belastingheffing worden
geheel genegeerd. Het is naar mijn mening dan ook een gemiste kans13 dat
de OESO, maar ook de EU, niet nader heeft bezien of voor de problematiek
niet alternatieve oplossingen kunnen worden toegepast, die wel tot een
consistente aanpak van de fiscale behandeling van hybride entiteiten

11. H. Lohuis & J.J.H. Reijnen, ‘Hybride entiteiten: een einde met haken en ogen?, WFR
2016/7134.

12. Meest sprekende voorbeeld: gaan de VS de Reversed Hybrid-structuren (zoals CV/BV-
structuren) aanpakken, zoals het OESO-plan voorschrijft?

13. Tja, een inkoppertje: als fervent NAC-fan is Jan het fenomeen ‘gemiste kans’ niet
onbekend.
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leiden. Kortheidshalve verwijs ik naar twee in de literatuur14 gesugge-
reerde oplossingen: (i) een uniforme classificatiemethode; of (ii) het aan-
sluiten voor de fiscale classificatie bij de fiscale classificatie in de
vestigingsstaat van de hybride entiteit. Uiteraard is dewereldwijde invoering
van een dergelijke oplossing ook een illusie, maar binnen de EU zou een
dergelijke oplossing mijns inziens tot eenzelfde resultaat hebben geleid als
het resultaat onder de voorgestelde bepalingen van de ATA-richtlijn, terwijl
daarenboven een fiscaal consistente oplossing zou worden bereikt ook voor
natuurlijke personen en situaties van dubbele belastingheffing.

4. Gevolgen voor Nederland

In hoeverre hebben deze plannen consequenties voor de Nederlandse
fiscale wet- en regelgeving? Ten aanzien van de invoering van het nieuwe
art. 1, lid 2, OMV ligt het mijns inziens voor de hand15 dat Nederland deze
bepaling overneemt als de nieuwe standaardbepaling bij verdragsonder-
handelingen. Ten aanzien van de HMA-structuren lijkt Nederland alleen in
situatie 2.1 gehouden zijn wetgeving aan te passen door de renteaftrek bij
de moedermaatschappij van de hybride entiteit te schrappen. Nederland
kent al een aftrekbeperking voor deze situatie binnen de regeling van
art. 13l Wet Vpb. 1969, maar vermoedelijk voldoet een dergelijke algemene
aftrekbeperkingsmaatregel niet aan de vereisten van het OESO-plan. In het
oorspronkelijke EU-voorstel diende Nederland zowel in situatie 2.1 als in
situatie 2.2 actie te ondernemen, dat is aangepast in het gewijzigde voor-
stel. Door aan het gewijzigde EU-voorstel te voldoen, voldoet Nederland
automatisch ook aan de aanbevelingen van de OESO.

Is het verstandig dat Nederland de OESO- of de EU-plannen overneemt?
De staatssecretaris is duidelijk: Nederland gaat hybridemismatch-structuren
slechts aanpakken, indien er sprake is van een gecoördineerde, bindende
aanpak inmultilateraal of in EU-verband.16 Gezien het bovenstaande lijktmij
dat een verstandige keuze. De voorstellen uit de ATA-richtlijn voldoen aan
deze randvoorwaarden en dekken bovendien de OESO-aanbevelingen voor
Nederland voor de aanpak van hybride mismatch-structuren. Het lijkt der-
halve logisch om de Nederlandse wet op dat punt aan te passen. Zowel de
OESO als de EU laat staten in principe vrij opwelkemanier zij de ongewenste
misbruiksituatie aanpakken, mits het beoogde eindresultaat wordt bereikt.
Nederland zou derhalve ook één van de hiervoor (paragraaf 3) genoemde,
fiscaal consistente oplossingen kunnen kiezen om de ATA-richtlijn te im-
plementeren. Het probleem dat dan ontstaat is dat Nederland meer hybride

14. G.F. Fibbe, EC Law Aspects of Hybrid Entities, IBFD Doctoral Series Nr. 15, Amsterdam:
IBFD 2008, hoofdstuk 6.

15. Zie A.J.A. Stevens, ‘Enige internationaalrechtelijke, fiscale aspecten van personenven-
nootschappen’, TFO 2015/140.

16. Zie o.a. de Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 2015, IZV/2015/
657M.
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mismatch-situaties aanpakt dan waartoe het gehouden is op grond van de
ATA-richtlijn en daarmee mogelijk niet alleen de Nederlandse concurrentie-
positie met niet-EU staten verslechtert, maar ook met EU-lidstaten. Het
lijkt mij op dit moment niet verstandig dat Nederland die voortrekkersrol op
zich neemt.

Kan Nederland eenzijdig helemaal niets doen? Een belangrijke reden voor
het bestaan van hybride entiteiten is het onderscheid dat Nederland maakt
tussen open en besloten CV’s. Nederland is met dit onderscheid uniek in de
wereld, wat het ontstaan van hybride entiteiten (vooral Reversed Hybrid
structuren) binnen de Nederlandse context bevordert. Waarom vervangen
we dit onderscheid niet door het onderscheid kapitaalvennootschappen
(niet-transparant) en personenvennootschappen (fiscaal transparant)? We
lopen daarmee veel meer in de pas met andere landen, zodat het aantal
hybride entiteiten zal afnemen en daarmee ook het risico op dubbele
belasting dan wel het ontbreken van enige belastingheffing. Concreet zou
een afschaffing van de open CV leiden tot een (gedeeltelijke) oplossing van
de in deze bijdrage geschetste problematiek van de situaties 1.1, 1.2, en 2.3.
Daarnaast wordt in de vakpers17 gesuggereerd dat afschaffing van de open
CV ook goed zou zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Waar
wachten we nog op?

17. M. Beudeker, ‘De toestemmingsvereisten bij de CV: aanbevelingen ter behoud en
versterking van het Nederlandse vestigingsklimaat voor fondsen’, WFR 2015/1149.
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Fiscale faciliteiten voor
ondernemingen in de
agrarische sector

1. Inleiding

Met het naderende afscheid van professor Jan van der Geld in zicht, denk ik
terug aan de afsluitende examens van de master fiscaal recht en fiscale
economie – de verdediging van de thesis – aan de Universiteit van Tilburg,
met Jan van der Geld als voorzitter. Nadat de student zijn afstudeerwerk
had gepresenteerd en verdedigd, vatte Jan van der Geld in een paar zinnen
diens onderzoek samen. De besproken problematiek werd vervolgens
aangevuld met zijn eigen opvattingen daarover; die aanvulling nam wel
iets meer tijd in beslag dan de samenvatting zelf. Van der Geld ging daarbij
meestal terug naar de grondslagen van het fiscaal-juridische systeem.

Eén van de dingen die ik me daarbij herinner is dat het vaker gevoerde
pleidooi voor meer specifieke fiscale regelingen ten gunste van agrariërs,
niet op veel steun van hem kon rekenen. De thesis betrof in die gevallen
meestal de vrijstellingen in de inkomstenbelasting en in de overdrachts-
belasting. Het door de betreffende studenten naar voren gebrachte senti-
ment over de investeringen in het familiebedrijf, het harde werken daarin,
de moeilijke positie van de ondernemers in de sector,2 was voor hem geen
overtuigend argument. Dat bracht mij (opnieuw) tot de vraag hoe bijzon-
der een agrarische onderneming is in vergelijking met andere onderne-
mingen en welke specifieke fiscale regelingen medio 2016 voor de
agrarische sector bestaan. Daarbij stuitte ik op onder andere de rappor-
tages over de agrosector van het Landbouw Economisch Instituut Wage-
ningen University Research Centre (hierna: LEI Wageningen UR).

2. Fiscale faciliteiten voor agrarische ondernemingen

2.1. Algemeen

Het agrarisch bedrijf medio 2016 omvat onder meer akkerbouw, veehou-
derij, melkveehouderij, tuinbouw en fruitteelt. Het spanningsveld in

1. Kerstin van de Ven is verbonden aan Maastricht University.
2. De studenten die over de agrarische sector schreven, hadden daarmee meestal een

directe band (familie).
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Nederland met betrekking tot deze sector is enerzijds de productie van
verhandelbare marktgoederen (voedsel) en anderzijds de gevolgen die
deze productie heeft voor de leefomgeving. De landbouw in Nederland is
veruit de grootste gebruiker van landoppervlak. De landbouw is gezichts-
bepalend voor het landelijk gebied en heeft effecten op de kwaliteit van het
milieu, als gevolg van de uitstoot van mineralen en gewasbeschermings-
middelen. Zo is de biodiversiteit van landbouwgebieden veelal geringer
dan die van ongerepte gebieden. De Nederlandse landbouw, natuur en
wateren zijn sterk onderhevig aan Europese en nationale regelgeving.3

Het is een publiek geheim dat in de agrarische sector weinig belasting
wordt betaald. Volgens de sector zelf heeft dat vooral te maken met het feit
dat de daarin werkzame ondernemers weinig verdienen, en houdt het
geen verband met de verschillende aftrekposten en faciliteiten.4 Het
interdepartementale Beleidsonderzoek Agrosector heeft begin 2014 aan
LEI Wageningen UR gevraagd een samenhangende notitie op te stellen,
waarin werd nagegaan wat de gevolgen zijn van een aanpassing of
afschaffing van de specifiek voor de landbouwsector ingestelde fiscale
regelingen. In dat rapport werd onder meer ingegaan op de doelstellingen
achter de bestaande fiscale regelingen en op de vraag of de regelingen
daarbij passen. Op enkele regelingen en de bevindingen hierover in het
rapport ga ik hierna (kort) in.5

2.2. Specifieke regelingen

a. De landbouwvrijstelling in de Wet IB 2001 (artikel 3.12 Wet IB 2001)
De landbouwvrijstelling in de Wet IB 2001 is een objectieve vrijstelling van
waardeveranderingen van landbouwgronden, voor zover die waardever-
anderingen niet zijn ontstaan door:
a. de bedrijfsvoering; of
b. een bestemmingswijziging.

De argumenten die in 1941 tot invoering van de regeling hebben geleid,
waren de bijzondere positie van de grond binnen de landbouwonder-
neming en het feit dat de landbouweigenaar op dezelfde wijze fiscaal
moest worden behandeld als de landbouwer-pachter. Het budgettaire
beslag van de vrijstelling ligt tussen de 117 en 278 miljoen euro per
jaar.6 De landbouwvrijstelling is van belang bij vrijwel elke transactie
van landbouwgrond, waarbij een agrariër de verkopende partij is. Het

3. Rapport CPB/PBL, Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving. Cahier Landbouw,
Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving 2015, rapport nr. 1687.

4. Rapport LEI Wageningen UR, nr. 14-060, mei 2014, hierna: LEI Wageningen UR 2014.
5. In het rapport zijn besproken: de landbouwvrijstelling inkomstenbelasting, de vrij-

stellingen overdrachtsbelasting cultuurgrond, de landbouwregeling btw, btw-tarief
sierteelt, rode diesel, en tarieven energiebelasting glastuinbouw.

6. Kamerstukken II 2007/08, 31 200, Miljoenennota 2008.
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gaat hierbij in hoofdzaak om ondernemers die het bedrijf staken, al dan
niet met een opvolger.

Rond Prinsjesdag 2010 waren er geruchten dat de landbouwvrijstelling
zou worden afgeschaft. Een deel van de adviespraktijk vreesde zelfs voor
afschaffing zonder overgangsregeling. Dat heeft ertoe geleid dat veel
landbouwers door hun fiscaal adviseur werden aangeraden een stelselwij-
ziging door te voeren en grond voortaan tegen de waarde in het econo-
misch verkeer bij agrarische bestemming te waarderen. Daarmee zou de
landbouwvrijstelling tussentijds, zonder werkelijke vervreemding, kunnen
worden benut. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 10 juli 2015 beslist dat
een dergelijke stelselwijziging in strijd is met (het uitgangspunt van) de
landbouwvrijstelling en daarmee met goed koopmansgebruik.7

Volgens het eerder vermelde rapport van LEI Wageningen UR8 is bij de
Belastingdienst bedongen dat bij een eventuele afschaffing van de land-
bouwvrijstelling achteraf een stelselwijziging toegepast mag worden,
waardoor positieve waardemutaties, die voorafgaand aan de afschaffing
zijn ontstaan maar nog niet zijn gerealiseerd, onbelast zullen blijven; een
soort overgangsregeling dus.

De conclusie van LEI Wageningen UR met betrekking tot het afschaffen van
de landbouwvrijstelling,9 luidt dat dit gevolgen heeft voor de bedrijfs-
ontwikkeling (overname en staking) en voor de grondmarkt. In het rapport
is de verwachting uitgesproken dat afschaffing zal leiden tot een verdere
toename van het geruisloos doorschuiven bij bedrijfsovername. Een toe-
name van de belastinglatentie drukt vervolgens de executiewaarde van het
bedrijf, waardoor de financiering van de overname lastiger wordt. Onder-
nemers die hun bedrijf op termijn staken, lopen aan tegen het feit dat ze
belasting moeten betalen over de boekwinst van de grond. Potentiële
stakers zullen de grond zo lang mogelijk vasthouden, waardoor deze niet
bij de meest efficiënte producent terechtkomt. Dat is niet in het belang van
een structurele ontwikkeling van de landbouw.

b. De vrijstelling voor cultuurgrond in de Wet belastingen Rechtsver-
keer 1970 (artikel 15, lid 1, onderdeel q, WBR 1970)
De vrijstelling voor verkrijging van cultuurgrond is in 2007 in de WBR 1970
opgenomen. De vrijstelling van 6% overdrachtsbelasting kwam in de plaats
van een aantal andere vrijstellingen,10 waarvan de voorwaarden als te
strikt werden geoordeeld en die relatief grote administratieve lasten met
zich mee brachten. Een vrijstelling voor cultuurgrond zou de eenvoud ten
goede komen.11

7. HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1780, BNB 2015/180.
8. LEI Wageningen UR 2014, blz. 7.
9. LEI Wageningen UR 2014, blz. 10.
10. Artikel 15, lid 1, ond. q, s, t, w, en v, WBR 1970.
11. Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 9.
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Met het nieuwe begrip ‘cultuurgrond’ werd het oude begrip ‘landerijen’
vervangen, zonder dat hiermee een inhoudelijke wijziging werd beoogd.
Het gaat om gronden die bestemd zijn voor agrarische doeleinden. Die
bestemming kan er al zijn op het moment van de overdracht, maar het kan
ook gronden betreffen die in de toekomst de bestemming feitelijke
agrarische exploitatie hebben. Het gaat niet om de ondergrond van ge-
bouwen; de grond moet primair de functie hebben gewassen “te voeden en
doen groeien.”12

De cultuurgrondvrijstelling is van toepassing indien sprake is van de
verkrijging van de ten behoeve van de landbouw geëxploiteerde cultuur-
grond, welke exploitatie als zodanig gedurende ten minste tien jaar dient
te worden voortgezet. De tijdsbepaling is opgenomen om oneigenlijk
gebruik te voorkomen. De eis dat de grond bedrijfsmatig ten behoeve
van de landbouw wordt geëxploiteerd, strekt ertoe de verkrijging voor
privédoeleinden en voor andere niet-landbouwdoeleinden van de vrijstel-
ling uit te sluiten.

De vrijstelling wordt voorwaardelijk verleend, waardoor bij beëindiging
van het agrarische gebruik binnen de tien-jaarsperiode de belasting alsnog
wordt geheven. De heffing vindt plaats over de waarde ten tijde van de
verkrijging,13 zonder heffingsrente, maar onder de verplichting de belas-
ting binnen één maand nadat de belastingschuld is ontstaan, te voldoen.14

Zou de cultuurgrondvrijstelling er niet zijn, dan zou een agrarisch
bedrijf op jaarbasis gemiddeld 1.500 euro overdrachtsbelasting moeten
betalen.15 Afschaffing van de vrijstelling zou volgens LEI Wageningen UR
een lagere mobiliteit van landbouwgrond tot gevolg hebben. Dat geldt niet
alleen voor aankopen van grond in het kader van bedrijfsuitbreiding, maar
ook voor landbouwers die grond dichter bij de huiskavel willen kopen en
kavels verder weg willen verkopen. De bedrijfsontwikkeling van de sector
zou daarmee worden geremd, met een negatieve invloed op de concurren-
tiepositie tot gevolg.16

c. De landbouwregeling in de Wet OB 1968 (artikel 27 Wet OB 1968)
De landbouwregeling vormt, evenals de kleine ondernemersregeling en de
margeregeling, een afwijking van het normale btw-systeem van heffing en
aftrek.17 De regeling beoogt de landbouwsector zo veel mogelijk buiten de
heffing van omzetbelasting te houden, zonder dat het recht op aftrek mag
worden gefrustreerd: het recht op aftrek wordt ‘verlegd’ naar de afnemers

12. HR 25 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA2204, BNB 1997/284 en HR 28 juni 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE4721, BNB 2002/304.

13. Kamerstukken I, 2005/06, 30 572, bijlage C, ond. 9, blz. 39.
14. Kamerstukken I, 2005/06, 30 572, bijlage C, ond. 9, blz. 40.
15. LEI Wageningen UR 2014, blz. 11: dit oordeel is gebaseerd op basis van de grond-

aankopen 2011-2012.
16. LEI Wageningen UR 2014, blz. 12.
17. Gebaseerd op artikel 295 Btw-richtlijn.
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van de landbouwproducten en -diensten. Zij kunnen een forfaitair per-
centage (5,4 %) van het aan hen in rekening gebrachte bedrag in aftrek
brengen.18

Door gebruik te maken van de landbouwregeling binnen de Wet OB
1968 kunnen landbouwers volledig buiten de heffing en administratie van
de omzetbelasting blijven. Agrariërs kunnen ervoor opteren dat de land-
bouwregeling niet op hen van toepassing is. Dat is aantrekkelijk voor hen
bij wie de voordruk hoger is dan de totale forfaitaire aftrek bij hun
afnemers. In de praktijk blijkt dat veel landbouwers die de switch hebben
gemaakt, niet meer terugkeren naar het belastingvrije systeem.19 Sinds
2000 vallen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen niet meer onder
het verlaagde btw-tarief en in 2012 is het algemene tarief verhoogd van
19% naar 21%. Hierdoor is het voor steeds meer ondernemers interessant
om gewoon omzetbelasting te berekenen. In 2012 maakte nog een kwart
van de bedrijven gebruik van de landbouwregeling. Deze groep bleek goed
te zijn voor 10% van de productie. Het zijn vooral de kleine bedrijven die
voor de regeling kiezen.20

Afschaffing van de landbouwregeling zou de agrarische sector naar
verwachting weinig pijn doen, maar zal anderzijds niet veel opleveren,
nu grote(re) landbouwbedrijven nauwelijks nog gebruikmaken van deze
landbouwregeling. De groep kleine bedrijven die wel van de regeling
gebruikmaakt, zal – bij het vervallen ervan – door de verplichte btw-
administratie geconfronteerd worden met meer kosten.21 De vraag is of die
kunnen worden doorberekend aan de afnemers van hun producten.

d. Btw-tarief sierteelt
De meeste land- en tuinbouwproducten zijn onderworpen aan het ver-
laagde tarief van 6%, met als reden dat deze producten volgens de wetgever
gerekend moeten worden tot de eerste levensbehoeften. Hoewel dat laat-
ste niet geldt voor sierteeltproducten, kent Nederland sinds 1976 ook een
verlaagd btw-tarief van 6% voor bloemen, planten en boomkwekerijpro-
ducten.22

Het verlaagde tarief voor sierteelt is ingesteld om bloemen en planten
betaalbaar te houden voor lage inkomensgroepen en om de omzet en
werkgelegenheid in de tuinbouw te stimuleren.23

De markt voor sierteeltproducten omvat naast de consumentenmarkt ook
een bedrijvenmarkt en een institutionele markt (overheden en instel-
lingen). Bedrijven kunnen de btw aftrekken en worden daardoor niet

18. Artikel 27, lid 4, Wet OB.
19. LEI Wageningen UR 2014, blz. 14.
20. LEI Wageningen UR 2014, blz. 14.
21. LEI Wageningen UR 2014, blz. 15.
22. LEI Wageningen UR 2014, blz. 16, Tabel I, behorende bij de Wet OB 1968, post 48. Ook

België, Duitsland en Frankrijk hebben een verlaagd tarief.
23. Kamerstukken II 1974/75, 13 104, nr. 6.
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direct geraakt door een btw-verhoging. Het aandeel van de bedrijvenmarkt
in de afzet van bloemen en potplanten is geschat op 25%, voor bloembollen
een derde van de totale afzet, en voor boomkwekerijproducten 30%.
Ongeveer 8% van de in Nederland beschikbaar gekomen bollen komt
terecht bij consumenten.24

Afschaffen van het verlaagd tarief voor sierteeltproducten zal volgens
het rapport van LEI Wageningen UR in Nederland vooral een groot effect
hebben in de boomkwekerij- en vaste plantensector: deze producten
komen relatief vaak van Nederlandse bodem. Verhoging naar het algemene
btw-tarief zal leiden tot een fors verlies aan werkgelegenheid in deze
sector. Als afschaffing van het verlaagde tarief wordt gevolgd door andere
landen, zijn daarvan vooral negatieve effecten voor snijbloemen en pot-
planten te verwachten.25

e. Tarieven energiebelasting glastuinbouw
In Nederland wordt energiebelasting geheven op het gebruik van aardgas
en elektriciteit en sinds 2013 is er een opslag voor duurzame energie. Het
tarief per gebruiksklasse verschilt en is in de hogere verbruiksklassen lager.
Vanwege de kleinschalige bedrijfsstructuur van de glastuinbouw ten op-
zichte van de industriële sector, zou de glastuinbouw relatief meer belas-
ting moeten betalen. Om dat te voorkomen is voor deze sector het
verlaagde tarief ingesteld,26 dat kostenbesparend werkt tot een verbruik
van een miljoen m3 per bedrijf per jaar: de besparing is gemiddeld 50.000
euro per bedrijf per jaar en zal naar verwachting de komende jaren
toenemen.27

De regeling zou einde 2014 aflopen, maar is met toestemming van de
Europese Commissie28 verlengd tot en met 2024. Afschaffing van de
regeling zal volgens LEI Wageningen UR de concurrentiepositie van de
glastuinbouwsector ernstig schaden. Daarbij wordt door de rapporteurs
tevens gewezen op andere met elkaar samenhangende convenanten tus-
sen de nationale overheid en de glastuinbouw.29

3. Samenvatting en conclusie

De Nederlandse landbouwsector is sterk gebonden aan Europese en
nationale regelgeving. Dat zorgt er onder meer voor dat de meeste
agrariërs weinig invloed op de prijs kunnen uitoefenen. Het doorberekenen
van toenemende kosten aan hun afnemers, in geval van afschaffen van

24. LEI Wageningen UR 2014, blz. 16.
25. LEI Wageningen UR 2014, blz. 18.
26. Artikel 60 Wet belastingen op milieugrondslag.
27. De kosten voor de schatkist in 2013 en 2014 bedroegen 189 miljoen euro. Kamer-

stukken II 2013/14, 33 750, Miljoenennota 2014.
28. Daarbij is de regeling getoetst op staatssteun.
29. LEI Wageningen UR 2014, blz. 26.
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bepaalde fiscale faciliteiten, lijkt een probleem. Daardoor nemen agrarische
ondernemingen een bijzondere positie in binnen de ondernemingssector.

Gelet op de conclusies van LEI Wageningen UR uit 2014 lijkt het
voortbestaan van deze sector afhankelijk te zijn geworden van het voortbe-
staan van deze bijzondere gunstregelingen. Ik zou me kunnen voorstellen
dat Jan om die reden geen voorstander was, dan wel is van een toename
van deze specifieke fiscale regelingen.
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PROF. MR. DR. P.G.H. ALBERT1

Wegstrepen van rekening-
courantschuld

1. Inleiding

In december 2013 belde Jan mij namens de redactie van Tijdschrift Fiscaal
Ondernemingsrecht met de vraag of ik een themanummer wilde schrijven
over de onzakelijke lening. Ik had er niet veel oren naar. Toen bleek dat ik
Jan verkeerd had begrepen: het was geen vraag, maar een mededeling. Jan
wist het ‘verzoek’ met de hem kenmerkende humor op zo’n innemende
wijze te brengen dat al mijn tegenwerpingen kansloos afketsten. Dus het
themanummer is er gekomen.2

Toen ik het verzoek ontving een bijdrage te leveren aan de Van der
Geldbundel, hoefde ik niet lang na te denken over het onderwerp. Kort na
het verzoek ontving ik namelijk een envelop van een (voor mij onbekend)
belastingadvieskantoor uit Uden, waarin een brief zat met de volgende
passage:

“Belastingvrij schuld wegstrepen bij de BV?
De Belastingdienst gaat in 2016 leningen en rekening-couranten bij
de BV controleren op rente, aflossingen en zekerheden. Ook wordt
de hoogte van de schuldpositie bekeken. Let op: in een aantal
gevallen kan een schuld belastingvrij weggestreept worden bij een
BV. Meld u aan voor een gratis adviesgesprek hierover.”

De passage over het belastingvrij wegstrepen van een rekening-courant-
schuld zal de Udense belastingadviseur hebben ontleend aan H.J. Meijer.3

In het (door Meijer uitgegeven) MFAS Magazine van januari 2016 staat het
volgende:

“Op 8 december 2015 organiseerden wij de cursus ‘Wegstrepen
schuld dga aan bv’. Wij verdedigden daar de stelling dat bij

1. Philippe Albert is Directeur Bureau Vaktechniek belastingadviseurs bij Baker Tilly
Berk NV en Hoogleraar Internationaal Belastingrecht bij Nyenrode Business Univer-
siteit.

2. P.G.H. Albert, ‘De onzakelijke lening’, TFO 134 september 2014.
3. H.J. Meijer, ‘Relatieve schijnleningen aan aandeelhouders’, WFR 2015/918 en MFAS

Magazine januari 2016, ‘Rekening-courant problematiek’, blz. 3-4.
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afwezigheid van een ‘nieuw feit’ oude schulden belastingvrij
kunnen worden weggestreept bij een ‘schijnlening’. Hiervan is
in de ogen van de Hoge Raad sprake als de debiteur niet de
intentie en/of de capaciteit heeft om terug te betalen.”

De ‘schijnlening’ waar Meijer op doelt, is de lening die de Hoge Raad in zijn
arrest van 20 maart 2015 als volgt heeft omschreven:

“Indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een lening
verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal
worden afgelost, is sprake van een onttrekking. Het bedrag van
de lening heeft dan immers het vermogen van de vennootschap
definitief verlaten (vgl. HR 29 oktober 2004, nr. 40296,
ECLI:NL:HR:2004:AR4761, BNB 2005/64). Voor het in aanmer-
king nemen van een onttrekking, zal de inspecteur feiten (en
omstandigheden) aannemelijk moeten maken waaruit volgt dat
deze lening niet kan of zal worden afgelost en de vennootschap
en aandeelhouder zich daarvan bewust waren of hadden moeten
zijn.”4

In het arrest uit 2004 waarnaar de Hoge Raad verwijst overweegt de Hoge
Raad:

“Indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een lening
verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden
afgelost, moet deze lening worden aangemerkt als een onttrek-
king. Het bedrag van de lening heeft dan immers het vermogen
van de vennootschap definitief verlaten. Dit wordt niet anders
indien het bedrag van de lening kan worden verrekend met een
toekomstige dividenduitkering.”5

2. Casus

De mogelijkheid van het ‘belastingvrij wegstrepen’ van een rekening-
courantschuld verken ik aan de hand van de volgende gestileerde casus.
– X is enig aandeelhouder van X BV.
– In de periode 2002 t/m 2007 heeft X geld opgenomen bij X BV. De

opgenomen bedragen zijn als rekening-courantschuld geboekt.
Ultimo 2007 bedraagt de rekening-courantschuld € 100.000.

– Vanaf 1 januari 2008 verslechtert de financiële positie van X. Vanaf
1 januari 2008 is duidelijk dat X onvoldoende privévermogen heeft om

4. HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:645, BNB 2015/141, r.o. 2.3.1.
5. HR 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4761, BNB 2005/64.
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het bedrag van € 100.000 terug te betalen. Desondanks loopt zijn
rekening-courantschuld in 2008 nog op met een bedrag van € 50.000.

– In de aangiften inkomstenbelasting 2008 t/m 2015 van X is een
rekening-courantschuld van € 150.000 in box 3 opgenomen. In de
aangiften vennootschapsbelasting 2008 t/m 2015 van X BV is een
vordering van € 150.000 op X opgenomen.6

– De aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2008 t/m
2015 zijn voorbereid door belastingadvieskantoor Y (hierna: belasting-
adviseur Y).

– In 2016 wordt een bedrag van € 50.000 van de schuld ‘weggestreept’ (de
opname uit 2008). In de aangiften inkomstenbelasting en vennoot-
schapsbelasting 2016 zal dus een schuld/vordering van € 100.000
worden opgenomen. Deze aangiften 2016 zullen worden voorbereid
door een ander belastingadvieskantoor (hierna: belastingadviseur Z).

De opname in 2008 had in 2008 als dividend belast moetenworden, omdat
toen duidelijk was dat X de opname niet terug zou kunnen betalen. De
navorderingstermijn (inkomstenbelasting) en naheffingstermijn (divi-
dendbelasting) zijn verstreken. Daarom roept het wegstrepen geen belas-
ting op, althans in de visie van de aanhangers van de wegstreepdoctrine.

De fervente aanhangers gaan nog een stapje verder. Zij menen dat de
schuld ook binnen de navorderingsperiode belastingvrij weggestreept kan
worden, omdat de inspecteur geen nieuw feit heeft om tot navordering van
inkomstenbelasting over te gaan.

3. Bespreking wegstreepdoctrine

De wegstreepdoctrine is gebaseerd op het uitgangspunt dat de rekening-
courantopname van € 50.000 in 2008 een verkapte winstuitdeling vormt,
omdat het ten tijde van de opname duidelijk is dat X het bedrag van
€ 50.000 niet kan terugbetalen. Dat betekent dat X een onjuiste aangifte
inkomstenbelasting 2008 heeft gedaan.7

De vraag is of X een strafrechtelijk risico loopt voor de aangifte inkom-
stenbelasting 2008. In het strafrecht is de verjaringstermijn twaalf jaar en
dus nog niet verstreken.8 De inspecteur (of beter: de Officier van Justitie)
moet dan bewijzen dat X de aangifte inkomstenbelasting 2008 opzettelijk
onjuist heeft gedaan (grove schuld is onvoldoende; voorwaardelijke opzet is
de ondergrens). Dat bewijs is lastig, ervan uitgaande dat X zal stellen dat hij is
afgegaan op de deskundigheid van belastingadviseur Y.9 Belastingadviseur Y
heeft destijds kennelijk het hierboven geciteerde arrest uit 2004 over het

6. Ik zie gemakshalve af van rente.
7. Ook de aangifte vennootschapsbelasting 2008 is onjuist, maar die onjuistheid heeft

geen invloed op de hoogte van het aangegeven belastbare bedrag.
8. Art. 69, lid 2, AWR jo. art. 70, lid 3, WvSr.
9. HR 13 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2586, BNB 2009/114.
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hoofd gezien.10 X is pas door zijn nieuwe belastingadviseur Z ervan op de
hoogte geraakt dat er in 2008 een verkapte dividenduitkering heeft plaats-
gevonden.

Ik ga er hierna van uit dat het X in 2008 weliswaar duidelijk was dat hij het
bedrag van € 50.000 niet zou kunnen terugbetalen, maar dat hij niet wist
dat hij het bedrag van € 50.000 in 2008 als (verkapt) dividend had moeten
verantwoorden (X loopt in dat geval geen strafrechtelijk risico). Kennelijk
verkeerde X in 2008 in de veronderstelling dat hij de terugbetaling (de
aflossing van € 50.000) in de toekomst uit een (formele) dividenduitkering
zou financieren. Zal het wegstrepen van € 50.000 schuld in 2016 dan
inderdaad zonder heffing van inkomstenbelasting kunnen plaatsvinden?
Het lijkt mij allerminst zeker dat de Hoge Raad tot deze rechtlijnige, maar
onbevredigende conclusie komt.

Civielrechtelijk vormt het bedrag van € 50.000 tot het moment van de
kwijtschelding (het ‘wegstrepen’) een schuld. Partijen (X en X BV) hebben
het bedrag steeds als schuld gepresenteerd. Uit het feit dat de inspecteur in
2008 een onttrekking in aanmerking had mogen nemen11 volgt volgens
mij niet noodzakelijkerwijs dat de inspecteur in 2016 (in het jaar van
kwijtschelding) geen onttrekking meer in aanmerking mag nemen. Het
lijkt mij denkbaar dat de Hoge Raad de inspecteur toestaat in 2016 een
onttrekking (winstuitdeling) van € 50.000 in aanmerking te nemen, omdat
partijen het bedrag van € 50.000 in 2008 t/m 2015 steeds als schuld
hebben gepresenteerd en in 2016 een bevoordelende rechtshandeling
hebben verricht (de kwijtschelding).

Kortom: het ‘wegstrepen’ van een bedrag van € 50.000 in 2016 lijkt mij een
hachelijke zaak. Het lijkt mij verstandiger de rekening-courantschuld op
€ 150.000 te laten staan.

4. Oplopende rekening-courantschuld stelt belastingadviseur
voor problemen

De creatieve, doch onsympathieke (opportunistische) wegstreepdoctrine
heeft geleid tot een herbezinning van de positie van de belastingadviseur
bij oplopende rekening-courantschulden. Een oplopende rekening-cou-
rantschuld stelt de belastingadviseur voor een dilemma als er een reële
kans is dat de DGA niet tot aflossing in staat is. Het boeken van een schuld
leidt vermoedelijk tot een onjuiste aangifte,12 hetgeen uit aansprakelijk-

10. Overigens wordt eventuele opzet of grove schuld van belastingadviseur Y niet auto-
matisch aan X toegerekend, zie HR 1 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7741, BNB
2007/151.

11. HR 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4761, BNB 2005/64 en HR 20 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:645, BNB 2015/141.

12. Zie de arresten genoemd in de vorige voetnoot.
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heidsoogpunt geen aantrekkelijke optie is.13 Het boeken van een onttrek-
king daarentegen is onnatuurlijk, omdat er civielrechtelijk sprake is van
een schuld en het nimmer volledig is uit te sluiten dat de DGA in de
toekomst in staat is de schuld te voldoen (erfenis, schenking, prijs in
loterij). Bovendien zal het boeken van een onttrekking er nogal eens toe
leiden dat er voor de voorgaande jaren herziene aangiften gedaan moeten
worden (lees: een verzoek om navorderingsaanslagen inkomstenbelas-
ting). Het lijkt daarom het beste in vooroverleg met de inspecteur te
treden.

Tot slot wijs ik op de uitspraak van de Raad van Tucht van de Neder-
landse Orde van Belastingadviseurs (zorgplicht van de belastingadviseur
jegens zijn cliënt):

“5.3.1. Wanneer een cliënt een oplopende rekening-courant-
schuld heeft aan een vennootschap waarin hij aandelen bezit,
rust op de belastingadviseur de plicht om zijn cliënt zo nodig bij
herhaling op indringende en voor cliënt begrijpelijke wijze dui-
delijk te maken dat die (oplopende) rekening-courantschuld op
zeker moment moet worden terugbetaald.(…)
5.3.2. Indien de schuld van een cliënt aan zijn vennootschap
bovenproportioneel groot is of dreigt te worden, dient de be-
lastingadviseur de cliënt op indringende en voor die cliënt
begrijpelijke wijze te waarschuwen voor de mogelijke fiscale
gevolgen hiervan. Het verdient aanbeveling om die waarschu-
wing op schrift te stellen.”14

Een belastingadviseur kan dus niet simpelweg berusten in een oplopende
rekening-courantschuld van zijn cliënt, maar dient in actie te komen.

5. Slot

Beste Jan, jij gaat ook iets wegstrepen. Geen (rekening-courant)schuld,
maar een (arbeids)verplichting, en dat doe je geheel terecht en welver-
diend. Ik wens je veel voldoening en gezondheid in je volgende levensfase.

13. Denk aan het risico op een bestuursrechtelijke boete wegens het medeplegen van een
onjuiste aangifte (art. 5:1, lid 2, Awb jo. art. 67d of 67e AWR jo. par. 2 Besluit
Bestuurlijke Boeten Belastingdienst).

14. Raad van Tucht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 12 oktober 2015,
T342.
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PROF. MR. DRS. H.P.A.M. VAN ARENDONK1

Overkill en non-wetgeving

1. Inleiding

In de Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 237 en
238 van 2009 is aan de orde ‘Overkill in fiscale wet- en regelgeving’. Het
rapport (nr. 237) is geschreven door prof. mr. D.B. Bijl en prof. dr. J.A.G. van
der Geld. Jan van der Geld is altijd zeer kritisch geweest ten aanzien van de
fiscale wetgever.2 In het rapport wordt door Bijl/Van der Geld overkill
omschreven als vermijdbare en onwenselijke overinclusiveness, ofwel een
te ruime werking van belastende regels ten opzichte van de doelstelling
van de wetgever. In deze bijdrage wil ik echter overkill plaatsen in het kader
van non-wetgeving.

2. Van VAR naar DBA

De situatie die per 1 mei 2016 is ontstaan met de afschaffing van de
Verklaring ArbeidsRelatie (hierna: VAR) – met name de afschaffing van de
artikelen 3.156 en 3.157 Wet IB 2001 – en de daarvoor in de plaats
gekomen Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: DBA) kwalifi-
ceer ik als non-wetgeving. Er zijn namelijk geen nieuwe wettelijke regels
gecreëerd voor de DBA. Dit betekent dat er in het kader van de beoordeling
arbeidsrelaties door de Belastingdienst via de zogenaamde modelovereen-
komsten geen voor bezwaar en beroep vatbare beschikking tot stand komt
en er geen directe rechtsgang mogelijk is tegen deze beoordeling door de
Belastingdienst. De Staatssecretaris van Financiën vindt dat geheel niet
nodig.

Vanuit de positie van de Belastingdienst gezien een heel begrijpelijke
zienswijze, maar vanuit de naar rechtszekerheid zoekende opdrachtgever/
opdrachtnemer gezien ligt dit geheel anders. Enerzijds wreekt zich hier
weer het gesloten stelsel van rechtsbescherming, waar de Belastingdienst

1. Henk van Arendonk is Emeritus Hoogleraar Belastingrecht Erasmus Universiteit
Rotterdam.

2. Zie ook zijn oratie, J.A.G. van der Geld, Zicht op fiscale wetgeving (oratie Tilburg),
Tilburg: Tilburg University Press 1991.
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zich achter kan verschuilen,3 anderzijds een wetgever die onduidelijke
wetgeving tot stand brengt of zelfs een situatie van non-wetgeving creëert
en daarmee bewust belastingplichtigen op het gebied van rechtszekerheid
in de kou laat staan. In feite handelt de overheid hiermee in strijd met
algemene rechtsbeginselen. Zo heeft ook het legaliteitsbeginsel bij de
Staatssecretarissen van Financiën in de afgelopen twintig jaar aan belang
ingeboet. Op zich niet vreemd, aangezien het steeds gaat om politieke
benoemingen en zij tot taak hebben het regeerakkoord uit te voeren.

3. Rechtsbescherming belanghebbenden

Maar de staatssecretaris ziet dit geheel anders. Het beoordelen en publi-
ceren van overeenkomsten is een vorm van vooroverleg. Het is volgens de
staatssecretaris niet wenselijk om daarvoor een wettelijke grondslag te
creëren, omdat dit slechts zou leiden tot symboolwetgeving. Deze stand-
puntbepaling van de staatssecretaris is zeer merkwaardig te noemen. Het
gaat niet om een wettelijke regeling te treffen voor vooroverleg, maar het
gaat erom de standpuntbepaling van de fiscus (wel of geen dienstbetrek-
king) in het vat van een beschikking te gieten. Dat laatste is geen
symboolwetgeving.

Als de fiscus het standpunt inneemt ‘wel een dienstbetrekking’ en
belanghebbenden zijn het daar niet mee eens, is het vervolgens de vraag
wie actie gaat ondernemen. De opdrachtgever zal loonheffingen (loon-
belasting/premie volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet alsmede
premies werknemersverzekeringen) gaan inhouden en afdragen c.q. vol-
doen. Daarna kan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bezwaar/beroep
aantekenen tegen deze afdracht/voldoening van deze loonheffingen, maar
de vraag is ‘wie doet het’? Aangezien het hun beider belang is, zou een
gezamenlijk handelen voor de hand liggen, maar dat is volgens de Awb/
AWR niet mogelijk. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen geen
inhoudingen te doen en vervolgens de fiscus te vragen om een naheffings-
aanslag op te leggen. Ook dan is het de vraag: wie gaat bezwaar/beroep
aantekenen tegen deze naheffingsaanslag? In beide gevallen bestaat er
lange tijd onzekerheid over de fiscale kwalificatie van de werkzaamheden,
terwijl deze kwalificatie aanmerkelijke financiële gevolgen heeft voor
belanghebbenden.

Maar in het geval dat de fiscus het standpunt inneemt ‘geen dienstbe-
trekking’, hebben belanghebbenden nog geen zekerheid. Achteraf kan de
fiscus het standpunt innemen dat de feiten anders zijn dan op basis van het
zgn. vooroverleg, met als gevolg dat de fiscus alsnog een naheffingsaanslag
kan opleggen. Pas dan kan in een beroepsprocedure door de belasting-

3. Zie mijn bijdrage ‘De derde-belanghebbende in het belastingrecht: een rechtsbescher-
mingstekort?’, in: G.J.M.E. de Bont (red.), My way. Liber amicorum Hans Hertoghs,
Amsterdam: De Bont Advocaten 2016.
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rechter beoordeeld worden of er wel of geen sprake is van een dienstbe-
trekking.

Het is duidelijk dat de fiscus met de DBA niet meer bereid is om
belanghebbenden rechtszekerheid en snelle rechtsbescherming te bieden.
De per 1 mei 2016 ontstane situatie is voor belanghebbenden wezenlijk
anders geworden dan onder het VAR-tijdperk. Met de VAR-WUO en VAR-
DGA had de opdrachtgever in ieder geval de zekerheid naderhand niet
geconfronteerd te worden met naheffingsaanslagen. Voor de opdracht-
nemer was duidelijk welke bronkwalificatie zijn werkzaamheden had
gekregen, overigens onder de voorwaarde dat de werkzaamheden over-
eenkwamen met de VAR-verklaring. Met de DBA-overeenkomst gaat het
alleen om de vraag ‘wel of geen dienstbetrekking’.

De vraag is wie heeft er belang bij de DBA-overeenkomsten? Wordt
hiermee niet een schijnwereld gecreëerd, waar alleen de Belastingdienst
mee gebaat is? Je kunt je dan ook afvragen of het sluiten van DBA-
overeenkomsten toegevoegde waarde heeft.

4. De controletaak van de Belastingdienst

In de afgelopen tijd is regelmatig naar voren gebracht dat afschaffing van
de VAR geheel niet nodig was geweest. De praktijk is geweest dat de fiscus
zijn controletaak niet meer serieus neemt. Wanneer de wetgever een
stelsel met VAR-verklaringen tot stand brengt, is het de plicht van de
Belastingdienst om als uitvoeringsinstantie de noodzakelijke werkzaam-
heden te verrichten om dit stelsel succesvol te laten werken. Door stel-
selmatig de VAR-verklaringen te controleren met de aangiften
inkomstenbelasting en dat in ieder geval binnen de navorderingstermijn,
had de fiscus de schade kunnen beperken.

5. Exponentiële groei zzp’ers en de gevolgen daarvan

Met de diepe financiële crisis nam het aantal zzp’ers exponentieel toe.
Enerzijds kun je zeggen dat de Belastingdienst jarenlang deze problema-
tiek onderschat heeft, anderzijds heeft het bedrijfsleven geprofiteerd van
deze fiscale disbalans. Vele werkzaamheden konden goedkoper verricht
worden door zzp’ers: zij werden de smeerolie van de arbeidsmarkt. De
werkloosheidscijfers zijn jarenlang hierdoor vertekenend geweest.

De politiek vindt dat er toch weer meer naar vaste contracten gegaan
moet worden. Ik betwijfel echter of dat gaat lukken. Het gaat hier namelijk
niet alleen om de premie werknemersverzekeringen, maar ook over vragen
als wel of geen cao-verplichtingen, wel of geen pensioenverplichtingen,
wel of geen ontslagprocedures en transitievergoedingen. Maar ook geen
verplichting om zzp’ers de noodzakelijke scholing te geven. Dit laatste
wordt naar mijn mening een groot maatschappelijk probleem. Met de Wet
IB 2001 en de afschaffing van de arbeidskostenaftrek voor werknemers, is
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de zorg voor bij- en omscholing gelegd bij de werkgever. De praktijk laat
zien dat bij vooral oudere werknemers daarvan geen sprake meer is en zij
de aansluiting op de werkvloer gaan verliezen.

Het grote leger zzp’ers heeft nu zelf de verantwoordelijkheid voor bij-
en omscholing. Een grote groep zzp’ers verdient echter veel te weinig om
te investeren in de toekomst. Met de steeds verdergaande digitalisering/
robotisering wordt hun arbeidsmarktpositie in de toekomst alleen maar
slechter. Voor de lange termijn is een te ver doorgevoerde flexibilisering in
de arbeidsmarkt slecht voor de kwaliteit van het aanbod op die arbeids-
markt.

6. Bestrijden schijnzelfstandigheid

Op zich is het daarom goed als schijnzelfstandigheid bestreden wordt. De
staatssecretaris schermde met een omvangrijke groep schijnzelfstandigen,
maar als je al die jaren nauwelijks controle hebt uitgeoefend, kun je geen
uitspraak doen over de omvang van misbruik van de VAR-verklaring. De
Raad van State betwijfelde in haar advies de noodzaak van deze maatregel
vanwege het beperkte belang. Uit een controle van 1688 VAR-WUO blijkt
dat tussen 10 à 20% de VAR’s herzien zijn. Maar ‘herzien door de fiscus’ wil
nog niet zeggen ‘onterecht’. Een onderzoek van Economische Zaken komt
uit op 2 tot 14% schijnzelfstandigen.4 Stel dat wij uitgaan van 10% dan is de
omvang van schijnzelfstandigheid ongeveer 100.000 personen. Met een
effectieve controle had men dit aantal fors moeten kunnen terugdringen.
Maar de staatssecretaris stelt ronduit dat effectieve handhaving niet
mogelijk en dat daarom dit wetsvoorstel gerechtvaardigd is.5 In feite geeft
de staatssecretaris vijftien jaar na invoering van de VAR een brevet van
onvermogen af om een wettelijke regeling uit te voeren en het parlement
gaat daar ook nog in mee.

7. DBA een schijnoplossing!!!

Zal de situatie met de DBA-overeenkomsten wezenlijk anders zijn dan het
VAR-tijdperk? Wanneer de fiscus denkt dat ook nu geen controles nodig
zijn, hebben wij te maken met dezelfde situatie als onder het VAR-tijdperk.
Ik kan mij nog de jaren tachtig herinneren met de management-BV’s. Ook
daar was sprake van schijnconstructies. Alleen door controle op basis van
de feitelijke gang van zaken kon deze management-BV-constructie be-
streden worden. Ook al is de omvang van de problematiek met de VAR-
verklaringen van andere proporties, dat ontslaat de fiscus niet van het doen

4. SEOR (2013), ZZP tussen werknemer en ondernemer, blz. 51. Het rapport wordt vermeld
in de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 januari 2016, nr. DB /2015/
469U, V-N 2016/9.14.

5. Zie brief van de Staatssecretaris van Financiën van 22 januari 2016, nr. DGB/2015/
5417U, V-N 2016/9.15.
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van zijn taak: controle uitoefenen op de afbakening van werkzaamheden
tussen de verschillende bronnen. Dit zou niet zo wezenlijk zijn als de wijze
waarop de te belasten bate per bron bepaald wordt vrijwel gelijk is, maar
dat is niet de situatie. De wetgever heeft wezenlijke bronverschillen
gecreëerd en heeft daarmede de Belastingdienst opgezadeld met een
uitvoeringsprobleem. Dit past echter niet meer in het beeld van een
digitaliserende Belastingdienst.

Volgens mij ontstaat er op deze wijze een spanning tussenwetgeving en
uitvoering. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft eerder al aange-
geven dat – gezien de automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst –
nieuwe taken niet meer uitvoerbaar zijn. Zoals onlangs bleek uit het
rapport van de Algemene Rekenkamer in het kader van de jaarlijkse
Verantwoordingsdag, kan de Belastingdienst op dit moment ook geen
belastinghervorming aan.6 Blijkbaar stelt de automatisering bij de Be-
lastingdienst eisen aan de fiscale wetgeving, anders is in het digitale
tijdperk de uitvoering niet meer effectief.

Om die spanning tussen wetgeving en uitvoering te verminderen zullen
toch de verschillen in de belastingheffing per bron moeten worden terug-
gebracht. Volgens de uitspraak van Minister Dijsselbloem op de Verant-
woordingsdag 2016 komt Wiebes met een overzicht van twintig
belastingregelingen die ‘het meeste werk’ kosten. Ik vrees echter dat het
daarbij alleen zal gaan om belastingregelingen die de Belastingdienst te
veel werk kosten. Het belang van de Belastingdienst staat hierbij voorop
– een in zichzelf gekeerde overheid – en niet het belang van een even-
wichtig belastingstelsel dan wel van belastingplichtigen.

8. Een in zichzelf gekeerde overheid

De laatste jaren is steeds sterker waarneembaar dat de overheid er niet is
voor de burger, maar voor de overheid zelf. Dit blijkt uit de teloorgang van
de trias politica-gedachte. De wetgevende en de uitvoerende macht zijn
steeds meer verweven, dat geldt zeker op fiscaal terrein. Maar ook de
relatie wetgevende macht versus rechtsprekende macht is veranderd. De
trias politica-gedachte is gestoeld op een stelsel van checks and balances om
elkaar scherp te houden in het belang van de rechtsstaat. In dat kader mag
de rechtsprekende macht best kritischer zijn naar de wetgever, zolang zij
maar het regelgevingsprimaat bij de wetgever laat.7 De enige kritische
instanties, zoals de Raad van State en de Nationale ombudsman/Kinder-
ombudsman, worden daarom zo veel mogelijk genegeerd of door de
politiek op een zijspoor gezet. Blijkbaar passen kritische onafhankelijke
geesten niet meer in de wereld van de slimme, efficiënte overheid. Dat

6. Minister Dijsselbloem bestreed dit overigens op de Verantwoordingsdag. Heel veel
vereenvoudigingen zijn mogelijk, ook in de huidige kwetsbare systemen.

7. In zijn intreerede 25 jaar geleden was Jan van der Geld al zeer kritisch ten aanzien van
de rol van de Hoge Raad bij slechte wetgeving.
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geldt overigens ook voor de kritiek vanuit de wetenschap op de kwaliteit
van wetgeving, ook op het onderhavige nieuwe systeem van DBA-model-
overeenkomsten.

Er is terecht veel kritiek op belastingplichtigen die zich overgeven aan
misbruik van recht.8 Iedere belastingplichtige dient zijn fair share bij te
dragen. Maar aan de andere kant moet de overheid zich niet bedienen van
overkill in wetgeving, ofwel misbruik van recht. De overheid heeft de plicht
duidelijke wetgeving te maken, zodat algemene rechtsbeginselen zoals
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid tot gelding kunnen komen. En als die
overheid die plicht verzaakt heb je een Constitutioneel Hof nodig om het
evenwicht in de trias politica-gedachte te herstellen, maar helaas lukt het
in Nederland maar niet om dit te realiseren.

9. Uitgeleide

In de wetenschappelijke arena hebben wij nooit de degens mogen kruisen.
Op sportief gebied ook niet, want golven en tennissen is niet aan Jan
besteed. Bridgen wel, maar die sport beoefen ik weer niet. Maar als emeriti
is het ook goed toeven op een Bredaas terras onder het genot van een
biertje en oude herinneringen ophalend over ons fiscale verleden.

8. Zie het recente rapport Misbruik van recht, Vereniging voor Belastingwetenschap
nr. 256 (Deventer: Kluwer 2016) waarin alleen aandacht is voor misbruik van recht
door belastingplichtgen.
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PROF. MR. D.B. BIJL1

Goed en kwaad

1. Inleiding

Bij de heffing van belasting gericht op omzet of winst uit werkzaamheden
speelt de aard van de werkzaamheden in beginsel geen rol: het morele
gehalte van de werkzaamheden is niet relevant. Een huurmoordenaar, zo
leerde ik destijds, kan gewoon ondernemer zijn voor de omzetbelasting en
moet dan omzetbelasting voldoen. De wet kent daarvoor geen vrijstelling.
In de inkomstenbelasting is dat niet anders. De opbrengsten vormen
resultaat uit overige werkzaamheden of wellicht winst uit onderneming.
Het lijkt mij in dit laatste geval interessant welke uren relevant zijn voor
het urencriterium. Heffing zonder aanzien van de werkzaamheden past
ook in het rechtvaardigheidsgevoel van velen. Als nette werkzaamheden
belast zijn, is het ongepast immorele activiteiten onbelast te laten.

Deze gedachte gaat in de omzetbelasting niet meer op. Het Hof van
Justitie van de EU besliste dat de levering van drugs buiten het bereik van
de omzetbelasting valt.2 Het criterium is dat het gaat om goederen,
waarvan de verhandeling in alle lidstaten volstrekt verboden is. De aan-
getroffen goederen komen daarom alleen voor vernietiging in aanmerking.
Een uitzondering geldt voor goederen die voor medische of wetenschappe-
lijke doeleinden worden geleverd. Deze trendbreuk is niet door iedereen
omarmd. De onvermijdelijke vraag is dan waarom deze fiscale faciliteit
verleend moest worden. Temeer nu in Nederland de verkoop van drugs
wordt gedoogd, of beter gezegd – zoals een officier van justitie mij
uitlegde – dat tegen de verkoop niet wordt opgetreden. Voorspelbaar
was de run op verboden handelingen: velen wilden een graantje meepik-
ken. Zo meldden zich leveranciers van andere geestverruimende produc-
ten, vals geld, pornografie, vuurwerk en namaakartikelen. In de
dienstensector waren er de organisatoren van illegale kansspelen en
sexclubs. Uiteindelijk hebben tot nog toe alleen de valsemunters het gered.
Illegale activiteiten die niet zo verboden zijn dat zij buiten het bereik van

1. Daan Bijl is Emeritus Hoogleraar Belastingrecht Tilburg University en oud-vicepresi-
dent Gerechtshof Amsterdam.

2. Bijvoorbeeld de Nederlandse zaken HvJ EU 5 juli 1988, ECLI:EU:C:1988:359 (Mol/
Happy Family), BNB 1988/303.
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de omzetbelasting vallen, worden overigens op dezelfde wijze belast als
vergelijkbare legale activiteiten. Zo geldt ook voor illegale kansspelen en
illegale leningen een vrijstelling.3

2. Faciliteiten voor het ‘kwaad’ binnen het systeem van de btw

De omzetbelasting kent niet alleen verschuldigdheid van belasting voor
leveringen en diensten, maar ook aftrek van door andere ondernemers in
rekening gebrachte omzetbelasting. Alleen het saldo behoeft op aangifte te
worden voldaan. Wanneer de levering van drugs buiten het bereik van de
omzetbelasting valt, zouden eenvoudige zielen denken dat de voorbelas-
ting op de kosten van de drugshandelaar niet in aftrek kan worden
gebracht. Dat viel echter mee, want de Hoge Raad besliste dat de drugs
werden geleverd binnen het kader van de onderneming waardoor de
voorbelasting op de kosten in aftrek kon komen.4 In de destijds geldende
wettekst was voor aftrek niet meer vereist dan dat de handelingen in het
kader van de onderneming werden verricht. Een uitzondering gold voor
kosten voor vrijgestelde prestaties, maar die deed zich hier niet voor nu de
prestatie buiten bereik van de omzetbelasting bleef. Overigens is de wet-
tekst in 2007 aangepast aan de richtlijnbepaling, deze beperkt de aftrek tot
kosten voor belaste handelingen. Daaronder vallen niet handelingen buiten
het bereik van de omzetbelasting.

De conclusie zou kunnen zijn dat belastingvrijdom een beloning is voor
ondernemers die op niet-fiscaal terrein slecht genoeg zijn. Ook op fiscaal
terrein zijn er echter ‘faciliteiten’ voor minder betrouwbaar geachte onder-
nemers. Een van de uitgangspunten van het btw-systeem is dat aftrek van
voorbelasting door de afnemer niet afhankelijk is van de voldoening van
diezelfde omzetbelasting door de ondernemer die de levering of dienst
verricht. Het risico van niet betalen ligt daardoor geheel bij de fiscus.
Daarbij maakt het in beginsel niet uit of betaling achterwege blijft door
onmacht of onwil.

In de praktijk blijkt keer op keer dat deze in de btw ingebakken vorm
van lekkage uit de hand loopt. Zo trok in de zeventiger jaren het betaal-
gedrag van uitleners van personeel en onderaannemers in de bouw en
scheepsbouw de aandacht.5 Voor de omzetbelasting leidde dat tot een
verleggingsregeling: de door uitleners en onderaannemers verschuldigde
omzetbelasting werd voortaan geheven van de inleners en de aannemers.
Dat betekent dat inleners en aannemers de belasting aangeven en deze
als regel weer in mindering brengen, zodat het saldo nihil is. Door

3. Bijvoorbeeld HvJ EU 11 juni 1998, ECLI:EU:C:1998:276, C-283/95 (Fischer).
4. HR 28 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2388, BNB 1998/116.
5. Dat gold ook voor de loonbelasting en de premieheffing. Daarvoor kwam in 1982

de Wet ketenaansprakelijkheid tot stand, op grond waarvan inleners en aannemers
aansprakelijk konden worden gesteld voor de belastingschuld van uitleners en
onderaannemers.
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verschuldigdheid en aftrek in een hand te plaatsen, vervalt het schaderisico
voor de fiscus.

De verleggingsregeling heeft in Nederland vanaf het begin van de btw in
1969 bestaan voor buitenlandse ondernemers die in Nederland belaste
prestaties verrichten aan Nederlandse afnemers. Deze praktische regeling
werd later ingezet voor gevallen van belastinglekkage. Zo werd bij de
levering van onroerende zaken waarbij werd geopteerd voor belaste leve-
ring, de verschuldigdheid van omzetbelasting verlegd naar de afnemer.
Aldus werd voorkomen dat de leverancier de omzetbelasting ontving van
de afnemer, waardoor die omzetbelasting in de kas van de bank met een
hypotheekrecht terecht kon komen. Later ontstonden verleggingsregelin-
gen voor executieverkopen en broeikasgasemissierechten. Ook daar deden
zich problemen met de heffing voor. Te denken valt aan meer omvangrijke
leveringen van allerlei elektronische apparatuur. Men zou kunnen zeggen
dat een verlies aan omzetbelasting wordt voorkomen door het uitscha-
kelen van het btw-systeem. Hoe onbetrouwbaarder de branche wordt
geacht, hoe meer kans om feitelijk buiten de heffing geplaatst te worden.
Dat zegt natuurlijk wel wat over het btw-systeem.

3. Het ‘kwaad’ van de carrousel

Het vorenstaande betekent niet dat kwaadwillende belastingplichtigen
steeds op liefdevol mededogen kunnen rekenen. Het Hof van Justitie van
de EU heeft inmiddels een aantal arresten gewezen inzake de toepassing
van voor ondernemers gunstige regelingen, zoals de aftrek van voorbelas-
ting, teruggaaf van belasting en toepassing van het nultarief (in richt-
lijntermen: vrijstelling met aftrek van voorbelasting), waarbij de goede of
kwade trouw van de bij de transacties betrokkenen in het geding was. Het
ging doorgaans om situaties van zogenoemde carrouselfraude.

In de meest eenvoudige vorm levert A in Nederland goederen aan B. A
moet omzetbelasting voldoen en B kan die aftrekken. B levert de goederen
vervolgens aan C in een andere lidstaat en vervoert de goederen naar die
lidstaat. Deze levering is belast met het nultarief. Als A de omzetbelasting
niet voldoet en B trekt de omzetbelasting af, is het nettoresultaat een
teruggaaf door de fiscus. Door met de goederen (desnoods lege dozen of
goederen op papier) rondjes te draaien tussen de lidstaten, kan de fraude
eindeloos herhaald worden met steeds andere A’s (ploffers of missing
traders). Op deze simpele basisvorm zijn vele ingewikkelde varianten in
omloop.

4. Bescherming van ondernemers te goeder trouw

Bij aftrek van voorbelasting of toepassing van het nultarief kunnen onder-
nemers als B bij het Hof van Justitie rekenen op compassie als zij te goeder
trouw zijn. Indien bij de transactie, of bij eerdere of latere schakels in de
handelsketen, sprake blijkt te zijn van fraude, geniet de ondernemer te
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goeder trouw bescherming in die zin dat zijn aftrek van voorbelasting of
toepassing van het nultarief niet in gevaar komt. In het basisarrest Optigen
bleek dat aan afnemers van computerchips betrokken bij een groot-
scheepse carrouselfraude de aftrek van voorbelasting was geweigerd. Het
Hof overwoog dat de leveringen zelf niet het voorwerp van fraude uit-
maakte en die leveringen voldeden aan de vereisten voor aftrek. Dat geldt
volgens het Hof onafhankelijk van het frauduleuze oogmerk van andere
ondernemers in de handelsketen waarvan deze afnemers geen weet
hadden noch konden hebben. Het aftrekrecht kan dus niet worden aan-
getast door het feit dat er, zonder dat deze afnemers dit (konden) weten, in
de keten wordt gefraudeerd.6

Latere arresten borduren daarop voort. Het Hof heeft de goede trouw
omschreven als het optreden van een ‘oplettend koopman’. Aan hem kan
het aftrekrecht niet onthouden worden, tenzij hij aan de hand van on-
regelmatigheden in de transacties had moeten vermoeden dat in eerdere
schakels sprake was van frauduleus handelen.7 Ook in een situatie dat de
wederpartij bij een transactie fraude pleegt, geniet de afnemer dus be-
scherming als hij te goeder trouw is.

In een geval waarin een overeenkomst rechtens absoluut nietig bleek te
zijn, ging desondanks voor de ‘koper’ het aftrekrecht niet verloren. Dit is
zelfs zo als de nietigheid het gevolg zou zijn van btw-fraude.8

Het Hof toont zich keer op keer mild in gevallen waarin aan de formele
vereisten voor het aftrekrecht niet wordt voldaan. Als de ondernemer te
goeder trouw is, staat dat aan de aftrek van voorbelasting doorgaans niet in
de weg. Uiteraard moet aan de materiële voorwaarden voor aftrek worden
voldaan. Zo zal een gefactureerde levering, die niet blijkt te hebben
plaatsgevonden, niet leiden tot aftrek.9

Ook bij toepassing van het nultarief, met name bij intracommunautaire
transacties, is cruciaal dat bij fraude in een of meer van de schakels van de
handelsketen, de desbetreffende ondernemer te goeder trouw is. Het
begint met de zaak Teleos, waarin het bewijs waarmee de toepassing van
het nultarief werd aangetoond, later vals bleek te zijn. Het Hof besliste dat
het nultarief niet kan worden geweigerd zonder dat is aangetoond dat de
ondernemer betrokken is bij belastingfraude. Beoordeeld moet worden of
de ondernemer alles gedaan heeft wat redelijkerwijs binnen zijn moge-
lijkheden ligt om te zorgen dat hij door de intracommunautaire levering
die hij verricht niet betrokken is bij een dergelijke fraude.10

6. HvJ EU 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:16, C-354/03, C355/03 en C-484/03 (Optigen,
Fulcrum en Bond House).

7. HvJ EU 6 februari 2014, ECLI:EU:C:2014:184, C-33/13 (Marcin Jagiello).
8. HvJ EU 6 juli 2006, ECLI:EU:C:2006:446, C-439/04 en C-440/04 (Axel Kittel).
9. HvJ EU 6 december 2012, ECLI:EU:C:2012:774, C-285/11 (Bonik).
10. HvJ EU 27 september 2007, ECLI:EU:C:2007:548. C-409/04 (Teleos).
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In volgende arresten wordt ook in dit verband gesproken van de
oplettende koopman. Uitgangspunt van het Hof is dat het kennelijk
onevenredig is een ondernemer aan te spreken voor een tekort aan
belastinginkomsten dat is veroorzaakt door frauduleus handelen van
derden, waarop hij geen enkele invloed heeft.

5. Een tweekantige medaille: aanpak ondernemers te kwader
trouw

De bescherming van de ondernemer te goeder trouw vormt de sympa-
thieke kant van de medaille. De andere kant van de medaille toont een
hard optreden tegen ondernemers die frauderen of bij fraude betrokken
zijn. In de hierboven aangehaalde arresten komt ook die andere kant naar
voren. Er zijn kennelijk twee mogelijkheden:
1. Je pleegt geen fraude, neemt niet deel aan fraude en hebt geen weet

van de fraude door de leverancier of anderen in de keten en hoeft daar
ook geen weet van te hebben.

2. Je pleegt zelf fraude of neemt daaraan deel of weet of behoorde te
weten dat je deel uitmaakt van een keten waarin anderen fraude
plegen. De fraude heeft doorgaans de vorm van een samenstel van
transacties waarin een of meer schakels de verschuldigde belasting
niet voldoen en daarna ook geen verhaal bieden voor de fiscus.

Ondernemers uit de tweede categorie worden door het Hof van Justitie niet
ontzien. Een samenvatting van hun lot is opgenomen in een recent arrest
in de Nederlandse zaak Italmoda.11 Het Hof van Justitie overweegt dat de
bestrijding van fraude en misbruik een doel is dat door de (Zesde) richtlijn
is erkend en wordt gestimuleerd. In geval van bedrog of misbruik kunnen
ondernemers daarom geen beroep doen op het Unierecht. Die onder-
nemers dient toepassing van het nultarief, een vrijstelling, een teruggaaf
en aftrek van voorbelasting door belastingautoriteiten en nationale rech-
ters te worden geweigerd. Dat lijkt heel ver te gaan, zoiets als het weigeren
van de zelfstandigenaftrek of de MKB-vrijstelling bij een omzetcorrectie in
de inkomstenbelasting.

Kernvraag van de Hoge Raad in deze procedure was of de weigering van
genoemde rechten ook mogelijk is als de nationale wetgeving daarin niet
uitdrukkelijk voorziet. De Hoge Raad ging er vanuit dat ondernemers in
zo’n geval een wettelijk recht hebben op aftrek van voorbelasting (enzo-
voort). Ik acht het verdedigbaar dat het antifraudebeginsel geen afzonder-
lijk beginsel is dat moet worden toegepast nadat de rechten en
verplichtingen van de ondernemer volgens wet en richtlijn zijn bepaald,
maar dat dit beginsel onderdeel uitmaakt van het bepalen van die rechten
en verplichtingen. Zo gezien behoeft in de nationale wetgeving geen
antifraudebepaling te zijn opgenomen.

11. HvJ EU 18 december 2014, ECLI:EU:C:2014:2455, C-131/13 (Italmoda), BNB 2015/61.
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Hoe dan ook, het arrest Italmoda laat de Hoge Raad geen keus: belang-
hebbende heeft geen recht op aftrek van voorbelasting (enzovoort) als hij
bij fraude betrokken is of weet heeft of moet hebben van fraude door
andere schakels in de transactieketen. In het inmiddels door de Hoge Raad
gewezen arrest wordt die conclusie ook getrokken.12

Zo coulant het Hof van Justitie is ten aanzien van formele gebreken, zo
hard is het ten aanzien van (wetenschap van) fraude. Op zichzelf behoeft
men daarom niet te treuren, maar het Hof van Justitie gaat daarbij (ten
onrechte) voorbij aan het optreden van cumulatie van heffing. Wanneer B
in het hierboven gegeven voorbeeld wetenschap van fraude door C kan
worden verweten, wordt hem in beginsel de aftrek van de door A in
rekening gebrachte omzetbelasting ontzegd. Bovendien moet hij alsnog
omzetbelasting voldoen over de intracommunautaire levering aan C.
Daargelaten of hij die belasting ooit van C zal ontvangen, zal C die
omzetbelasting niet kunnen aftrekken wegens fraude. In dit verband is
van belang dat het Hof van Justitie er geen belang aan hecht dat de echte
fraude in een andere lidstaat (die van C) plaatsvindt. Dat is op zichzelf
begrijpelijk nu intracommunautaire transacties een wezenlijk onderdeel
vormen van de zogenoemde carrouselfraude. Aldus kan op allerlei manie-
ren een dubbele heffing, of erger, ontstaan. We bereiken dan niet het doel
van de omzetbelasting: een eenmalige heffing op de bestedingen van de
eindverbruiker.

In nationale verhoudingen kennen we – zolang de btw bestaat – een
regeling die dubbele heffing in gevallen waar het spaak loopt voorkomt.
Wanneer de Belastingdienst zowel bij A kan naheffen, omdat hij de
belasting niet voldaan heeft, als bij B, omdat hem het recht op aftrek
wordt ontzegd, dient de inspecteur een van deze opties te kiezen volgens
de daarvoor gegeven criteria. Dat ligt bij transacties in een langere keten
veel moeilijker, omdat in geval van fraude in een van de schakels in
beginsel alle ondernemers in de keten het risico lopen van weigering van
aftrek van voorbelasting of toepassing van het nultarief. Helemaal lastig
wordt het bij een grensoverschrijdende keten. Lidstaten zouden op dit
gebied moeten samenwerken om uiteindelijk tot een redelijk resultaat te
komen. Dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Overigens kan de vraag worden
gesteld of en in hoeverre de lidstaten in de visie van het Hof van Justitie in
geval van fraude nog ruimte wordt gelaten dubbele heffing of erger te
voorkomen. Naar mijn idee kan de bestrijding van de fraude niet zover
gaan dat een dubbele heffing zonder meer wordt aanvaard of zelfs wordt
nagestreefd. Van de Belastingdienst mag worden verwacht dat zij bij de
bestrijding van fraude het doel van de omzetbelasting voor ogen zullen
houden. Dat doel wordt gemist als er uiteindelijk niet wordt geheven over
een consumptieve besteding, maar evenzeer als er dubbel wordt geheven.

12. HR maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:442, BNB 2016/97.
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6. Conclusie

Geconstateerd kan worden dat er een belangrijk subjectief element is
geslopen in een objectieve belasting als de omzetbelasting. Naar mijn
idee wringt dat. Het past niet in een indirecte belasting dat belasting-
plichtigen goed om zich heen moeten kijken en alert moeten zijn op
frauduleuze bedoelingen van anderen in de handelsketen. De oorzaak
ligt in de structuur van de omzetbelasting, waaraan het weglekken van
belasting inherent is. Die uitnodiging tot fraude is moeilijk te negeren:
waar enorme geldbedragen worden rondgepompt wordt het aftappen erg
verleidelijk. Nu dat rondpompen voor het bereiken van het doel van de
omzetbelasting in het geheel niet nodig is, lijkt het ongepast ondernemers
al te zeer lastig te vallen met de gevolgen van het falende btw-systeem. Dat
geldt temeer nu het door het Hof van Justitie gehanteerde antifraudebe-
ginsel leidt tot overkill in de vorm van dubbele heffing.

Dat doet mij denken aan het rapport Overkill in fiscale wet- en regel-
geving13 dat ik samen met Jan heb opgesteld. ‘Samen’ betekent in dit
verband dat ik aan het rapport slechts een bescheiden bijdrage behoefde te
leveren. Een van de conclusies uit het rapport is dat de oorzaken van
overkill divers zijn, maar dat zij goeddeels kunnenworden voorkomen door
een zorgvuldiger opererende wetgever. Die wetgever huist in dit geval in
Brussel. Ook daar lijkt men te gaan begrijpen dat een btw-gap van jaarlijks
bijna € 200 miljard misschien niet ideaal is. Ik vrees echter dat men zich
weer zal verliezen in administratieve samenwerking tussen de lidstaten en
niet tot voor de hand liggende oplossingen zal komen. Dat vereist namelijk
een wijziging van het btw-systeem.

Tot slot
Afscheid nemen is niet altijd een feest, maar ik hoop dat Jan goede
herinneringen aan de Tilburgse universiteit zal meenemen. Beiden zijn
wij als hoogleraar begonnen aan de Katholieke Universiteit Brabant. Ik ben
destijds ook bij die universiteit vertrokken. Jan vertrekt nu van een andere
universiteit. Door nu te gaan, kan hij voorkomen dat hij straks afscheid
moet nemen van een universiteit met een Chinese naam.

Ik denk met veel genoegen terug op het werken in Tilburg, het was er goed
en Jan was ook zo kwaad nog niet.

13. Geschrift no. 237 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Deventer: Kluwer 2009.
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PROF. MR. G.J.M.E. DE BONT1

“Een democratie is wat
anders dan een
democratische rechtsstaat”2

1. De man

Jan van der Geld wasmijn hoogleraar vennootschapsbelasting en één vanmijn
bazen toen ik als student-assistent en nadien als AIO op het Fiscaal Instituut
Tilburg heb rondgelopen. Op het FITwas Jan één van de (steun)pilaren die vaak
aanwezig was op de universiteit.

Zijn colleges gingen over veel meer dan alleen de belasting. Het waren
levenslessen om een eigen mening te vormen en zeker niet alles te geloven
wat (door politici) wordt opgemerkt. Zo was hij ervan overtuigd dat hij en
zijn generatiegenoten geen recht zouden hebben op een AOW-pensioen,
omdat dit stelsel vanwege de vergrijzing onbetaalbaar zou worden. Op zich
had hij daarmee geen problemen, ware het niet dat zijn pensioenopbouw
door die AOW-leugen werd beperkt. Dat was natuurlijk onaanvaardbaar.
Ofschoon hij eigenlijk altijd gelijk had of nadien heeft gekregen, lijkt zijn kijk
op de AOW-problematiek en de onrechtvaardigheid die daaruit voortvloeide
(gelukkig) niet juist. De spreekwoordelijke uitzondering op de regel.

In mijn ogen is Jan van der Geld de ultieme geïncarneerde redelijkheid.
Dat klinkt saai en zelfs ‘polderig’ – hetgeen tegenwoordig in een verdom-
hoekje zit – maar dat is het zeker niet. Hij weet als geen ander een
maatschappelijk of fiscaal probleem te beoordelen zonder daarbij oneigen-
lijke (privé)belangen een rol te laten spelen. Wetenschap zoals het hoort
dus. De volledige afwezigheid van ijdelheid en haantjesgedrag in combi-
natie met een daadwerkelijke bereidheid om collega’s bij te staan, maken
Jan één van de meest aardige en plezierige mensen om mee om te gaan.

Dat Jan over meer aspecten van het fiscale recht gedachten heeft dan
alleen de vennootschapsbelasting, blijkt uit zijn publicaties. In één van die
publicaties, waaraan ook de titel van deze bijdrage is ontleend, ging hij
nader in op de (on)mogelijkheid om formele wetten te toetsen aan de
grondwet (constitutionele toetsing). In mijn bijdrage aan zijn liber amico-
rum wil ik daar graag op ingaan.

1. Guido de Bont is Hoogleraar Formeel Belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam,
hij is tevens advocaat bij De Bont Advocaten te Amsterdam.

2. Ontleend aan J.A.G. van der Geld, ‘Constitutionele toetsing, ook fiscaal van belang’,
WFR 2002/1035 (hierna: Van der Geld 2002).
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2. Een belangrijk manco in het (initiatief)wetsvoorstel3

In zijn bijdrage constateert Van der Geld4 dat de Grondwet de facto
inferieur is aan ‘normale’ wetgeving. Door toetsing (partieel) mogelijk te
maken krijgt de Grondwet de juridische plek die deze verdient. Op het
moment dat Van der Geld zijn artikel schreef, had kort voordien de
Minister van Justitie een nota over dit onderwerp aan de Tweede Kamer
gezonden5 en had Kamerlid Halsema een initiatiefwetsvoorstel ingediend
tot wijziging van de Grondwet om (beperkte) toetsing van wetten aan de
Grondwet mogelijk te maken.6

Het voorstel is op 14 oktober 2004 in eerste lezing aangenomen door de
Tweede Kamer. Op 2 december 2008 is het voorstel, na hoofdelijke
stemming, ook aangenomen door de Eerste Kamer, zij het nipt (37
stemmen voor en 36 tegen). De eerste lezing is dus door zowel de Eerste
als Tweede Kamer aangenomen. Tot op heden is het voorstel echter nog
niet in tweede lezing aangenomen.

In zijn artikel was Van der Geld met name kritisch over de inhoud van het
wetsvoorstel omdat daarin niet werd verankerd de mogelijkheid om
formele wetten te toetsen aan algemene rechtsbeginselen. Een dergelijk
toetsing zou vanuit de optiek van de rechtsbescherming van de belasting-
plichtige daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten. Daar bestaat naar zijn
oordeel behoefte aan nu het parlement onvoldoende invulling geeft aan
het controleren van de regering. Uiteindelijk opteert ook Van der Geld voor
de optie die Halsema suggereert om de rechtsbeginselen in de Grondwet
op te nemen. Op die wijze kan ook de Staten-Generaal invulling geven aan
de verwoording en zonodig inkadering van deze beginselen.

In zijn artikel wijst Van der Geld expliciet op de potentiële gevolgen van
een toetsing van een wet in formele zin aan algemene rechtsbeginselen:

“Een mooi voorbeeld van een concrete uitwerking van een alge-
meen rechtsbeginsel (in casu het rechtszekerheidsbeginsel) zou
wat mij betreft een verbod op terugwerkende kracht zijn voor
fiscale maatregelen die de lasten voor de burger verzwaren.”7

Alvorens nader in te gaan op de (on)mogelijkheid voor de belastingrechter
om te toetsen aan dit rechtsbeginsel breng ik allereerst het Harmonisatie-
wetarrest in herinnering.

3. Kamerstukken II 2002/03, 28 331.
4. Jan klinkt in dit gedeelte van de bijdrage ietwat populair.
5. Kamerstukken II 2001/02, 28 355, nr. 2.
6. Kamerstukken II 2002/03, 28 331.
7. Van der Geld 2002.
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3. Harmonisatiewetarrest

De toetsing van wetten in formele zin aan de fundamentele rechtsbegin-
selen stond centraal in het Harmonisatiewetarrest uit 1989.8 In deze
procedure werd door de Hoge Raad vastgesteld dat gerechtvaardigde
verwachtingen van studenten waren geschonden; derhalve werd gehan-
deld in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Toch overwoog de Hoge
Raad dat de Harmonisatiewet niet kon worden getoetst aan dit rechts-
zekerheidsbeginsel.

Het arrest is lezenswaardig omdat de Hoge Raad nadrukkelijk ingaat op
de argumenten ten gunste van de toetsing enerzijds en anderzijds de
aspecten die pleiten voor een ruime uitleg van het toetsingsverbod. Dat
rechters zich in toenemende mate genoodzaakt zien te toetsen aan
(fundamentele rechten in) verdragen is nadrukkelijk een argument om
(ook) te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen in de Nederlandse
rechtsorde die nog niet in een verdrag zijn verankerd.

Voorts wijst de Hoge Raad op het Doorbraakarrest waarin wordt over-
wogen dat:

“onder omstandigheden strikte toepassing van de wet, waaruit
de belastingschuld rechtstreeks voortvloeit, in die mate in strijd
kan komen met een of meer beginselen van behoorlijk bestuur,
dat die toepassing achterwege dient te blijven.”9

Alsdan wordt niet zozeer de formele wet getoetst aan de fundamentele
rechtsbeginselen, maar staat centraal de handelwijze van de Belasting-
dienst. Ondanks deze argumenten besluit de Hoge Raad in het Harmonisa-
tiewetarrest niet tot een restrictieve uitleg van het toetsingsverbod. Een
wet in formele zin kan ingevolge artikel 120 Grondwet dientengevolge niet
worden getoetst aan fundamentele rechtsbeginselen.

4. Ontwikkelingen in het bestuursrecht

Met name het (ongeschreven) rechtszekerheidsbeginsel dat ook in het
Harmonisatiewetarrest centraal stond, heeft in recentere bestuursrechte-
lijke geschiedenis furore gemaakt. Andere hoogste bestuursrechters dan de
Belastingkamer van de Hoge Raad hebben geoordeeld dat een schade-
vergoeding gerechtvaardigd is als een procedure niet binnen een redelijke
termijn wordt afgewikkeld.10 Die regel geldt eveneens als artikel 6 EVRM
niet van toepassing is op het geschil.

8. HR 14 maart 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725, NJ 1989, 469.
9. HR 12 april 1978, ECLI:NL:HR:1978:AM4447, NJ 1979, 533 en BNB 1978/136.
10. ABRvS 4 maart 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH4646, AB 2009/236, JB 2009/82 en CBB

8 september 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN6785, AB 2010/264, samengevat in NJB 2010,
blz. 2151.
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Deze verdragsbepaling kan echter worden benut als grondslag om de
reikwijdte van artikel 8:73 Awb enigszins op te rekken. Bij gebreke aan
deze verdragsbepaling resteert hooguit het ongeschreven rechtsbeginsel
van rechtszekerheid. In het licht van het toetsingsverbod zoals uitgelegd
door de Hoge Raad in het Harmonisatiewetarrest is een dergelijk beginsel
niet bij machte een wet in formele zin terzijde te stellen of eventuele
manco’s aan te vullen. Toch hebben de hoogste bestuursrechters en
uiteindelijk ook de Belastingkamer van de Hoge Raad de stoute schoenen
aangetrokken en – zonder aan het toetsingsverbod veel woorden vuil te
maken – de schadevergoedingsregels in artikel 8:73 Awb aangepast aan
het rechtszekerheidsbeginsel. De rechtsoverweging van de Hoge Raad luidt
als volgt:

“In het midden kan blijven of het geschil de ‘determination of
civil rights and obligations’ in de zin van artikel 6, lid 1, van het
EVRM betreft. Immers, de rechtszekerheid als algemeen aanvaard
rechtsbeginsel dat aan artikel 6 van het EVRM mede ten grond-
slag ligt, geldt evenzeer binnen de nationale rechtsorde en even-
zeer los van die verdragsbepaling. Dit beginsel noopt ertoe dat
belastinggeschillen binnen een redelijke termijn worden be-
slecht, in voorkomend geval na behandeling door een onafhan-
kelijk en onpartijdig gerecht. Aangezien dit vereiste berust op een
rechtsbeginsel dat ten grondslag ligt aan artikel 6 van het EVRM,
wordt aansluiting gezocht bij de jurisprudentie over dat artikel
van het EHRM (onder meer het arrest van 29 maart 2006,
nr. 62361/00, Riccardi Pizzati tegen Italië, JB 2006/134). Uit die
jurisprudentie volgt dat bij overschrijding van de redelijke ter-
mijn, behoudens bijzondere omstandigheden, spanning en frus-
tratie als grond voor vergoeding van immateriële schade worden
verondersteld. Met overeenkomstige toepassing van artikel 8:73
van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan de
heffingsambtenaar tot vergoeding van die schade worden ver-
oordeeld (vgl. de in de onderdelen 10.2, 10.5 en 10.7 van de
conclusie van de Advocaat-Generaal genoemde rechtspraak van
andere hoogste bestuursrechters).”11

Advocaat-Generaal Wattel achtte een dergelijke oplossing in zijn conclusie
bij het arrest niet mogelijk, nu het toetsingsverbod in artikel 120 Grondwet
de rechter niet de bevoegdheid geeft tot ‘positieve’wetgeving.12 Aangezien
er geen strijd is met artikel 6 EVRM, nu die bepaling in deze procedures in
het geheel niet van toepassing was, heeft de rechter naar nationaal
constitutioneel recht geen mogelijkheid een effective remedy te creëren,
naar het oordeel van Wattel.

11. HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5046, BNB 2011/232, r.o. 3.3.1.
12. Conclusie A-G Wattel 8 november 2010, ECLI:NL:PHR:2011:BO5046.
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In zijn annotatie geeft Van Amersfoort aan dat de grondslag voor de
toekenning van de schadevergoeding:

“denkelijk inderdaad (moet) worden gevonden in het civielrech-
telijke schadevergoedingsrecht (…). Maar dan had de Hoge Raad
er goed aan gedaan als hij had uitgelegd dat de schending van het
binnen onze nationale rechtsorde geldende rechtszekerheidsbe-
ginsel door te trage bestuurlijke besluitvorming respectievelijk te
trage rechtspraak zo ernstig is dat de overheid daarvoor op grond
van art. 6:162 jo. 6:106 BW aansprakelijk moet worden gehou-
den. Aldus zou hij ook hebben duidelijk gemaakt dat hij niet langs
een omweg – door het aanvullen van een leemte in de wet – de
formele wet is gaan toetsen aan algemene rechtsbeginselen,
zulks in strijd met het toetsingsverbod van art. 120 Grondwet,
zoals door hem uitgelegd in het Harmonisatiewetarrest.”13

De Belastingkamer lijkt enigszins in een spagaat te zijn geraakt tussen de
civiele kamer die in het Harmonisatiewetarrest een extensieve uitleg gaf
aan artikel 120 Grondwet enerzijds en de lijn die de andere hoogste
bestuursrechters kozen anderzijds waarbij het rechtszekerheidsbeginsel
de schadevergoedingsregels in artikel 8:73 Awb heeft opgerekt. De Hoge
Raad heeft geen nadere toelichting gegeven bij de keuze die werd gemaakt
en laat in ieder geval de indruk achter dat afbreuk wordt gedaan aan de
stelligheid van het Harmonisatiewetarrest. De uitleg die Van Amersfoort
mogelijk acht, biedt wellicht enige dogmatische redding, maar die blijkt
niet uit de tekst van de uitspraken.

Een eerste opening voor een toetsing van (fiscale) wetten aan het
rechtszekerheidsbeginsel, conform de hartenkreet van Van der Geld, lijkt
hier zeker te kunnen worden gevonden.

5. Uniforme rechtsbescherming en procesrecht

Interessant is de achtergrond van de jurisprudentie van de hoogste be-
stuursrechters. Deze is mijns inziens treffende geïllustreerd door Wattel in
zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 10 juni 2011:

“Daar staat tegenover dat niet valt in te zien waarom belasting-
plichtigen die verdacht worden van fiscale onregelmatigheden
(boetelingen) wél beschermd worden en oppassende onver-
dachte belastingplichtigen niet, terwijl die toch even zeer span-
ning en frustratie ondergaan bij het langjarig moeten wachten op
afdoening van hun zaak. Evenmin is goed uit te leggen waarom
alle belanghebbenden behalve vreemdelingen en niet-beboete

13. Noot van Van Amersfoort bij HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5046, BNB 2011/
232.
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belastingplichtigen beschermd worden, reden waarom de ABRvS
zich ook buiten art. 6 EVRM om bevoegd achtte het daaraan mede
ten grondslag liggende rechtszekerheidsbeginsel rechtstreeks toe
te passen.”14

Deze problematiek is ‘verergerd’ met de komst van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie. Het procesrecht kan ook daardoor in
bepaalde procedures een ware lappendeken zijn. Gaat een belastinggeschil
over een aanslag vennootschapsbelasting, waarmee we weer echt op het
gebied van Van der Geld zijn, en heeft deze betrekking op:
(i) een bepaling die in relatie staat tot een richtlijn van de Europese Unie;

en
(ii) een goed koopmansgebruikaspect bij de winstberekening; en ten

slotte
(iii) een vergrijpboete

dan geldt voor al die geschillen een ander procesrecht. Voor het geschil
over het EU-aspect (i) is van toepassing het nationale recht en het Hand-
vest van de grondrechten van de Europese Unie; voor de boete (iii) geldt
het nationale recht en het EVRM en ten slotte wordt voor het dispuut over
de werking van goed koopmansgebruik (ii) slechts acht geslagen op het
nationale recht.

Dit is voor partijen en de rechter een onwenselijke situatie. Het proces-
recht mag geen puzzel zijn. Verwacht mag worden dat op basis van
principiële uitgangspunten die van toepassing zijn op de integrale proce-
dure recht wordt gesproken. Het ‘recht’ trekken van de procesregels leidt
niet tot een procedurele aardverschuiving. Mijns inziens bevatten het
Handvest en het EVRM geen bepalingen die leiden tot een onaanvaardbare
toename van de rechtsbescherming van de belastingplichtige. Feteris
suggereerde al eerder dat de mogelijkheid bestaat om het (nationale)
ongeschreven procesrecht naar analogie van de verdragswaarborgen uit
te leggen.15 Naar mijn overtuiging wordt het tijd deze mogelijkheid in
daden om te zetten.

14. Conclusie A-G Wattel 8 november 2010, ECLI:NL:PHR:2011:BO5046, ond. 10.12.
15. Noot Feteris bij HR 17 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7630, BNB 2005/338.
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MR. DR. S.B. CORNIELJE EN
PROF. DR. A.J. VAN DOESUM1

De paradoxale btw-gevolgen
van een juridische fusie of
splitsing

1. Inleiding

Beste Jan, zonder dat je het wellicht beseft, heb je nog altijd een grote
invloed op ons als wetenschappers en docenten. Nog altijd refereren wij
met regelmaat aan de zo regelmatig door jou aan jan-en-alleman en in
diverse situaties gestelde vraag of iets nou een écht probleem is of slechts
óns probleem (dan wel dat van de student). Een vraag die jij overigens ten
aanzien van gehele vakgebieden, andere dan de vennootschapsbelasting,
placht te stellen. Wij constateren echter dat jij in ‘jouw’ ‘Hoofdzaken
vennootschapsbelasting’ opvallend veel aandacht besteedt aan de btw-
gevolgen van een juridische fusie of splitsing. En juist in dat verband is het
de vraag of het een écht probleem is of dat het jouw – wellicht door ons
veroorzaakt – probleem is. Moeten wij nu accepteren dat jij je emeritaat in
gaat zonder écht probleem? Dat zou voor ons onverteerbaar zijn. Daarom
hebben wij in deze bijdrage van jouw probleem een echt probleem ge-
maakt: de btw-gevolgen van een juridische fusie of splitsing.

De vermogensovergang onder algemene titel ingevolge een juridische fusie
of splitsing leidt niet tot heffing van btw. Over die conclusie bestaat naar
ons idee geen onduidelijkheid. Er zijn evenwel verschillende manieren om
tot die conclusie te komen. Men kan argumenteren dat aan heffing van btw
nooit wordt toegekomen, omdat een vermogensovergang onder algemene
titel niet kan worden aangemerkt als een levering of dienst onder bezwa-
rende titel.2 Heffing van btw is dan niet aan de orde. Datzelfde resultaat
wordt (in veel gevallen) bereikt wanneer men verdedigt dat een dergelijke

1. Beide auteurs zijn verbonden aan PwC Belastingadviseurs N.V. Ad van Doesum is
daarnaast werkzaam als Hoogleraar Kostprijsverhogende Belastingen aan Maastricht
University en als rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Den Haag. Simon Cornielje is
daarnaast als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg
University.

2. Zie voor dit standpunt A.J. van Doesum, ‘Aftrekbaarheid van btw bij de oprichting van
een SE’, in: Alle wegen leiden naar Brussel (NOB-lustrumbundel), Amsterdam: Reed
Business Information bv 2004, blz. 219-221.
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overgang binnen de reikwijdte van artikel 19 en 29 Btw-richtlijn valt.3

Voor zover artikel 19 en 29 Btw-richtlijn in die visie geen toepassing
vinden wordt alsnog niet aan heffing toegekomen door het ontbreken
van een bezwarende titel.

Op het eerste gezicht lijkt dit verschil in benadering zonder belang. Of
het nu via artikel 19 en 29 Btw-richtlijn wordt bereikt of niet: geen heffing
is geen heffing.4 Met het oog op het door de verkrijgende vennootschap in
de plaats treden van de verdwijnende vennootschap, is echter mogelijk
toch een aantal verschillen vast te stellen in de btw-gevolgen van de
juridische fusie of splitsing, afhankelijk van de visie die men aanhangt.
Zo lijken de uitkomsten voor de btw-heffing wellicht hetzelfde, maar zijn
zij mogelijk toch verschillend.

2. Gevolgen artikel 19 en 29 Btw-richtlijn

De artikelen 19 en 29 Btw-Richtlijn geven lidstaten de mogelijkheid zich op
het standpunt te stellen dat in geval van overgang van het geheel of een
gedeelte van een algemeenheid van goederen en/of diensten geen levering
van goederen heeft plaatsgevonden en dat degene op wie de goederen
overgaan, in de plaats treedt van de overdrager. Artikel 37d Wet OB vormt
de implementatie in Nederland hiervan.5

Deze bepaling leidt ertoe dat een gehele onderneming, of een zelf-
standig deel ervan, kan worden overgedragen zonder dat ter zake van die
overgang btw verschuldigd is. Daarbij wordt bovendien voorzien in de
gevolgen van de overgang. Het artikel bepaalt immers dat de degene op
wie de algemeenheid van goederen overgaat, in de plaats treedt van de
overdrager van de algemeenheid van goederen. Die indeplaatstreding heeft
betrekking op de fiscale positie van de overdragende partij. Dit betekent

3. Zie voor dit standpunt S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese btw (diss.),
Deventer: Kluwer 2016 (hierna: Cornielje 2016).

4. In Nederland is in het verleden door de Staatssecretaris van Financiën het standpunt
ingenomen dat artikel 37d Wet OB (de Nederlandse implementatie van artikel 19 en
29 Btw-richtlijn, destijds opgenomen in artikel 31 Wet OB) altijd van toepassing is bij
de overgang onder algemene titel ingevolge een juridische fusie. Deze goedkeuring
bepaalde dat bij een vermogensovergang onder algemene titel niet behoefde te
worden beoordeeld in hoeverre de goederen en diensten die hiervan deel uitmaken,
voldeden aan de voorwaarden voor het vormen van een algemeenheid van goederen
om te bepalen of heffing op voet van artikel 31 Wet OB (thans: artikel 37d Wet OB)
achterwege kon blijven. Dit besluit is ingetrokken, omdat het beschrijvend van aard
zou zijn. Daaruit is af te leiden dat met de intrekking ervan niet is beoogd het daarin
ingenomen standpunt te verlaten. Dat het besluit beschrijvend van aard werd geacht,
geeft bovendien aan dat de staatssecretaris er kennelijk vanuit gaat dat hetgeen in het
besluit werd geregeld rechtstreeks volgt uit het positieve recht. Ook voor de
juridische splitsing is het in Nederland uitdrukkelijk de bedoeling geweest deze
rechtshandeling binnen bereik van artikel 37d Wet OB te laten vallen.

5. De huidige wettekst komt vrijwel woordelijk overeen met de ‘kan-bepaling’ van
artikel 19 Btw-richtlijn. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat artikel 37d
Wet OB niet anders dient te worden uitgelegd dan artikel 19 Btw-richtlijn.
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dat op grond van artikel 19 en 29 Btw-richtlijn onder meer lopende
herzieningstermijnen, keuzes met betrekking tot vermogensetikettering,
toepassing van de landbouwregeling6 en toepassing van de margerege-
ling7 overgaan van de overdragende vennootschap op de verkrijgende
vennootschap.

De indeplaatstreding op grond van artikel 19 en 29 Btw-richtlijn strekt
zich niet uit tot de privaatrechtelijke positie van de overdragende vennoot-
schap. Als gevolg hiervan zal bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst
die door een belastingplichtige is gesloten met de belastingdienst, niet
overgaan op de verkrijger in het geval van de overgang van een algemeen-
heid van goederen.8 Ook belastingschulden die zijn ontstaan bij de over-
dragende partij vóór overdracht gaan niet over op de verkrijgende partij uit
hoofde van artikel 19 en 29 Btw-richtlijn.9

Met betrekking tot de aftrekbaarheid van btw die drukt op kosten die
zijn gemaakt met het oog op de overgang van een algemeenheid van
goederen, is door het Hof van Justitie bepaald dat deze kosten als algemene
kosten moeten worden aangemerkt en aftrekbaar zijn voorzover de over-
dragende belastingplichtige recht op aftrek van voorbelasting voor btw op
algemene kosten had voorafgaand aan de overdracht.10 Onder bijzondere
omstandigheden kan zelfs aftrek bestaan bij de overdragende partij op
basis van de belastbare handelingen van de verkrijgende partij na de
overdracht.11

3. Vermogensovergang ingevolge juridische fusie of splitsing

Artikel 2 van de Derde richtlijn op het gebied van het vennootschaps-
recht12 maakt een onderscheid tussen juridische fusies door overneming
en juridische fusies door oprichting van een nieuwe vennootschap.

6. Op basis van artikel 27 lid 6 Wet OB kan een landbouwer opteren voor het niet-
toepassen van de landbouwregeling. Indien de inspecteur hiermee instemt, geldt deze
goedkeuring ten minste voor vijf jaar.

7. HR 29 oktober 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AO1294, BNB 2004/427.
8. Zie in dit verband tevens: M. Mutsaers, ‘De reikwijdte van indeplaatstreding bij een

overdracht van een algemeenheid van goederen’, Btw-Brief 2015/72.
9. Zie Bijvoegsel Handelingen II, 7 april 1998, 25 709, nr. 70, Schriftelijke antwoorden

van de Staatssecretaris van Financiën op vragen, gesteld in de eerste termijn van de
behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Vennootschapsbelas-
ting 1969 en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding
van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (25 709), onderdeel 11, pagina’s 5273 en 5274.
Zie ook Handelingen II, 31 maart 1998, 25 709, nr. 67, blz. 4985-4986 en Hof Den Haag
12 maart 1980, ECLI:NL:GHSGR:1980:AX0029, BNB 1981/204.

10. HvJ EU 22 februari 2001, ECLI:EU:C:2001:110, C-408/98 (Abbey National I).
11. HvJ EU 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:267, C-137/02 (Faxworld), BNB 2004/286.
12. Derde Richtlijn van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3,

sub g van het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen, nr. 78/855/
EEG, Pb EG 20 oktober 1978. L 295, blz. 36-43 (hierna: Derde richtlijn).
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Zowel bij een juridische fusie door overneming als bij een juridische
fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap gaat het vermogen van
een of meer vennootschappen, zowel rechten als verplichtingen, als gevolg
van hun ontbinding zonder vereffening, in zijn geheel op een andere
vennootschap over.13 Gelijktijdig met de fusie of splitsing houdt de
vennootschap waarvan het vermogen overgaat, op te bestaan.

Uit artikel 19, lid 1, onderdeel a Derde richtlijn volgt dat de overgang
van het vermogen een overgang onder ‘algemene titel’ inhoudt. Deze
richtlijn definieert niet wat een overgang onder algemene titel betekent,
maar algemeen wordt aangenomen dat het inhoudt dat – toegespitst op de
juridische fusie – de verkrijgende vennootschap de verdwijnende vennoot-
schap opvolgt in zijn gehele vermogen. In dat verband kan worden ge-
concludeerd dat op basis van de Derde richtlijn sprake is van een
indeplaatstreding die vergelijkbaar is met de indeplaatstreding die voort-
vloeit uit toepassing van artikel 19 en 29 Btw-richtlijn. Zo bezien, passen de
artikelen 19 en 29 Btw-richtlijn naadloos op de juridische fusie en splitsing.

Daarbij moet evenwel worden opgemerkt dat de ‘indeplaatstreding’, als
gevolg van de overgang onder algemene titel ingevolge een juridische fusie
of splitsing, betrekking heeft op vermogensrechtelijke positie van de
verdwijnende of splitsende vennootschap en omvat in beginsel alle ver-
mogen en vermogensrechtelijke rechtsbetrekkingen.14 Dit betreft derhalve
primair de privaatrechtelijke positie van de betrokken vennootschap. In
zekere zin is deze vorm van indeplaatstreding dan ook spiegelbeeldig aan
de indeplaatstreding die voortvloeit uit artikel 19 en 29 Btw-richtlijn. De
gevolgen hiervan voor de indeplaatstreding en de aftrek van voorbelasting
bij juridische fusies en splitsingen, bespreken wij nader.

4. Indeplaatstreding bij juridische fusie of splitsing

Wat betekent de vermogensrechtelijke indeplaatstreding bij juridische
fusie of splitsing nu voor de fiscale positie van de betrokken vennoot-
schappen?

Indien de visie wordt gevolgd dat artikel 19 en 29 Btw-richtlijn
toepassing vinden, lijkt deze vraag eenvoudig te beantwoorden. Immers,
door toepassing van deze bepalingen is duidelijk dat de verkrijgende
vennootschap (ook) vanuit fiscaal oogpunt de rechtspositie van de ver-
dwijnende vennootschap in de schoot geworpen krijgt. Er bestaat dan
duidelijkheid, aangezien zowel de privaatrechtelijke indeplaatstreding is
geregeld als de fiscale indeplaatstreding. Hierbij verdient opmerking dat
deze ‘dubbele’ indeplaatstreding ertoe leidt dat de verkrijger, ondanks het
hiervoor gememoreerde uitgangspunt dat belastingschulden die zijn ont-
staan vóór overdracht niet mee overgaan uit hoofde van artikel 19 en 29

13. Artikelen 3, lid 1 en 4, lid 1 Derde richtlijn.
14. L.C.A. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel, Deventer: Kluwer 1996,

blz. 267 e.v.
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Btw-richtlijn, de verkrijgende vennootschap wel degelijk kan worden
aangesproken voor die belastingschulden uit hoofde van de vermogens-
rechtelijke opvolging in de positie van de verdwijnende vennootschap.15

Daarbij kan overigens de vraag worden gesteld of die aansprakelijkheid
louter een invorderingskwestie betreft of dat de verkrijgende vennoot-
schap daadwerkelijk moet worden geacht de plaats te hebben ingenomen
van de verdwijnende vennootschap als belastingplichtige.16 De Hoge Raad
heeft deze formele kwestie gelaten voor wat hij is.17

Wat nu als moet worden geconcludeerd dat artikel 19 en 29 Btw-
richtlijn niet kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld omdat de verkrijger
niet voldoet aan het zogenoemde niet-liquidatievereiste? Het lijkt voor de
hand te liggen om te concluderen dat de indeplaatstreding dan beperkt
blijft tot de vermogensrechtelijke positie van de verdwijnende vennoot-
schap en dat de fiscale positie van de verdwijnende vennootschap niet
overgaat op de verkrijgende vennootschap. De vraag is echter hoe in een
dergelijk geval bijvoorbeeld met de eventuele herziening van de btw op
investeringsgoederen moet worden omgegaan? Moet de herzieningster-
mijn worden geacht simpelweg op te houden? Aan toepassing van artikel
188 Btw-richtlijn wordt niet toegekomen, nu geen levering plaatsvindt,
omdat de vermogensovergang onder algemene titel een bezwarende titel
ontbeert. Ook de positie van de verkrijger zou in die omstandigheden
vragen oproepen. Hoeft deze in het geheel geen rekening te houden met de
herzieningsregels? En als dit wel zou moeten, welke voorbelasting moet
dan in aanmerking worden genomen? Er is weinig met zekerheid te
zeggen over deze vragen op basis van het positieve recht, behalve dat de
Btw-richtlijn niet voorziet in deze situatie. Het simpelweg stoppen van de
herzieningsperiode door juridische fusie of splitsing lijkt moeilijk te ver-
enigen met het doel van de herzieningsregels: het zo nauwkeurig mogelijk
vaststellen van de aftrek van voorbelasting door het volgen van het gebruik
van investeringsgoederen. De genoemde onduidelijkheden vloeien voor
een belangrijk deel voort uit het absolute karakter van de vermogensover-
gang onder algemene titel. Daarbij roept bijvoorbeeld de omstandigheid
dat de verkrijgende vennootschap de enige entiteit is die overblijft na de
fusie of splitsing, de vraag op of deze vennootschap niet toch – ondanks de
eventuele toepassing van artikel 19 en 29 Btw-richtlijn – moet worden
geacht, ook voor de fiscale positie, in de plaats te zijn getreden van de
verdwijnende vennootschap.

In dat verband valt het volgende op te merken. Normaliter abstraheert de
btw van het civiele recht. De btw is immers in grote mate geharmoniseerd,
terwijl dat bij het civiele recht niet het geval is. Vrijwel alle begrippen in de
Btw-richtlijn, waaronder het begrip ‘algemeenheid van goederen’ zijn

15. Zie HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BD9229, BNB 2009/196.
16. Zie A-G Van Hilten 30 juni 2008, ECLI:NL:PHR:2009:BD9229.
17. Zie evenwel A-G Van Hilten 30 juni 2008, ECLI:NL:PHR:2009:BD9229.
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uniforme begrippen van Unierecht.18 Toegespitst op de juridische fusie zou
dat betekenen dat de overgang onder algemene titel niet noodzakelijker-
wijs een overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van de
btw inhoudt. Bij de juridische fusie en splitsing doet zich evenwel de
bijzonderheid voor dat er wel Unierechtelijke regelgeving bestaat. Hoewel
daarmee nog niet onmiddellijk vaststaat dat ook het begrip ‘overgang
onder algemene titel’ in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt ingevuld,
mag – mede in het licht van de artikelen 3 en 19 Derde richtlijn – worden
aangenomen dat dit begrip toch in alle lidstaten een opvolging met zich
brengt. Het is, in andere woorden, een concept dat bekend is in de
rechtsordes van veel, zo niet alle, lidstaten. Dat, én het feit dat er een
Unierechtelijke regeling op het gebied van het ondernemingsrecht is
betreffende de juridische fusie en splitsing, zijn ons inziens sterke aan-
wijzingen dat een overgang onder algemene titel in het kader van een
juridische fusie of splitsing ook zonder toepassing van het niet-leverings-
beginsel ertoe leidt dat de verkrijgende vennootschap in de plaats treedt
van de verdwijnende vennootschap.

Desalniettemin moet worden vastgesteld dat op dit punt rechtsonzeker-
heid blijft bestaan. Om die reden pleit Cornielje er in zijn dissertatie voor
om in Nederland artikel 8 Uitv. Besch. OB uit te breiden.19 In dat artikel
wordt momenteel ten overvloede geregeld dat de toepassing van de
Nederlandse implementatie van artikel 19 en 29 Btw-richtlijn (artikel
37d Wet OB) ertoe leidt dat de verkrijger in de plaats treedt van de
overdrager. Dit artikel zou moeten worden uitgebreid op een wijze die
ertoe leidt dat dezelfde indeplaatstreding zich voordoet bij de vermogens-
overgang ingevolge juridische fusie of splitsing, ongeacht of artikel 37d
Wet OB van toepassing is in het geval van een juridische fusie of splitsing.

5. Slot

De gevolgen voor de btw van de juridische fusie en splitsing zijn para-
doxaal te noemen. Heffing komt hoe dan ook niet aan de orde. De wijze
waarop tot die conclusie wordt gekomen kan echter tot verschillende
uitkomsten leiden. Dat geldt met name voor de mate waarop de verkrij-
gende vennootschap in de plaats treedt van de verdwijnende vennoot-
schap. Wij menen dat de rechtszekerheid erbij gebaat is, indien de
hoofdzaak van de juridische fusie en splitsing beter tot uitdrukking wordt
gebracht in de regelgeving. Daarom dient naar onze mening de ministe-
riële regeling zo te worden aangepast dat in geval van een juridische fusie
of splitsing de verkrijgende partij altijd fiscaal in de plaats treedt van de

18. HvJ EU 27 november 2003, ECLI:EU:C:2003:644, C-497/01 (Zita Modes).
19. Cornielje 2016.
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overdragende (verdwijnende) partij, óók in die gevallen waarin het niet-
leveringsbeginsel niet toegepast kan worden.

Jan, wij wensen jou het allerbeste en hopen van harte dat je toch verder
maar probleemloos van je emeritaat zult genieten.
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PROF. DR. G.J.B. DIETVORST1

De keuze is reuze voor de
pensionado

1. Inleiding

De Pensioenwet biedt de deelnemer in een pensioenregeling een aantal
keuzemogelijkheden. Zo kan een opgebouwd ouderdomspensioen2 geruild
worden voor een (hoger) partnerpensioen3 of kan men een partnerpensioen
ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Daarnaast
kan de deelnemer doorgaans kiezen voor een eerder of later ingaand
pensioen, een tijdelijk hoger of lager pensioen of voor AOW-overbrugging.
De aard van de geboden ruilmogelijkheid is niet altijd gelijk. In het ene geval
gaat het om een wettelijk recht, terwijl het in het andere geval gaat om een
optie die ook in de pensioenovereenkomst gefaciliteerd moet zijn. Al met al
zijn er nogal wat ruil- en flexibiliseringsmogelijkheden.4 De vraag is of
deelnemers het overzicht hebben over alle ruilopties en de gevolgen ervan.

Onlangs is aan het palet van keuzemogelijkheden nog een optie toege-
voegd: doorbeleggen na de pensioendatum. De keuze die een deelnemer
met een beschikbare premieregeling of met een kapitaalverzekering met
pensioenclausule kan maken, is nog complexer en ingrijpender dan de
andere mogelijkheden en gaat over de keuze tussen een vaste of variabele
uitkering.5 De spelregels daarvoor zijn vastgelegd in de Wet verbeterde
premieregeling.6

1. Gerry Dietvorst is Emeritus Hoogleraar Pensioenrecht aan het Fiscaal Instituut
Tilburg, Tilburg University.

2. Met ouderdoms- en partnerpensioen bedoel ik het tweede-pijler pensioen waarop de
Pensioenwet van toepassing is. Het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder
valt daar niet onder, maar zal in de meeste gevallen op grond van de pensioenover-
eenkomst vergelijkbare ruilmogelijkheden hebben.

3. Onder een partner verstaat art. 1 Pensioenwet een gehuwde, geregistreerde partner of
een ongehuwd samenwonende partner die voldoet aan de voorwaarden van de
Pensioenwet.

4. Ik richt me op de Pensioenwet. Flexibilisering is in feite ook een vorm van ruil.
5. Als hierna over een premieregeling of beleggingswaarde wordt gesproken bedoel ik

ook een kapitaalovereenkomst (kapitaalverzekering met pensioenclausule) respec-
tievelijk het verzekerde kapitaal.

6. De Wet verbeterde premieregeling is een samenvoeging van het initiatiefwetsvoorstel
Wet uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden van het Kamerlid Lodders (VVD)
en het wetsvoorstel Wet variabele pensioenuitkering van Staatssecretaris Klijnsma.
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Ik heb voor dit onderwerp gekozen vanwege de pensionering van Jan en
als herinnering aan de keren dat we bij het koffieapparaat over pensioen
hebben geboomd.

2. Met pensioen gaan

Behalve bij overlijden voor pensioeningang, gaat iedereen, uitzonderingen
daargelaten, ooit met pensioen. Het is dan wel zo prettig als het inkomen
enigszins op niveau blijft. Over het algemeen wordt er (nog) van uitgegaan
dat een oudedagsinkomen van zo’n 70% van het laatstgenoten inkomen de
norm is. De afgelopen jaren heeft de fiscale wetgever de jaarlijkse opbouw
beperkt door verlaging van de opbouwpercentages en aftopping van het
pensioengevend salaris op € 100.000, en richt zich nu op maximaal 75%
van het gemiddeld genoten loon.

De reeds opgebouwde aanspraken worden niet geraakt door deze
versoberingen en dus is de ‘schade’ leeftijdsafhankelijk. Voor jongeren is
het nog maar de vraag of uiteindelijk voor hen ook zal gelden dat iedere
ingelegde euro drie tot vier euro ouderdomspensioen op zal leveren.

Van de geboden ruil- en flexibiliseringsmogelijkheden wordt niet op
grote schaal gebruik gemaakt. Voor de gemiddelde deelnemer in een
pensioenregeling is pensioen een black box. Er is veel onbekendheid met
de keuzemogelijkheden.7 Hoewel de partner van de deelnemer geen partij
is bij de pensioenovereenkomst, wordt de beschikkingsvrijheid van de
deelnemer in een aantal gevallen beperkt door diens instemmingsrecht, dit
ter bescherming van het partnerpensioen.

Hierna bespreek ik achtereenvolgens: AOW-overbrugging, hoog-laag, deel-
tijdpensioen en eerdere ingang pensioen, ruil partnerpensioen in ouder-
domspensioen, ruil ouderdomspensioen in partnerpensioen en de Wet
verbeterde premieregeling.

2.1. AOW-overbrugging

Als het ouderdomspensioen eerder ingaat dan de AOW, is het voor
betrokkene doorgaans wenselijk om met een tijdelijk hoger ouderdoms-
pensioen de AOW-loze periode te overbruggen. De Pensioenwet (art. 63)
en de Wet op de loonbelasting 1964 (art. 18d, derde lid) bepalen dat de
hoogte van de pensioenuitkering kan variëren. De AOW-overbrugging mag
gelijk zijn aan tweemaal de voor die jaren geldende AOW-uitkeringen voor
gehuwde personen zonder toeslag, momenteel zo’n € 19.000 per jaar.

Nu de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs hoger wordt en niet pa-
rallel loopt met de pensioenrichtleeftijd (nu 67 jaar) in de pensioenregeling

7. Zie ook G.J.B. Dietvorst en M.R. Visser, Keuzemogelijkheden en pensioen: Een onderzoek
naar keuzemogelijkheden rond de uitkeringsfase van pensioen, Tilburg: Competence-
Centre for Pension Research, 2012 (hierna: Dietvorst en Visser 2012).
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of met de feitelijke uittreedleeftijd, is deze optie voor velen aanlokkelijk.
Als het ouderdomspensioen laag is, kan het betekenen dat er na AOW-
ingang weinig overblijft voor het levenslange ouderdomspensioen.8 Voor
deze ‘ruil’ is overigens de toestemming van de partner niet nodig.

2.2. Hoog-laag

Met hoog-laag wordt bedoeld dat de uitkeringen gedurende een aantal
jaren hoger zijn dan daarna. De enige wettelijk beperking is dat de laagste
uitkering niet lager mag zijn dan 75% van de hoogste.9 Evenals bij de AOW-
overbrugging gaat het hier niet om eenwettelijk verankerd recht, maar een
mogelijkheid die de Pensioenwet (art. 63) en de Wet op de loonbelasting
1964 bieden. De praktijk is dat nagenoeg alle pensioenregelingen deze
hoog-laag optie mogelijk maken. De mate van variatie moet op de ingangs-
datum van het pensioen worden vastgesteld. Hoog-laag kan samengaan
met AOW-overbrugging.

2.3. Deeltijdpensioen en eerdere ingang pensioen

Bij deeltijdpensioen vervroegt men het pensioen gedeeltelijk en zal er voor
dat deel een actuariële herrekening plaatsvinden. Deeltijdpensioen – een
optie die blijkbaar in een behoefte voorziet – is een methode om langzaam
met pensioen te gaan.10

De deelnemer heeft geen wettelijk recht om het pensioen geheel of
gedeeltelijk eerder in te laten gaan. Het pensioenreglement moet die
mogelijkheid bieden. De Pensioenwet staat deeltijdpensioen en eerdere
ingang van het gehele pensioen niet in de weg.11

Eerdere ingang van het gehele pensioen heeft flinke gevolgen voor de
hoogte van het ouderdomspensioen en van het partnerpensioen. De deel-
nemer betaalt immers korter premie dan vooraf was overeengekomen en
de uitkeringen duren gemiddeld genomen langer. Voor elk jaar dat het
ouderdomspensioen eerder ingaat dan de reguliere pensioendatum wordt
een korting toegepast van 6-8%. Als men zich bedenkt dat er wellicht nog
een aantal jaren gewacht moet worden op AOW en men dus ook nog eens
voor AOW-overbrugging kiest, zal het jaarlijkse ouderdomspensioen sub-
stantieel lager uitvallen.

8. Er zijn pensioenregelingen die daar rekening mee houden door bijvoorbeeld te
bepalen dat het deel dat wordt vervroegd maximaal 50% bedraagt van het opge-
bouwd pensioen.

9. Dit wordt ook wel aangeduid als een hoog-laagconstructie.
10. Dietvorst en Visser 2012.
11. Art. 62, lid 1 Pensioenwet.
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2.4. Ruil partnerpensioen in ouderdomspensioen

De eerste ruilmogelijkheid die de wetgever in de Pensioen- en spaar-
fondsenwet (art. 2b PSW)12 bood ging over het ruilen van een deel van het
partnerpensioen in ouderdomspensioen. Het idee was dat het jammer zou
zijn dat als voor een deelnemer op de pensioendatum de reserve die was
opgebouwd voor financiering van het partnerpensioen na einde deelname,
voor hem verloren zou gaan. Dat zou namelijk het geval zijn als de
deelnemer geen partner heeft.

Omdat ruilen alleen maar kan als er wat te ruilen is, is dit niet aan de
orde bij partnerpensioen op risicobasis. Er is in dat geval, anders dan bij
partnerpensioen op opbouwbasis, geen waarde om te ruilen. Er is dan
alleen dekking voor het partnerpensioen zolang betrokkene nog actief
deelnemer is in de pensioenregeling. Er wordt niet gespaard voor het
partnerpensioen, dus ook niet voor partnerpensioen voor het geval de
deelnemer na pensionering komt te overlijden. Die situatie komt veel voor:

“In een tijdspanne van slechts enkele jaren is in veel pensioen-
regelingen het opbouwpartnerpensioen vervangen door een
partnerpensioen op risicobasis. Zo had in 1998 95,2% van de
deelnemers in een pensioenregeling een partnerpensioen dat
werd opgebouwd. Dit percentage daalde in het jaar 2000 naar
52,8 en in 2005 naar 32,7.”13

Omdat partnerpensioen op risicobasis de totale pensioenpremie met een
kwart verlaagt,14 is deze financieringsvorm populair. De deelnemer kan
dan, met toestemming van de partner, in elk geval met ingang van de
datum waarop het ouderdomspensioen ingaat of kan ingaan, in plaats van
partnerpensioen kiezen voor een hoger ouderdomspensioen, een eerder
ingaand ouderdomspensioen of een hoger en eerder ingaand ouderdoms-
pensioen.15

Omdat de ruil gevolgen heeft voor het partnerpensioen is toestemming
van de partner vereist. Dat dit instemmingsvereiste aanleiding kan zijn
voor het vervalsen van handtekeningen spreekt voor zich. De vervolgvraag
daarbij is dan of de uitvoerder uit oogpunt van zijn zorgplicht de echtheid
van handtekening moet verifiëren. In de praktijk wordt doorgaans volstaan
met de handtekening van de partner en een kopie van het identiteits-

12. De PSW, de Pensioen- en spaarfondsenwet, is ingevoerd in 1954 en is de voorganger
van de Pensioenwet die 1 januari 2007 in werking is getreden.

13. E.M.F. Schols-van Oppen, De franchise in pensioenregelingen, Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2009, blz. 51.

14. Zie vorige voetnoot.
15. Art. 60 Pensioenwet.
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bewijs.16 Het is lastig als de partner na overlijden van de deelnemer stelt
dat er nooit instemming is gegeven voor de ruil!17

Een uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen komt overigens
niet alleen in beeld als er geen partner (meer) is, maar ook als die er wel is
maar die partner bijvoorbeeld niet (meer) van de andere partner financieel
afhankelijk is.

In andere gevallen, als de partner onvoldoende eigen inkomsten heeft,
komt van ruilen huilen als de ex-deelnemer kort na pensionering komt te
overlijden.

2.5. Ruil ouderdomspensioen in partnerpensioen

De deelnemer heeft het wettelijk recht om in plaats van het ouderdoms-
pensioen of een deel van het ouderdomspensioen, te kiezen voor een
partnerpensioen.18 De Pensioenwet bepaalt dat de deelnemer dit recht in
ieder geval heeft bij beëindiging van de deelneming en het tijdstip waarop
het ouderdomspensioen in gaat of in kan gaan. De Pensioenwet schrijft
voor dat de uitvoerder de ruil standaard aanbiedt bij beëindiging van de
deelneming en in het laatste jaar voor ingang van het ouderdomspen-
sioen.19 Het partnerpensioen mag na ruil maximaal 70% zijn van wat er aan
ouderdomspensioen resteert. Deze ruilmogelijkheid is niet van toepassing
op het deel van het ouderdomspensioen dat bij een eerdere scheiding aan
de ex-partner is toebedeeld.

Het is praktisch gezien van belang dat de uitvoerder toch tot uitruil
overgaat als de deelnemer niet binnen de door de uitvoerder gestelde
termijn reageert op het voorstel tot ruil. Dit is alleen maar zo als de
pensioenregeling niet voorziet in een partnerpensioen na ingang van het
ouderdomspensioen en de deelnemer is gehuwd of een geregistreerde
partner heeft. Dus bij ongehuwd samenwonenden vindt er geen auto-
matische ruil plaats.

Ruil van ouderdoms- in partnerpensioen is alleen maar aan de orde als
de pensioenregeling geen partnerpensioen op opbouwbasis kent. De deel-
nemer hoeft bij deze ruil geen gezondheidswaarborgen te leveren.

16. Er wordt ook wel een notariële verklaring gevraagd waarmee de handtekening wordt
gelegaliseerd.

17. Zie uitgebreider T. Huig, ‘De rol van de partner in het pensioenrecht’, Tijdschrift voor
pensioenvraagstukken, oktober 2015, nummer 5.

18. Art. 61 Pensioenwet.
19. Art. 61, lid 2 Pensioenwet.

167

De keuze is reuze voor de pensionado



2.6 Wet verbeterde premieregeling20

Ongeveer een miljoen werknemers nemen deel in een premieregeling en
de verwachting is dat dit er meer gaan worden.21 Zoals hiervoor gemeld
heeft de deelnemer in een premieregeling of een kapitaalovereenkomst op
de pensioendatum de keuze tussen een vaste en een variabele uitkering.
De geplande ingangsdatum is 1 augustus 2016.22

De achterliggende gedachte is dat bij doorbeleggen na de pensioenda-
tum de beleggingshorizon aanzienlijk langer wordt. Daarbij heeft de deel-
nemer kans op een hogere uitkering, maar ook op een lagere uitkering! De
pensioenknip is dus een soort voorloper van de Wet verbeterde premie-
regeling.

Een deelnemer in een premieregeling kan in elk geval op de pensioen-
ingangsdatum kiezen tussen een vaste uitkering of een variabele uitke-
ring.23 Omdat pensioenuitvoerders life-cycle beleggen, dat wil zeggen het
beleggingsrisico afbouwen naarmate de pensioendatum nadert, zal de
deelnemer die door wil beleggen zo’n tien jaar voor de pensioendatum
een beslissing moeten nemen. Zo niet, dan worden de beleggingen om-
gezet in minder risicodragende beleggingen. Maar wie zal, tien jaar voor
zijn pensionering, daar een keuze over willen of kunnen maken?

Als gevolg van het amendement De Vries is een vaste uitkering de
standaard geworden.24 Als de deelnemer dus niets doet verstrekt de
uitvoerder een vaste uitkering en verandert er niets ten opzichte van de
huidige situatie. Dit is raar omdat de deelnemer uitdrukkelijk moet kiezen
voor een variabele uitkering waarbij na de pensioendatum wordt door-
belegd. Gezien de naam van de wet zou het meer voor de hand gelegen
hebben dat doorbeleggen na de pensioendatum de standaard zou zijn. Nu
lijkt het er op dat de wetgever er zelf niet van overtuigd is dat door-
beleggen een beter resultaat oplevert. Op basis van eerdere ervaringen is te
verwachten dat deelnemers geen keuze maken en veelal voor de stan-
daardoptie kiezen. Deze ‘keuze’ is wellicht ingegeven door de informatie
die de uitvoerder moet geven over de risico’s van de keuze.

Kiest de deelnemer ruim vóór de pensioendatum voor een variabele
uitkering dan zal de uitvoerder later starten met het afbouwen van
risicovol beleggen waarbij er een kans is op een hogere uitkering. Mijn

20. Zie uitgebreider P. Harts, ‘Wet verbeterde premieregeling’, VP-bulletin 5, 2016.
21. Bij een premieregeling, ook wel beschikbare premieregeling en defined contribution

(DC) genoemd, stelt de werkgever jaarlijks een premie, beschikbaar voor de pen-
sioenregeling. De premie wordt belegd en moet op de pensioendatum worden
omgezet in een levenslange uitkering. De deelnemer loopt niet alleen het beleg-
gingsrisico maar ook het risico dat de rente op de pensioendatum laag is en het risico
dat de deelnemer langer leeft dan vooraf werd verondersteld.

22. Op het moment van het afsluiten van deze bijdrage is het wetsvoorstel de Eerste
Kamer nog niet gepasseerd.

23. Kamerstukken II 2015/16, 34 255, nr. 14 en art. 63b Pensioenwet.
24. Art. 63b, lid 5 Pensioenwet.
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verwachting is dat verreweg de meeste werknemers met een premie-
regeling zullen kiezen voor de standaardoptie waardoor er praktisch gezien
voor hen niets verandert.

3. Tot slot

Al met al is de keuze dus reuze voor de bijna gepensioneerde. De ge-
middelde deelnemer in een pensioenregeling zal dit alles niet of nauwe-
lijks kunnen overzien, hij zal zich bij moeten laten staan door een
pensioendeskundige. De gezondheidssituatie van de deelnemer en/of zijn
partner kan bij het maken van de keuze een doorslaggevende rol spelen.

Ik neem aan Jan, dat je weloverwogen keuzes hebt gemaakt. Nu ik zelf
weinig meer op de universiteit kom mis ik eerlijk gezegd de pensioen-
praatjes met jou bij de koffieautomaat, maar vooral de overige collegiale
contacten en de wijze waarop we het proefschrift van Bastiaan Starink
hebben begeleid. Bedankt Jan.
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MR. DR. S.M.H. DUSARDUIJN RB1

Eenvoud in woord en daad

1. Inleiding

Een opvallend kenmerk van de wetenschappelijke publicaties van Jan van
der Geld is zijn oriëntatie op de hoofdzaken van het fiscale recht. Dat
betekent niet dat Jan geen oog zou hebben voor details, de aandachtige
wijze waarop hij zijn koffieritueel dagelijks vormgeeft toont al het tegen-
deel.2 Die toewijding aan finesses ligt ten grondslag aan zijn talent voor het
herkennen van accenten3 en is ook zichtbaar in de voorgeprogrammeerde
‘bliepjes’ op zijn horloge – ze signaleren start, pauze en einde van een
college – en de zorgvuldig gerangschikte fotomapjes op zijn IPhone. Jan
heeft aantoonbaar aandacht voor deze bijzonderheden van het bestaan.

In de fiscaliteit is hij echter een pleitbezorger van de rode lijn: wet-
geving ontdaan van onnodige franje en grootse verhalen. Hoewel ik een
liefhebber ben van de verhalende kant van het leven,4 ben ook ik een adept
van duidelijkheid in het fiscale recht. Mijn bijdrage aan deze bundel is
daarom gewijd aan eenvoud in woord en daad. Deze formulering houdt
overigens geen verband met het kameradenlied van een Rotterdamse
voetbalclub. Wel had ik graag verwezen naar het Bredase clublied van NAC:

“Hee hee hee hee, hup NAC, hup NAC, hup NAC.”5

Helaas boden die onberispelijk rijmende woorden mij onvoldoende inspi-
ratie.

1. Sonja Dusarduijn is verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University.
2. Jan bereidt zijn cappuccino uitsluitend in zijn eigen porseleinen koffiekopje. Het

melkschuim wordt zorgvuldig besprenkeld met een vleugje cacao, het lepeltje ligt
altijd aan dezelfde kant. Na afloop van dit ritueel wast en droogt Jan het kopje
handmatig.

3. Naar verluidt is Jan zelfs in staat het aangeleerde Rotterdamse accent van een
Twentenaar te doorzien.

4. Mijn rode lijn toont iets meer rafelrandjes.
5. De (fonetische) uitspraak van de clubnaam is eigenlijk ‘Nak’, maar het supporters-

refrein draagt de soepeler rijmende klank: ‘eN Aa Cee’. De gezongen versie van deze
clubmantra is te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=sNuv-TgpJb0.
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2. Eenvoud als woord

Eenvoud, een oude waarde, wordt geschetst als een typisch Nederlandse
deugd.6 Dwars door de tijden heen is het geloof in de kracht van die
eenvoud nauwelijks gewijzigd. Ook de fiscale wetgever gelooft in de idee
dat eenvoud het kenmerk van het ware is. De afgelopen decennia heeft de
wetgever herhaalde pogingen gedaan om zijn belastingwetgeving eenvou-
diger te maken. Er schuilt tragiek in die pogingen, echt eenvoudiger is het
stelsel nooit geworden. Toch duidt ook de huidige Staatssecretaris van
Financiën de vereenvoudiging van belastingwetgeving aan als een speer-
punt.7

Hoewel de wetgever eenvoud vaak vereenzelvigt met doelmatigheid, ziet
het begrip voor mij vooral op duidelijkheid, begrijpelijkheid en toeganke-
lijkheid. Het clublied van NAC voldoet aan deze drie basiskenmerken, maar
veel fiscale rechtsregels zijn niet eenvoudig voor hun uiteindelijke doel-
groep, de belastingplichtigen. Dat is slecht nieuws. Eenvoud in het fiscale
recht waarborgt immers dat belastingplichtigen kunnen doorzien wat met
een wettelijke bepaling wordt beoogd zodat zij hun handelen daarop
kunnen afstemmen.8 Een eenvoudige wettekst hanteert duidelijke, helder
verwoorde beginselen en begrippen die op consistente wijze worden
gebruikt. Deze eenvoud is te herleiden tot de woorden én de daden van
een wetgever.

3. Eenvoud in woord

De taal van het fiscale recht is meestal niet eenvoudig in de zin van
duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk. Ook de wetsartikelen in de vennoot-
schapsbelasting blinken niet uit door eenvoud. Dat gebrek aan duidelijk-
heid zou gerelateerd kunnen worden aan de ‘oude wortels’ van deze wet:
in het midden van de vorige eeuw was nu eenmaal minder aandacht voor
de verwoording van wetteksten. Maar ook de huidige verwoording van
wetsartikelen in de vennootschapsbelasting blijkt verre van eenvoudig:

6. Van Sas duidt deze eenvoud zelfs als “het geheim, de gemeenschappelijke noemer, de
achterliggende gedachte” van de Nederlandse beschaving. Zie N.C.F. van Sas, De
metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900. Amsterdam:
Amsterdam University Press 2004, blz. 593.

7. Vgl. de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 september 2014, AFP/2014/
780. Zie ook het verzoek om voorstellen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2016/01/18/voorstellen-voor-vereenvoudiging-van-belastingwetgeving. Jan
duidt dergelijke internetconsultaties overigens als internet-spielerei, zie J.A.G. van der
Geld, ‘Dromen van een nieuwe vennootschapsbelasting’, WFR 2004/993.

8. Over de eis van duidelijkheid van behoorlijke regelgeving zie verder J.L.M. Gribnau,
‘Rechtsbeginselen en evaluatie van belastingwetgeving’, in: A.C. Rijkers en H. Vording
(red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Deventer: Kluwer 2006, par. 5.4, blz. 42 e.v.
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“Indien de feitelijke werkzaamheid van een belastingplichtige
gedurende een deel van het jaar uitsluitend of nagenoeg uitslui-
tend bestaat uit het houden van deelnemingen of het direct of
indirect financieren van met hem verbonden lichamen en de
belastingplichtige gedurende een ander deel van het jaar geen of
nagenoeg geen werkzaamheden verricht of uitsluitend of nage-
noeg uitsluitend werkzaamheden verricht in het kader van de
voorbereiding of de beëindiging van werkzaamheden bestaande
uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect
financieren van verbonden lichamen, wordt ook dat andere
deel van het jaar voor de toepassing van het vierde lid aange-
merkt als een deel van het jaar waarin de feitelijke werkzaamheid
van de belastingplichtige uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
bestaat uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect
financieren van met hem verbonden lichamen.”9

Deze zin strooit met vage termen en bevat adembenemend veel woor-
den.10 De door de wetgever gewenste ‘complexiteitsreductie’ is (nog) niet
doorgedrongen tot de taal van zijn fiscale recht.

Voor bewoners van de samenleving die niet beschikken over juridische
kennis, is de taal van het (fiscale) recht dan ook moeilijk te doorgronden.
Toch vereist de kenbaarheid van wetgeving dat rechtsregels op een
begrijpelijke wijze worden verwoord. Wie de woorden van de wetgever
niet begrijpt, kan zich niet gedragen naar de rechtsnorm die met deze taal
wordt verwoord. Daarmee komt de legitimiteit van het overheidsoptreden
in het geding: het is niet redelijk om fiscale rechtsregels onverkort toe te
passen op belastingplichtigen die deze niet (kunnen) begrijpen.11 De
materiële rechtszekerheid gebiedt immers dat iemand weet aan welke
verplichtingen hij moet voldoen. Dit inhoudelijk kunnen kennen van
fiscale wetgeving vereist dat rechtsregels begrijpelijk zijn (het kunnen
bevatten van de inhoud) en inzichtelijk (het kunnen inzien van de bedoe-

9. Tekst van het in 2002 geïntroduceerde art. 20a, lid 6 Wet Vpb 1969. Met deze
overvolle zin wordt de houdsterverliesregeling (art. 20, lid 4 Wet Vpb 1969) van
toepassing in jaren waarin de houdster- of financieringswerkzaamheden starten of
worden afgerond. Deze regeling is niet alleen taaltechnisch lastig te verkroppen, een
beperking in de verliesverrekening voor financieringsmaatschappijen zonder deel-
nemingen strookt evenmin met de ratio van de Bosal-wetgeving.

10. Om exact te zijn: 133 woorden. De leesbaarheid van deze tekst blijkt in de hoogste
categorie van moeilijkheid, C2, te vallen. Dat is kwalijk: op het lagere taalniveau C1
begrijpt al meer dan de helft van de volwassenen een tekst niet meer. Vgl. http://
www.texamen.com/.

11. Belastingheffing is immers een vorm van machtsuitoefening over de maatschappij en
haar leden die legitiem dient te zijn, zie J.L.M. Gribnau, Vertrouwen, legitimiteit en
belastingen (rede Tilburg 2012), Tilburg: Tilburg University/Prisma Print 2012, blz. 6.
Gribnau stelt, terecht, dat deze legitimiteitseis de basis vormt voor het vertrouwen
van een belastingplichtige in zijn overheid.
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ling). Duidelijkheid van fiscale rechtsregels is daarmee van groot belang
voor de (min of meer) spontane naleving van deze regels en vereist
eenvoud in hun woorden.

Tegenstanders van het gebruik van eenvoudige taal in het recht stellen
echter dat een juridische tekst vooral sluitend moet zijn en rechtszekerheid
dient te bieden: wetgeving moet bovenal rechtsnormen en principes ver-
woorden.12 Een schrijver van wetteksten heeft daarbij minder tekstuele
vrijheden omdat aan de taal van wetgeving rechtsgevolgen verbonden zijn.

Het recht is echter niet primair bedoeld voor juristen onderling. Het is
bedoeld voor alle bewoners van de samenleving. Het mes van de juridische
taal moet aan twee kanten snijden, anders wordt het hopeloos bot.

Weliswaar wordt de ruwe wettekst zelf vaak niet door belastingplichti-
gen gelezen, maar de eis van innerlijke kenbaarheid van die wet blijft
bestaan. De fiscale leek zal daarom voorgelicht moeten worden door hen
die de belastingwet beheren, uitvoeren en toepassen. Het helder kunnen
verwoorden van juridische teksten vereist evenwel dat deze experts de wet
zelf kunnen doorzien. Ook daar kan de eenvoud struikelen: sommige
belastingwetgeving in Nederland is zelfs door deskundigen niet (meer) te
begrijpen. Een vermaard fiscalist typeert de vennootschapsbelasting dan
ook als een ondoordringbare jungle waarin fiscale Tarzans zich, slingerend
aan breekbare lianen, moeizaam zouden voortbewegen.13 Jan verwoordt
dit gebrek aan doorzichtigheid aanmerkelijk eenvoudiger:

“Als het recht wiskunde zou zijn, dan kloppen de vergelijkingen
niet.”

Een duidelijke wet moet echter in staat zijn de bedoeling van zijn auteur te
dragen. Op dat punt komen de daden van de belastingwetgever in beeld.

4. Eenvoud in daad

In het fiscale recht schuilt ware eenvoud niet alleen in de taal waarmee de
wettelijke regels worden verwoord: woorden zijn immers ambigu.14 Ware
eenvoud schuilt in de logica, de onderlinge samenhang van beginselen en
begrippen. De na te streven eenvoud van de vennootschapsbelasting
schuilt daarom bovenal in een consistent gehanteerd winstbegrip. Ook

12. Zie F. Bennion, ‘Don’t Put the Law into Public Hands’, The Times 24 December 1995.
Van Gestel behoort evenmin tot de klare-taal-beweging, zie R. van Gestel, ‘Een ieder
wordt geacht de wet te kennen, maar wie begrijpt er iets van?’, Ars Aequi januari
2008.

13. R.J. de Vries, ‘Delirium tremens oftewel fiscale desoriëntatie’, WFR 2012/1386.
14. Ieder woord vormt de omlijsting van levende gedachten en draagt daarom verschil-

lende, soms uiteenlopende bedoelingen. Les Murray verwoordt het fraaier: “Nothing’s
said till it’s dreamed out in words and nothing’s true that figures in words only.” Zie
Murray, Poetry and religion 1986.
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daarom was het een foute keuze van de wetgever om in 2007 de geplande
volledige herziening van de wet vennootschapsbelasting in te ruilen voor
de Wet Werken aan Winst. Daarmee werd alleen een nieuw broddellapje
toegevoegd aan de lappendeken.

Toegegeven, wetgeven is lastig werk. Het streven naar rechtsverfijning
en de noodzaak voor misbruikbestendige wetten lijkt bijna automatisch te
leiden tot ingewikkelde belastingwetgeving. Het aanvankelijke voorstel,
dat idealiter in overeenstemming met de richtlijnen van de Nota Zicht op
wetgeving is opgesteld,15 wordt in een later stadium doorkruist door
goedbedoelde aanvullingen en wijzigingen. Daardoor vervaagt de ratio
van het voorstel en wordt de consistentie geweld aan gedaan. Deze
complicaties in de wettekst treden niet alleen op door een onvoldoende
doordacht taalgebruik, maar ook doordat tijdens het wetgevend proces
wijzigingen worden aangebracht, compromissen worden gesloten16 en
amendementen worden ingediend waardoor de rode lijn van het voorstel
verbleekt.17 Zelfs de toelichting van de Staatssecretaris van Financiën kan
zorgen voor onduidelijke, en dus ingewikkelde, wetgeving.18

Om rechtsvinders en rechtstoepasser houvast te geven, zal de wetgever in
zijn toelichting op de in zijn wet(svoorstel) vastlegde beginselen duidelijk
moeten maken wat zijn bedoeling is. Hoe duidelijker hij deze bedoeling
formuleert, des te meer richting kan deze geven.19 Tussen de Memorie van
Toelichting en de uiteindelijke wettekst worden echter heel wat woorden
gesproken en geschreven. Bij de aanbieding van de geconsolideerde versie
van een wetsvoorstel aan de Eerste Kamer ontbreekt echter een ver-
nieuwde toelichting op de herziene tekst. Om meer helderheid te verkrij-
gen in het ontstaan en de achtergrond van fiscale rechtsregels zou het
advies van de rechtsfilosoof Bentham gevolgd kunnen en zelfs moeten
worden. Bentham raadt aan om elke wet te voorzien van een uitgebreid
commentaar waarin de reden voor en de rechtvaardiging van deze rechts-

15. Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1 en 2.
16. Zie inzake de bovenmatige deelnemingsrente M.H.C. Ruijschop, ‘Kapitaal’, WFR 2014/

1602.
17. In gelijke zin J.A.G. van der Geld, Zicht op fiscale wetgeving (oratie Tilburg), Tilburg:

Tilburg University Press 1991, blz. 32.
18. Vgl. I. de Roos en R.J. de Vries, ´Laagbelaste beleggingsdeelneming en [grensover-

schrijdende] fiscale eenheid: nadere afstemming aanbevolen´,WFR 2007/1105 over de
discrepantie tussen de uitleg van de Staatssecretaris van Financiën in de Tweede en in
de Eerste Kamer. Zie ook A.O. Lubbers en L.M.J. Sangster, ‘Het gebruik en de bruik-
baarheid van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg’, WFR 2012/1521. Zij stellen
dat de tekst van sommige regelingen botst met het in de parlementaire geschiedenis
geschetste oogmerk.

19. J. Kruithof en A.O. Lubbers, ‘Wetgeven en het voorsorteren op rechtsvindingsbeslis-
singen’, WFR 2015/496. In vergelijkbare zin R.H. Happé, Belastingrecht en de geest van
de wet. Een pleidooi voor een beginsel-benadering in de wetgeving, Tilburg: Tilburg
University 2011, blz. 48. De pleidooien van deze auteurs zijn echter, helaas, alleen
gericht op duidelijkheid voor rechters.

175

Eenvoud in woord en daad



regels wordt opgenomen.20 Geadviseerd wordt om een dergelijke samen-
vattende geconsolideerde toelichting ook op te stellen na de aanvaarding
van een fiscaal wetsvoorstel door de Tweede Kamer. Dat dwingt de
wetgever om te onderzoeken in hoeverre zijn oorspronkelijke Memorie
van Toelichting nog standhoudt na latere wijzigingen op het voorstel en
eventuele amendementen. In de toelichting op zijn amendement op een
fiscaal wetsvoorstel zou de indiener bovendien moeten aangeven hoe zijn
opwelling of compromis zich verhoudt tot de ratio van het wetsvoorstel.
De idee is immers dat de wetgever geldt als één.

In lijn met de ideeën van Bentham wordt bovendien geadviseerd om de
belastingwetgever in een preambule bij elke heffingswet te laten aangeven
wat het primaire doel is van deze wet en welke uitgangspunten daarbij
gelden. Het expliciet vermelden van deze basis verschaft een interpreta-
tiekader dat deze verzameling rechtsregels bovendien op heldere wijze
afbakent. Dat kan een waarborg bieden voor een consistente, logische
architectuur van wetgeving. En dus voor ware eenvoud.

5. Tot slot

De praktische deugd die het nastreven van eenvoud is, blijkt lastig in de
praktijk te brengen. Wie meent dat daarin verandering zal komen, zou
betiteld kunnen worden als “betrekkelijk naïef”.21 In mijn ogen verdient
die naïviteit echter de voorkeur boven cynisme en pessimisme, een som-
bere houding leidt immers tot stilstand. Ook ten aanzien van de eenvoud in
het fiscale recht.

Die stilstand kan worden doorbroken door eenvoud in woord en daad
van de belastingwetgever. In daad door een heldere formulering van zijn
bedoeling, bij voorkeur in geconsolideerde toelichtingen en preambules bij
heffingswetten. En in woord door een eenvoudig, dus duidelijk, begrijpelijk
en toegankelijk gebruik van taal in het fiscale recht. Nu het directe publiek
van een wettekst vooral lijkt te bestaan uit juristen, moet de wetgever er
bovendien zorg voor dragen dat zijn wetteksten voor dit geschoolde pu-
bliek eenvoudig zijn in het gebruik. Tot dat gebruik behoort ook de
communicatie over deze rechtsregels. De gemiddelde belastingplichtige
is wellicht niet altijd geïnteresseerd in de ruwe woorden van de wet, maar

20. Bentham (Works) 1838-1843, Volume I, A Fragment on Government. Ik heb dit voorstel
ook gedaan in mijn proefschrift: De rechtsfictie in de inkomstenbelasting. De fiscale
kleur van het alsof, Enschede: Gildeprint 2015, (hierna: Dusarduijn 2015), blz. 483 e.v.
Te raadplegen via https://pure.uvt.nl/portal/files/9578337/Dusarduijn_Rechtsfic-
tie_17_12_2015.pdf. De hoopvolle hypothese dat een proefschrift ook daadwerkelijk
wordt gelezen, lijkt overigens onjuist. Een herhaling van hetgeen geopperd is in de
dissertatie is dan wel beter ‘te hebben’.

21. Deze kenschets is herleid uit R.J. Pieterse, ‘Boekbespreking van ‘De wet als kunstwerk.
Een andere filosofie van het recht’ van Willem Witteveen’, WFR 2015/745.
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hij heeft wel belangstelling voor een heldere uitleg daarover.22 Hij wil
begrijpelijke taal die de kern kort en krachtig samenvat.

Daarvoor zijn mensen nodig zoals Jan, wetenschappers die het fiscale
recht herschrijven op een ‘huiselijke’ manier. Of het clublied van NAC
daarbij een inspiratiebron kan zijn, betwijfel ik overigens. Artikel 1 Wet
Vpb 1969 zou dan immers luiden:

“Hee hee hee hee, hup Vpb.”

Inhoudelijk heeft dat weinig om het lijf, al klinkt het lekker ritmisch en net
zo optimistisch als het Bredase refrein.

22. Een uitleg door zowel belastingadviseurs als de belastingdienst. Zie, uitgebreider,
Dusarduijn 2015, deel 3, hoofdstuk 3 (De woorden en de dingen in het recht), blz.
403-426.
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PROF. DR. P.H.J. ESSERS1

Jan van der Geld als de Johan
Cruijff van de fiscale wereld

1. Inleiding

Bovenstaande titel suggereert dat Jan van der Geld van alle fiscalisten de
beste voetballer is. Dat is niet zo. De omgekeerde titel (Johan Cruijff als de
Jan van der Geld van de voetbalwereld) zou wel juist zijn geweest als
daarmee was bedoeld dat de, helaas onlangs overleden, Johan Cruijff van
alle voetballers de beste fiscalist was. Cruijff is er immers in oktober 2005
in geslaagd om de toenmalige Staatssecretaris van Financiën, Joop Wijn,
ervan te overtuigen dat het schenk- en erfbelastingtarief voor ANBI’s moest
worden gereduceerd van 8% tot nihil. Naar verluidt zou Cruijff Joop Wijn in
het stadion tijdens een interland van het Nederlands Elftal op de schouder
hebben getikt en de verbouwereerde staatssecretaris hebben toegevoegd:

“Zeg, het is toch een beetje raar dat een Goede Doelen Stichting
schenkbelasting moet betalen over ontvangen schenkingen? Dat
ken niet de bedoeling zijn, als ik jullie was zou ik dat veranderen.”

Enigszins stotterend, wat niet gebruikelijk is voor Joop Wijn, antwoordde
de staatssecretaris de levende legende dat hij zou kijken wat hij kon doen.
Even later was het nultarief voor ANBI’s een feit.

Een soortgelijke bijzondere actie op voetbalterrein heeft Jan van der
Geld, voor zover ik althans weet, nooit verricht.

Maar Jan is wel – net als Cruijff – bekend om zijn oneliners. Zij kunnen in
één zin de spijker zodanig op zijn kop slaan dat zij de toehoorder in grote
verwarring achterlaten omdat zijn of haar wereldbeeld tot dat moment
helemaal omver is gegooid. Typisch voor Jan is dat hij, in lijn hiermee, in
zijn geschriften zeer ingewikkelde fiscale zaken tot hun essentie kan
terugbrengen zodat de lezer op dat moment precies weet waar het nu
eigenlijk om draait. Niet voor niets heet één van de meest bekende boeken
van Jan ‘Hoofdzaken vennootschapsbelasting’. Als je dat boek leest, opent
zich de uiterst gecompliceerde wereld van de vennootschapsbelasting in al

1. Peter Essers is Hoogleraar Belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg
University.
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zijn naakte en ogenschijnlijk eenvoudige werkelijkheid. Ik ken maar weinig
mensen die zo helder en duidelijk ingewikkelde zaken kunnen uitleggen,
althans op schrift, als Jan van der Geld.

Typisch voor Jan is ook dat als hij iets mondeling gaat uitleggen, hij tien
keer zoveel woorden nodig heeft dan op papier. Dat geldt vooral als hij een
van zijn vele stokpaardjes berijdt. Daarin lijkt hij ook weer op Cruijff. Een
slimme student heeft een kans een examen met Jan te overleven door
alleen maar te knikken of af en toe een vragend gezicht te trekken. Jan zal
in al zijn enthousiasme de ontstane lacunes moeiteloos volpraten.

Maar mij gaat het in deze bijdrage vooral om zijn oneliners. Veelal zijn deze
tegen de politiek gericht. Van bureaucratie en autoritair gedrag moet Jan
niets hebben. Datzelfde geldt voor hypocrisie. Maar soms gaan zijn one-
liners ook over fiscale kwesties. Zo past zijn stelling dat “agressieve be-
lastingplanning succesvolle belastingplanning is” perfect in de actuele
fiscale ethiekdiscussie, ook al denk ik dat de BEPS-adepten deze invalshoek
van Jan niet in de eerste plaats op het oog hebben.

2. Fiscale grensverkenning

Een stelling van Jan van der Geld die mij altijd heeft geïntrigeerd, is de
volgende:

“Met fiscale grensverkenning is niets mis, want anders zou je de
grenzen van de wet nooit te weten komen.”

Deze oneliner gaat regelrecht in tegen de waarschuwing van de fiscus dat in
het geval van fiscale grensverkenning door een belastingplichtige of zijn
adviseur er geen zekerheid vooraf zal worden verleend (zie art. 4, eerste lid,
onderdeel a, Besluit Fiscaal Bestuursrecht). Jan draait die werkelijkheid om.
Een belastinginspecteur moet nu net fiscale grensverkenning op prijs stellen
want alleen dan kunnenwe de rechtsontwikkeling een stap verder brengen.

Voor zover dit een pleidooi inhoudt voor meer situaties waarin belasting-
plichtige en inspecteur agree to disagree binnen een horizontaal toezicht-
relatie, ben ik het hiermee graag eens. Een inspecteur die van mening is dat
het aan de rechter voorleggen van fiscale rechtsgeschillen niet past binnen
horizontaal toezicht blokkeert immers onnodig de rechtsontwikkeling. Het
is niet de bedoeling dat met de opkomst van horizontaal toezicht de weg
naar de rechter wordt afgesneden. Het wordt echter anders als een
adviseur en zijn klant eigenlijk maar één doel hebben, namelijk belasting-
besparing te bereiken. Zo zouden zij een mogelijke toekomstige feitencon-
stellatie kunnen voorleggen aan de inspecteur met de vraag wat deze
hiervan vindt. Het antwoord van de inspecteur dat hij om een bepaalde
reden vindt dat het beoogde resultaat met dit voorstel niet wordt bereikt,
kan vervolgens worden gepareerd met de vraag wat hij ervan zou vinden
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indien de feiten op een iets andere wijze worden vormgegeven. Dit spel
van zoeken en tasten kan zich daarna nog een aantal keren herhalen.

De inspecteur die in dit spel meegaat, loopt risico’s. Bij een normaal
rechtsvindingsproces moeten eerst de feiten worden vastgesteld, waarna
de bij die feiten horende rechtsregel wordt gezocht. Dat is lang niet altijd
zo eenvoudig als het lijkt. Zo is er tussen norm en feit sprake van een
dynamisch en dialectisch proces. De feiten kun je alleen vaststellen met het
oog op de norm (‘de’ werkelijkheid bestaat niet), terwijl die norm weer
onderhevig is aan veranderingen als gevolg van bijvoorbeeld ontwikkelin-
gen in de maatschappij. Aldus kan sprake zijn van een onmogelijke opgave:
de feiten zijn afhankelijk van de toepasselijke norm, maar de toepasselijke
norm kan in de tijd veranderen. Dit toch al ingewikkelde rechtsvindings-
proces wordt nog gecompliceerder als er sprake is van een onderhande-
lingssituatie tussen inspecteur en adviseur als hiervoor bedoeld. Omdat
men het niet heeft over al gerealiseerde feiten maar over feiten die voor de
toekomst kunnen worden gecreëerd, dreigt er een spel zonder nieten voor
de adviseur te ontstaan. In de onderhandelingen met de inspecteur kan hij
immers net zo lang de positie van de Belastingdienst aftasten totdat er een
resultaat uitkomt waarvan beide partijen vinden dat dit in overeenstem-
ming is met doel en strekking van de wet, regelgeving en jurisprudentie.

Ik kan me voorstellen dat de Belastingdienst dit bedoelt als hij aangeeft dat
niet zal worden meegewerkt aan het geven van zekerheid vooraf bij fiscale
grensverkenning. In dergelijke gevallen is immers geen sprake van een
vaste feitenconstellatie waarbij de vraag aan de inspecteur is of hij vindt
dat de daarop betrekking hebbende norm leidt tot een resultaat dat fiscaal
nog aanvaardbaar is. In feite wordt de inspecteur gevraagd om zelf aan te
geven bij welke feitenconstellatie hij vindt dat de voorgelegde transactie
(nog net) aanvaardbaar is. De inspecteur die zich tot dit spel laat verleiden,
kan naderhand nog maar heel moeilijk terugkomen op zijn aanvankelijk
ingenomen standpunt. Hij heeft immers ingestemd met de feitenconstel-
latie. Alleen als hij kan aantonen dat de daadwerkelijk gerealiseerde feiten
wezenlijk anders zijn dan de bij de onderhandelingen voorgehouden
feiten, dan wel dat er sprake is van een wijziging in de regelgeving of
jurisprudentie, kan hij terugkomen op zijn eerdere toezegging. Toepassing
van bijzondere rechtsmiddelen als fiscale herkwalificatie of fraus legis is in
dergelijke gevallen ook moeilijk omdat de inspecteur heeft ingestemd met
de reële juridische en economische betekenis van de feiten en hij zelf de
afweging zal hebben gemaakt dat wordt gebleven binnen doel en strekking
van de norm. Het is ook denkbaar dat het spel van fiscale grensverkenning
zich niet zozeer afspeelt op het terrein van de voorgenomen feiten, maar
meer op de wijze waarop de rechtsregels zouden moeten worden geïn-
terpreteerd. In veel gevallen zal dit vanwege de dialectische relatie tussen
norm en feit door elkaar heen lopen. Ook dan moet de inspecteur uitkijken
niet verstrikt te raken in zijn eigen bereidheid tot creatief meedenken met
de adviseur.
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3. Wetenschap en praktijk

Het zijn vooral inspecteurs met een wetenschappelijke aanleg en belang-
stelling die slachtoffer kunnen worden van deze vorm van fiscale grens-
verkenning. In de wetenschap is het immers volstrekt gebruikelijk om de
grenzen van de wet op te zoeken. De feiten zijn ondergeschikt aan het
denkproces over wat de wetgever heeft bedoeld met een bepaalde rechts-
regel. In een wetenschappelijk debat zal het argument dat zich iets in de
praktijk niet of nauwelijks zal voordoen en dat het dus niet de moeite
waard is om er over te discussiëren, meestal niet serieus worden genomen.
De mogelijkheid dat iets zich kán voordoen, is voldoende om er een
wetenschappelijke discussie over te voeren om zo de wetenschap verder
te brengen. Overigens is de praktijk vaak veel onvoorspelbaarder dan
menig wetenschapper kan bedenken.

Een inspecteur met een soepele opstelling ten opzichte van fiscale
grensverkenning dreigt zichzelf echter in de problemen te brengen. Dat
wil niet zeggen dat een inspecteur zich altijd heel terughoudend moet
opstellen in het contact met de belastingplichtige en zijn adviseur. Niet
voor niets wordt van een goede inspecteur verwacht dat hij zich opstelt als
een rechter, die in alle redelijkheid oordeelt wat in casu het recht is. Een
rechter gaat echter in de regel ook niet in debat met een belanghebbende
over de vraag hoe de beslissing er zou hebben uitgezien als de feiten
anders waren vormgegeven dan ze zich in werkelijkheid hebben voorge-
daan. Dat is wel vaak de klacht van wetenschappers in de richting van de
rechterlijke macht als deze zich in de ogen van de wetenschap bij het doen
van een uitspraak te zeer ‘verschuilt’ achter de feiten. Die feiten zijn echter
vaak cruciaal om tot die uitspraak te komen.

Ook kan van de rechter niet zonder meer worden verwacht dat hij in
zijn uitspraak college geeft over alle mogelijke varianten die denkbaar zijn
om de wet te interpreteren. Dat is naar mijn mening anders als de
wetgever de rechter een bijzondere verantwoordelijkheid als pseudo-
wetgever heeft gegeven. Dat doet zich voor bij open normen als ‘redelijk-
heid en billijkheid’ en ‘goed koopmansgebruik’. Dan heeft de rechter de
extra taak om aan rechtsvorming te doen en toelichting te geven door
meer dan gebruikelijk uit te leggen hoe hij tot een bepaalde beslissing is
gekomen. De rechter schrijft dan als het ware zijn eigen memorie van
toelichting bij die beslissing.

Betekent dit dat de inspecteur bij een open norm als bijvoorbeeld goed
koopmansgebruik zich wel meer open moet stellen voor fiscale grens-
verkenning? Naar mijn mening hoeft dat niet als het gaat om het invullen
van de mogelijke toekomstige feiten. Het is primair aan de belastingplich-
tige en zijn adviseur om die feiten te schetsen. Wel lijkt mij dat een meer
flexibele houding van de inspecteur op zijn plaats is als het gaat om het
verkennen van de verschillende interpretaties die mogelijk zijn van een
wettelijke norm, bijvoorbeeld goed koopmansgebruik. In die zin neemt de
inspecteur de rol van de rechter als pseudo-wetgever in het voortraject
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min of meer over. Dat de visies van de inspecteur op de mogelijke
interpretatie van de norm vervolgens toch weer enige invloed zullen
hebben op de uiteindelijke feiten, is onvermijdelijk gekoppeld aan de
dialectiek die nu eenmaal tussen norm en feit bestaat.

4. Tot slot

Jan van der Geld had dit allemaal natuurlijk voorzien met zijn oneliner dat
met fiscale grensverkenning niets mis is omdat je anders de grenzen van
de wet niet kunt kennen. Dat is logisch.

We zullen hem hoe dan ook erg gaan missen bij het Fiscaal Instituut
Tilburg. Hij is vele jaren zeer bepalend geweest voor de prima sfeer die bij
het FIT heerst. Dat kwam ook door de no-nonsense houding van Jan. Het
gaat bij hem om argumenten, niet om uiterlijk vertoon.

Hij is nooit te beroerd om een collega te helpen. Dat geldt voor het
geven van adviezen op fiscaalwetenschappelijk terrein, maar vooral ook als
het gaat om ICT-problemen. Ik kreeg eens bezoek terwijl Jan bezig was met
het installeren van mijn computer. Het enige dat van Jan te zien was, waren
zijn benen die onder mijn bureau uitkwamen. Ik zal nooit de gezichtsuit-
drukking van mijn gast vergeten toen ik zei dat ik haar graag wilde
voorstellen aan mijn collega hoogleraar vennootschapsbelasting.

Jan is ook vele jaren voorzitter geweest van de vakgroep fiscale econo-
mie. Daar heeft hij zich nooit op laten voorstaan, maar in die hoedanigheid
heeft hij heel veel goede dingen voor het FIT voor elkaar gekregen.
Management was zeker niet zijn favoriete bezigheid maar hij heeft er
zich met verve doorheen geslagen. Bovenal is hij altijd een bevlogen
wetenschapper en docent geweest, die velen in zijn enthousiasme heeft
kunnen meenemen. We hopen hem ook als emeritus nog vaak op het FIT
en daarbuiten te mogen ontmoeten.

Jan, geniet samen met Ineke en de rest van het alsmaar uitdijende gezin
van je emeritaat en heel veel dank voor alles wat je voor ons hebt
betekend!
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MR. S.E. FABER1

Eenvoudige belastingwetge-
ving kan echt! Als de politiek
het wil!

1. Inleiding

Als de Staatssecretaris van Financiën echt werk wil maken van het
vereenvoudigen van de belastingwetgeving, dan zal hij de allereerste fase
van het wetgevingsproces moeten veranderen. Daarmee doel ik op de fase
waarin er nog niets op papier staat en waarin er wordt nagedacht over de
opzet van de te ontwerpen regeling en een schriftelijke uitwerking daar-
van. Met ‘de opzet’ bedoel ik: de te kiezen invalshoek van de regeling en de
plaats in en de wisselwerking met de bestaande wetgeving.

Tot nu toe voltrekt die allereerste fase zich op het Ministerie doorgaans
zonder consultatie van buitenstaanders. Uiteraard, bij onderwerpen die het
bedrijfsleven raken zal vermoedelijk vooraf met VNO NCW worden ge-
sproken, maar de allereerste fase doorloopt men in eigen kring. Soms
wordt er daarna nog even overlegd met de Commissie Wetsvoorstellen van
de NOB, maar dat is meer voor de vorm: het ei is dan al gelegd en voor
ingrijpende aanpassingen is er dan geen ruimte meer. Dit geldt in ver-
sterkte mate nadat het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Het
vraag- en antwoordspel tussen het Parlement en de NOB enerzijds en de
staatssecretaris anderzijds kan doorgaans alleen tot een nadere inkleuring
van het wetsvoorstel leiden, want het basisconcept is in die fase al in beton
gegoten. Dat basisconcept is echter vaak nodeloos ingewikkeld en bevat
niet zelden vermijdbare overkill. Deze uitspraak vraagt om een voorbeeld.

2. Voorbeeld nodeloos ingewikkelde wetgeving met overkill

Sinds 1 januari 2012 zijn buitenlandse ondernemingsverliezen niet langer
aftrekbaar van de Nederlandse heffingsgrondslag. Deze wetswijziging
kondigde toenmalig Staatssecretaris De Jager al aan in zijn zogeheten
‘Sinterklaasbrief’ van 5 december 2009. Hij zei in dat verband dat hem
voor ogen stond om verliezen uit buitenlandse filialen (vaste inrichtingen)
en buitenlandse deelnemingen meer gelijk te gaan behandelen.

1. Sicco Faber was 34 jaar werkzaam als belastingadviseur, waarvan 27 jaar als partner
van PwC. In de periode 1993 tot medio 2015 maakte hij ruim 14 jaar deel uit van de
Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
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De wettelijke regeling kreeg uiteindelijk zijn beslag in de artikelen 15e
tot en met 15j en 33b tot en met 33d van de Wet Vpb 1969; deze wettekst
alleen bestaat uit circa 2930 woorden en dit is nog exclusief de aanpassing
en uitbreiding van een groot aantal bestaande wetsartikelen, al met al goed
voor nog een paar honderd woorden wettekst.

Het heeft mij, schat ik, destijds een halve dag gekost om dit wetsvoorstel te
bestuderen, maar na afloop was ik er niet zeker van of ik het wel allemaal
begrepen had. Ik heb mij toen afgevraagd of dat wat de staatssecretaris
voor ogen stond, niet veel korter en daardoor duidelijker in wettekst had
kunnen worden omgezet. De opdracht van de staatssecretaris aan zijn
Directie Wetgeving moet ongeveer als volgt hebben geluid.

“Maak een ontwerp vanwet waarin het volgende wordt geregeld:
(a) Verliezen uit buitenlandse filialen/vaste inrichtingen komen

niet langer in mindering op de Nederlandse heffingsgrond-
slag.

(b) Indien een buitenlands filiaal dat verlies heeft geleden, wordt
gesloten, staat Nederland alsnog de aftrek van dat verlies
(stakingsverlies) toe voor zover in de andere staat voor dit
verlies geen tegemoetkoming is verleend.

(c) De aftrek wordt niet toegestaan indien een ander tot het
concern behorend lichaam de gestaakte activiteiten heeft
voortgezet.

(d) En een en ander min of meer analoog aan de liquidatie-
verliesregeling voor (buitenlandse) deelnemingen.”

3. Het alternatief

Op basis van die uitgangspunten kwam ik tot het volgende alternatief. Dit
beslaat ongeveer 300 woorden:
a. Indien de belastingplichtige in enig jaar een verlies uit een buiten-

landse onderneming lijdt dat in mindering komt op zijn Nederlandse
heffingsgrondslag, wordt hij geacht in datzelfde jaar en voor hetzelfde
bedrag een winst (bijtellingswinst) uit dezelfde buitenlandse onder-
neming te hebben genoten.

b. Onder een buitenlandse onderneming wordt verstaan: een onderne-
ming (of een gedeelte van een onderneming) die voor de belasting-
plichtige in een andere staat een vaste inrichting vormt.

c. Indien de belastingplichtige de buitenlandse onderneming in een later
jaar staakt, dan wordt het buitenlandse verlies dat op grond van
onderdeel (a) niet in aftrek is gekomen, alsnog in aftrek gelaten in
het jaar van de staking voor zover dat buitenlandse verlies groter is dan
de winst uit die buitenlandse onderneming die in enig jaar vóór de
staking is vrijgesteld van belasting op grond van een regeling ter
voorkoming van dubbele belasting (stakingsverlies).
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d. Onderdeel (c) geldt slechts voor zover door het concern in het buiten-
land geen tegemoetkoming voor dit buitenlandse verlies is of wordt
genoten.

e. Onderdeel (c) is niet van toepassing indien de buitenlandse onderne-
mingsactiviteiten door een ander lichaam van het concern zijn of
worden voortgezet.

f. De belastingplichtige, die met toepassing van onderdeel (c) een sta-
kingsverlies in aanmerking heeft genomen, maar die dezelfde buiten-
landse ondernemingsactiviteiten binnen drie jaar na de staking hervat,
wordt geacht in het jaar van de hervatting een winst uit buitenlandse
onderneming te hebben genoten die gelijk is aan het in aanmerking
genomen stakingsverlies. De vrijstelling ter voorkoming van dubbele
belasting is niet van toepassing op deze toevoeging aan de winst.

g. Overgangsrecht. Winsten en verliezen uit buitenlandse onderneming
die in de boekjaren tot 1 januari 2012 nog niet in aanmerking zijn
genomen, worden na die datum in aanmerking genomen volgens de
bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting zoals die luidden tot
1 januari 2012.

Bij deze alternatieve tekst merk ik allereerst op dat deze ongetwijfeld nog
voor verbetering vatbaar is en mogelijk nog enige aanvulling behoeft. Maar
dan nog zal dit alternatief veel korter en duidelijker zijn dan de huidige
wet.

In mijn alternatief blijft buitenlands onroerend goed dat geen vaste
inrichting vormt – anders dan in de wet zoals die nu luidt – buiten schot.
Dat is naar mijn mening ook terecht, want Staatsecretaris De Jager nam de
aftrekbaarheid van buitenlandse ondernemingsverliezen op de korrel,
omdat die – vooral door de afschrijving van goodwill na een overname –

tijdelijk voor forse bedragen ten laste van de Nederlandse winst konden
worden gebracht. Bij buitenlands onroerend goed speelt dat soort planning
helemaal niet. Dat buitenlands onroerend goed nu ook onder de object-
vrijstelling valt, is in dat licht te kwalificeren als overkill.

Mijn alternatief bevat evenmin de antimisbruikbepaling van artikel 15i,
vijfde lid Wet Vpb 1969, voor zover er helemaal geen sprake is van
misbruik. Dit vijfde lid gaat er namelijk doodleuk van uit dat een Neder-
landse belastingplichtige die zijn buitenlandse onderneming met verlies
heeft gestaakt, maar die binnen drie jaar daarna een nieuwe onderneming
in datzelfde buitenland start, helemaal geen nieuwe onderneming is ge-
start, maar de oude onderneming heeft voortgezet. En aan die fictie wordt
dan vervolgens de conclusie verbonden dat achteraf bezien het stakings-
verlies te vroeg in aftrek is gekomen en dat het dus terecht is om dit verlies
weer in één keer bij de winst te tellen in het jaar van de gefingeerde
hervatting.

Ik constateer hier overkill, omdat artikel 15i, vijfde lid Wet Vpb 1969, het
opstarten van echt nieuwe ondernemingsactiviteiten behandelt alsof dit
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misbruik is. Daardoor kunnen reële stakingsverliezen niet ten laste van de
winst worden gebracht. Dit leidt vervolgens tot dubbele belasting, want
uiteindelijk komt dit verlies dus nergens ten laste van de fiscale winst, niet
in het buitenland en niet in Nederland.

Het ‘echte misbruik’ wordt in onderdeel (f) van mijn alternatief tegen-
gegaan. Ik teken daarbij echter aan dat ik mij afvraag of we hier geen
spoken zien. Het komt mij voor dat een hervatting van ondernemings-
activiteiten binnen drie jaar na de staking, in de praktijk niet voorkomt.
Immers, als het toch al slecht gaat – want er wordt verlies geleden – wie
gaat er dan de onderneming een tijdje staken om er daarna weer mee
verder te gaan? Dat is toch commercieel onzinnig? Fiscaliteit speelt wel-
iswaar altijd een belangrijke rol bij bedrijfsbeslissingen, maar zeker in dit
soort situaties geldt, denk ik, het adagium: tax follows business.

4. Wat verklaart het verschil?

Dat de wettekst zoveel langer en minder toegankelijk is dan mijn alterna-
tief, is te verklaren doordat mijn alternatief inzoomt op de ongewenste
situatie. Die ongewenste situatie was de import van buitenlandse onderne-
mingsverliezen ten laste van de Nederlandse heffingsgrondslag. Mijn
alternatief beperkt zich tot het elimineren van alleen die verliezen uit de
Nederlandse heffingsgrondslag en handhaaft voor het overige het regime
van de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting dat al vele
decennia goed functioneerde. De wetgever heeft voor een veel bredere
aanpak gekozen die:
a. niet nodig was om het beoogde doel te bereiken;
b. tot vermijdbare overkill heeft geleid;
c. nodeloos veel wettekst heeft toegevoegd; en
d. ook voor fiscalisten moeizame kost is.

5. Wetten maken is als parkeren op een krappe parkeerplaats

Het is verleidelijk om te denken dat het bovenstaande voorbeeld een
karikatuur is van de werkelijkheid, dat het allemaal wel meevalt en dat
het overgrote deel van de belastingwetgeving wel helder en bondig is
geformuleerd, eenvoudig uitvoerbaar is voor fiscus en belastingbetaler en
geen overkill bevat. Maar helaas is dat niet zo en dat is voor een belangrijk
deel terug te voeren op de keuzes die in de allereerste fase van het
wetgevingsproces worden gemaakt. Met de dan gekozen opzet, is het net
als bij het parkeren van een auto op een krappe parkeerplaats:

als de insteek niet goed is,
kun je wel eindeloos blijven manoeuvreren maar goed wordt het
niet!
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En dat terwijl door al dat gemillimeter de wettekst wel centimeters langer
is geworden. Dit kan beter.

6. Hoe kan het beter?

Ik merk allereerst op dat het maken van een wetsvoorstel dat precies en op
eenvoudige wijze regelt wat het moet doen – niet meer, maar ook niet
minder – hoge eisen stelt aan de wettenmakers. Bovendien kan niet
verlangd worden dat het resultaat van hun arbeid altijd perfect is, want
het blijft mensenwerk en de werkelijkheid is altijd grilliger dan zich in
wetteksten laat vatten.

Maar het zou wél helpen als het vaste regel werd dat een klein aantal
externe deskundigen voortaan wordt gevraagd om mee te denken over de
opzet en de tekst van een wetsvoorstel. Twee weten toch altijd meer dan
één?

Ik kan geen steekhoudende staatsrechtelijke argumenten bedenken
waarom de Afdeling Wetgeving geen beroep zou doen op de fiscale kennis
die aanwezig is op onze universiteiten en in de fiscale praktijk:
• Angst voor bemoeienis met politieke of beleidskwesties?
• De externe deskundigen komen pas in beeld nadat de staatssecretaris de

opdracht heeft geformuleerd. Daarin geeft hij aan welk doel met de
nieuwe wet gerealiseerd moet worden. Oxfam Novib, dat eerder dit jaar
een rapport schreef waarin wordt beweerd dat belastingadviseurs en
hoogleraren die tevens verbonden zijn aan de grote advieskantoren te
veel invloed hebben op fiscale wetgeving, hoeft zich geen zorgen te
maken.2 De externe deskundigen in mijn voorstel bemoeien zich niet
met de vraag welke wettelijke maatregel er moet komen – dat is aan de
politiek – maar denken alleen mee over de vormgeving van die
maatregel waarbij als belangrijkste criteria zouden moeten gelden: (a)
eenvoud en uitvoerbaarheid, (b) rechtszekerheid en (c) evenredigheid.
Met evenredigheid bedoel ik: geen vermijdbare overkill, noch underkill.3

• Angst dat de geheimhouding in het geding is?
• De externe deskundigen zouden uiteraard een geheimhoudingsverkla-

ring moeten tekenen. Om ongewenste gevolgen bij een onverhoopt
lekken van informatie te minimaliseren, zou de staatssecretaris bij
persbericht reeds de hoofdlijnen kunnen aangeven van de wetgeving
die hij laat voorbereiden.

• Angst voor bemoeienis met de maatvoering van de nieuwe wet?
• Ik denk dat die discussie nu juist gevoerd moet worden! Te vaak wordt

wetgeving zo allesomvattend gemaakt – maar helaas niet groots en

2. Oxfam Novib: Rapport Nederland belastingparadijs, 12 mei 2016.
3. Gribnau noemt als beginselen van behoorlijke wetgeving: rechtszekerheid, onpartij-

digheid, rechtsgelijkheid en evenredigheid. Zie J.L.M. Gribnau, Vertrouwen, legitimiteit
en belastingen (rede Tilburg 2012), Tilburg: Tilburg University/Prisma Print 2012.
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meeslepend – uit vrees om vooral niets over het hoofd te zien. Maar bij
die bewust gekozen overkill wordt uit het oog verloren dat een een-
voudige, duidelijke regeling juist een geschikte techniek is om misbruik
tegen te gaan. Men leze er het afscheidscollege van Happé over “Be-
lastingrecht en de geest van de wet” op na.4

7. Conclusie

Ik ben dan ook van mening dat een open discussie – en soms een ‘choc des
opinions’ – tussen de knappe koppen uit de Directie Wetgeving, de fiscale
wetenschap en de fiscale praktijk juist in die allereerste fase van het wetge-
vingsproces tot meer eenvoudige en beter uitvoerbare wetsvoorstellen zal
leiden. Maar de politiek moet het dan wel afdwingen, want ingesleten
werkwijzen binnen een Ministerie veranderen niet vanzelf.

De Staatssecretaris van Financiën zou in dit verband nog kunnen over-
wegen om enige Raadsadviseurs te benoemen die hem van advies kunnen
dienen bij wetgevingsprojecten. De kwaliteit van nieuwe wetgeving is
daarvoor belangrijk genoeg, want de uitvoeringsproblemen van de Be-
lastingdienst worden in belangrijke mate veroorzaakt door te complexe
wetgeving.

Tot slot nog een persoonlijke noot over Jan van der Geld en mijn keuze voor
dit onderwerp.

Jan heeft in zijn publicaties vaak pittige kritiek geuit op de complexiteit
van fiscale wetgeving, vooral als hij vermijdbare overkill signaleerde in
antimisbruikregels die belastingplichtigen trof die zich aan geen enkel
misbruik schuldig maakten. Rechtsonzekerheid en overkill in wetsvoor-
stellen zijn voor mij altijd de belangrijkste drijfveren geweest in mijn werk
voor de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB. Mijn bijdrage aan deze
bundel gaat over het voorkomen van onnodige complexiteit en overkill in
wetsvoorstellen, een onderwerp dat ons beiden, ieder vanuit zijn eigen
positie, heeft beziggehouden.

4. R.H. Happé, Belastingrecht en de geest van de wet. Een pleidooi voor een beginsel-
benadering in de wetgeving (afscheidsrede Tilburg 2011), Tilburg: Tilburg University/
Prisma Print 2011.
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PROF. MR. DR. J.L.M. GRIBNAU1

Fiscale wetgeving en de
ethiek van de
belastingadviseur

1. Oratie

Vijfentwintig jaar geleden wijdde Jan van der Geld zijn oratie aan de
kwaliteit van fiscale wetgeving.2 Belangrijke feilen die hij constateert en
waarvan hij de wortels blootlegt zijn inconsistentie, onzorgvuldigheid,
gebrek aan uitvoerbaarheid, overmatige ingewikkeldheid en het ontbreken
van wetgeving waar deze juist nodig zou zijn. Veel van zijn bevindingen en
conclusies staan nog steeds als een huis. Dat is niet vreemd, Jan staat
bekend als een degelijk onderzoeker. Toch is er met deze oratie iets
vreemds aan de hand. Een voor zijn betoog onmisbaar artikel wordt niet
genoemd en is blijkbaar over het hoofd gezien. Dat valt helaas niet te
repareren. Van belang is wel dat in dat artikel wetgeving en ethiek wordt
gekoppeld, iets dat Jan’s warme aandacht heeft. In deze bijdrage gebruik ik
deze thema’s waarbij ik vervolgens enige gedachten wijd aan de professi-
onele ethiek van (externe) belastingadviseurs.

2. Wetgeving en werkelijkheid

In 1958 schreef de Leidse hoogleraar Karel van het Reve – de ‘Geleerde
Broer’ van Gerard Kornelis – een ten onrechte onopgemerkt artikel over
fiscale wetgeving. Van het Reve betoogt dat wetgeving wel wordt beschul-
digd te ver van de fiscale praktijk, los van de werkelijkheid te staan. Maar
wat is er mis met deze escape, deze vlucht uit de werkelijkheid? Gaf fiscale
wetgeving de werkelijkheid weer dan was zij overbodig, zo betoogt hij.
Werkelijkheid is immers in onbeperkte hoeveelheid voor een ieder altijd
en overal te krijgen, zo schrijft Van het Reve. Belastingwetgeving creëert

1. Hans Gribnau is Hoogleraar Methodologie van het Belastingrecht aan het Fiscaal
Instituut Tilburg, Tilburg University en Bijzonder Hoogleraar Kwaliteit van fiscale
regelgeving aan de Universiteit Leiden.

2. J.A.G. van der Geld, Zicht op fiscale wetgeving (oratie Tilburg), Tilburg: Tilburg
University Press 1991 (hierna: Van der Geld 1991).
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een eigen werkelijkheid. Waartoe immers al die moeite iets te maken dat
er al is?3

Men heeft op deze onaangename vraag, zo stelt Van het Reve, wel het
ontwijkende antwoord gegeven dat wetgeving een ‘hogere’ werkelijkheid’
is. Wat daarmee wordt bedoeld is niet erg duidelijk. Maar zelfs als het waar
is, blijft belastingwetgeving een escape: ontsnapping aan de gewone
werkelijkheid waar belastingen ongekend zijn. Men kan dan fiscale wet-
geving zien als iets moreel verwerpelijks: het de rug toe keren aan de
werkelijkheid en het wegvluchten in een gebied van fictie en leugen.
Sommigen zien daarom liever belastingwetgeving als opwekker van zede-
lijk gevoel, als vormgever aan het goede, als uitdrukker van denkbeelden,
als middel om de grootste taken der mensheid en de hoogste waarheid ‘des
geestes’ uit te spreken, als hoogste stadium van menselijke bewustwor-
ding, als weerspiegeling van het maatschappelijk en geestelijk leven als
wapen in de sociale strijd. Belastingwetgeving is dan niet ‘om zichzelfs
wille’ gemaakt, maar vooral om een buiten de wetgeving gelegen doel te
dienen.

3. Kritiek en ethiek

Het lijkt misschien onaardig om in een afscheidsbundel een naaste en zeer
gewaardeerde collega te kapittelen omdat hij in een vorige eeuw een foutje
zou hebben gemaakt, een artikel over het hoofd zou hebben gezien. Dat is
het ook. Gelukkig berust het voorgaande enigszins op fantasie. Van het
Reve schreef namelijk niet over belastingwetgeving maar over romans van
klassieke Russische schrijvers als Poesjkin, Gogel, Toergenjev, Tolstoi en
Tsjechov. Toch levert het vervangen van het woord ‘roman’ in zijn betoog
door het woord ‘(belasting)wetgeving’ frappante gedachten op. Belasting-
wetgeving kan niet samenvallen met de complexe wereld die zij alleen
maar op onvolmaakte wijze kan ‘vangen’. Daarnaast is wetgeving maar in
beperkte mate geschikt om externe doelen dienen. De overschatting van de
instrumentele mogelijkheden van belastingen vinden we overigens ook
terug in de oratie van Jan van der Geld.4 Van het Reve verbindt fiscale
wetgeving ook met moraal. Belastingwetgeving zou als ‘opwekker van
zedelijk’ gevoel kunnen fungeren. Hoe ziet Jan van der Geld dat?

3. K. van het Reve, ‘Tsjechov als detectiveschrijver’, in K. van het Reve, Verzameld werk 2,
Amsterdam: G.A. van Oorschot 2008, blz. 377-378. Van het Reve kon waarschijnlijk
niet bevroeden dat deze eigen werkelijkheid van de belastingwetgeving als in een
spiegelpaleis de werkelijkheid vervormt en zelf nog eens verdubbelt in twee werke-
lijkheden: de ‘reguliere’ rechtswerkelijkheid en de fictieve rechtswerkelijkheid. Zie
daarover uitvoerig S.M.H. Dusarduijn, De rechtsfictie in de inkomstenbelasting. De
fiscale kleur van het alsof, Enschede: Gildeprint 2015.

4. Van der Geld 1991, blz. 25 e.v.
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Anderhalf decennium later betoogt hij dat de leidende verantwoorde-
lijkheid voor de integriteit van het belastingrecht bij de wetgever ligt.5 Als
de wetgever – die zijns inziens te innig samenwerkt met de uitvoerende
macht – fiscaal broddelwerk aflevert, valt de burger die zo min mogelijk
belasting wil betalen niets te verwijten. Uitvreters kunnen alleen via betere
wetgeving aan hun burgerplichten worden gehouden. Praten over een
buitenwettelijk norm, over ethiek, leidt alleen maar tot vruchteloze dis-
cussies. Als ik een ander aanspreek op zijn fiscaal gedrag, zou die ander mij
wel eens een andere bovenwettelijke norm kunnen voorhouden. Waarom
dit een probleem zou zijn, wordt overigens niet duidelijk. Het is ook een
vreemde gedachte omdat een gedeelde ethiek niet kan zonder een dis-
cussie over mogelijke relevantie en invullingen van normen en waarden.
Naar mijn mening is er zo een bandbreedte van fiscaal gedrag vast te
stellen waarin men in redelijkheid van mening kan verschillen maar elkaar
kan respecteren. Die bandbreedte geeft ook de grenzen van echt fout
gedrag aan.6

Het is zeker waar dat wetten ervoor moeten zorgen dat mensen moreel
handelen. Maar het rechtvaardigheidsgevoel kan niet worden gereduceerd
tot het gehoorzamen aan of naleven van wetten. De huidige verontwaardi-
ging over grote ondernemingen en vermogende particulieren die fiscaal
hun fair share niet bijdragen maakt dat wel duidelijk. Zeker, het begrip fair
share is nog te onduidelijk, maar de portee is volstrekt helder: er zijn
grenzen aan de fiscale bandbreedte. Rechtvaardig, moreel verantwoord
handelen, kan dus verder gaan dan de wet – al dan niet strikt geïnterpre-
teerd – voorschrijft.

Hoe met die fiscale bandbreedte om te gaan is een kwestie van ethiek.
In het volgende wil ik dit wat toespitsen op de ethiek van belastingadvise-
ring.

4. Adviseur, cliënt en adviesbureau

Belastingadviseurs zijn doorgaans goed opgeleid en beschikken over spe-
cialistische kennis en vaardigheden. Zij leveren een cruciale dienst aan de
maatschappij, namelijk hulp en advies bij het nakomen van fiscale ver-
plichtingen. Dit is voor de gemiddelde burger geen sinecure, gegeven de
enorme complexiteit van het belastingrecht. Rechtszekerheid is hier een
dienst van grote waarde.

Bij een professie hoort professionele ethiek. Van belang is hier de
professionele autonomie. Deze ruimte om kennis naar eigen inzicht in de

5. Vgl. J.A.G. van der Geld, ‘De wet als enige werkbare norm in fiscaal-ethische zaken’, in
D.A. Albregtse & P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen. De Wetenschap (Stevens-
bundel), Deventer: Kluwer 2006, blz. 270.

6. J.L.M. Gribnau, ‘Belastingen als olifant’, NTFR 2016/684, blz. 1-5.
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praktijk toe te toepassen kan beperkt worden binnen organisaties.7 Dan
nog blijft er altijd enige individuele professionele autonomie aanwezig, dus
ook ruimte om een eigen morele afweging te maken. De persoonlijke
ethiek is hier van belang: de reflectie op de eigen moraal, van de persoon-
lijke morele opvattingen en oordelen. Deze laatste zullen moeten passen
bij de beroepsmoraal, de moraal van zijn cliënt en die van de organisatie
waarin de adviseur werkzaam is.

Professionele ethiek kan worden omschreven als de reflectie op de morele
kwaliteiten waarover de professional moet beschikken en waaraan diens
handelen wordt getoetst.8 Het is “de reflectie op de morele waarden en
normen die inherent zijn aan het goed uitoefenen van het beroep.”9 Als het
gaat om een externe belastingadviseur kunnen zich morele kwesties
voordoen in de relatie tussen cliënt en adviseur, tussen adviseur en het
adviesbureau en in de strategie van het adviesbureau.10

In de relatie tussen cliënt en belastingadviseur speelt zo bijvoorbeeld de
specialistische kennis van de adviserende professional van het bijzonder
complexe belastingrecht een belangrijke rol. Deze kennis kan leiden tot
een bepaalde mate van afhankelijkheid en daar hoort verantwoordelijk-
heid bij.11 De adviseur dient gepaste zorg te betrachten voor de cliënt en
diens belangen. Hij moet weet hebben van de waarden en normen van zijn
cliënt. Hoe denkt deze over belasting betalen? Wijkt dit niet te zeer af van
de persoonlijke ethiek van de adviseur?

Dit komt het moreel vertrouwen van de klant in zijn adviseur ten
goede: de integriteit van de adviseur op basis van de waarden die hij deelt
met de klant. Wederkerigheid in verwachtingen en gedrag is een voor-
waarde voor deze vorm van samenwerking.12 Zonodig bespreekt de
adviseur dan met zijn cliënt de morele merites van een advies. Uiteraard
dient reputatierisico bij advisering van bepaalde structuren aan bod te
komen, maar een ethische reflectie gaat verder. Is de klant een onderne-
ming dan is bijvoorbeeld de vraag of zij een corporate (social) responsibility
strategie heeft die zich ook uitstrekt tot de fiscaliteit.

Waarden en normen spelen ook een rol tussen belastingadviseur en het
adviesbureau waar hij werkzaam voor is. Grosso modo moet er sprake zijn
van gedeelde opvatting over morele waarden en normen. Als de visie op
morele kwesties van een individuele belastingadviseur en de organisatie

7. Zie R. van Es, Professionele ethiek. Morele besluitvorming in organisaties en professies in
adviesprocessen, Deventer: Kluwer 2011 (hierna: Van Es 2011), blz. 247 e.v. en 261 e.v.

8. Vgl. M.D. Bayles, ‘The Professions’, in C. Callahan (ed.), Ethical Issues in Professional Life,
New York & Oxford: Oxford University Press 1988, blz. 26-30.

9. R. van Es, Ethiek in adviesprocessen, Deventer: Kluwer 2000 (hierna: Van Es 2000),
blz. 41.

10. Van Es 2000, blz. 102-105.
11. Vgl. M.D. Bayles, ‘The Professional-Client Relationship’, in Callahan 1988, blz. 113-120.
12. Van Es 2000, blz. 71-72.
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waar hij of zij voor werkt te zeer uiteenlopen leidt dat onvermijdelijk tot
spanningen. Een belastingadviseur die (veel) agressiever adviseert dan zijn
kantoor voorstaat, zal de goede naam daarvan beschadigen. De persoon-
lijke ethiek kan op gespannen voet staan met de bedrijfsethiek van het
advieskantoor.

Dat brengt ons bij de strategie van het adviesbureau. Net als de fiscale
strategie van een onderneming moet de advisering passen in een (ethi-
sche) visie van de plaats van het advieskantoor in de maatschappij.13 Die
strategie van het adviesbureau dient uiteraard breed gedragen te worden
in de organisatie en de persoonlijke ethiek te respecteren. De organisatie
dient snel te reageren op onethisch gedrag, dat creëert een cultuur van
integriteit die niet alleen het gedrag van de medewerkers onderling
positief beïnvloed maar ook hun gedrag jegens derden, zoals klanten.
Gebrek aan autonomie in het werk blijkt daarentegen een negatieve
invloed te hebben op de ethische kwaliteit van gedrag van personen.14 Pro-
fessionals die zich kwalitatief willen onderscheiden houden elkaar aan de
waarden, normen en gedragsregels van het beroep. Dat is ook van belang in
een advieskantoor. Hier is het van belang de vaardigheid te ontwikkelen
om in eigen kring via dialoog en debat morele kwesties te bespreken en te
verduidelijken. Men kan zo van elkaar leren om het goede te behouden en
van fouten te leren.15

5. Over het geweten, een cirkelzaag en geld

Een te grote spanning tussen de professionele ethiek, bedrijfsethiek, ethiek
van de klant en persoonlijke ethiek is funest. Dan begint het geweten te
knagen of het wordt in slaap gesust zodat de macht van de gewoonte wint.
De Noorse schrijver Per Petterson verwoordt dit heel knap.

“Denk jij dat het waar is, van het tandwiel en het geweten.
Wat dan.
Nou dat het geweten net een tandwiel is, of zelfs een soort
cirkelzaag die met scherpe tanden ronddraait in je ziel en als je
iets doet wat niet door de beugel kan doet het vreselijk pijn en
spuit het bloed eruit, maar dan doe je het steeds vaker en de
tanden slijten af en je krijgt eelt op je ziel en dan voelt die er niets
van als het wiel ronddraait en dan ben je zo geworden.”

13. Vgl. H. Gribnau, ‘Fiscale ethiek in de boardroom’, Vakblad Tax Assurance 2 (2014) nr. 1,
blz. 42-29.

14. J. Brockner, The Process Matters, Princeton/Oxford: Princeton University Press 2016,
blz. 194 en 201.

15. Van Es 2011, blz. 279.
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Twee pagina’s later geeft Petterson een mogelijke oorzaak als hij betoogt
dat de fixatie op geld tot (morele) blindheid kan leiden.16 Een gedachte
waar Jan van der Geld het waarschijnlijk wel mee eens kan zijn:

“Hij keek alleen naar het nut van dingen, waarvoor iets kon
worden gebruikt, hoe je er geld mee kon verdienen, en de
maan op de verse sneeuw en de leverbloempjes op de berg-
hellingen en de bloemenweiden, en de wind door de rogge en de
rode heuvels in de herfst en de vogels die kwamen en gingen, ja,
alles dat kwam en weer ging, dat zei hem niets, je kon het niet
optellen, je kon het niet vermenigvuldigen, en een waterval die
alleen maar viel, die viel in het lege niets, en hij was niet de enige
die er zo over dacht. Maar een kind kon dat alles voelen tegen zijn
handpalmen, tegen zijn heupen, tegen zijn benen, en als het blind
was, kon het nog zien.”17

Maar dit is misschien wat te prozaïsch voor een NAC-supporter die bij een
afscheid van de universiteit terugblikt. Daarom eindig ik met een poëtische
noot van de dichter Joseph Brodsky:

“Zoals de nacht een lamp beschouwt,
zo bepeinst de mens z’n leven.
Zomaar een losse gedachte verlaat op een gegeven
moment het ene halfrond van je hersenen, glijdt
als een laken van je lichaam en ontbloot
van alles en nog wat.”18

16. Financieel succes leidt echter in de praktijk al gauw tot een bepaalde mate van
onaantastbaarheid, zoals de voormalige investment banker Aifric Campbell schrijft:
“Of course, it’s hard to sneer at someone’s phobias when they make so much money”;
A. Campbell, On the Floor, London: Serpent’s Tail 2012, blz. 21. Vermeende onaan-
tastbaarheid is uiteraard niet bepaald de ideale eigenschap om (morele) blindheid
onder ogen te zien.

17. Per Petterson, Twee wegen, Breda: De Geus 2014, blz. 45 en 47.
18. J. Brodsky, ‘Wiegelied van Cape God’, in J. Brodsky, Strohalmen voor de lezer, Amster-

dam/Antwerpen: Bezige Bij 2015, blz. 375.
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PROF. MR. R.H. HAPPÉ1

De fiscale crisis is een
wetgevings- én morele crisis

1. Inleiding

Jan van der Geld is op fiscaal-ethisch gebied altijd een no-nonsense man
geweest. Zijn opvatting over het gedrag van de wetgever is daar een
duidelijk voorbeeld van. Zo luidde de titel van zijn bijdrage aan de
Stevens-bundel: ‘De wet als enige werkbare norm in fiscaal-ethische
zaken.’2 Ook in zijn bijdrage aan mijn afscheidsbundel in 2011 houdt hij
mij en de overige lezers voor:

“als we zaken echt belangrijk vinden, moeten we ze niet over-
laten aan de individuele ethische afweging van belastingplichti-
gen.”3

Het zal niet verbazen dat wij ook op het Fiscaal Instituut Tilburg elkaar
voor discussie over de betekenis van ethiek voor de fiscaliteit wisten te
vinden. In deze bijdrage pak ik de discussie weer op.

Mijn eerste stelling is dat betere regelgeving en meer moreel besef bij
het omgaan met de regels hand in hand moeten gaan. Betere kwaliteit van
nationale en internationale regelgeving en van de uitvoering zijn absolute
noodzaak, maar zonder echte compliance-bereidheid aan de kant van de
belastingplichtigen kunnen we wachten op de volgende fiscale crisis.

Mijn tweede stelling sluit hierop aan: fiscaal-ethische afwegingen,
inclusief de keuze zulke afwegingen te negeren, zijn niet puur individueel.
De reden is simpel: de mens is een sociaal wezen. Individuele keuzes met
betrekking tot agressieve taxplanning vinden plaats in een maatschappe-
lijke context.

1. Richard Happé is Emeritus Hoogleraar Belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg,
Tilburg University.

2. J.A.G. van der Geld, ‘De wet als enige werkbare norm in fiscaal-ethische zaken’, in:
D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen (hierna: Stevens-bundel,
deel 1), Deventer: Kluwer 2006, blz. 269 e.v.

3. J.A.G. van der Geld, ‘Ethiek en multinationale ondernemingen’, in: J.L.M. Gribnau
(red.), Principieel belastingrecht (hierna: Happé-bundel), Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2011, blz. 55.
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2. De belastingwereld is een ethiekvrije zone

In de wereld van de klassieke fiscalisten speelt ethiek geen rol. Voor hen is
het vertrekpunt dat het eenieder is toegestaan rationeel te streven zo
weinig mogelijk belasting te betalen. Daarmee geven zij blijk van een
neoliberale gedachtegang. Fiscale regels worden opgevat als het instru-
ment om dat te bereiken. Kortom, streven naar minimalisering van de
eigen fiscale verplichting door middel van gaming the system.

In deze denkwereld is agressieve taxplanning geen verwijt aan de
belastingplichtige die van de loopholes in de wet gebruik maakt, maar
hoogstens een aanleiding voor de wetgever zijn wetgeving te verbeteren.
Deze opvatting is nog steeds dominant. In het recente rapport Misbruik van
recht van de Vereniging voor Belastingwetenschap formuleert de commis-
sie, waarvan vertegenwoordigers uit de verschillende fiscale geledingen
deel uitmaakten, het als volgt:

“Het uitgangspunt dat belastingplichtigen mogen streven naar de
fiscaal meest gunstige weg, bakent de rollen af. Het is de verant-
woordelijkheid van de wetgever te voorzien in eenduidige wetge-
ving met een adequate toelichting. Het is de verantwoordelijkheid
van de belasting- of inhoudingsplichtige om te streven naar kosten-
beheersing teneinde in een globaliserende wereld te overleven. En
het is de verantwoordelijkheid van de fiscus waardenvrij toezicht uit
te oefenen op de naleving van de gestelde regels.”

En om alle twijfel uit te sluiten:

“fraus legis (moet) op de casus worden geprojecteerd en niet op
het subject.”4

Een moreel oordeel over het handelen van de taxplanner is misplaatst.
Deze zoekt slechts zijn eigen voordeel in een denk- en handelingssysteem
waarin ethiek irrelevant is.

3. Over de moraal en het gebrek aan moraal van de wetgever

De democratisch gelegitimeerde wetgever heeft tot taak rechtvaardige
belastingwetgeving tot stand te brengen. Fair share is daarbij de centrale
notie. Zij vormt de kern van het gelijkheidsbeginsel en draagkrachtbegin-
sel. Rechtvaardige belastingwetgeving is essentieel voor het gevoel van
rechtvaardigheid, de sense of justice van belastingplichtigen met betrekking

4. Rapport Misbruik van recht, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap,
No. 256, Deventer: Kluwer 2016, blz. 9-10.
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tot de belastingregels waaraan zij zijn onderworpen. Dit gevoel van recht-
vaardigheid bepaalt in hoge mate hun bereidheid om de soms gecompli-
ceerde fiscale regels na te leven. Een te complex regelsysteem waarin de
notie van fair share niet meer is te herkennen, vervreemdt de burgers van
het gevoel een bijdrage van de samenleving te leveren.

Belastingwetgeving moet daarom beperkt blijven tot regelgeving met
een budgettaire functie. Instrumentele wetgeving, dat wil zeggen wetge-
ving die andere overheidsdoeleinden nastreeft dan de budgettaire, moet
worden vermeden. De huidige fiscale lappendeken met zijn overvloed aan
nevendoelstellingen vormt een rechtstreekse bedreiging voor de fair share-
notie en dus voor rechtvaardig belastingrecht. Een recent voorbeeld is de
bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. Zulke privilege-achtige
wetgeving vormt een uitnodiging tot calculerend gedrag voor hen die er
gebruik van kunnen maken en gaat ten koste van het fiscale rechtvaardig-
heidsgevoel van de andere burgers.

Nog schadelijker is de situatie op internationaal niveau. Onder het motto
‘Nederland vestigingsland’ heeft de wetgever jarenlang ingezet om Neder-
land internationaal fiscaal concurrerend te houden. Vanaf de jaren negen-
tig neemt de fiscale wetgever volop deel aan de internationale ratrace to
the bottom om Nederland aantrekkelijk te houden voor internationale
investeerders. Met name Staatssecretaris Vermeend heeft in lijn met het
economisch neoliberalisme een proces in gang gezet van marketization,
‘vermarkting’ van de fiscale wetgeving.

Het hoeft geen betoog: deze ‘vermarkting’ kent geen andere winnaars
dan de internationaal opererende belastingplichtigen die door country
shopping optimaal gebruikmaken van de geboden faciliteiten. Zij profiteren
van de faciliteiten van het ene land, maar doen dat evenzeer in andere
landen. Zo benutten Nederlandse multinationals optimaal de innovatiebox
en opteren tegelijkertijd voor de notionele interestaftrek in België.

Afzonderlijke staten kunnen het niet winnen van het fiscale machtsspel
van mondiaal opererende belastingplichtigen. Zij brengen zichzelf en
andere staten alleen maar schade toe. Fiscale vermarkting leidt overall
tot verminderde belastingopbrengst. Wetgever, stop met het ‘vermarkten’
van de fiscale wetgeving, zet in op vereenvoudiging en transparantie en
versterk hiermee de morele motivatie van belastingplichtigen de belas-
tingwetgeving na te komen.

4. Niet iedere fiscalist is het neoliberale gedachtegoed toegedaan

Voor de neoliberale fiscalisten staat voorop dat belastingen een kostenpost
is die zo laag mogelijk moet worden gehouden. Morele overwegingen zijn
niet ter zake. In Nederland heeft Strik deze opvatting het duidelijkst onder
woorden gebracht. Hij spreekt van pragmatisme. Voor hem is de fiscale
“praktijk verbonden met nut en de werkelijkheid wordt naar haar nut
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verrekend (economische rationaliteit).”5 Rechtswaarden en rechtsbegin-
selen zijn daaraan ondergeschikt en dienstbaar.6 Zo staat rechtszekerheid
in dienst van het zoeken naar de goedkoopste oplossing.

Reputatierisico als factor in het rationele afwegingsproces kan in voor-
komende gevallen relevant zijn. In de gesloten fiscale wereld van de
neoliberale fiscalist komt de notie fiscale ethiek of fair share niet voor.
Hij heeft de amorele logica van die wereld geïnternaliseerd. Het belasting-
recht is een verzameling losse regels, een bunch of rules waarmee het
gaming the system wordt gespeeld.

Voor veel fiscalisten gaat deze neoliberale gedachtegang te ver. Deze
fiscalisten ruimen wel degelijk een principiële plaats in voor fiscale ethiek.
Zij onderschrijven allereerst de morele verantwoordelijkheid van de wet-
gever voor kwalitatief goede wetgeving en nemen om die reden zo nodig
furieus stelling tegen nationale en internationale instrumentele wetgeving.

Als eerste noem ik Leo Stevens. De fiscalist Stevens is altijd een man van
de belastingethiek geweest. Zijn niet-aflatende kritiek op de politieke
opportuniteit van de wetgever is alom bekend. Herhaaldelijk heeft hij
erop gewezen dat als die opportuniteit te veel gaat overheersen, de
wetgever vervolgens niet verwijtend mag kijken naar opportunistisch
gebruik van de belastingwet door de burger. Zijn grondhouding is dat
een goede belastingmoraal van de belastingplichtigen van fundamenteel
belang is voor een rechtvaardige samenleving.7

Ten tweede moet Jan van der Geld genoemd worden. Veelzeggend is de
eerder vermelde titel van zijn bijdrage aan de Stevens-bundel: ‘De wet als
enige werkbare norm in fiscaal-ethische zaken.’8 Ook hij trekt al jaren ten
strijde tegen kwalitatief slechte (instrumentele) wetgeving.

Wat zij beiden gemeen hebben is dat feitelijk alleen de wetgever op
moreel onaanvaardbaar gedrag van belastingplichtigen moet worden aan-
gesproken. Individuele belastingplichtigen hebben de vrijheid de goed-
koopste weg, ook via agressieve taxplanning, te kiezen. De oplossing moet
via de band van de wetgever gezocht worden.9 Beide auteurs achten
morele normen als fair share respectievelijk te vaag of te persoonlijk dan
wel te zeer gelegen op het vlak van de persoonlijke aspiratiemoraal om
belastingplichtigen op grond daarvan aan te spreken.

5. Zie S.A.W.J. Strik, ‘Praktijk zonder theorie, hoe pragmatiek het wint van beginselen’,
in: K. Braun (red.): 40 Jaar Cursus Belastingrecht, Deventer: Kluwer 2010, blz. 220 e.v.

6. Zie bijvoorbeeld R.P.C.W.M. Brandsma, ‘Belasting wordt geheven uit kracht van een
wet: het is maar dat u het weet’, in: J.L. van der Streek en J. van Strien (red.), Strik(t)
Fiscaal?, Deventer: Kluwer 2014, blz. 34.

7. L.G.M. Stevens, ‘Alles wat rechtswaarde heeft is weerloos’, in: Happé-bundel, blz. 212-
213.

8. Zie J.A.G. van der Geld in: Stevens-bundel, blz. 269.
9. Zie J.A.G. van der Geld, in: Happé-bundel, blz. 55 en L.G.M. Stevens, ‘Fiscale ethiek

voor iedereen’, WFR 2015/7112.
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Het principiële verschil tussen de opvatting van Van der Geld en Stevens
enerzijds en de neoliberale fiscalisten anderzijds is duidelijk: de eersten
zien de morele grondslag van het belastingrecht als fundamenteel, terwijl
de neoliberale fiscalisten die grondslag irrelevant achten. Voor Van der
Geld en Stevens ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de wetgever om
de morele grondslag in de wetgeving te incorporeren. Ik deel deze laatste
opvatting.

Ik verschil met hen van mening over de morele verantwoordelijkheid
van de belastingplichtigen. Geen verschil is er als het gaat om de overgrote
meerderheid van belastingplichtigen die ‘gewoon’ hun bijdrage wil leve-
ren. Voor hen volstaat het ‘gewoon’ nakomen van de wet. Wel verschillen
we van mening als het gaat om de belastingplichtigen die zich van
agressieve taxplanning bedienen. Zij verkiezen een ethiekvrije zone, be-
nutten de weerloze kant van het recht en dragen doelbewust hun fair share
niet bij. Dat is een praktijk die ook de samenleving aangaat.

Hierna ga ik eerst in op de noodzaak van goede wetgeving, daarna op het
belang van ethiek voor de nakoming van fiscale verplichtingen.

5. Restoring Fairness to the Tax System

Het lijdt geen twijfel: met de grootste crisis sinds de Great Depression van
1929 is ook de fiscale wereld in een crisis geraakt en deze crisis heeft op
haar beurt tot een unieke reactie van de wereldleiders geleid. In 2009
besluit de G20 tot actie tegen tax havens onder het motto “the era of
banking secrecy is over.”10 Een paar jaar later besluiten de G20 en de OECD
tot een mondiale aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.
Het in 2013 aan de G20 uitgebrachte OECD rapport Restoring Fairness to the
Tax System bevat de niet mis te verstane boodschap:

“Leaders, civil society and everyday taxpayers are renewing
demands for greater transparency and (…) changes to the inter-
national tax rules to restore fairness and integrity of their tax
systems and the global financial systems more generally. The
message is clear: all taxpayers must pay their fair share.”11

Als eind 2015 het final report wordt uitgebracht, begint het complexe
implementatieproces. Een ding staat voorop: met de gepresenteerde voor-
stellen wordt ingezet op betere regelgeving, nationaal en internationaal.
Fairness of the Tax System moet hersteld en verbeterd worden. Uitgedrukt
in geld moeten de anti-Beps-maatregelen jaarlijks tussen de 100 en 240

10. Zie G20, London Summit – Leaders’ Statement, 2 april 2009. Te vinden op http://www.
oecd.org/g20/meetings/london/G20-Action-Plan-Recovery-Reform.pdf.

11. OECD, Restoring Fairness to the tax System, blz. 3. Zie voor het rapport: http://www.
oecd.org/tax/2013-OECD-SG-Report-to-G20-Heads-of-Government.pdf.
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miljard dollar kunnen opbrengen. Dat is wat agressieve taxplanning vol-
gens het final report de nationale overheden en dus de samenlevingen
thans jaarlijks kost.

Het doel van het Beps-project sluit naadloos aan bij een van de basis-
ideeën van zowel Van der Geld en Stevens, als van mijzelf: verbetering van
de regelgeving teneinde allerlei praktijken van agressieve taxplanning
onmogelijk te maken. Het geeft daarmee ook een krachtig signaal af aan
de agressieve belastingontwijkers om ook hun fair share bij te dragen.
Minstens zo belangrijk is dat de politiek daarmee ook de belastingmoraal
verstevigt van de grote meerderheid van belastingplichtigen die normaal
hun fiscale verplichtingen nakomen: ook de agressieve belastingontwijkers
gaan normaal belasting betalen.

6. Naast betere regels is een fiscaal moreel besef nodig

Maar er is meer nodig dan betere regels. Eind 2012 hield het Britse
parlementslid Margaret Hodge in een parlementaire hoorzitting een aantal
multinationals voor:

“We’re not accusing you of being illegal, we are accusing you of
being immoral.”12

Ook belastingplichtigen die zich van agressieve taxplanning bedienen
moeten gewoon hun fair share aan belastingen gaan bijdragen. Kern van
het verwijt van de wereldleiders is dat zulke belastingplichtigen de basis-
gedachte van een samenleving als een samenwerkingsverband tot weder-
zijds voordeel afwijzen.13 Zij vormen niet alleen een bedreiging voor de
belastingopbrengsten, maar tasten door hun gedrag ook het voor de
samenleving fundamentele wederzijdse vertrouwen aan. Agressieve tax-
planning komt in strijd met de gerechtvaardigde verwachtingen van de
andere burgers van een samenleving die wel loyaal hun belasting betalen.
In de woorden van Obama: zij profiteren wel, maar dragen niet bij.14

Veelzeggend voor de reactie van de aangesproken belastingplichtigen is
hun standaardverweer dat zij juridisch niets verkeerd doen en zich strikt
aan de wet houden. Obama’s reactie was niet minder scherp dan die van
MP Hodge:

“I don’t care if it’s legal – it’s wrong.”15

12. Margaret Hodge, Chair of the Public Accounts Committee, House of Commons, UK,
tijdens de hearings van Google, Amazon and Starbucks, november 2012. Zie http://
www.bbc.com/news/business-20288077.

13. John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid, Rotterdam: Lemniscaat 2009, blz. 52.
14. ‘Obama presses to end corporate trick for evading taxes’, Reuters, July 24, 2014.
15. ‘Obama Seeks to Close Loophole That Firms Use to Shield Profits Abroad’, The New

York Times, July 25, 2014.
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Belastingplichtigen die zich zo verweren slagen er daarmee niet in aan hun
medeburgers duidelijk te maken waarom zij ondanks hun commerciële
winst of hoge vermogen of inkomen, in feite weinig of geen belasting
betalen. Zij ontberen het vermogen om in maatschappelijke termen met de
samenlevingen te communiceren. Zij verkeren in de besloten wereld van
een ethiekvrije zone. Daarin moet verandering komen. Alleen maar de
regels verbeteren is niet voldoende. Dan begint opnieuw het zoeken naar
de loopholes en de mismatches en blijft men de geest van de wet aan zijn
laars lappen. Wat moet veranderen is de attitude hoe met de regels om te
gaan. Men moet bereid worden om moreel verantwoord met de regels om
te gaan.

Veel grote ondernemingen zien de laatste jaren het belang van een
dergelijke verandering in. Zij kiezen steeds minder ‘blindelings’ voor de
structuur met het hoogste fiscale rendement. Steeds vaker betrekken zij
ook de maatschappelijke en morele aspecten van de verschillende fiscale
opties in hun overwegingen en kiezen uiteindelijk voor een minder
vergaande structuur. Hun ethisch profiel wordt voor hen steeds belang-
rijker in hun taxplanning-beslissingen.

7. Voorbij agressieve taxplanning: een kwestie van welbegrepen
eigenbelang

Ethiek vraagt om rekening te houden met de belangen van anderen. In het
verlengde daarvan vraagt fiscale ethiek te erkennen dat het zoeken naar de
fiscaal voordeligste weg niet alleen juridisch maar ook moreel begrensd is.
De neoliberale gedachte dat er fiscaal een ethiekvrije ruimte is, is onhoud-
baar. Ook de opvatting dat het een kwestie van strikt persoonlijke opvat-
ting is hoever men met agressieve belastingbesparing wenst te gaan laat te
veel ethiekvrije ruimte bestaan.

Fiscaal moreel verantwoord handelen vraagt van eenieder de notie van
welbegrepen eigenbelang serieus te nemen: houd bij het nastreven van
eigenbelang ook rekening met de gerechtvaardigde belangen van anderen.

Fair share vervult daarbij de functie van moreel kompas. Het geeft richting
in het concrete beslissingsproces welke fiscaal-juridische optie te kiezen.
Fair share is in die context geen abstracte notie. Fair share stelt een
belastingplichtige bovendien in staat zijn uiteindelijke taxplanning-keuze
niet alleen in juridische maar ook in morele termen aan anderen uit te
leggen. Daarmee is ook gezegd dat de ethiekvrije zone van de fiscale
wereld maatschappelijk een onhoudbare fictie is.

8. Tot slot: internetonthullingen en maatschappelijk debat

Ook anderszins is de splendid isolation van de fiscale wereld verleden tijd.
Ik doel hier op de steeds omvangrijker wordende internetonthullingen
over belastingontwijking en belastingontduiking. Offshore Leaks (2013),
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Luxembourg Leaks 1 en 2 (2014) en, als voorlopig hoogtepunt, de recente
Panama Papers hebben het fiscale debat definitief tot een maatschappelijk
debat gemaakt. Mede door de bemiddelende rol van de onderzoeksjour-
nalistiek, in het bijzonder van het International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ), betekenen deze onthullingen een niet te onderschatten
democratiserende impuls aan het politieke én maatschappelijke debat over
heden en toekomst van de fiscale wereld. Geen enkele fiscale speler – van
wetgever, rechter, belastinginspecteur tot belastingplichtige en belasting-
adviseur en, last but not least, de fiscale opleider – kan en mag zich aan dit
debat onttrekken.
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PROF. DR. MR. E.J.W. HEITHUIS1

Revival van de (onzakelijke)
turbovordering?

1. Nieuwe onzakelijkeleningenarresten

De jurisprudentie betreffende de onzakelijke leningen vordert gestaag en is
inmiddels al behoorlijk uitgekristalliseerd.2 De belangrijkste vragen zijn
inmiddels wel beantwoord. Neemt niet weg dat er nog wel een aantal
vragen over zijn, maar de rechtsonzekerheid is niet meer zo erg als toen
het in 2008 begon.3 Een van die nieuwe vragen is wat fiscaal rechtens is als
de onzakelijke schuldvordering door de schuldeiser wordt overgedragen
voor, laten wij aannemen, de reële waarde van nihil aan een ander. Daarbij
kan worden gedifferentieerd tussen overdracht aan een onafhankelijke
derde of overdracht aan een gelieerde partij, bijvoorbeeld een gelieerde
vennootschap of de directeur-aandeelhouder (hierna: dga) in privé. Met
name is dan de vraag of de onzakelijke lening ontsmet door deze over-
dracht of niet. Daarover zijn in de literatuur inmiddels enkele meningen
geventileerd, waarnaar ik op deze plaats verwijs.4

De vraag die ik in deze bijdrage wil opwerpen (en beantwoorden), is wat
rechtens is als een onzakelijke lening voor de reële waarde van nihil wordt
overgedragen en vervolgens, nadat die is volgelopen, wordt afgelost voor de
nominale waarde. De casus die ik daarbij voor ogen heb, is een onzakelijke
lening die is verschaft door bijvoorbeeld een holdingvennootschap aan de
werkmaatschappij die vervolgens voor de reële waarde van € 1 wordt
overgedragen aan de dga van de holdingvennootschap in privé. Ik beperk
mij dus gemakshalve tot dga-situaties (vgl. art. 3.92 Wet IB 2001). Op enig
moment daarna wordt de onzakelijke lening weer volwaardig enwordt deze
afgelost tegen de nominale waarde ervan. De vraag is dan of deze aflossing

1. Edwin Heithuis is Hoogleraar Fiscale Economie en Fiscaal Recht aan de Universiteit
van Amsterdam respectievelijk Open Universiteit en wetenschappelijk adviseur BDO
Belastingadviseurs.

2. Zie voor een overzicht P.G.H. Albert, ‘De onzakelijke lening’, TFO 2014/134 (hierna:
Albert 2014) en A.C.P. Bobeldijk & R.L.P. van der Velden, ‘De onzakelijke lening anno
2014-deel I’, MBB 2014/203 (hierna: Bobeldijk & Van der Velden 2014/I), en ‘De
onzakelijke lening anno 2014-deel II’, MBB 2014/256 (hierna: Bobeldijk & Van der
Velden 2014/II).

3. Met het arrest HR 9 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1108, BNB 2008/191.
4. Albert 2014, onderdeel 9 en Bobeldijk & Van der Velden 2014/II onderdeel 12.4 e.v.
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belast is in box 1, box 2 of helemaal niet, indien box 3 van toepassing is. En
laten we er vanuit gaan dat de onzakelijke lening niet ontsmet en dus
onzakelijk blijft, wat wel voor de hand ligt, aangezien de dga een gelieerde
persoon is van de holdingvennootschap, de initiële crediteur van de lening.5

2. Aflossing onzakelijke lening na overdracht

Een onzakelijke lening is een lening die wordt verschaft in de hoedanig-
heid van aandeelhouder. Zo’n lening bevindt zich dus in de (onbelaste)
aandeelhouderssfeer en niet in de (belaste) winstsfeer, zonder overigens
dat de lening daarbij kwalificeert als (informeel) kapitaal.6 Dit laatste
gebeurt pas als de lening tenietgaat door bijvoorbeeld kwijtschelding of
liquidatie van de vennootschap.7 Daarom is het verlies op een onzakelijke
lening niet aftrekbaar in de VPB-sfeer als de schuldenaar kwalificeert als
een deelneming, waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is,8 en
in de IB/tbs-sfeer, omdat het verlies zich niet manifesteert in de (belaste)
resultaatsfeer maar in de (onbelaste) privésfeer.

Consequent doorgeredeneerd betekent dit dat, omgekeerd, een winst
op een onzakelijke lening niet belast is, omdat ook deze winst zich in
de aandeelhouderssfeer manifesteert. In de VPB-sfeer betekent dit dat die
winst onbelast is als de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, en in de
IB-sfeer is deze onbelast omdat die winst niet opkomt in de werkzaam-
heidssfeer, maar in de privésfeer. Als dit juist is, betekent dit dat de
boekwinst die de dga in mijn casus realiseert als de onzakelijke lening
voor de nominale waarde wordt afgelost, niet belast is in de tbs-sfeer in
box 1, want dit voordeel komt op in de privésfeer van de dga. Dit zou alleen
anders zijn als het standpunt wordt ingenomen dat de onzakelijke schuld-
vordering vóór de aflossing ervan zakelijk is geworden, bijvoorbeeld op
moment van de overdracht dan wel op enig moment daarna. Maar dan zou
de uitkomst van deze casus wel heel onevenwichtig zijn: geen verlies op de
lening bij de holdingvennootschap op het moment van afwaardering ervan
(vóór de overdracht van de schuldvordering) omdat die op dat moment
onzakelijk was, maar naderhand (na de overdracht van de schuldvorde-
ring) wel een belaste aflossing, omdat de lening op dat moment zakelijk
zou zijn (geworden). Dit gaat er bij mij vooralsnog niet in.

5. In HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:645, BNB 2015/141, dat een onzakelijke lening
betrof van een zuster-bv aan een andere zuster-bv van uiteindelijk dezelfde dga,
oordeelde de Hoge Raad ook dat “[b]ehalve in aandeelhoudersrelaties tevens sprake
[kan] zijn van een onzakelijke lening in situaties waarin een debiteurenrisico dat een
onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, wordt aanvaard op grond van
persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen (vgl. HR 26 september 2014,
nr. 13/02261, (…) BNB 2015/12.” De Hoge Raad beperkt de onzakelijkeleningenjuris-
prudentie dus niet tot aandeelhoudersrelaties, maar trekt de cirkel ruimer.

6. HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, BNB 2012/37.
7. HR 28 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:417, BNB 2014/98.
8. HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BW6552, BNB 2013/149 en HR 28 februari 2014,

ECLI:NL:HR:2014:417, BNB 2014/98.
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Als de boekwinst op de onzakelijke schuldvordering niet kan worden
belast in de tbs-sfeer van box 1, zou die dan kunnen worden belast als
aanmerkelijkbelanginkomen in box 2? We weten uit de onzakelijkelening-
enjurisprudentie dat sprake is van (informeel) kapitaal als de onzakelijke
lening tenietgaat, bijvoorbeeld door kwijtschelding ervan of liquidatie van
de schuldenaar.9 Deze informele kapitaalstorting vindt plaats in de ab-
sfeer van box 2. Aflossing van de onzakelijke lening heeft ook tot gevolg dat
de lening tenietgaat. De lijn van denken zou dan zijn dat door de aflossing,
waardoor de onzakelijke lening dus tenietgaat, de onzakelijke schuldvor-
dering een ondeelbaar moment vóór de aflossing ervan overgaat van de
tbs-sfeer naar de ab-sfeer, waarna de aflossing plaatsvindt in de ab-sfeer en
aldaar zou kunnen worden belast in box 2.10

Dit zou merkwaardig zijn, aangezien schuldvorderingen op grond van
de fictie van art. 3.92 lid 2, onderdeel a ten eerste Wet IB 2001 nadrukkelijk
geen deel uitmaken van de ab-sfeer van box 2, maar van de tbs-sfeer in box
1. Ook de Hoge Raad gaat er in zijn jurisprudentie vanuit dat de onzakelijke
lening blijft kwalificeren als een lening en op grond van genoemde fictie
dus deel blijft uitmaken van, in casu, de tbs-regeling van art. 3.92 Wet IB
2001 en pas kwalificeert als (informeel) kapitaal als de lening tenietgaat
(zie hiervóór). Voorts moet worden bedacht dat ab-heffing dan alleen aan
de orde komt, als men er daarbij vanuit gaat dat de onzakelijke schuld-
vordering de ab-sfeer is binnengekomen voor een verkrijgingsprijs ter
grootte van nihil, zijnde de kostprijs van de verkregen schuldvordering.
Ook dit is niet onmiddellijk logisch. De parallel met de kwijtschelding van
de onzakelijke schuldvordering dringt zich op. Als een onzakelijke schuld-
vordering wordt kwijtgescholden op het moment waarop die nog steeds
nihil waard is, volgt uit de jurisprudentie dat een informele kapitaalstor-
ting plaatsvindt ter grootte van de nominale waarde van de schuldvorde-
ring en niet voor de werkelijke waarde ervan. Met deze nominale waarde
van de schuldvordering wordt de verkrijgingsprijs van de ab-aandelen ex
art. 4.21 Wet IB 2001 verhoogd.11 Als dit met betrekking tot de kwijtschel-
ding van een onvolwaardige onzakelijke schuldvordering het geval is, rijst
de vraag waarom dit voor de overdracht van een onzakelijke schuldvorde-
ring niet ook het geval zou zijn.

Kan de boekwinst op de onzakelijke lening niet worden belast in box 1
respectievelijk in box 2, dan is de derde variant uiteraard dat de aflossing

9. HR 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR4807, BNB 2012/38 (liquidatie) en
ECLI:NL:HR:2011:BP8952, BNB 2012/78 (kwijtschelding).

10. De vraag is dan nog wel op grond van welke van de twee categorieën ab-voordelen
– reguliere voordelen of vervreemdingsvoordelen – de belastingheffing in box 2
plaatsvindt, maar die vraag is materieel minder relevant, gelet op het voor beide
voordelen gelijke belastingtarief. Overigens ligt ab-heffing op basis van de categorie
vervreemdingsvoordelen mijns inziens dan het meest voor de hand.

11. Aldus expliciet de laatste volzin van r.o. 3.5 van HR 25 november 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BP8952, BNB 2012/78.
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van de onzakelijke lening opkomt in de onbelaste privésfeer van box 3. In
dat geval kan er dus geen belastingheffing plaatsvinden over de boekwinst
bij de dga ter zake van de aflossing van de onzakelijke lening. In dit laatste
geval is dus feitelijk sprake van een revival van de turbovordering,12 maar
dan in een onzakelijke variant. Als dit zo is, krijgt de onzakelijkelenin-
genjuispudentie van de Hoge Raad voor de dga toch nog een happy end.

3. Afsluiting

Hierboven ging ik in op de gevolgen van de aflossing van een onzakelijke
tbs-schuldvordering in box 1, nadat de schuldvordering door de holding-
vennootschap voor de werkelijke waarde is overgedragen aan de dga in
privé. Naar mijn mening zijn er argumenten op grond waarvan de aflossing
van de onzakelijke schuldvordering, nadat die volwaardig is geworden,
plaatsvindt in de onbelaste privésfeer (box 3). Als deze analyse juist is, zal
dit betekenen dat er een handel zal ontstaan in onzakelijke schuldvorde-
ringen, net zoals dat in de jaren 80 en eerste helft van de jaren 90 van de
vorige eeuw het geval was met de, toen nog zakelijke, schuldvorderingen
van dga’s. Het is dan immers fiscaal aantrekkelijk om onzakelijke schuld-
vorderingen niet langer kwijt te schelden of de vennootschap niet langer te
liquideren maar de schuldvordering, eventueel samen met de aandelen in
de vennootschap/debiteur, over te dragen aan de dga in privé. Die begint in
de vennootschap een nieuwe winstgevende onderneming of brengt daarin
een reeds bestaande winstgevende onderneming in, waardoor de (onzake-
lijke) schuldvordering volwaardig wordt, waarna de schuldvordering
wordt afgelost. Deze wellicht onwenselijk uitkomst laat zich mijns inziens
alleen attaqueren als men zich op het standpunt stelt dat de initieel
onzakelijke schuldvordering na de overdracht ervan is ontsmet, dat wil
zeggen: zakelijk is geworden. Want als dat het geval is, leidt aflossing van
de schuldvordering tot belastingheffing in de tbs-sfeer van box 1. Maar dan
zou, zoals gezegd, de uitkomst wel heel onevenwichtig zijn: geen verlies op
de lening op het moment van afwaardering ervan, omdat die op dat
moment onzakelijk was, maar naderhand wel een belaste aflossing, omdat
de lening op dat moment zakelijk is (geworden).

4. Epiloog

Jan van der Geld neemt afscheid als hoogleraar aan Tilburg University. Als
oud-student aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) in de jaren 80
van de vorige eeuw kan ik maar moeilijk wennen aan deze newspeak.
Tilburg University komt toch wat megalomaan over in een provinciestad
waar het Brabants dialect nooit ver weg is en ik ken Jan goed genoeg om te
weten dat hij zich bij deze Engelse terminologie minder thuis voelt.

12. HR 18 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:AA3109, BNB 1996/189.
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Mijn kennismaking met Jan was als student aan de universiteit waar hij
nu afscheid neemt. Gesteld voor mijn studiekeuze binnen de studie
economie aan die universiteit overwoog ik fiscale economie. Omdat ik al
een jaar had verloren met de keuze voor bedrijfseconomie, een studie die
mij maar matig kon boeien, en ik niet nog een jaar wilde verliezen met een
verkeerde studiekeuze, raadde de studieadviseur mij aan om contact op te
nemen met een van de heren Van der Geld of Rijkers, beiden destijds
verbonden aan de vakgroep fiscale economie. Ik dacht dat ik in de maling
werd genomen: Van der Geld en Rijkers, verbonden aan de vakgroep
fiscale economie, een studie die vooral over (belasting)geld gaat waar je
rijk van wordt. Maar het bleek te kloppen: de vakgroep fiscale economie
kende inderdaad docenten die luisterden naar deze namen. Zelden trof ik
een treffender voorbeeld van de Latijnse uitdrukking: nomen est omen. Jan
zal het zelf waarschijnlijk niet meer weten, maar ik heb toen contact met
hem gezocht en hij heeft mij voorgelicht over de studie fiscale economie.
Na het volgen van het keuzevak Belastingrecht maakte ik overtuigd de
overstap naar deze studierichting. De rest is geschiedenis.

Hoewel wij in wetenschappelijk opzicht nimmer iets samen hebben
gedaan (of ik ben dat alweer vergeten) ben ik Jan na mijn studie wel op
gezette tijden tegen gekomen bij wetenschappelijke plechtigheden als
promoties, oraties en afscheidsredes. Ook heb ik Jan mogen meemaken
als voorzitter van het Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschap
(PAOB), alwaar ik deel uitmaak van het (zeer grote) algemeen bestuur. Jan
leidde die vergaderingen altijd op de hem bekende flegmatieke wijze,
rustig, nooit met stemverheffing en, als het spannend werd, een relati-
verende, vaak typisch Brabantse opmerking. Hoewel in alle opzichten een
Brabander, voor zover een niet-Brabander dat kan beoordelen, is de
Achterhoekse uitdrukking “hij laat zich de kop niet gek maken” zeer wel
op Jan van toepassing.

Jan, het ga je goed!
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PROF. DR. P. KAVELAARS1

Het gedrocht

1. Inleiding

Uit de titel van dit opstel moet een ieder zonder verder na te denken kunnen
afleiden waar het over gaat: box 3. In 2006 heeft Jan in een themanummer
van het WFR aandacht geschonken aan de evaluatie van box 3.2 Zijn
afsluitende zin – die zich richt op een alternatief voor box 3 – luidt:

“Vooralsnog is zo’n happy end echter volstrekt niet in zicht”.

We zijn inmiddels tien jaar verder en kunnen concluderen dat er – de
liquidatie van box 3 – toch eindelijk schot in zit, nu de Tweede Kamer3

daadwerkelijk is gaan zagen aan de poten van dit prehistorische fenomeen
dat slechts past in niet-ontwikkelde samenlevingen, maar niet thuishoort
in een moderne, ontwikkelde en rechtvaardige maatschappij. De reden om
in deze bundel aan die problematiek aandacht te besteden is niet alleen
daarin gelegen dat er enig schot zou kunnen zitten in een thema waar Jan
zich druk over heeft gemaakt – uit het aangehaalde artikel blijkt zijn
overduidelijke voorkeur voor een vermogenswinstbelasting – maar ook in
het feit dat ik in mijn oratie bij mijn benoeming als hoogleraar aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam gepleit hebt voor een vorm van een ver-
mogensmutatiebelasting.4 We zitten dus op eenzelfde spoor.

1. Peter Kavelaars is Hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics
en directeur van het Wetenschappelijk Bureau Deloitte Belastingadviseurs te Rotter-
dam.

2. J.A.G. van der Geld, ‘De evaluatie van deWet IB 2001: box 3’,WFR 2006/6662, blz. 302-307.
3. Dit is uiteindelijk uitgemond in een (aangenomen) motie waarin de regering wordt

verzocht “een uiterste inspanningsverplichting op zich te nemen om bij het Be-
lastingplan 2017 met voorstellen te komen om per 2018 werkelijk rendement op
vermogen te belasten”, Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 97 (motie Bashir c.s.).
Nadien heeft de staatssecretaris aangeven dat 2018 in elk geval niet haalbaar is. Wel
haalbaar lijkt het om bij het Belastingplan 2017 met een nota te komen.

4. P. Kavelaars, Vermogenswinstheffing: verlies of (aan-)winst?, Deventer: Kluwer 1997.
Het is hier tevens de plaats te wijzen op het rapport van de Vereniging voor
Belastingwetenschap, Inkomstenbelasting over vermogensmutaties, Geschrift nr. 208,
Deventer: Kluwer 1998, waarin een groot aantal aspecten van een vermogenswinst-
belasting wordt besproken.
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De vraag is hoe zo’n heffing eruit zou moeten zien en of het eigenlijk wel
een haalbaar systeem is. Daarover bestaat zeker geen consensus. De
staatssecretaris heeft – als hij zijn toezegging nakomt – op Prinsjesdag
2016 een verkenning gepubliceerd over de (on)mogelijkheden van een
vermogensmutatiebelasting. Het zou mij nog niet verbazen als daarin
zoveel bezwaren tegen een dergelijke heffing worden aangevoerd dat de
Kamerleden weinig resteert te opteren voor voortzetting van het gedrocht.
Maar laten we positief blijven en ervan uitgaan dat het anders is.

In deze bijdrage laat ik de huidige box 3 verder onbesproken. Ook de
aanpassingen zoals die in 2017 in werking treden blijven onbesproken. De
toegestane omvang van deze bijdrage laat helaas weinig anders toe. De
aandacht richt zich dan ook geheel op een vermogensmutatiebelasting, in
hoofdlijnen wel te verstaan, want een diepgaande analyse wordt ook hier
beperkt door de gemaximeerde omvang van deze beschouwing. Ik sluit af
met een conclusie waarvan de kernboodschap de lezer nu al wel duidelijk
zal zijn.

2. Vermogensmutatiebelasting

2.1. Inleiding

De naam vermogensmutatiebelasting staat in feite voor elke belasting
waarin op de een of andere wijze vermogensmutaties bij natuurlijke
personen worden belast. Daarnaast worden uiteraard reële inkomsten
die zich van het vermogensbestanddeel afsplitsen in de heffing betrokken.
Een en ander kan via één heffing worden gerealiseerd maar men ziet ook
wel splitsingen in die zin dat inkomsten worden belast in de inkomsten-
belasting en de vermogensmutaties in een vermogenswinst- of aanwasbe-
lasting. Voor de inhoudelijke kant maakt dat weinig uit.

Tegen het belasten van reële inkomsten als alternatief voor de box 3-
heffing wordt nog wel eens verwezen naar het systeem zoals dat gold
onder de Wet IB 1964. Het behoeft geen toelichting dat dit argument geen
hout snijdt, omdat toentertijd vermogensmutaties niet werden belast
(uitgezonderd de winstsfeer en het aanmerkelijkbelangregime). Onder
een vermogensmutatiebelasting worden zowel de inkomsten als de ver-
mogensmutaties in de heffing betrokken. Daarbij is van belang dat er een
evenwicht in belastingdruk bestaat tussen het belasten van inkomsten en
mutaties. Wat betreft de inkomsten uit vermogen zou een belangrijke
vereenvoudiging kunnen worden bereikt als deze op basis van een bron-
heffing plaatsvindt die tevens eindheffing is. Daarbij zou eventueel nog een
onderscheid kunnen worden gemaakt tussen dividenden en dergelijke en
overige inkomsten indien het tevens een doelstelling is om de dubbele
economische druk op dividenden te beperken. De dividenden zouden dan
tegen een lager tarief belast kunnen worden. Het hanteren van een
afzonderlijk tarief voor deze vermogensinkomsten staat wel enigszins op
gespannen voet met het draagkrachtbeginsel, omdat op grond daarvan alle

212

Kavelaars



inkomstensoorten gelijkwaardig zijn. Een argument dat pleit voor het
separaat en vooral lager belasten van vermogensinkomsten, met name
ten opzichte van arbeidsinkomsten, is gelegen in het internationaal vluch-
tige karakter van kapitaal(inkomen).5

2.2. Winst of aanwas?

Ten aanzien van een vermogensmutatiebelasting is de eerste vraag of deze
moet aansluiten bij vermogenswinsten, dan wel bij vermogensaanwas. Bij
de vormgeving van een belastingstelsel is het uitgangspunt dat reële
inkomsten worden belast hetgeen tot een vermogenswinstbelasting leidt.
Een nevenvoordeel van het belasten van reële winsten is dat de vaststelling
van het voordeel betrekkelijk eenvoudig is, omdat dit in principe voort-
vloeit uit de transactie. Wel moet in voorkomende gevallen een correctie
voor onzakelijke elementenworden aangebracht. Een ander voordeel is dat
liquiditeiten om de belastingschuld te voldoen in principe aanwezig zijn.
Indien de heffing gekoppeld wordt aan realisatie is het in bepaalde ge-
vallen wel noodzakelijk een doorschuiffaciliteit te creëren, bijvoorbeeld bij
aandelenfusies of in geval van verkoop gevolgd door aankoop van onroe-
rende zaken.

Het bezwaar dat tegen een vermogenswinstbelasting alom wordt aan-
gevoerd is het lock-in effect: de vermogensbestanddelen worden aange-
houden om de heffing uit te stellen. De vraag is of dit effect van enige
betekenis is of dat het toch meer theoretisch is. Als we kijken naar de Wet
IB 2001 en de Wet VpB 1969 zien we dat die (mede) vermogenswinst-
heffingen kennen (winst uit onderneming, ter beschikkingstellingsrege-
ling, aanmerkelijkbelangregime) waarbij niet de indruk bestaat dat aan dit
lock-in effect veel betekenis toekomt. Ik meen dan ook dat dit effect
bepaald niet overschat moet worden.

Een vermogensaanwasbelasting sluit aan bij niet gerealiseerde vermo-
gensmutaties en wordt jaarlijks geheven over die waardemutaties. Het is
evident dat het lock-in effect hier in elk geval geheel niet speelt, maar
daarentegen wel sprake kan zijn van een liquiditeitsprobleem. Bij grote
waardestijgingen kan dit daadwerkelijk tot complicaties leiden met be-
trekking tot de belastingafdracht hetgeen in voorkomende gevallen noopt
tot daadwerkelijke vervreemding. Dat is in principe onwenselijk. Een
alternatief is de in de heffing betrokken vermogensaanwas te conserveren

5. Een stap verder is de introductie van een zogenoemde duale inkomstenbelasting
waar een splitsing wordt gemaakt tussen arbeidsinkomsten en vermogensinkomsten
die elk belast worden volgens een eigen regime en met name een eigen tarief. Zie
daarvoor o.a. Commissie Van Dijkhuizen, Naar een activerender belastingstelsel 2013,
par. 3.4; P. Kavelaars, ‘Zicht op een duale inkomstenbelasting?’, in: J.A.G. van der Geld
en I.J.F.A. van Vijfeijken (red.), Rijkersbundel, Tilburg: Fiscaal Instituut Tilburg 2013,
blz. 231-246 en S. Cnossen, ‘Een negende denkrichting voor staatssecretaris Wiebes’,
WFR 2015/7101, blz. 762-763.
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tot het moment van realisatie. Dat roept dan echter de vraag op waarom
niet geopteerd wordt voor een vermogenswinstheffing?

Een laatste hier te noemen punt dat essentieel is, ziet op de jaarlijkse
waardering van de vermogensbestanddelen. Deze jaarlijkse waardering
wordt nogal eens aangevoerd ten nadele van een vermogensaanwasbelas-
ting. Dit argument snijdt evenwel geen hout. Onder het huidige box 3-
systeem moeten immers de waarden ook jaarlijks worden aangegeven.
Bovendien wordt het overgrote deel van de relevante waarden door
financiële instellingen direct aangeleverd aan de Belastingdienst. Hetzelfde
is het geval ten aanzien van de waarden van onroerende zaken die door de
gemeenten worden aangeleverd in de vorm van de WOZ-waarden. Tegen
deze laatste wordt wel als bezwaar aangevoerd dat de WOZ-waarden bij
lange na de waarden in het economische verkeer niet juist weergeven. Dat
is deels juist, maar tegelijkertijd gaat het om de waardemutatie en niet
zozeer om de waarde zelf. Die waardemutaties zullen in de loop van de tijd
ook met de WOZ-waarden redelijk goed worden benaderd. Bovendien – en
dat is ook meer algemeen een belangrijk punt bij de ontwikkeling van een
vermogensmutatiebelasting – is het nu ook weer niet noodzakelijk dat elke
euro verantwoord behoeft te worden. Anders gezegd: waar box 3 een sterk
willekeurige heffing is, moet ervoor worden gewaakt dat men er bij een
vermogensmutatieheffing naar streeft elke eurocent inkomen te belasten.
Als dat wel kan is het prima, maar als hier enige beperkte ruwheid in zit,
zou dat moeten worden aanvaard. Overigens meen ik dat voor de boven-
staande WOZ-problematiek wel een oplossing bestaat waarop ik nog
terugkom.

2.3. Enkele overige aspecten

Afgezien van waardekwesties bij onroerende zaken, spelen daarbij nog
enkele andere aspecten een rol. In de eerste plaats is essentieel dat er
rekening mee moet worden gehouden dat ook de eigen woning in principe
in de heffing moet worden opgenomen. Momenteel is er stellig een vrij
breed draagvlak om de eigen woning naar box 3 over te hevelen. Op zich
levert het in aanmerking nemen daarvan in een vermogenswinstbelasting
geen bijzonder probleem op. Wel zal, zoals hiervoor is opgemerkt, een
doorschuifregeling bij verhuizing naar een andere eigen woning moeten
kunnen worden toegepast. Een tweede aandachtspunt bij met name
onroerende zaken is of en in hoeverre kosten in aanmerking moeten
worden genomen. In principe is dat het geval maar dat zal dan niet moeten
gelden voor financieringsrente van de eigen woning, ervan uitgaande dat
we op termijn de hypotheekrenteaftrek willen beëindigen. Het is echter,
hoe dan ook, duidelijk dat de eventuele aftrekbaarheid van hypotheekrente
geen probleem hoeft te zijn. Dat ligt anders ten aanzien van onderhouds-
kosten en met name de afbakening ten opzichte van verbeteringskosten.
Deze laatste moetenworden geactiveerd, de eerste komen ten laste van het
resultaat. Dit onderscheid is lastig hoewel niet onmogelijk: we kennen het
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momenteel ook in de winstsfeer en bij monumentenpanden. Wellicht dat
hier een forfaitair systeem zou kunnen worden toegepast.

Tot slot speelt er bij onroerende verhuurde zaken nog een complicatie,
zij het niet waar het de vermogensmutaties betreft maar de inkomsten. De
controle op huurbetalingen aan de verhuurder is niet heel eenvoudig. Een
oplossing daarvoor zou kunnen zijn om huurders in hun aangifte te
verplichten aan te geven aan wie zij huur betalen en voor welk bedrag.
Dit werkt echter niet bij vakantiewoningen, omdat het wel erg ver gaat om
daar in de aangifte van de huurder naar te vragen.

Indien geopteerd wordt voor een vermogenswinstheffing is het de vraag of
nog betekenis toekomt aan het onderscheid tussen box 2 en box 3. Dat lijkt
niet het geval. Indien dat onderscheid wordt losgelaten betekent dit tevens
dat op alle aandelen onder een vermogenswinstheffing de box 2 regels van
toepassing kunnen zijn. Een van de bezwaren die tegen een vermogens-
winstheffing op aandelen wel wordt aangevoerd, is de vaststelling welke
aandelen worden verkocht indien er verschillende aankoopmomenten zijn.
In box 2 is dat opgelost door uit te gaan van de gemiddelde verkrijgings-
prijs. Een ander werkbaar systeem is dat een lifo- of fifomethode wordt
toegepast. Bij veel transacties lijkt dit wellicht complex en administratief
belastend maar men moet zich realiseren dat alle aandelentransacties via
financiële instellingen lopen waarvoor het eenvoudig is om na elke trans-
actie de gemiddelde verkrijgingsprijs te berekenen terwijl het ook een-
voudig is te programmeren wat de verkrijgingsprijzen zijn bij een fifo- en
een lifomethode.

Er zijn nog diverse andere aspecten die een rol spelen bij een vermo-
gensmutatiebelasting maar die ik, gelet op de maximale omvang van deze
bijdrage, niet kan bespreken. Zo is te denken aan inflatie, aan verliescom-
pensatie en aan emigratie en immigratie. Verder is een essentieel punt wat
er gebeurt als de belastingplichtige overlijdt. In principe zou dat moeten
leiden tot een ‘eindafrekening’. Maar er kan ook een heel andere kant op
worden gedacht: de schenk- en erfbelastingen kunnen worden afgeschaft
en de verkrijgingen die nu volgens de Successiewet 1956 worden belast,
kunnen ook worden belast in de vermogenswinstbelasting. In essentie is
een ontvangen schenking of erfenis toename van economische beschik-
kingsmacht en dus inkomen.

3. Ter afronding

Ik heb hiervoor geen uitdrukkelijke keuze gemaakt tussen een vermogens-
aanwas- en een vermogenswinstbelasting. Ik denk dat een combinatie van
beide goed zou kunnen: jaarlijks wordt een vermogensaanwasbelasting
geheven en geïnd en deze vermogensaanwasbelasting fungeert als een
voorheffing op de vermogenswinstbelasting. Eventueel zal dan bij de
vermogensaanwasbelasting een beperkt deel van de waarde tijdelijk kun-
nen worden ‘vrijgesteld’ zodat enigszins aan liquiditeitsproblemen tege-
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moet wordt gekomen hetgeen dan bij realisatie wordt ‘ingehaald’. Voor
onroerende zaken kan dan prima worden aangesloten bij de lagere WOZ-
waarde en vindt ook hier heffing plaats bij daadwerkelijke realisatie. Ten
aanzien van de vermogensinkomsten kan een heffing over reële inkomsten
worden toegepast, dan wel een heffing op basis van forfaitaire inkomsten.
Een voordeel van een dergelijk systeem is dat geen historische verkrij-
gingsprijzen bijgehouden behoeven te worden want de verkrijgingsprijs
wordt de facto elk jaar aangepast aan de hand van de vermogensmutatie.

4. Nawoord

Jan, ik vermoed dat je het met veel van bovenstaande eens bent. Mocht dat
niet zo zijn dan is daar natuurlijk ook niets mis mee: zo gaat en hoort dat in
de wetenschap. Maar in dat geval zie ik een ‘publiekelijke’ reactie gaarne
tegemoet.

Wat betreft onze contacten: die dateren al van heel lang geleden en zijn
altijd uiterst plezierig verlopen. Meer in het bijzonder hebbenwe vele jaren
samengewerkt in de redactie van TFO. Die samenwerking was altijd buiten-
gewoon prettig, vooral omdat je als Bredanaar/Tilburger een Rotterdamse
mentaliteit hebt: niet lullen, maar poetsen. Hoewel dat eerste je ook
uitermate goed afgaat. Voor nu en straks: veel dank voor onze prettige
samenwerking en geniet volop van een welverdiend pensioen.
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PROF. MR. E.C.C.M. KEMMEREN1

BEPS? Dividendbelasting à la
Van der Geld!

1. Inleiding

Jan is een man van hoofdlijnen en visies. Hij heeft over vrijwel alles wel een
mening, ook over vele niet-fiscale zaken. Je kunt met hem altijd in debat,
zowel wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk (bijvoorbeeld over
NAC). Hij heeft een warm en goedaardig karakter dat – als je hem spreekt –
zo dichtbij kan komen dat je het vaak bijna letterlijk kunt voelen. Jan staat
ook voor een open academische sfeer, waar hij veel ruimte laat voor eigen
ontwikkeling. Hij is een academische coach die de academische vrijheid en
onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Dat heb ik ook zelf
ervaren bij het schrijven van mijn proefschrift. Jan was één van mijn
promotores. Hiermee heb ik een aantal kenmerken van Jan geschetst, die
mij in mijn dagelijkse academische leven blijvend zullen inspireren.

Dat geldt ook voor een aantal fiscaalwetenschappelijke visies. Sommige
zijn tijdloos. Eén daarvan is zijn visie op de dividendbelasting. Twintig jaar
geleden heeft hij een bijdrage voor de Geppaartbundel geschreven: ‘Een
betere rechtsgrondslag voor de dividendbelasting’.2 In deze bijdrage zal ik
onderzoeken of zijn destijds ontwikkelde visie een oplossing biedt voor de
door de OESO gesignaleerde Base Erosion and Profit Shifting (hierna: BEPS)
en past binnen de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese
Unie (hierna: HvJ EU). Het bestaansrecht van de Nederlandse dividendbe-
lasting staat continue ter discussie.3 Daarbij spelen BEPS en de Europees-
rechtelijke kaders natuurlijk ook een belangrijke rol.

1. Eric Kemmeren is Hoogleraar Internationaal Belastingrecht en Internationale Fiscale
Economie aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University en tevens verbonden als
wetenschappelijk adviseur aan EY Belastingadviseurs LLP te Rotterdam.

2. J.A.G. van der Geld, ´Een betere rechtsgrondslag voor de dividendbelasting´, in: A.C. Rijkers
en I.J.F.A. van Vijfeijken (red.), Geppaartbundel, Deventer: Kluwer 1996, blz. 99-105.

3. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1959/60, 6000, nr. 5, blz. 26 l.k., Kamerstukken II
2005/06, 30 572, nr. 3, blz. 17-18 en 79, Kamerstukken II 2010/11, 32 740, nr. 3, blz. 7,
27, en 102-103. Zie ook O.C.R. Marres en P.J. Wattel, Dividendbelasting FED Fiscale
Studieserie nr. 26, Deventer: Kluwer 2011, vierde druk, blz. 3-7, D.A. Hofland en G.A.
Lorié, ‘De hoogste tijd voor afschaffing van de dividendbelasting: een economische
analyse’, WFR 2010/6861 en Rapport ‘topteam hoofdkantoren’ (met hoofdkantoren
naar de top), V-N 2011/35.14.
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In deze bijdrage vraag ik hernieuwde aandacht voor een betere rechts-
grondslag voor de Nederlandse dividendbelasting. In dit kader zal ik op
hoofdlijnen ingaan op de visie van Van der Geld, het belangrijkste uit-
gangspunt van de BEPS-discussie, de essentie van winstallocatie volgens
het HvJ EU en flankerende maatregelen die mogelijk nodig zijn om de
vernieuwde dividendbelasting ook daadwerkelijk tot bloei te kunnen laten
komen. Ik sluit af met de belangrijkste conclusies.

2. Dividendbelasting à la Van der Geld

In zijn bijdrage aan de Geppaartbundel schetst Van der Geld waaraan de
Nederlandse dividendbelasting zou moeten voldoen. Nu claimt Nederland
in het algemeen dividendbelasting indien een in Nederland gevestigde
kapitaalvennootschap winst uitkeert. Daarbij is het in beginsel niet van
belang of die uitgekeerde winst oorzakelijk aan het Nederlandse territoir is
gebonden. Echter, volgens Van der Geld dient de dividendbelasting – net
als de vennootschapsbelasting – te worden gezien als een indirecte heffing
van de aandeelhouder gebaseerd op het situsbeginsel.4 Daarbij geldt dat
het situsbeginsel niet alleen eist dat er een voldoende feitelijke band met
de situsstaat bestaat, maar tevens dat er een voldoende causaliteit tussen
de inkomst en de situsstaat bestaat.5 De vennootschapsbelasting en de
dividendbelasting dienen tezamen in aanmerking te worden genomen.
Volgens Van der Geld komt bij de afbakening van belastingsoevereiniteit
de belangrijkste plaats aan het situsbeginsel toe.

Nederland mag dan dividendbelasting heffen indien het dividend een
voldoende band met het Nederlandse territoir heeft. Deze is aanwezig
indien de winst, toen zij ontstond, aan Nederland toekwam voor de heffing
van vennootschapsbelasting. Daarom ligt het, volgens Van der Geld, voor
de hand om voor de heffing van dividendbelasting aan te sluiten bij de
deelnemingsvrijstelling van de vennootschapsbelasting. Deze objectieve
vrijstelling is voor buitenlandse dochtermaatschappijen ook op het situs-
beginsel (in combinatie met het ne bis in idem-beginsel) gebaseerd.

De keuze voor een dividendbelasting gebaseerd op het situsbeginsel leidt
tot een aantal consequenties. Hij schetst er een aantal:
1. Bij verplaatsing van de feitelijke leiding van een kapitaalvennootschap

naar Nederland zal een opstap dienen te worden gegeven.6

4. Zie ook, bijvoorbeeld, Eric C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, A
Rethinking of Models, dissertatie Katholieke Universiteit Brabant (nu: Tilburg Univer-
sity): The Netherlands/Dongen Eric C.C.M. Kemmeren/Pijnenburg vormgevers en
uitgevers 2001 (hierna: Kemmeren 2001), blz. 8 en blz. 321-322 (zie ook http://
webwijs.uvt.nl/publications/304239_ext.pdf).

5. Deze laatste eis wordt ook door Van der Geld het oorsprongsbeginsel genoemd. Zie
uitgebreider over het oorsprongsbeginsel Kemmeren 2001, blz. 35-46.

6. De huidige opstap van art. 3a, lid 1, tweede volzin Wet op de dividendbelasting 1965
bij een aandelenfusie past in wezen niet in de huidige dividendbelasting, maar wel in
de vernieuwde.
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2. Bij verplaatsing van de feitelijke leiding van een kapitaalvennootschap
van Nederland naar het buitenland zal er afgerekend dienen te worden.

3. Omdat de voorgestelde rechtsgrondslag duidelijk en overtuigend is, is
het ook eenvoudiger te beoordelen of handelingen in strijd met doel en
strekking van de wet zijn. Het is dan ook beter te beoordelen of
belastingbesparende handelingen door fraus legis kunnen worden ge-
troffen.

4. Voor een aparte heffing van lichamen los van de aandeelhouders of
andere rechthebbende is geen sprekende grondslag te vinden. Daarom
is verrekening van de dividendbelasting bij de aandeelhouder juist.

5. De opstap bij immigratie en de keuze om dividenden stammende uit
onder de deelnemingsvrijstelling vallende winst niet meer met Neder-
landse dividendbelasting te treffen, roept een etiketteringsprobleem
op. Dit probleem is echter oplosbaar door het voorschrijven van een
volgorde waarin dividenden worden geacht uit de winstreserves te
komen: lifo, fifo, aansluiten bij het handelsrecht of nog een andere
keuze.

Op deze manier wordt voorkomen dat er een Nederlandse dividendbe-
lastingclaim ontstaat op winstreserves, die onvoldoende binding met het
Nederlandse territoir hebben.

3. OESO BEPS: belastingheffing waar de waarde wordt gecreëerd

De afgelopen jaren is over de belastingheffing van vennootschappen in inter-
nationaalverbandeenheftigediscussieontstaandiewaarschijnlijkdekomende
jaren nog zal voortduren. Die discussie wordt niet alleen in de internationale
en nationale fiscaal wetenschappelijke vakbladen gevoerd, maar ook in de
algemene (inter)nationale en regionale pers en in de (inter)nationale politieke
arena.7 In dit verband is het natuurlijkwezenlijk vanbelangom te bepalen of er
sprake is van BEPS. Indien er namelijk geen gerechtvaardigde claim bestaat om
belasting te heffen, dan kan er ook geen heffingsgrondslag worden geërodeerd
of winst worden verschoven.8

Het fundament, waarop de OESO de BEPS-discussie baseert, is dat er
belasting dient te worden geheven door de staat waar de waarde wordt
gecreëerd. Dit uitgangspunt wordt in het huidige systeem onvoldoende
gerealiseerd. Daarom is verandering nodig (cursiveringen EK):

“The current rules have revealed weaknesses that create oppor-
tunities for Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), thus requiring

7. Zie bijvoorbeeld speciale edities van Intertax 2015/1, TFO 2015/139 en WFR 2016/7134,
maar ook de aandacht op televisie in journaals en nieuwsrubrieken, in kranten zoals
Financial Times, NRC Handelsblad en BN De Stem, en discussies in het Europese
Parlement en de Tweede en Eerste Kamer.

8. Zie uitgebreider, bijvoorbeeld, E.C.C.M. Kemmeren, ‘BEPS en renteaftrek en andere
financiële betalingen: de verkeerde route’, WFR 2015/7113.
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a bold move by policy makers to restore confidence in the system
and ensure that profits are taxed where economic activities take
place and value is created. […]

With the adoption of the BEPS package, OECD and G20 countries,
as well as all developing countries that have participated in its
development, will lay the foundations of a modern international
tax framework under which profits are taxed where economic
activity and value creation occurs.”9

Het uitgangspunt is dus dat de ondernemingswinsten dienen te worden
belast in het land waar de economische activiteiten worden uitgevoerd en
de waarde wordt gecreëerd. De OESO laat zich in het kader van winst-
belastingen niet altijd even duidelijk uit over de vragenwelke economische
activiteiten van belang zijn en door welke factoren waarde wordt toege-
voegd.10 Wel kan, naar ik meen, uit dit uitgangspunt worden afgeleid, dat,
indien een belastingheffing wordt ontgaan die niet ziet op het belasten van
ondernemingswinsten in het land waar de economische activiteiten wor-
den uitgevoerd en de waarde wordt gecreëerd, er geen sprake is van BEPS.
Naar Nederland vertaald betekent dit, dat indien Nederlandse dividend-
belasting wordt ontgaan, er geen sprake is van BEPS voor zover Neder-
landse dividendbelasting wordt ontgaan betreffende winst van een in
Nederland gevestigde kapitaal vennootschap, die niet oorzakelijk aan het
Nederlandse territoir is gebonden.

Er ligt een duidelijk verband tussen het uitgangspunt van de OESO en het
door Van der Geld verdedigde primaat van zijn ruim gedefinieerde situs-
beginsel. In dit kader dient er namelijk niet alleen een voldoende feitelijke
band met de situsstaat te bestaan, maar ook een voldoende causaliteit
tussen de inkomst en de situsstaat. Zoals aangegeven liggen, volgens Van
der Geld, de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting in elkaars
verlengde. Deze lijn doortrekkend roept de OESO, waarvan Nederland een
prominent lid is, dus in wezen op om niet alleen de heffing van de
vennootschapsbelasting toe te wijzen aan het land waar de economische
activiteiten van de onderneming worden uitgeoefend en de waarde wordt
gecreëerd, maar ook de dividendbelasting. Het bijzondere is dat over de

9. Zie OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting
Project, OECD, blz. 4 and 9.

10. In het kader van transfer pricing wordt wel meer duidelijkheid gegeven. Er wordt in
het kader van de functionele analyse sterk aangesloten bij plaats waar natuurlijke
personen de relevante economische activiteiten uitvoeren: de activiteiten van de
decisionmakers. Zie bijvoorbeeld, OECD (2015), ‘Aligning Transfer Pricing Outcomes
with Value Creation, Actions 8-10 – 2015,’ Final Reports,OECD/G20 Base Erosion and
Profit Shifting Project, Paris: OECD Publishing, blz. 20-35, in het bijzonder de para-
grafen 1.65-1.68. Het aansluiten bij de activiteiten van natuurlijke personen past
perfect bij het oorsprongsbeginsel.
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laatste belasting de OESO eigenlijk volledig stil is, althans voor zover ik heb
kunnen nagaan. Niettemin ligt in de oproep van de OESO tot aanpassing
van de belastingsystemen in wezen ook besloten een oproep aan de
Nederlandse wetgever om de Nederlandse dividendbelasting te herzien
en aan te sluiten bij het uitgangspunt dat aan de dividendbelasting à la Van
der Geld ten grondslag ligt.

4. HvJ EU: belastingheffing waar de waarde wordt gecreëerd en
bewaken van een gelijk speelveld

Het uitgangspunt dat aan de dividendbelasting à la Van der Geld ten
grondslag ligt is, volgens mij, ook in lijn met de vaste jurisprudentie van
het HvJ EU. Ook het Hof gaat er namelijk vanuit dat winsten belast dienen
te worden daar waar de winsten worden gecreëerd. Ik noem als voorbeeld
het arrest Glaxo Welcome, waarin het Hof besliste dat verrekening van
Duitse vennootschapsbelasting niet aan een buitenlandse aandeelhouder
behoefde te worden gegeven, terwijl een binnenlandse aandeelhouder
daar wel recht op had met als doel het voorkomen van economische
dubbele belasting (cursiveringen van EK):

“83 Het Hof heeft ook geoordeeld dat eisen dat de lidstaat waarin
de uitkerende vennootschap is gevestigd, waarborgt dat aan een
niet-ingezeten aandeelhouder uitgekeerde winst niet wordt ge-
troffen door opeenvolgende belastingheffingen of door een dub-
bele economische belasting, hetzij door deze winsten bij de
uitkerende vennootschap vrij te stellen van belasting, hetzij
door aan die aandeelhouder een belastingvoordeel te geven ter
hoogte van de door de uitkerende vennootschap over die winst
betaalde belasting, de facto betekent dat deze staat moet afzien
van zijn recht om belasting te heffen over inkomen dat door een
economische activiteit op zijn grondgebied is gegenereerd (…).
88 Hieruit volgt dat een wettelijke regeling zoals in het hoofd-
geding aan de orde is, kan worden gerechtvaardigd door de
noodzaak om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegd-
heid tussen de lidstaten te bewaren.”11

Op deze lijn doorbordurend zou een dividendbelasting à la Van der Geld,
die als supplement op de vennootschapsbelasting wordt geheven, ook aan
de situsstaat dienen te worden toegewezen. Hiertoe lijkt mij de jurispru-
dentie van het Hof ook ruimte te bieden.

11. Zie HvJ EU 17 september 2009, ECLI:EU:C:2009:559, C-182/08 (Glaxo Welcome). Zie
bijvoorbeeld ook HvJ EU 12 december 2006, ECLI:EU:C:2006:773, C-374/04 (ACT GLO),
punten 59-60 en 72-74 en HvJ EU 13 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:161, C-524-04 (Thin
Cap GLO), punten 88-89.
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Wel is het zo dat de effectieve belastingdruk in de situsstaat op niet-
gezeten aandeelhouders niet zwaarder mag zijn dan de effectieve druk op
ingezeten aandeelhouders.12 Dit kan betekenen dat de situsstaat een
teruggave of verrekening aan niet-ingezeten aandeelhouders dient te ge-
ven, indien hij een dergelijke tegemoetkoming ter vermindering van
economische dubbele belasting aan zijn ingezeten aandeelhouders ver-
leent. Daardoor wordt – in overeenstemming met het interne-marktbe-
ginsel – een gelijk speelveld voor ingezeten en niet-ingezeten
aandeelhouders gewaarborgd. Indien echter de zwaardere effectieve be-
lastingdruk door de woonstaat van de aandeelhouder wordt veroorzaakt,
dat wil zeggen dat de dividendbelasting feitelijk in de woonstaat van de
aandeelhouder kan worden verrekend, dan kan een mogelijk verschil in
behandeling in de situsstaat door de woonstaat worden geneutraliseerd.13

Het problematische is, dat het Hof alleen neutralisatie vastgelegd in een
belastingverdrag Europeesrechtelijk accepteert.14 Niettemin volgt uit deze
jurisprudentie dat verrekening van dividendbelasting op het niveau van de
aandeelhouder, zoals door Van der Geld voorgestaan,15 ook daadwerkelijk
mogelijk is, maar dat deze, indien zij door de woonstaat van de aandeel-
houder moet worden verleend, wel in een belastingverdrag moet zijn
verankerd. Naar mijn mening volstaat ook een Europese verordening of
richtlijn.16 Zij geven een vergelijkbare rechtszekerheid.

Betreffende de andere door Van der Geld genoemde consequenties van zijn
systeem kan het volgende worden opgemerkt:
1. Het verlenen van een opstap bij verplaatsing van de feitelijke leiding

van een kapitaalvennootschap naar Nederland past geheel bij de exit-
heffingjurisprudentie van het Hof.17

2. Bij de verplaatsing van de feitelijke leiding van een kapitaalvennoot-
schap van Nederland naar het buitenland is een exit-heffing toege-
staan, maar er zal, gelet op de huidige rechtspraak van het HvJ EU,

12. Zie bijvoorbeeld, HvJ EU12 december 2006, ECLI:EU:C:2006:773, C-374/04 (ACT GLO),
punten 68-71.

13. Zie bijvoorbeeld, HvJ EU 17 september 2015, ECLI:EU:C:2015:608, gevoegde zaken
C 10/14, C 14/14 en C 17/14, (Miljoen), punten 75-89.

14. Zie voor een kritische beschouwing, bijvoorbeeld, Eric C.C.M. Kemmeren, ‘The Nether-
lands: What Are the Right Comparators under Article 63 TFEU When Assessing a
Dividend Withholding Tax Refund Claim? – Cases C-10/14 (Miljoen), C-14/14 (X), and
C-17/14 (Société Générale)’, in: Michael Lang a.o. (ed.), ECJ-Recent Developments in
Direct Taxation 2014, Series on International Tax Law, volume 91, Wien (Österreich):
Linde Verlag Wien2014, blz. 153-167.

15. Zie punt 4 van de in paragraaf 2 genoemde consequenties.
16. Zie art. 288 VWEU.
17. Vergelijk in het bijzonder HvJ EU 29 november 2011, C 371/10 (National Grid Indus),

punt 58.
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uitstel van belastinginvordering voor ten minste vijf jaren dienen te
worden verleend.18

3. Doel en strekking van de vernieuwde dividendbelasting is om divi-
dendbelasting te heffen in de situsstaat. Dit vereist niet alleen een
voldoende feitelijke band met de situsstaat, maar ook een voldoende
causaliteit tussen de inkomst en de situsstaat. Deze doel en strekking
passen niet alleen bij de jurisprudentie van het Hof, maar ook bij het
uitgangspunt van de OESO in de BEPS-discussie. Daardoor zal het,
volgens mij, inderdaad beter mogelijk worden om te beoordelen of
belastingbesparende handelingen door fraus legis kunnen worden
getroffen.

4. Het etiketteringsprobleem bij de opstap bij immigratie en de keuze om
dividenden stammende uit onder de deelnemingsvrijstelling vallende
winst niet meer met Nederlandse dividendbelasting te treffen, zijn ook
binnen de jurisprudentiële kaders van het Hof en de OESO BEPS-
discussie oplosbaar door het voorschrijven van een volgorde waarin
dividenden worden geacht uit de winstreserves te komen: lifo, fifo,
aansluiten bij het handelsrecht of nog een andere keuze.

Daarnaast zullen, volgens mij, nog belendende maatregelen nodig zijn,
zoals het toekennen van het heffingsrecht aan de situsstaat van vermo-
genswinsten op aandelen, de introductie van een branch profit tax (een
heffing op het overmaken van winsten van een in Nederland gevestigde
vaste inrichting/vaste vertegenwoordiger naar het buitenlandse hoofdhuis)
en afdekking van de (ver)nieuw(d)e systemen in Europeesrechtelijke
regelingen, zoals de Moeder-Dochterrichtlijn en de belastingverdragen.19

5. Conclusies

Mijn belangrijkste conclusies zijn:
1. Een dividendbelasting à la Van der Geld past zeer goed bij het

uitgangspunt van de OESO in de BEPS-discussie dat de winsten dienen
te worden belast in de staat waar de waarde wordt gecreëerd. Zij biedt
dus inderdaad een oplossing in het kader van de BEPS-discussie.

18. Vergelijk HvJ EU 23 januari 2014, ECLI:EU:C:2014:20, C-164/12 (DMC), punten 59-64
en HvJ EU 21 mei 2015, ECLI:EU:C:2015:331 C-657/13 (LabTec). Zie voor een kritische
beschouwing over het door het Hof toegestane verschil in behandeling ten nadele van
transnationale situaties, bijvoorbeeld, Olga Sendetska, ‘ECJ Case Law on Corporate Exit
Taxation: From National Grid Indus to DMC: What Is the Current State of Law?’, EC Tax
Review 2014/4, blz. 232-234, en Eric C.C.M. Kemmeren, ‘The CJEU and the “Internal
Market” Principle in Direct Taxation’, te publiceren in: Werner Hasslehner, a.o. (ed.),
Primary Law Limits to Direct Taxation: Fundamental Rights, Fundamental Freedoms and
State Aid, Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, paragraaf 6.4.

19. Zie uitgebreider, bijvoorbeeld, Kemmeren 2001, blz. 323-388.
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2. Zij is ook passend binnen de Europeesrechtelijke kaders, zoals deze
door het HvJ EU zijn ontwikkeld. Op een aantal punten zal een verfij-
ning dienen plaats te vinden.

3. Zij zal ook aangevuld dienen te worden met een aantal belendende
maatregelen, onder andere op het gebied van vermogenswinsten op
aandelen en het overmaken van winsten van een vaste inrichting naar
het hoofdhuis.

Ik sluit af met een oproep aan de Nederlandse wetgever om in het kader
van de BEPS-discussie snel de handschoen op te nemen en de Nederlandse
dividendbelasting te herstructureren op basis van (een aangepaste vorm
van) de dividendbelasting à la Van der Geld. Er dient een einde komen aan
het chronische uitstelgedrag van de wetgever op dit terrein.
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PROF. MR. G.T.K. MEUSSEN1

Fiscale machteloosheid

1. Inleiding

Gedurende de periode dat ik als universitair (hoofd)docent verbonden was
aan het Fiscaal Instituut Tilburg (1996-2003) had ik met Jan intensief
contact. Ik kan mij nog goed de levendige discussies tijdens de medewer-
kerslunch tussen de middag herinneren. Ik sprak dan met Jan vaak over
politiek, de toekomst van de wereld, God en de zin van het bestaan. Daar
waar de buitenwacht wellicht zou denken dat fiscalisten geen emoties
hebben, is dat bij Jan allesbehalve het geval.

Over emoties gaat dit korte essay. Wat beweegt de fiscale gemoederen
op dit moment? Ik zou zeggen de jurisprudentie van de Hoge Raad in
relatie tot de diverse beroepen op het EVRM. Treurig recent dieptepunt in
dit verband zijn de arresten van de Hoge Raad inzake de crisisheffing2 en
de verlengde crisisheffing.3,4 De Hoge Raad wees alle grieven van de
belanghebbende af, zowel wat betreft het aspect van de materieel terug-
werkende kracht van deze fiscale wetgeving als de mogelijke strijd van de
heffing met het gelijkheidsbeginsel. De arresten ademen wat mij betreft
sterk een sfeer uit van ‘niet willen’. Alsof initieel de beslissing is genomen
dat belanghebbende geen gelijk krijgt, en daar vervolgens een juridische
redenering omheen gebouwd wordt. Nu begrijp ik uit de wandelgangen
dat de Hoge Raad intern verdeeld was en dat de eenheid die de arresten
naar buiten wekken er intern binnen ons hoogste rechtscollege niet is.
Maar desondanks roepen deze arresten bij mij een gevoel van fiscale
machteloosheid op. Het wachten is nu op een mogelijk anders luidend
oordeel over de crisisheffingen van het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens (EHRM).

1. Gerard Meussen is Hoogleraar Belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
en tevens als wetenschappelijk adviseur verbonden aan BDO Belastingadviseurs te
Tilburg.

2. HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:121, nr. 15/00340.
3. HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:124, nr. 15/03090.
4. Zie tevens G.T.K. Meussen en C.M. Dijkstra, ‘De crisisheffing over 2012 en 2013, heeft

het doel de middelen geheiligd?’, WFR 2016/88.
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2. Een breed ervaren fiscale machteloosheid

De beide hiervoor aangehaalde arresten staan niet op zichzelf. De Hoge
Raad heeft de afgelopen decennia talrijke beroepen op het EVRM afge-
wezen. Ik memoreer er enkele, waarbij ik niet streef naar volledigheid:
• Terugwerkende kracht aangaande invoering art. 2, lid 2 Wet BRV

(economische eigendom) geoorloofd.5

• Beperking van de heffingskorting tot de verschuldigde belasting van de
partner is niet in strijd met het EVRM.6

• Heffing van kansspelbelasting over internetkansspelen niet in strijd met
het EVRM.7

• Het verschil in behandeling tussen eigenwoningbezitters zonder en met
eigenwoningschuld is gerechtvaardigd.8

• De terbeschikkingstellingsregeling is niet discriminatoir.9

• Uitsluiting belastingschulden in box 3 is niet discriminatoir.10

• De bedrijfsopvolgingsregeling is niet discriminatoir en niet strijdig met
het Europese eigendomsrecht.11

• De vermogensrendementsheffing an sich is niet in strijd met het
EVRM.12

• De regeling ‘werkgeversheffing bovenmatige vertrekvergoedingen’ is
niet in strijd met het Europese eigendomsrecht.13

Een heel enkele keer grijpt de Hoge Raad wel in. Ook bij deze opsomming
streef ik niet naar volledigheid:
• Stapeling forfaits bij waardebepaling verhuurde onroerende zaken in

box 3 onder omstandigheden niet toegestaan.14

5. HR 8 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:ZC8109, BNB 2002/137.
6. HR 5 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1984, nr. 09/02447 (art. 81 Wet RO).
7. HR 7 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1523, BNB 2014/219.
8. HR 8 augustus 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD9390, BNB 2008/274.
9. HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BG4821, BNB 2009/9.
10. HR 2 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ9673, BNB 2007/240.
11. HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1211, BNB 2014/30. Zie ook HR 22 november

2013, ECLI:NL:HR:2013:1210, ECLI:NL:HR:2013:1212, ECLI:NL:HR:2013:1206 en
ECLI:NL:HR:2013:1209. Ik heb deze arresten geduid als “het fiscale dieptepunt van
het jaar 2013”, zie G.T.K. Meussen, ‘Vaarwel 2013 enwelkom 2014’, NTFR 2014/1, blz. 1.

12. HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR0664, BNB 2011/297. Zie tevens S.M.H.
Dusarduijn, ‘Fiscale ficties binnen de wereld van het eigendomsrecht’, WPNR 2012/
6930 alsmede S.M.H. Dusarduijn, ‘De fictieve vermogensrendementsheffing: een
rimpeling in de fiscale historie?’,WPNR 2016/7108 en haar dissertatie De rechtsfictie in
de inkomstenbelasting. De fiscale kleur van het alsof, Enschede: Gildeprint 2015.

13. HR 20 juni 2014 ECLI:NL:HR:2014:1463, BNB 2014/229.
14. HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:812, BNB 2015/174 en HR 24 april 2015,

ECLI:NL:HR:2015:1171, BNB 2015/175.
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Het grote aantal beroepen op het EVRM in relatie tot fiscale wetgeving
geeft een beeld van de onvrede die er in de maatschappij leeft. Onvrede
gevoed door emoties en een maatschappelijke beleving van onrechtvaar-
digheid. En van een in brede kring ervaren fiscale machteloosheid. Tegen
de huidige vermogensrendementsheffing zijn, mede onder aanvoering van
de Bond voor Belastingbetalers, vele tienduizenden bezwaarschriften in-
gediend. De discrepantie tussen de fiscale fictie en de werkelijk behaalde
rendementen op met name spaarsaldi speelt daarbij een grote rol.

Advocaat-Generaal Niessen heeft in een zeer uitgebreide conclusie recent
nog een ultieme poging gedaan om de Hoge Raad in het kader van de
toetsing van box 3 aan het EVRM op andere gedachten te brengen.15 Een en
ander heeft tot veel exposure in de landelijke media, kranten en televisie
geleid. De Advocaat-Generaal zet uiteen dat uit de arresten Gàll, N.K.M. en
R.Sz.16 volgt dat een samenstel van relevante omstandigheden kan leiden
tot de constatering dat er sprake is van een disproportionele inbreuk op (en
daarmee van een schending van) het eigendomsrecht. De Advocaat-Ge-
neraal meent dat de hierboven geschetste willekeur en confiscatoiriteit van
de heffing, in samenhang beschouwd met de actuele kennis over de
onvoorspelbaarheid van macro-economische ontwikkelingen, leiden tot
de conclusie dat de vermogensrendementsheffing een disproportionele
inbreuk maakt op het door art. 1 EP bij het EVRM gewaarborgde recht op
ongestoord genot van eigendom.

Op zichzelf is de fiscale wetgever uiteraard gerechtigd, mede met het
oog op de uitvoerbaarheid van fiscale wetgeving, om met forfaits te
werken. De vraag is uiteraard wanneer het stadium is bereikt dat een
dergelijk forfait zozeer afwijkt van de realiteit, dat dit resulteert in een voor
belastingplichtigen draconische belastingheffing. Maar overall genomen
waren de verwachtingen omtrent de uitkomst van deze procedure niet
erg hoopvol. De algemene perceptie was toch wel dat de Hoge Raad de
Advocaat-Generaal, hoe doorwrocht zijn conclusie ook moge zijn, niet zal
volgen en zal oordelen dat box-3 EVRM-proof is. Inmiddels is die perceptie
juist gebleken.17

3. Grenzen aan keuzevrijheid wetgever

Het grote aantal beroepen dat de afgelopen tientallen jaren is gedaan op
strijd met het EVRM in relatie tot een bepaalde fiscaal-wettelijke bepaling,
geeft aan hoeveel maatschappelijk onvrede er leeft op het terrein van
fiscale wetgeving. En het zegt, denk ik, ook wel iets over de kwaliteit van

15. A-G Niessen 4 februari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:41.
16. Zie Gàll, EHRM 25 juni 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:0514JUD004957011, N.K.M., EHRM

15 mei 2013, ECLI:CE:ECHR:2013:0514JUD006652911 en R.Sz., EHRM 2 juli 2013,
ECLI:CE:ECHR:2013:0514JUD004183811.

17. HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1129.
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diezelfde wetgeving. Als deze zoveel weerstand oproept is het maatschap-
pelijke draagvlak daarvan beperkt.

Kernvraag blijft uiteraard waar de keuzevrijheid van de fiscale wetgever
zijn begrenzing vindt. Natuurlijk is het niet de taak van de Hoge Raad om
slechte wetgeving te verbeteren. De intrigerende vraag blijft overeind waar
nu exact de grenzen van de keuzevrijheid van de wetgever liggen. Dat lijkt
meer een emotioneel vraagstuk, dan een puzzel die moet worden ingevuld
door fiscale technocraten. Door de grote terughoudendheid die de Hoge
Raad betracht bij het toetsen vanwetten in formele zin aan het EVRM, geeft
de Hoge Raad mijns inziens – wellicht onbedoeld – een verkeerd signaal af
aan de politiek. Alsof wetgevingstechnisch min of meer alles geoorloofd is.
En dat is een slechte zaak. Dat leidt tot onbezonnen fiscale wetgeving,
gedreven door politiek opportunisme.

Hoe anders dan het Duitse Bundesverfassungsgericht, de Duitse consti-
tutionele rechter, die de Duitse bedrijfsopvolgingsregeling wél in strijd
oordeelde met de Duitse grondwet en het in deze wet opgenomen gelijk-
heidsbeginsel.18 Volgens de Duitse rechters heeft de Duitse wetgever zijn
ruime beoordelingsmarge niet overschreden door kleine en middelgrote
familiebedrijven fiscaal te faciliëren om hun voortbestaan te verzekeren en
werkgelegenheid te behouden. De faciliteit is echter wél disproportioneel
in zoverre deze, onder meer, een grotere reikwijdte heeft dan de (niet-
onderzochte) bedrijfscontinuïteit van kleine en middelgrote familiebedrij-
ven. Dus zonder dat hieraan eisen voor de noodzaak van faciliëring zijn
gesteld.

Wat te denken van de werkgeversheffing inzake excessieve vertrekvergoe-
dingen zoals opgenomen in art. 32bb Wet LB 1964 die inmiddels is
opgelopen tot 75%? Tijdens de parlementaire behandeling van de wets-
wijziging waarin de ophoging van het tarief is vastgelegd, is door de
wetgever simpelweg opgemerkt dat dit tarief eigenlijk niets met daadwer-
kelijke belastingheffing te maken heeft, maar dat het een uitdrukkings-
vorm is van een door de overheid ingegeven en gepropageerd
ontmoedigingsbeleid.19 Daar waar de overheid niet direct kan ingrijpen
in de in de markt betaalde beloningen inclusief vertrekvergoedingen,
wordt er door diezelfde overheid een soort van fiscale strafheffing geïn-
troduceerd. Doel: als het tarief van de werkgeversheffing maar hoog
genoeg is, dan zal de markt afzien van het betalen van dergelijke vertrek-
vergoedingen. Geloven we dit nu echt?

En er ontstaat nog een ander dilemma. Als de Hoge Raad slechts bij hoge
uitzondering ingrijpt in het wetgevingsproces en de fiscale wetgever
voortdurend kiest voor pragmatische oplossingen zonder daarbij nog
veel oog te hebben voor de structuur van onze belastingwetgeving, wat

18. Bundesverfassungsgericht 17 december 2014, nr. 1 BvL 21/12.
19. Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 3, blz. 10.
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willen we dan nog met het fenomeen belastingwetenschap? Veel fiscale
wetgeving is vanuit een op een belastingstructuur georiënteerde belas-
tingwetgeving in een collegezaal niet meer uit te leggen. De politiek laat
zich daar immers niets meer aan gelegen liggen. Dan rest slechts de platte
uitleg van de regeling en kan vervolgens worden gezegd dat enige logica
daarin ontbreekt en dat dit simpelweg hetgeen is dat de politiek zo heeft
gewild.20 Het maakt bovendien de werkvreugde als fiscale wetenschapper
een stuk minder.

Als vervolgvraag kan dan het gegeven worden opgeworpen of belas-
tingrecht nog wel op het niveau van de universiteit dient te worden
onderwezen of dat fiscaal onderwijs niet op het niveau van een HBO-
opleiding kan volstaan. De Nederlandse hogescholen worden immers
tegenwoordig niet voor niets in het Engels aangeduid als Universities of
Applied Sciences.

4. Tot slot

Laat ik niet te somber eindigen. Belastingen zijn bij uitstek de speelbal van
de politiek, en belastingen worden nu eenmaal ook voor het realiseren van
diverse vormen van overheidsbeleid gebruikt. Een bekend voorbeeld zijn
de autobelastingen die enerzijds een groot budgettair belang hebben, maar
overigens ook worden gebruikt om onder meer allerlei milieudoelstellin-
gen te realiseren.

Ik ben een groot voorstander van een benadering waarbij de Hoge Raad
zo af en toe eens een speldenprikje richting de fiscale wetgever uitdeelt.
Dat houdt de politiek bij de les in die zin dat er grenzen zijn aan de
keuzevrijheid van de wetgever. En het geeft de burger nog een sprankje
hoop dat er toch nog enige controle bestaat op allerlei politieke mallig-
heden van de wetgever.

Ik wens Jan een betekenisvolle en mooie volgende levensfase toe, waarin
hij niet meer wordt geregeerd door de hectiek van het fiscaal-politieke
‘bedrijf’ dat zo vaak wordt beheerst door de waan van de dag. Hij zal in de
toekomst, denk ik, menigmaal met een glimlach kijken naar zaken waar de
fiscale wereld zich druk over maakt. En er het zijne van denken.

Ik dank hem voor onze collegiale vriendschap die inmiddels al een lange
periode beslaat. Hij heeft veel vreugde in mijn fiscale bestaan gebracht.

20. Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld het uitsluiten van de aan- en verkoopkosten van
een deelneming van de deelnemingsvrijstelling in art. 13, lid 1 Wet Vpb 1969, dat
vanuit de structuur van de vennootschapsbelasting niet kan worden verklaard. Dat is
een mooi voorbeeld van door emoties en pragmatisme gestuurde fiscale wetgeving.
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PROF. DR. G.J. VAN NORDEN1

Onderscheid eigen en
vreemd vermogen in de
Europese btw

1. Inleiding

Onmiskenbaar is het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de
vennootschapsbelasting één van de fiscale stokpaardjes van Jan van der
Geld.2 De beloning voor de ene categorie vermogen (vreemd vermogen) is
aftrekbaar (als rente), terwijl de vergoeding voor de andere categorie (het
eigen vermogen) fiscaal niet aftrekbaar is (als zijnde dividend). Hierdoor
bestaat een prikkel tot financiering met vreemd vermogen. Dit leidt onder
omstandigheden tot overmatige financiering, wat ondernemingen kwets-
baar maakt in tijden van economische tegenspoed. Recentelijk is een door
de Kamerleden Koolmees en Nijboer ingediende motie aangenomen,
waarin de regering wordt verzocht om voorstellen te doen om de fiscale
behandeling van eigen en vreemd vermogen meer gelijk te trekken.3

De btw heeft een geheel ander karakter dan de vennootschapsbelasting.
De Europese btw is blijkens art. 1, lid 2, Btw-richtlijn een algemene ver-
bruiksbelasting. De belasting beoogt het consumptieve verbruik van goede-
ren en diensten in de heffing te betrekken.4 Algemeen wordt erkend dat het
beoogde subject van heffing in de btw de particuliere consument is.5 In deze
bijdrage ga ik in op het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de
Europese btw, waarbij mijn uitgangspunt steeds de situatie is waarin een
vennootschap eigen dan wel vreemd vermogen verstrekt aan een andere

1. Gert-Jan van Norden is partner bij Meijburg & Co te Amstelveen en Hoogleraar
Belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen, Tilburg University.

2. Zie J.A.G. van der Geld, F.J. Elsweier en S.A. Stevens, Hoofdzaken vennootschapsbelas-
ting, Deventer: Kluwer 2014, blz. 74 e.v. en J.A.G. van der Geld, De herziene deelne-
mingsvrijstelling, met name in internationale verhoudingen (diss.), Deventer: Kluwer
1989, blz. 235 e.v.

3. Kamerstukken II 2015/16, 32 013, nr. 121.3.
4. Vgl. Rapport van het Fiscaal en Financieel Comité, onder voorzitterschap van

F. Neumark, Brussel, 1962, blz. 49 en het ABC-rapport, januari 1962, blz. 24.
5. Vgl. onder meer Kamerstukken II 1967/68, 9 324, nr. 6, blz. 6, W.F. Nederstigt,

Economische beoordeling van omzetbelastingen, Deventer: N.V. Uitgeversmaatschap-
pij Æ.E Kluwer 1964, blz. 51, C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, Deventer:
Kluwer1979, blz. 33, J. Reugebrink, ‘Het rechtskarakter van de omzetbelasting’, in:
Leids fiscaal jaarboek 1984, Arnhem: Gouda Quint BV 1984, blz. 87 en H.W.M. van
Kesteren, Fiscale rechtswil (diss.), Deventer: Gouda Quint 1994, blz. 70.
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vennootschap. Bovendien ga ik ervan uit dat beide categorieën vermogens-
verstrekking worden beloond, via dividend respectievelijk rente.

2. Btw-behandeling eigen vermogen

Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de vennootschaps-
belasting speelt zich af in de sfeer van het object van heffing.6 In de btw is
deze thematiek vooral aan de orde in de context van het subject van
heffing. Het gaat om de vraag of het ontvangen van de vergoeding voor
eigen vermogen (dividend) en vreemd vermogen (rente) leidt tot het
belastingplicht in de zin van art. 9 Btw-richtlijn, of meer precies kwalifi-
ceert als een economische activiteit als bedoeld in diezelfde bepaling. Als
economische activiteit wordt, blijkens voornoemde bepaling, in het bij-
zonder beschouwd de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke
zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.

In het inmiddels klassieke Polysararrest van het Hof van Justitie is beslist
dat het enkele verwerven en het enkele houden van aandelen niet als een
economische activiteit moet worden beschouwd, die aan de betrokkene de
hoedanigheid van belastingplichtige verleent. De financiële deelneming in
andere ondernemingen als zodanig is namelijk niet aan te merken als
exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen,
omdat het eventuele dividend, de opbrengst van deze deelneming, voort-
spruit uit de loutere eigendom van het goed.7 Het verstrekken van eigen
vermogen vormt op zichzelf dus geen economische activiteit. Dividend is
btw-technisch ook niet te beschouwen als de vergoeding voor de ter
beschikking stelling van eigen vermogen.8

3. Btw-behandeling vreemd vermogen

Op grond van art. 9, lid 1, derde volzin, Btw-richtlijn wordt in het bijzonder
als economische activiteit beschouwd de exploitatie van een lichamelijke
zaak of onlichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.9 Als
uitgangspunt valt hier onder het tegen vergoeding (rente) verstrekken van

6. Voor binnenlandse belastingplichtigen het belastbare bedrag zoals bedoeld in art. 7
Wet Vpb 1969.

7. HvJ EU 20 juni 1991, ECLI:EU:C:1991:268, C-60/90 (Polysar).
8. Uit HvJ EU 12 juli 2001, ECLI:EU:C:2001:416, C-102/00 (Welthgrove), BNB 2002/182

kan worden opgemaakt dat het (eventueel hogere) dividend van een dochterven-
nootschap niet is te beschouwen als een vergoeding voor het moeien van een
houdstervennootschap in het beleid van die dochter.

9. Zie in dit verband onder meer HvJ EU 4 december 1990, ECLI:EU:C:1990:429, C-186/
89 (Van Tiem), BNB 1991/352 en HvJ EU 26 september 1996, ECLI:EU:C:1996:352,
C-230/94 (Renate Enkler).
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vreemd vermogen, mits sprake is van voldoende duurzaamheid. In het arrest
van de Hoge Raad van 5 februari 1992 is ook aldus beslist. In dat arrest
oordeelde de Hoge Raad dat belanghebbende met het verstrekken van één
rentedragende lening voor een periode van vijf jaar een onlichamelijke zaak
heeft verkregen die zij exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrij-
gen. Aldus is belanghebbende aan te merken als belastingplichtige.10

De Europese rechtspraak laat een meer diffuus beeld zien. In het arrest
Floridienne/Berginvest11 lijkt het Hof van Justitie noodzakelijk te achten
voor het aanmerken van het verstrekken van vreemd vermogen als
economische activiteit, dat deze activiteit niet slechts incidenteel wordt
uitgeoefend en niet beperkt is tot het beheer van investeringen op dezelfde
wijze als een particulier investeerder, maar dat zij bedrijfsmatig wordt
uitgeoefend of met een commercieel oogmerk, onder andere gekenmerkt
door een streven naar een maximaal rendement. Een dergelijke zakelijk-
heidstoets past in principe niet binnen een consumptiebelasting als de btw.
In het latere arrest EDM lijkt het Hof van Justitie deze koers ook te
verlaten.12 In dat arrest overweegt het Hof, kort gezegd, dat sprake is
van een economische activiteit in geval van verstrekking van leningen
tegen vergoeding aan een deelneming, ongeacht of deze leningen worden
verstrekt als economische steun aan die deelneming, als beleggingen van
kasoverschotten dan wel om andere redenen.

4. Btw-consequenties onderscheid eigen en vreemd vermogen

De vraag is of het pleidooi van Jan van der Geld om in de vennootschaps-
belasting geen onderscheid meer te maken tussen eigen en vreemd ver-
mogen ook zou moeten gelden voor de btw. Zoals uiteengezet, ligt het
belangrijkste onderscheid in de btw op het vlak van de belastingplicht, in
het bijzonder op dat van het element economische activiteit. Kort gezegd,
levert het verstrekken van eigen vermogen geen economische activiteit op,
terwijl het verstrekken van vreemd vermogen datwel doet. De vraag iswelke
btw-consequenties dit onderscheid heeft. Daarbij richt ik me op de situatie
waarin het verstrekken van eigen vermogen danwel vreemd vermogen de
enige activiteit is van de vennootschap in kwestie.13 Gelet op de beoogde
omvang van deze bijdrage, laat ik de situatie buiten beschouwing waarin de

10. HR 5 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:BH8239, BNB 1992/123.
11. HvJ EU 14 november 2000, ECLI:EU:C:2000:623, C-142/99 (Floridienne/Berginvest).
12. HvJ EU 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:243 , C-77/01 (EDM), BNB 2004/285.
13. Zoals aangegeven in onderdeel 1, ga ik in deze bijdrage uit van een vennootschap die

eigen dan wel vreemd vermogen verstrekt aan een andere vennootschap. Concep-
tueel kan eerstgenoemde vennootschap ook een natuurlijke persoon zijn.
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vennootschap in kwestie reeds uit andere hoofde belastingplichtige is en
daarnaast eigen vermogen c.q. vreemd vermogen verstrekt.14

Het enkel verstrekken van eigen vermogen leidt dus niet tot belasting-
plicht, terwijl het enkel verstrekken van vreemd vermogen wel tot be-
lastingplicht leidt. Dat betekent onder meer een verschil in btw-druk ter
zake van diensten van buitenlandse dienstverleners. In het eerste geval is
de plaats van dienst gelegen in het land waar de dienstverlener is ge-
vestigd,15 terwijl in het tweede geval de plaats van dienst Nederland is en
de vennootschap verlegde Nederlandse btw dient te voldoen op aangifte.16

Afhankelijk van de omstandigheden kan ook een verschil bestaan in btw-
aftrek. Het uitgangspunt is dat in beide situaties geen recht op aftrek
bestaat. In geval van het verstrekken van eigen vermogen is dit niet aan de
orde, omdat de vennootschap niet belastingplichtig is. In geval van het
verstrekken van vreemd vermogen is weliswaar sprake van belastingplicht,
maar bestaat in principe geen recht op aftrek omdat het verstrekken van
vreemd vermogen vrijgesteld is van btw.17 Recht op aftrek bestaat wel
indien vreemd vermogen wordt verstrekt aan een non-EU-partij.18

Vanuit btw-perspectief bestaat dus nauwelijks een prikkel om vreemd
vermogen te verstrekken in plaats van eigen vermogen. Het verschil in
btw-druk ter zake van buitenlandse dienstverleners kan afhankelijk van de
omstandigheden positief of negatief uitpakken voor de vennootschap. Bij
dienstverleners uit landen zonder btw of met een lager btw-tarief dan
Nederland is het verstrekken van eigen vermogen aantrekkelijker, maar bij
dienstverleners uit landen met een hoger btw-tarief dan Nederland is het
verstrekken van vreemd vermogen financieel interessanter.

Wanneer sprake is van een non-EU-deelneming, bestaat wel een duide-
lijke prikkel om vreemd vermogen te verstrekken. Dan bestaat immers
recht op aftrek van btw op kosten, terwijl dat in geval van het verstrekken
van eigen vermogen niet het geval is. Deze aftrek is geïntroduceerd om
concurrentieverstoring te voorkomen ter zake van financiering van non-
EU-partijen door EU-financiers en financiering door non-EU-financiers,

14. In dit kader ga ik bijvoorbeeld niet in op het recente arrest HvJ EU 16 juli 2015,
ECLI:EU:C:2015:496, C-108/14 en C-109/14 (Larentia Minerva), BNB 2016/25, waarin is
beslist dat ingeval een holding slechts aan het beheer van bepaalde dochteronder-
nemingen deelneemt en met betrekking tot andere dochterondernemingen geen
economische activiteiten verricht, aan de hand van door de lidstaten vast te stellen
verdeelcriteria moet worden bepaald welk gedeelte van de totale kosten inherent is
aan de economische activiteit.

15. Art. 45 Btw-richtlijn/art. 6, lid 2, Wet OB 1968. Hierbij laat ik buiten beschouwing dat
de vennootschap mogelijk toch Nederlandse verlegde btw is verschuldigd op grond
van de werkelijk-gebruik-en-exploitatieregels van art. 6j Wet OB 1968.

16. Art. 44 Btw-richtlijn/art. 6, lid 1, Wet OB 1968 jo. art. 196 Btw-richtlijn/art. 12, lid 2,
Wet OB 1968.

17. Art. 135, lid 1, onderdeel b, Btw-richtlijn/art. 11, lid 1, onderdeel j, 1e, Wet OB 1968.
18. Art. 169, onderdeel c, Btw-richtlijn/art. 15, lid 2, onderdeel c, Wet OB 1968.
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waarvan werd aangenomen dat die niet met btw-druk worden geconfron-
teerd.19 De achtergrond van deze aftrek lijkt dus veeleer gelegen te zijn in
het creëren van een level playing field tussen EU banken en financiers
enerzijds en non-EU-financiers anderzijds, en niet zozeer in het verstrek-
ken van vreemd vermogen aan non-EU-partijen in gelieerde verhoudingen.
Aangezien de Europese btw een neutrale transactiebelasting is, wordt
financiering met vreemd vermogen van non-EU-partijen hetzelfde behan-
deld, ongeacht de hoedanigheid van de financier.

5. Moderne btw-stelsels

Landen met een modern btw-stelsel kennen evenals de Europese Unie een
ruime definitie van belastingplichtige. Het (passief) houden van aandelen
leidt in dergelijke landen in de regel ook niet tot belasting- en registratie-
plicht.20 Btw-aftrek is dan eveneens niet aan de orde.

Net als in de Europese Unie leidt het rentedragend verstrekken van
vreemd vermogen in dergelijke landen in de regel tot belastingplicht. Als
de registratiedrempels worden overschreden, dient tevens btw-registratie
plaats te vinden. Anders dan in de Europese Unie, wordt in veel moderne
btw-stelsels aftrekrecht toegekend voor financiële diensten. Dat kan op
verschillende wijzen vorm worden gegeven. Bijvoorbeeld door deze dien-
sten daadwerkelijk te belasten, door ze te onderwerpen aan een 0% tarief of
door een vast btw-aftrekpercentage te hanteren. China hanteert de eerste
methodiek en belast zelfs rente op leningen met btw.21 De tweede
methodiek komt onder meer voor in Nieuw-Zeeland, dat een 0%-tarief
toepast op B2B financiële diensten, wanneer de afnemers 75% of meer
recht hebben op btw-aftrek.22 De derde methodiek wordt onder andere
toegepast in Singapore, waar financieringsvennootschappen bijvoorbeeld
voor 42% recht op aftrek hebben, terwijl dit percentage 76% bedraagt voor
banken met een volledige vergunning.23

19. Zie onder meer M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW
(diss.), Deventer: Kluwer 1992 (hierna: Van Hilten 1992), blz. 281. Overigens kennen
momenteel veel meer landen een btw dan ten tijde van de invoering van deze
regeling, waardoor de ratio van de bepaling – naar mag worden aangenomen – aan
kracht heeft ingeboet.

20. Zie voor Australië bijvoorbeeld Australian Taxation Office, Miscellaneous Taxation
Ruling, The New Tax System: the meaning of entity carrying on an enterprise for the
purposes of entitlement to an Australian Business, Number. MT 2006/1, onderdeel 191-
219.

21. Circular Caishui [2016] 36, waarin de Chinese btw-tarieven en -regels voor de
financiële sector zijn opgenomen, zoals deze per 1 mei 2016 in werking zijn getreden.

22. D.I. White and E. Trombitas, ‘New Zealand’, in: The Future of Indirect Tax: Recent Trends
in VAT and GST Systems Around the World, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International 2012, blz. 384.

23. I. Lejeune, D. Stevens & M. Killer, ‘The International Direction in the VAT treatment of
Financial Services’, in: Value Added Tax and Direct Taxation, Similarities and Differences,
Amsterdam: IBFD 2009, blz. 688.
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Evenals in de Europese btw bestaat in veel moderne btw-stelsels dus een
onderscheid tussen het verstrekken van eigen en vreemd vermogen.
Anders dan in de Europese btw zijn de gevolgen van dit onderscheid
evenwel groter. Door geheel of deels recht op btw-aftrek toe te kennen bij
het verstrekken van vreemd vermogen, terwijl dat niet het geval is bij het
verstrekken van eigen vermogen, is het in moderne btw-stelsels onder
omstandigheden aantrekkelijker om met vreemd vermogen te financieren.
Doordat in het Europese btw-stelsel als uitgangspunt recht op btw-aftrek
ontbreekt bij het verstrekken van vreemd vermogen24 is het verschil met
het verstrekken van eigen vermogen niet zo groot als in diverse moderne
btw-stelsels.

6. Fundamentele herbezinning: opheffen onderscheid?

Bovenstaande inventarisatie heeft enerzijds duidelijk gemaakt dat het
verstrekken van eigen vermogen en het verstrekken van vreemd vermogen
in het Europese btw-stelsel principieel anders worden behandeld. Waar
het verstrekken van eigen vermogen in principe niet leidt tot belasting-
plicht, leidt het verstrekken van vreemd vermogen daar wel toe. Anderzijds
is vastgesteld dat het eindresultaat qua btw-druk niet veel verschilt,
behoudens ingeval vreemd vermogen verstrekt aan non-EU-partijen. An-
ders dan in de vennootschapsbelasting bestaat er dus geen duidelijk
verschil in fiscaal eindresultaat, wat dringend noopt tot gelijke behande-
ling van eigen en vreemd vermogen in de btw.

Wanneer in aanmerking wordt genomen dat de Europese btw beoogt
particuliere consumptie te belasten, zou het voor de hand liggen als het
verstrekken van eigen vermogen ook tot belastingplicht, met recht op btw-
aftrek, leidt. In de productieve schakels, waartoe de vennootschap behoort
die eigen vermogen verstrekt, behoort geen btw te drukken.25 Naar huidig
recht is evenwel geen sprake van belastingplicht. Conceptueel verdient een
gelijkschakeling van het verstrekken van eigen en vreemd vermogen voor
wat betreft de belastingplicht aanbeveling.

Een dergelijke gelijke behandeling levert evenwel een ongelijke uit-
komst op voor wat betreft het fiscale eindresultaat. In geval van het
verstrekken van eigen vermogen zou recht op btw-aftrek bestaan, terwijl

24. Dit met uitzondering van het verstrekken van vreemd vermogen aan afnemers die
buiten de EU zijn gevestigd, zie art. 169, onderdeel c, Btw-richtlijn/art. 15, lid 2,
onderdeel c, Wet OB 1968.

25. Zoals Van Hilten 1992, blz. 186 aangeeft, zou een verschil tussen de houdstervennoot-
schap die aandelen houdt en een particuliere aandeelhouder mogelijk kunnen
worden gevonden in het doel waarvoor de aandelen worden gehouden. Als uit-
gangspunt houdt laatstgenoemde aandelen om zijn eigen koopkracht te handhaven
danwel te vergroten, terwijl eerstgenoemde de aandelen zal houden als middel om
zeggenschap en invloed op het concern uit te oefenen en daardoor de winstcapaciteit
van het concern te vergroten. Zie verder G.J. van Norden, Het concern in de BTW (diss.),
Deventer: Kluwer 2007, blz. 143-144 en blz. 238.
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dat in geval van het verstrekken van vreemd vermogen niet het geval is,
behoudens financiering van non-EU-schuldenaren. Bij een fundamentele
herbezinning op de btw-behandeling van eigen en vreemd vermogen dient
ook hier een oplossing voor te worden gevonden. Het ligt dan voor de hand
om de vrijstelling zonder recht op btw-aftrek voor het verstrekken van
vreemd vermogen af te schaffen. Het ontbreken van een recht op aftrek
leidt tot cumulatie van btw en economische inefficiënties. Nu vrijstellingen
zonder recht op aftrek verstorend werken, vergroot de afschaffing daarvan
de robuustheid van de belasting.26 Als alternatief voor de vrijstelling
zonder recht op aftrek voor het verstrekken van vreemd vermogen kan
worden aangeknoopt bij de methodieken die landen met een modern btw-
stelsel hanteren. Zoals in onderdeel 5 uiteengezet, kan worden gedacht aan
daadwerkelijke belastingheffing, aan het invoeren van een 0%-tarief of aan
het hanteren van een vast btw-aftrekpercentage. Nader onderzoek is nodig
om te bepalen welk alternatief binnen het Europese btw-stelsel de voor-
keur verdient.

7. Slot

In deze bijdrage heb ik een van de fiscale stokpaardjes van Jan van der Geld
bereden, zij het op mijn eigen fiscale (deel)terrein. Duidelijk is dat er ook in
de btw nog een wereld te winnen is.

Ik gun Jan echter van harte dat NAC al eerder aan het winnen slaat.
Bovenal gun ik hem echter een gelukkige en gezonde tijd na zijn afscheid
als hoogleraar.

26. Zie voor een pleidooi voor beperkte toepassing van vrijstellingen zonder recht op
aftrek onder meer Centraal Planbureau, Bouwstenen voor een moderne btw, CPB Policy
Brief 2014/02.
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DR. A. ROZENDAL1

De ontwikkelende
vastgoedbelegger in de
inkomstenbelasting

1. Inleiding

In deze bijdrage sta ik stil bij de positie van de ontwikkelende vastgoed-
belegger in de inkomstenbelasting. Het thema van deze bundel indachtig
zal ik het kort houden en een poging doen tot een krachtig betoog.

Het verschijnsel dat vastgoedbeleggers zich in toenemende mate bezig-
houden met renovatie en herontwikkeling van vastgoed ten behoeve van de
eigen beleggingsportefeuille, geldt ook voor particuliere vastgoedbeleggers.
Een situatie die met enige regelmaat voorkomt is die waarin één of meerdere
particuliere vastgoedbeleggers een object aankopen, met de bedoeling het
langdurig te verhuren. Na de aankoop wordt het object echter eerst ingrijpend
verbouwd. In dat geval kan vanaf het aankoopmoment mogelijk sprake zijn
van een werkzaamheid als bedoeld in art. 3.90 Wet IB 2001. Pas als de
verbouwing is voltooid eindigt de werkzaamheid en vindt een sfeerovergang
plaats van box 1 naar box 3. Alsdan wordt de niet-gerealiseerde meerwaarde
van het object in box 1 in de heffing betrokken. De vraag die ik in deze bijdrage
wil beantwoorden is of een dergelijk gevolg zich ook voordoet indien de
werkzaamheden met betrekking tot het object worden verricht door een
projectontwikkelingsvennootschap die in handen is van de vastgoedbelegger.
In onderdeel 2 beschrijf ik enkele kenmerken van de ontwikkelende vastgoed-
belegger, gevolgd door een korte beschouwing over de fiscale kwalificatie van
vastgoedverhuur en projectontwikkeling in onderdeel 3. In onderdeel 4 be-
spreek ik de fiscale consequenties van het ontwikkelen ten behoeve van de
eigen vastgoedportefeuille waarbij ik inga op het ontwikkelen voor eigen
rekening en risico en het ontwikkelen door een projectontwikkelingsvennoot-
schap van de belegger. Ik sluit af met een conclusie in onderdeel 5.

2. De ontwikkelende vastgoedbelegger versus de
projectontwikkelaar

De ontwikkelende vastgoedbelegger kan worden onderscheiden van een
professionele projectontwikkelaar. De ontwikkelende vastgoedbelegger

1. Aad Rozendal is Hoofd Bureau Vaktechniek bij RSM en verbonden aan de leerstoel-
groep Belastingrecht van de Universiteit Amsterdam.
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heeft immers als primaire doel het rendabel maken van zijn vermogen
door het beleggen in onroerende zaken. Het rendabel maken van ver-
mogen komt tot uitdrukking in (het streven naar) een direct rendement
(de huuropbrengsten) en een indirect rendement (de waardestijging). Het
behaalde voordeel is derhalve gerelateerd aan de omvang en looptijd van
het geïnvesteerde vermogen. Het (her)ontwikkelen van vastgoed kan een
middel zijn om dit doel te bereiken, maar meestal zal slechts een beperkt
deel van de vastgoedportefeuille worden (her)ontwikkeld.

Voor een projectontwikkelaar daarentegen is het ontwikkelen van
vastgoed geen middel maar het primaire doel. Projectontwikkeling vormt
de core business van de ontwikkelaar. Het voordeel voor de ontwikkelaar is
dan ook niet gerelateerd aan het geïnvesteerde vermogen, maar wordt
gevormd door de opslag op de kostprijs van de uitgevoerde projecten.
Projectontwikkeling gaat veelal gepaard met risico’s die door een belegger
niet worden gelopen of aanvaard. Door het aanvaarden van een hoger
risico kan een projectontwikkelaar echter ook een hoger rendement
behalen dan een belegger.

3. Fiscale kwalificatie van vastgoedverhuur en ontwikkeling

Een bezitting wordt als een belegging aangemerkt indien het wordt
aangehouden met het oog op het verkrijgen van de waardestijging en
het rendement daarvan die bij normaal vermogensbeheer kunnen worden
verwacht.2 Vastgoedverhuur kwalificeert alleen als normaal vermogens-
beheer indien de verrichte arbeid qua aard en omvang van zodanig belang
is dat deze arbeid niet geacht kan worden ten doel te hebben het behalen
van voordelen uit onroerende goederen, welke het aan een belegger in
zodanige goederen normaliter opkomende rendement te boven gaan.3 Pas
als de arbeid qua aard en omvang de grens van normaal vermogensbeheer
overschrijdt, kan er sprake zijn van resultaat uit overige werkzaamheden4

of van een onderneming.5

In geval van projectontwikkeling is volgens de heersende fiscale leer per
definitie sprake van risico’s die uitgaan boven de risico’s die kleven aan
normaal vermogensbeheer.6 Hierbij kan worden gedacht aan onderhan-
delingen met grondeigenaren, het verkrijgen van bouwvergunningen, het

2. Zie HR 7 maart 1951, B. 8963 alsmede HR 8 november 1989, ECLI:NL:HR:1989:ZC4143,
BNB 1990/73.

3. HR 7 oktober 1981, ECLI:NL:HR:1981:AW9757, BNB 1981/299.
4. Er is dan voldaan aan de bronvoorwaarden. Er is sprake van arbeid die uitgaat boven

normaal vermogensbeheer, waarmee wordt deelgenomen aan het economische
verkeer en waarmee voordeel wordt beoogd dat ook redelijkerwijs kan worden
verwacht.

5. Uit rechtspraak blijkt dat verhuurd vastgoed inderdaad als ondernemingsvermogen kan
kwalificeren. Zie voor een recent voorbeeld HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:633,
nr. 15/02829.

6. HR 23 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2782, BNB 1999/294.
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maken van een exploitatiebegroting, architectonische werkzaamheden, het
regelen van de financiering, de aankoop van grond, bouw en eventueel
verkoop. Volgens de wetgever kunnen de werkzaamheden van een vast-
goedbezitter die bestaan uit het ontwikkelen van nieuw vastgoed en het
herontwikkelen van bestaand vastgoed niet worden aangemerkt als be-
leggen.7 Dit geldt ook indien sprake is van herontwikkelen ten behoeve
van de eigen beleggingsportefeuille. De aan projectontwikkeling verbon-
den werkzaamheden en risico’s (zoals markt- en prijsrisico’s, alsmede
maatschappelijke risico’s) zijn immers zodanig dat er niet meer kan
worden gesproken van vermogensbeheer. Dat geldt in beginsel eveneens
in de situatie waarin de belastingplichtige vastgoedbezitter de werkzaam-
heden voor zijn rekening en risico laat uitvoeren door een derde.8

De wetgever heeft in het kader van het regime voor fiscale beleggings-
instellingen expliciet aangegeven onder welke omstandigheden sprake is
van projectontwikkeling. Dit is het geval wanneer men in de ontwikke-
lingsfase substantiële zeggenschap heeft over de vormgeving van een
project of substantieel risico loopt met betrekking tot de realisatie of de
waarde van een project.9 Van substantiële zeggenschap is sprake indien
men majeure aanpassingen kan eisen ten aanzien van het ontwerp of het
vastgoed en in geval van een actieve betrokkenheid bij de planontwikke-
ling (bijvoorbeeld haalbaarheidsstudie, ontwerp-bestek). Er is geen sprake
van substantiële zeggenschap bij het hanteren van (standaard)pakketten
van eisen en de mogelijkheid om keuzes te maken omtrent de afwerking
van het vastgoed (sanitair, kleurstellingen, materialen etc.). Van substan-
tiële risico’s is sprake ten aanzien van risico’s verbonden aan het verwer-
ven van de grond (tenzij er de levering van de grond dient om de juridische
positie te versterken indien zich problemen voordoen tijdens de realisatie),
eventuele wijziging van het bestemmingsplan, de bouwvergunning, de
bouw van het pand en het daarbij behorende toezicht, overschrijding van
kosten en overschrijding van bouwtermijnen.

4. Ontwikkeling ten behoeve van de eigen beleggingsportefeuille

4.1. Ontwikkelen voor eigen rekening en risico

Indien een vastgoedbelegger een aangekocht object ingrijpend verbouwt
alvorens het langdurig te gaan verhuren, kunnen de werkzaamheden
kwalificeren als projectontwikkeling. De met de verbouwing gecreëerde
meerwaarde kan in dat geval worden belast als resultaat uit overige
werkzaamheden. De mogelijkheid om de met de verbouwing gecreëerde
meerwaarde te belasten als resultaat uit overige werkzaamheden is er

7. Kamerstukken II 2005/06, 30 689, nr. 3, blz. 1.
8. Zie o.a. HR 9 september 1987, ECLI:NL:HR:1987:AW7597, BNB 1985/15.
9. Kamerstukken II 2005/06, 30 689, nr. 3, blz. 4.
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overigens niet altijd geweest. Tot de invoering van het boxenstelsel in 2001
gold bij de vraag of sprake was van inkomsten uit andere arbeid in de zin
van art. 22 lid 1 onderdeel b Wet IB 196410 namelijk de eis dat een
realisatievoornemen aanwezig moest zijn.11 Dit had te maken met het
feit dat men zich destijds baseerde op het kasstelsel. De consequentie van
deze benadering was dat inkomen alleen kon worden belast indien dit
eerst was genoten op grond van art. 33 Wet IB 1964. Er moest derhalve
sprake zijn van feitelijke realisatie van het voordeel. Derhalve bleven
gevallen waarin een vermogensbestanddeel in een betere marktpositie
werd geplaatst zonder dat het voornemen tot realisatie aanwezig was
buiten de heffing.12

Met de introductie van het winstregime ten aanzien van de bron
resultaat uit overige werkzaamheden in de Wet IB 200113 kan ook sprake
zijn van inkomen, zonder dat sprake is van een realisatievoornemen.
Indien men voor eigen rekening en risico’s vastgoed ontwikkelt met het
oog op de verhuur, staat het ontbreken van een realisatievoornemen
derhalve niet (meer) in de weg aan het in de heffing betrekken van de
ontwikkelwinst in box 1.14 Het aanknopingspunt voor de heffing over de
niet daadwerkelijk gerealiseerde ontwikkelwinst is het moment dat de
verhuur een aanvang neemt: op dat moment vindt een sfeerovergang
plaats naar box 3. De vermogensbestanddelen die ter belegging worden
aangewend moeten dan tegen de waarde in het economische verkeer
worden overgebracht naar het privévermogen van de belastingplichtige.15

De werkzaamheid blijft derhalve bestaan tot het beoogde resultaat – de
aanwending ter belegging van de voortgebrachte onroerende zaken – is
bereikt. Ook indien een onroerende zaak in eerste instantie is aangekocht
met de bedoeling het te (her)ontwikkelen en te verkopen kan een sfeer-
overgang plaatsvinden, bijvoorbeeld indien de bestemming wordt gewij-
zigd in een duurzaam aanhouden ter belegging.16

Het constateren van een sfeerovergang past weliswaar in de systematiek
van het boxensysteem maar levert natuurlijk wel praktische problemen op.
Niet alleen leidt dit tot waarderingsvraagstukken, maar vooral tot liquidi-
teitsproblemen aangezien een betalingsregeling ontbreekt. In de literatuur
is er voor gepleit om hiervoor een regeling te treffen maar de wetgever
heeft hier vooralsnog geen gehoor aan gegeven.17

10. De voorloper van resultaat uit overige werkzaamheden (art. 3.90 Wet IB 2001).
11. HR 17 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2656, BNB 1999/249.
12. Zie ook J.P. Boer en A.O. Lubbers, ‘Einde van een werkzaamheid; einde van een

discussie?’, WFR 2015/565 (hierna: Boer en Lubbers 2015).
13. Zie artt. 3.94 en 3.95 Wet IB 2001.
14. Zie HR 24 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BN3467, BNB 2012/120.
15. HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:220, BNB 2015/100.
16. HR 16 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4808, BNB 2012/166, r.o. 3.3.2.
17. Boer en Lubbers 2015, onderdeel 4.
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4.2. Ontwikkelen via een projectontwikkelingsvennootschap van de
belegger

Mede gelet op de liquiditeitsproblemen die zich kunnen voordoen bij een
sfeerovergang, is een interessant vraagstuk of ook sprake is van een
werkzaamheid indien de ontwikkelingswerkzaamheden worden verricht
door een projectontwikkelingsvennootschap waarvan de belegger aandeel-
houder is. In beginsel zou dit geen verschil moeten maken. Immers, ook de
arbeid welke door derden wordt verricht wordt aan de belastingplichtige
toegerekend bij de vraag of sprake is van resultaat uit overige werkzaam-
heden.18 Het laten verrichten van de ontwikkelingswerkzaamheden door
de projectontwikkelingsvennootschap leidt dus niet zonder meer tot de
conclusie dat geen sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden.

Dit is mogelijk anders indien de vennootschap in de ontwikkelingsfase
substantiële zeggenschap heeft over de vormgeving van de onroerende
zaak én substantieel risico loopt met betrekking tot de realisatie en de
waarde van de onroerende zaak. In dat geval kan gesteld worden dat er bij
de vastgoedbelegger slechts sprake is van het beleggen van vermogen.

Voor een dergelijke benadering is steun te vinden in het regime voor
fiscale beleggingsinstellingen. Een fiscale beleggingsinstelling mag zich
slechts bezighouden met het beleggen van vermogen. Daarvan is ook
sprake indien men aandelen aanhoudt in een projectontwikkelingsven-
nootschap die in de ontwikkelingsfase substantiële zeggenschap heeft over
de vormgeving van het vastgoed én substantieel risico loopt met betrek-
king tot de realisatie en de waarde van het vastgoed.19 Het is voor deze
kwalificatie niet vereist dat het te ontwikkelen vastgoed in bezit is van, of
overgedragen wordt aan de projectontwikkelingsvennootschap.20 Het doel
van deze regeling is om enerzijds de keuze om voor de eigen portefeuille
een bepaald project te realiseren niet wordt beperkt door de fiscaliteit,
terwijl anderzijds door de belastingplicht van de ontwikkelende dochter-
maatschappij de concurrentieverhouding met commerciële projectontwik-
kelaars niet wordt verstoord.21 Aangezien zowel voor particulieren als
voor beleggingsinstellingen het begrip normaal vermogensbeheer als uit-
gangspunt geldt bij de fiscale duiding van de activiteiten,22 meen ik dat
ook de ontwikkelende vastgoedbelegger in de inkomstenbelasting de

18. HR 5 september 1956, ECLI:NL:HR:1956:AY2113, BNB 1956/266 en in Hof Arnhem
20 december 2002, ECLI:NL:GHARN:2002:AF3880.

19. Zie art. 28, lid 3, onderdeel a Wet Vpb 1969, alsmede Kamerstukken II 2005/06, 30 689,
nr. 3, blz. 2.

20. Kamerstukken II 2005/06, 30 689, nr. 3, blz. 5.
21. Kamerstukken II 2005/06, 30 689, nr. 3, blz. 2.
22. Met de kanttekening dat het beleggingsbegrip een normspecifiek begrip is dat voor

de fiscale beleggingsinstelling anders moet worden uitgelegd. Zie ook H.A.J.P. Te Niet,
Het Beleggingsbegrip in de directe belastingen, Fiscale Monografie 125, Deventer:
Kluwer 2007, blz. 21, blz. 107 en blz. 129.
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mogelijkheid heeft om binnen de grenzen van het normaal vermogensbe-
heer te blijven indien de ‘eigen’ projectontwikkelingsvennootschap de
ontwikkeling van het vastgoed voor eigen rekening en risico verricht.23

Omdat de werkzaamheden van de vennootschap niet voor rekening en
risico van de belegger worden verricht, is een toerekening van de werk-
zaamheden van de vennootschap aan de belegger naar mijn mening niet
aan de orde.24

Een analoge toepassing van de regeling voor fiscale beleggingsinstellingen
(het FBI-regime) op vastgoedbeleggers in de inkomstenbelasting stuit naar
mijnmening niet op principiële bezwaren.25 Het FBI-regime is thans immers
bedoeld om neutraliteit te bewerkstelligen tussen beleggen in privé en
beleggen door middel van een bv of nv in de vennootschapsbelasting. Ook
voor de particuliere vastgoedbelegger is het mijns inziens wenselijk dat de
keuze om voor de eigen portefeuille een bepaald project te realiseren niet
wordt beperkt door de fiscaliteit, waarbij de concurrentieverhouding met
commerciële projectontwikkelaars niet wordt verstoord als gevolg van de
vennootschapsbelastingplicht van de projectontwikkelingsvennootschap. In
de praktijk stelt de fiscus zich echter op het standpunt dat sprake is van een
werkzaamheid indien de ontwikkelingswerkzaamheden worden verricht
door een projectontwikkelingsvennootschap waarvan de belegger aandeel-
houder is.26 Het doet daarbij niet ter zake of de vennootschap in de
ontwikkelingsfase substantiële zeggenschap heeft over de vormgeving van
de onroerende zaak én substantieel risico loopt met betrekking tot de
realisatie en de waarde van de onroerende zaak. Naar mijn mening is hier
sprake van een verschil in behandeling tussen fiscale vastgoedbeleggingsin-
stellingen en particuliere vastgoedbeleggers die leidt tot een onevenredig

23. Het is uiteraard wel van belang dat de natuurlijke persoon een zakelijke vergoeding
betaalt aan de projectontwikkelingsvennootschap voor het verrichten van de ont-
wikkelingswerkzaamheden. Het gevolg is dat de volledige vergoeding voor het
verrichten van de werkzaamheden bij de vennootschap tegen het reguliere ven-
nootschapsbelastingtarief in de belastingheffing wordt betrokken. Zie Kamerstukken II
2005/06, 30 689, nr. 3, blz. 2 en blz. 5.

24. De zakelijke vergoeding die aan de vennootschap moet worden betaald kan er
overigens toe leiden dat de netto-opbrengst voor de belegger sowieso beperkt zal
zijn. Daarmee zal de ingehuurde arbeid niet snel geacht kunnen worden als doel te
hebben het behalen een hoger rendement dan het bij normaal vermogensbeheer
opkomende rendement. Zie ook R.M. Freudenthal, Resultaat uit overige werkzaamhe-
den, Fiscale Monografie 103, Deventer: Kluwer 2012, blz. 25.

25. Volledigheidshalve merk ik op dat in art. 28, lid 3, onderdeel b Wet Vpb 1969 een safe
haven is opgenomen, inhoudende dat onder beleggen mede wordt verstaan het
investeren in een verbetering of uitbreiding van vastgoed, ingeval de investering
minder bedraagt dan 30% van de WOZ-waarde van dat vastgoed, bedoeld in art. 3.30a
Wet IB 2001, voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden. Deze bepaling
laat ik verder onbesproken.

26. Kennelijk is de fiscus ook van mening dat het beleggingsbegrip voor de fiscale
beleggingsinstelling anders moet worden uitgelegd waar het projectontwikkeling
betreft.
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nadeel voor laatstgenoemde belastingplichtigen, mede gelet op de hiervoor
gesignaleerde problematiek bij een sfeerovergang.

5. Conclusie

In deze bijdrage heb ik de positie van de ontwikkelende vastgoedbelegger
in de inkomstenbelasting besproken. Indien een vastgoedbelegger een
aangekocht object ingrijpend verbouwt alvorens het langdurig te gaan
verhuren, kan de met de verbouwing gecreëerde meerwaarde worden
belast als resultaat uit overige werkzaamheden op het moment dat de
verbouwing is voltooid en de werkzaamheid eindigt. Omdat het object niet
daadwerkelijk wordt verkocht leidt dit tot waarderingsvraagstukken en
mogelijk tot liquiditeitsproblemen aangezien een betalingsregeling ont-
breekt voor een dergelijke sfeerovergang. Indien de verbouwing wordt
verricht door en voor rekening en risico van een vennootschap waarvan de
aandelen in handen zijn van de belegger is naar mijn mening geen sprake
van een werkzaamheid. Helaas voor de particuliere vastgoedbelegger is de
fiscus in de praktijk een andere mening toegedaan. Wat rechtens is, zal
derhalve uiteindelijk door de rechter worden uitgemaakt.

Tot slot een persoonlijke noot
In 2000 volgde ik in het kader van mijn studie Fiscale Economie, aan
destijds nog de Katholieke Universiteit Brabant, de colleges vennoot-
schapsbelasting. Dit was mijn eerste kennismaking met Jan en zijn bevlo-
genheid en passie voor het vak vielen mij destijds al op. De tweede keer dat
wij elkaar troffen was tijdens de verdediging van mijn afstudeerscriptie in
2002 waar Jan als tweede lezer fungeerde. Ook toen maakte hij veel indruk
op me.

Toen ik in 2007 op zoek was naar een promotor – omdat ik het in mijn
hoofd had gehaald een proefschrift te schrijven – was de keuze dan ook
snel gemaakt. Destijds konden wij beiden nog niet voorzien dat mijn
proefschrift uiteindelijk een breder gebied dan alleen de vennootschaps-
belasting zou gaan bestrijken. De begeleiding van Jan tijdens het schrijven
van mijn proefschrift heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Zijn stijl van
begeleiden kenmerkte zich door het bieden van een grote mate van
vrijheid en bijsturen waar dat nodig was met kort en zeer krachtig
commentaar, waarbij Jan zeker niet naliet de vinger op de zere plek te
leggen als dat nodig was. Jan produceerde ook regelmatig zeer aardige
oneliners over het schrijven van een proefschrift en liet daarbij ook zien dat
hij over een goed gevoel voor timing beschikte. Ik noem enkele voorbeel-
den (met de timing van Jan en mijn gemoedstoestand tussen haakjes):

“Een proefschrift is eigenlijk een hele grote scriptie.”
(aan het begin, toen ik nog tot op het bot gemotiveerd was),
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“In wezen verdwijnt dat ding in de kast en wordt het door bijna
niemand meer gelezen.”
(toen ik over de helft was en er eigenlijk geen weg meer terug
was),

“Als ik vooraf had geweten wat het schrijven van een proefschrift
zou inhouden, was ik er zelf nooit aan begonnen.”
(toen het manuscript was ingeleverd en goedgekeurd door de
commissie).

Overigens ben ik het met deze laatste oneliner grondig oneens en dat is niet
in de laatste plaats mede te danken aan Jan.
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PROF. MR. H.M.N. SCHONIS1

De onzakelijke lening

1. Inleiding

Zonder een desbetreffende wettelijke bepaling was het fenomeen ‘onzake-
lijke lening’ ineens een belangrijk onderdeel van het fiscale landschap in
inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voorafgaand aan het arrest van de
Hoge Raad van 9 mei 2008 (hierna: het arrest BNB 2008/191) besliste het
Hof Arnhem dat leningen verstrekt aan een door families opgerichte
holdingvennootschap (Y BV), bedoeld om certificaten te verwerven van
uittredende aandeelhouders niet zakelijk waren.2 De leningen worden
verkregen van de vennootschap (X BV) waarin de uittredende certificaat-
houders participeerden en waren geboekt in de vorm van een rekening-
courantschuld. Er waren geen schriftelijke overeenkomsten opgemaakt;
zekerheden waren niet overeengekomen en de rente werd eveneens in
rekening courant geboekt. Aflossing zou plaatsvinden uit de door de Y BV
te ontvangen dividenden uit de verworven certificaten.

Een aantal jaren later werd de vordering voor ongeveer 50 procent van
de toenmalige hoofdsom afgekocht en werden de aandelen in Y BV
verkocht voor ƒ 1,00. De Hoge Raad besliste:

“(…) Indien en voor zover een geldverstrekking door een ven-
nootschap aan haar aandeelhouder plaatsvindt onder zodanige
voorwaarden en omstandigheden dat daarbij door die vennoot-
schap een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke
derde niet zou hebben genomen, moet -behoudens bijzondere
omstandigheden – 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.”3

1. Dick Schonis is Emeritus Hoogleraar Belastingrecht, Radboud Universiteit Nijmegen.
2. Gerechtshof Arnhem, 22 december 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ7785.
3. HR 9 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1108, BNB 2008/191, r.o. 3.4.
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2. Kern van de zaak: (in)directe inkoop van aandelen

Het hiervoor beschreven geval komt feitelijk neer op, met inschakeling van
een nieuw opgerichte holding, de inkoop van aandelen van een bepaalde
aandeelhouderstak, welke inkoop tot een verlies leidt.

Dat een directe of indirecte inkoop van aandelen geen aanleiding geeft
om de daarmee gemoeide uitgaven ten laste van het fiscale resultaat te
brengen is al eerder beslist. Zie de arresten van de Hoge Raad van
14 november 19564 en 9 april 1958,5 alsmede de jurisprudentie vermeld
in de conclusie van Advocaat-Generaal van Soest bij het arrest van de Hoge
Raad van 25 januari 1984.6 Het motief dat aan de inkoop op deze wijze ten
grondslag ligt speelt geen rol. De juridische kapstok van deze en andere
beslissingen was veelal dat sprake is van een “onttrekking” van winst, dan
wel een “uitgaaf vreemd aan bedrijfsdoeleinden”. Dit laatste begrip is
afkomstig uit de Wet op de dividend- en tantième belasting die in 1941
werd afgeschaft, maar de strekking van dat begrip was kennelijk zo
krachtig dat het ook later nog een rol bleef spelen.

Hof en Hoge Raad hadden naar mijn mening in het arrest BNB 2008/191
ook deze weg kunnen bewandelen, maar dat deden zij niet. De nadruk
kwam te liggen op de gebrekkige vastlegging van de lening en de deficiënte
verdediging van de economische elementen daarvan. En daarna was er een
nieuw leerstuk ‘de onzakelijke lening’, met als vergelijkingsmaatstaf de
vraag of door die vennootschap een debiteurenrisico wordt gelopen dat
een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Deze toets dient
gehanteerd te worden ongeacht of sprake is van een minderheids- of
meerderheidsaandeelhouder. De doorwerking van het leerstuk is nogal
rigide. Het speelt in allerlei verhoudingen. Zelfs kan een aanvankelijk
‘zakelijk’ aangegane overeenkomst ‘onzakelijk’ worden door verandering
van omstandigheden.

3. De onzakelijke lening als containerbegrip

De evolutie van de rechtsleer blijft altijd doorgaan. En dat is begrijpelijk
omdat het maatschappelijk verkeer, waaronder het economische verkeer,
voortdurend van inhoud en vorm verandert, hetgeen ook de opvattingen
over wat rechtens is raakt. Maar met de ‘zakelijke lening’ en de daarbij
behorende maatstaf is een containerbegrip geïntroduceerd dat een weinig
bepaalde en brede werking heeft. Een justum pretium bestaat immers niet.

Er is inmiddels al een groot aantal beslissingen gewezen, waarbij naar
voren komt dat er in fiscale zin veel onzakelijke transacties hebben

4. HR 14 november 1956, ECLI:NL:HR:1956:AY1512, BNB 1957/20.
5. HR 9 april 1958, ECLI:NL:HR:1958:AY1819, BNB 1958/174.
6. Conclusie A-G van Soest, ECLI:NL:PHR:1984:AW8673 bij HR 25 januari 1984,

ECLI:NL:HR:1984:AW8673, BNB 1984/231.
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plaatsgevonden. Het weinig specifieke begrip levert rechtsonzekerheid
op.7 Dat komt met name doordat de maatstaf “debiteurenrisico dat niet
door een onafhankelijke derde zou zijn gelopen” in veel gevallen onbruik-
baar is. Voor veel transacties tussen aandeelhouders en hun vennootschap-
pen is geen vergelijking met een onafhankelijke derde beschikbaar.
Aandeelhouders in een besloten vennootschap beslissen niet op dezelfde
manier als bijvoorbeeld banken. Die laatste wegen het te verkrijgen
rendement af tegen de kostprijs van de uitgeleende gelden. Daarnaast
gaat het om het risico van die verstrekte lening. Krijgt men de uitgeleende
gelden terugbetaald binnen de gestelde termijnen.

Soms spelen ook andere motieven een rol die niet de geldlener, maar de
kapitaalspositie van de bank betreffen. De laatste jaren was de kredietver-
lening sterk beperkt vanwege de eisen gesteld aan de gewenste omvang
van de solvabiliteit en het leverage-niveau. Banken zijn daardoor niet snel
bereid de kredietaanvraag van nieuwe cliënten of nieuwe investeringen te
honoreren. Kredietaanvragen zonder bewezen trackrecord worden vaak
niet in behandelingen genomen. Dit raakt niet alleen de mogelijkheid om
krediet te krijgen maar ook de mogelijkheid om een realistische offerte
verkrijgen. Leningen worden dan eerder door aandeelhouders verstrekt, of
er wordt een andere oplossing gezocht. Maar dit alles, een afgewezen of
ontbrekende kredietaanvraag, hoeft geen aanwijzing te zijn dat sprake is
van onzakelijkheid als vervolgens de aandeelhouders een lening verstrek-
ken. Aandeelhouders zullen in het algemeen niet besluiten ‘goed geld’ naar
‘kwaad geld’ te brengen. Integendeel, zij zullen de vooruitzichten van de
geldverstrekking voor de onderneming centraal stellen. Dit hoeft niet te
betekenen dat het aandeelhouderschap daarvan de primaire drijfveer
wordt.

Bij vennootschappen met een beperkte aandeelhouderskring is het in veel
gevallen fiscaal laveren tussen de diverse hoedanigheden. De wetgever
heeft aan het fenomeen van de vennootschap voor een besloten groep van
aandeelhouders niets in de weg gelegd en onder meer winstuitkeringen
– al dan niet in verkapte vorm – van aftrek uitgesloten. Stortingen van
kapitaal (formeel of informeel) behoren niet tot de winst. Dat laatste begrip
moet echter niet via de weg van de onzakelijke lening uitgebreid te
worden. Voor ‘grote’ ondernemingen geldt een dergelijke benadering ook
niet; vergelijk de fiscale behandeling van perpetuals en de recente gunstige
fiscale behandeling van ‘diep achtergestelde’ bankleningen (zogenaamde
contingent convertibles ofwel coco’s). Geldleningen door aandeelhouders
dienen in principe zakelijk zijn en voor hen geen informeel kapitaal te
vormen.

7. Ook de BEPS-wetgeving introduceert een groot aantal van dergelijke begrippen. Dit
gaat jarenlang rechtsonzekerheid opleveren met negatieve gevolgen voor het eco-
nomische verkeer. Naar mijn mening is de oplossing erger dan de kwaal.

249

De onzakelijke lening



4. Hoe moet het nu worden?

Mijn voorkeur heeft het de toets naar zakelijkheid af te zwakken door niet
langer de vraag tot uitgangspunt te nemen of een derde tegen dezelfde
condities het debiteurenrisico zou willen lopen. In plaats daarvan verdient
het aanbeveling de vraag centraal te stellen of geen redelijk denkende
schuldeiser de geldverstrekking in redelijkheid als een zakelijke lening zou
zien. De beoordeling aan de hand van criteria die voor een onafhankelijke
derde zouden gelden is te weinig bepaald, doet geen recht aan de veel-
vuldigheid van het zakelijk leven en is te kort door de bocht.

Met deze wijziging, wordt de aan te leggen toets minder streng en wordt
naar mijn mening meer recht gedaan aan bij aandeelhouders die aan hun
vennootschap of familieonderneming geld lenen levende intenties. Des-
noods moet de wetgever of de uitvoerder een versoepeling aanbrengen.

Jan, ons pad liep samen jaren geleden in de gammele houten barakken van
het Fiscaal Instituut Tilburg. Het was een vreugdevolle, inspirerende tijd,
vol ambitie. En die ambitie heb je volledig waar gemaakt. Je neemt nu
afscheid van een goed gehuisvest en in de breedte gegroeid FIT, maar
verlies niet je liefde voor de wetenschap en in het bijzonder de vennoot-
schapsbelasting.
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MR. DR. G. M.C.M. STAATS1

De omstreden omkeerregel

1. Inleiding

Nederland is het land van de toekomstvoorzieningen. Werknemers zien
het haast als een vanzelfsprekendheid dat binnen een dienstbetrekking
een pensioenovereenkomst bestaat. Zo is het pensioenvermogen in Neder-
land begin 2016 gegroeid tot ongeveer € 1700 miljard!2 Dus ondanks het
feit dat de laatste jaren intensief over de toekomst van ons pensioenstelsel
wordt gediscussieerd en veel niet goed lijkt te gaan, kan toch worden
gesteld dat er een aanzienlijke pensioenpot is. Ook voor Jan een gerust-
stellende gedachte.

In Nederland wordt de opbouw van pensioenen fiscaal begeleid door de
omkeerregel.3 De aanspraak op het toekomstige inkomen wordt hierbij
niet belast en betaalde premies zijn aftrekbaar. Het opgebouwde vermogen
blijft ook buiten de belastingheffing, maar de uitkeringen worden belast op
het moment dat deze worden ontvangen.

2. Omstreden stelsel

Dit systeem is niet onomstreden. Wellicht de bekendste publicatie die de
omkeerregel ter discussie stelt is het artikel van Van Wijnbergen.4 Mee-
denkend over de contouren van een nieuweWet IB 2001, stelde hij destijds
voor om een verlaging van de belastingtarieven in de inkomstenbelasting
te financieren met (onder meer) de afschaffing van de omkeerregel. Naar
zijn mening is het uitstel van belastingheffing over pensioen de grootste
fiscale subsidie die Nederland heeft. Deze subsidie zou niet nodig zijn
gezien ons chronisch spaaroverschot en het creëert een serieuze verstoring
van de financiële markten. Afschaffing van de omkeerregel zou een
tariefsverlaging naar 35% mogelijk maken (let wel, in 1998 was het

1. Gerard Staats is werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs en
is ook verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University.

2. De Nederlandse Economie, Groei netto extern vermogen grotendeels door toename
pensioenvermogen, 2016-01, Den Haag: CBS 2016, blz. 15.

3. Art. 11, lid 1, onder c, Wet LB 1964.
4. S.J.G. van Wijnbergen, ‘Nederland weer aan het werk’, ESB 1998/4134 (hierna: Van

Wijnbergen 1998), blz. 4 e.v.
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toptarief nog 60%) en nieuwe pensioenen zouden volledig onbelast blijven.
Een interessant betoog.

VanWijnbergen gaat echter te kort door de bocht in zijn betoog, door de
reden van de werkelijke kosten van de fiscale begeleiding van pensioenen
niet goed naar voren te brengen. Het belastingtarief voor AOW-gerech-
tigden is in de eerste twee schijven lager, omdat er geen premies volks-
verzekeringen meer verschuldigd zijn. Als dit gelijk zou worden getrokken
(dus voor en na de AOW-gerechtigde leeftijd het tarief gelijk laten zijn), is
het duidelijk dat de omkeerregel an sich nauwelijks kosten met zich mee
brengt. Sterker nog, het is niet ondenkbeeldig dat pensioenuitkeringen dan
tegen een hoger tarief worden belast, dan het tarief waartegen de premies
afgetrokken zijn.

Afschaffen van de omkeerregel is gewoon een slecht idee. De omkeerregel
is namelijk een groot goed en ook theoretisch de enig juiste manier van
belastingheffing over pensioenen. Ik ben het daarom niet eens met Van
Wijnbergen.

3. Argumenten omkeerregel

In mijn dissertatie heb ik een uitgebreid overzicht gegeven van de voors en
tegens van de omkeerregel.5 Ik vat deze even samen.

Allereerst vinden belastingplichtigen het normaal dat inkomen wordt
belast op het moment dat zij de uitkering ontvangen. Smith noemde dat
in het verre verleden ‘ability to pay’.6 Belastingheffing op het moment dat
uitkeringen ontvangen worden is logisch en correct. Voorts volgt uit de
draagkrachttheorie dat als een belastingplichtige investeringen doet of
moet doen in het kader van zijn oudedagsvoorziening, er geen draagkracht
is op het moment van de besparing, maar eerst op het moment van
uitkeren. Belastingheffing moet daarom pas volgen bij het uitkeren van
het pensioen. Van Wijnbergen gaat overigens aan dit theoretische argu-
ment volledig voorbij.

Ook draagt de omkeerregel bij aan het uitsmeren van het levenslang
verdiende inkomen van een belastingplichtige.7 Maar ook internationaal
zouden er allerlei problemen ontstaan als pensioenen niet meer via de
omkeerregel zouden worden begeleid. Haast elke Westerse samenleving

5. G.M.C.M. Staats, Personal Pensions in the EU, Eucotax Series, Kluwer Law International
2015, blz. 205 e.v.

6. Zie ook A. Smith, ‘An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations’,
Edwin Cannan (ed.), 5th edition 1904, London: Methuen & Co., Ltd., V.2.27 en C. van
Ballegooijen, Het fiscaal loonbegrip, Deventer: Kluwer 1989, blz. 101-102.

7. G. Dietvorst, De drie pijlers van toekomstvoorzieningen en belastingen, Deventer:
Kluwer, 1994, blz. 2-3.

252

Staats



heeft de omkeerregel (nachgelagte Besteuerung of deferred taxation) geïn-
troduceerd en dubbele belastingheffing ligt op de loer als Nederland de
omkeerregel af zou schaffen.8 Tevens draagt belastingheffing over de
pensioenuitkeringen bij aan de vergrijzingskosten.

In Nederland kennen we weliswaar geen pensioenplicht, maar pensi-
oenregelingen zijn vaak bij CAO geregeld, waardoor meer dan 90% van de
werknemers een pensioenregeling heeft. De fiscale begeleiding is dus niet
de prikkel om een pensioenregeling overeen te komen. Maar voor even-
tuele aanvullende pensioenregelingen is er wel een duidelijke fiscale
prikkel. Naar alle waarschijnlijkheid is het namelijk zo, de omkeerregel
wel leidt tot meer pensioenbesparingen.9

De omkeerregel brengt wel complexe regelgeving10 met zich mee. Denk
hierbij aan complicaties bij emigratie, omdat dit ertoe kan leiden dat de
staat waar de pensioenopbouw heeft plaatsgevonden uiteindelijk niet mag
heffen over de pensioenuitkeringen. Dit is echter naar mijn mening geen
argument om afscheid te nemen van de omkeerregel. Aanpassing van
belastingverdragen ligt veel meer voor de hand en inmiddels gebeurt dit
ook al. Ook zijn er andere mogelijkheden, zoals een systeem van voor-
waardelijke premieaftrek.11

Waar volgens mij wel over nagedacht zou moetenworden is het feit, dat
het voordeel van aftrekposten (en dus ook pensioenpremies) voornamelijk
bij belastingplichtigen met de hoogste inkomens terecht komt. Het fiscale
voordeel komt dus bij een relatief kleine groep terecht.12 Daarom zouden
zogenoemde matching contributions kunnen worden overwogen. Dit houdt
in, dat de overheid een bepaald bedrag betaalt als de belastingplichtige een
bepaald bedrag spaart. De overheidsbijdrage zou hierbij kunnen worden
gemaximeerd. Dit heeft bijvoorbeeld in Duitsland geleid tot veel deel-
nemers met relatief lage inkomens.13

8. Zie COM (2001) 214, final, blz. 7 en blz. 18-19 en Income tax treatment of 3rd pillar
pension products, Insurance Europe, 2012.

9. In ieder geval is dat in Duitsland zo. Zie National Strategy Report Social Protection and
Social Inclusion, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin 2008, blz. 71.

10. S. Cnossen, ‘Hervorming van de Inkomstenbelasting’, WFR 1980/901.
11. D. Wellisch, S. Lenz, ‘Die Riester-rente im Lichte des Gemeinschaftsrechts. Lösungsan-

sätze zur Sicherung einer Einmalbesteuerung’, Internationales Steuerrecht 2008, blz.
490 e.v. Zie ook G.M.C.M. Staats, ‘Hoe kan de overheid claim op pensioenkapitaal
realiseren?’, Pensioen Magazine 2011/2.

12. Dit noemde Van Wijnbergen 1998 ook. Zie ook K. Caminada, Pensioenopbouw via de
derde pijler, Department of Economics Research Memorandum, 2000.01, Universiteit
van Leiden, blz. 33-34.

13. Zie ook P. Antolin en E. Lopez Ponton, ‘The Impact of Tax Incentives on Retirement
Savings: A Literature Overview’, in: OECD, Private Pension Systems: Developments and
Issues Conference Proceedings of the OECD/IOPS Global Private Pensions Forum, Beijing
2007, blz. 81, die aangeven dat matching contributions de besparingen voor oude-
dagsvoorzieningen verhogen.
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Mijn conclusie is dan ook, dat de argumenten voor de omkeerregel veel
sterker zijn dan de argumenten tegen. Ook het economische argument van
Van Wijnbergen overtuigt niet.

4. Omkeerregel onder vuur

Maar toch ligt ook nu de omkeerregel onder vuur. Zo is in 2015 de
aftoppingsregel van art. 18ga Wet LB 1964 ingevoerd en worden pensioe-
nen boven een inkomen van (afgerond) € 100.000 niet meer via de
omkeerregel begeleid. Het kabinet motiveerde dit laatste door te stellen
dat vanaf dit inkomen moet worden aangenomen dat mensen zelf in staat
zijn om, desgewenst, via vrije (box 3) besparingen in een aanvulling op het
inkomen na pensionering te voorzien.14 Ik noem deze nieuwe regel een
knopje dat alleen maar naar beneden kan draaien. Met evenveel overtui-
gingskracht kun je die grens op € 50.000 leggen. En er is neerwaartse druk.
In haar rapport stelde de Commissie Van Dijkhuizen al voor om de grens
van de omkeerregel af te grenzen op € 62.500.15 Ook in de Policy Brief van
het CPB wordt deze grens voorgesteld.16

Wellicht dat een fiscaal begeleid pensioen tot een bepaald niveau nog
wel te verdedigen is, maar ik maak me grote zorgen om de inkomens
boven die grens. Gaan deze belastingplichtigen iets regelen? Ik vraag me
dat af. Men moet zich allereerst in deze complexe materie gaan verdiepen
en anderzijds heeft men de keuze om inkomen nu te consumeren of te
reserveren voor later. En veelal zal de voorkeur aan nu wordt gegeven.

Daarnaast wordt op dit moment regelmatig gespeculeerd op meer
individuele pensioenen. Onlangs presenteerde D’66 een dergelijk plan,
onder het kopje ‘Baas over eigen pensioen’.17 Ik ben bijzonder sceptisch
over dergelijke systemen. Belastingplichtigen moeten het dan meer en
meer zelf regelen. Dit klinkt zo charmant, maar dit zou echt het begin van
een heleboel ellende zijn. Belastingplichtigen willen en kunnen dit pen-
sioen niet zelf regelen. Degenen die stellen dat dit wel het geval is,
overschatten hun medeburgers schromelijk.

5. De discipline van de overheid

Een argument voor de omkeerregel dat ik nog niet heb genoemd, betreft de
discipline van de overheid. Vooral in de situatie dat de omkeerregel niet
wordt gebruikt, vergt dit een enorme discipline van de overheid.

14. Kamerstukken II 2012/13, 33 610, nr. 3, blz. 4. Uiteindelijk zijn in art. 5.16 en 5.17 Wet
IB 2001 zijn specifieke vrijstellingen in box 3 opgenomen voor nettolijfrenten en
nettopensioenen.

15. Commissie Inkomstenbelasting en toeslagen, Naar een activerender belastingstelsel.
Eindrapport, juni 2013, blz. 121.

16. A. Lejour en M. van ‘t Riet, ‘Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen’, CPB
Policy Brief 2015/16, blz. 3.

17. Zie www.d66.nl.
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Als de investeringen worden gedaan uit het netto-inkomen, worden de
uitkeringen ook niet belast. Het is de vraag of de overheid hiermee om kan
gaan en daadwerkelijk de (toekomstige) uitkering buiten de (inkomsten)
belastingheffing laat.18 Ook is het de vraag of de overheid de budgettaire
discipline kan opbrengen en de hogere belastingopbrengsten, doordat er
geen aftrek meer is, reserveert voor toekomstige overheidslasten.19

6. Jan en de examencommissie

En dat brengt mij bij Jan.
Met enige regelmaat vormde ik samen met Jan de examencommissie bij

het afstuderen van eenmasterstudent aan Tilburg University. Uiteraard stond
een pensioenonderwerp daarbij vaak centraal. Het laatste uurtje van de
betreffende student aan deze universiteit was dan vaak een gemoedelijk
uurtje. Als voorzitter van de examencommissie zorgde Jan voor een ont-
spannen sfeer. Het was aandoenlijk om te zien hoe de gespannen student zijn
of haar best deed omgoed beslagen ten ijs te komen enwilde laten horenwat
hij of zij van het onderwerp wist, maar regelmatig nauwelijks aan het woord
kwam, omdat Jan nog een aantal zakenwilde delen met deze student (en de
toehoorders). De omkeerregel met betrekking tot pensioenenwas hierbij ook
aan de orde. Jan heeft hierover een uitgesproken mening.

Als we nu de omkeerregel intrekken en de huidige pensioenpot van,
laten we zeggen, ongeveer € 1700 miljard ineens belasten tegen een tarief
van bijvoorbeeld 30%, levert dat de schatkist ineens 500 miljard op. In 2016
is de staatsschuld ongeveer 460 miljard, dus we zouden hiermee deze
schuld ineens kunnen aflossen. “Maar wat denk je dat er dan gebeurt”, is
dan de vraag van Jan aan de student. En het antwoord volgt, vaak zonder
het antwoord van de student af te wachten, direct:

“dit geld wordt natuurlijk uitgegeven aan allerlei leuke dingen.
Want politici kunnen met dit geld natuurlijk mooi weer spelen.
En danwordt mijn pensioen in de toekomst uitgekeerd. Wat denk
je dat er dan gaat gebeuren?”

Is de vervolgvraag. En voordat de student zijn of haar mond kan opendoen,
vervolgde Jan dan met het antwoord:

“Het risico is dat het pensioen, dat dus al een keer belast is, nog
eens wordt belast. De overheid heeft geld nodig en wat is er op
tegen om pensioengerechtigden dan wat belasting te laten be-
talen over hun pensioenuitkering? Dubbele belastingheffing

18. Zie ook A. Vermaat en R. van Dam, ‘Het belasten van pensioenmiddelen’, ESB 1991, blz.
545 e.v.

19. P. Antolin, A. De Serres en C. de la Maisonneuve, ‘Long-Term Budgetary Implications of
Tax-Favoured Retirement Plans’, OECD Economics Department Working Papers, No. 393,
2004, blz. 17.

255

De omstreden omkeerregel



dreigt en zal gebeuren. Want politici zijn niet te vertrouwen
natuurlijk.”

En je hebt gelijk Jan. Nog een argument om bijzonder terughoudend te zijn
met het beperken, laat staan helemaal afschaffen van de omkeerregel. Een
mooie laatste les voor deze student, voordat hij of zij zich gaat begeven in
de grote boze mensenwereld.
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PROF. DR. L.G.M. STEVENS1

Kwaliteit van wetgeving is
cruciaal

1. Inleiding

Kenmerkend voor vrienden is dat zij hun discussies die zij eerder voerden na
verloop van tijd weer moeiteloos en gepassioneerd oppakken en voortzetten
alsof er in de tussentijd niets is veranderd. Zo verging het mij althans bij het
verzoek een bijdrage te leveren voor het liber amicorum van Jan van der Geld
bij zijn afscheid als hoogleraar van Tilburg University. Gevraagd werd een
‘korte en krachtige bijdrage’ te leverenwaarin aandacht zou worden besteed
aan één van de fiscale stokpaardjes van Jan van der Geld.

Dat verzoek voerde mij meteen terug naar zijn opstel ‘De wet als enige
werkbare norm in fiscaal-ethische vragen’.2 Dit opstel vormde zijn bijdrage
in het aan mij aangeboden liber amicorum ‘Maatschappelijk heffen’. Nu kan
bepaald niet worden gezegd dat de daarin aangekaarte discussie kan
worden voortgezet alsof er intussen niets zou zijn gebeurd. Integendeel!
De discussie over het ontwijken van belasting woedt thans heftiger dan we
in 2006 hadden kunnen bevroeden. De momenteel zo indringend gevoerde
Beps-discussie was toen nog volledig gehuld in de nevelen van de toe-
komst. Inmiddels is de Europese Commissie zeer actief om ‘agressieve
taxplanning’ en verboden staatssteun op fiscaal terrein met wortel en tak
uit te roeien. Ook de publieke opinie laat zich daarbij volop gelden. Het
‘grillen’ van CEO’s van internationale ondernemingen die worden verdacht
van ‘agressieve taxplanning’ of die met nationale belastingautoriteiten
onder één hoedje zouden hebben gespeeld om tot een begunstigende
fiscale regeling te komen, is tot het reguliere journalistieke handwerk gaan
behoren. Allerlei actiegroepen schuiven met verve het grote belang van de
corporate social responsibility naar voren en ageren via naming and shaming
tegen agressieve planning en verholen staatssteun.

Deze versterking van het maatschappelijke verantwoordelijkheidsge-
voel – ook in de fiscaliteit – is zonder twijfel te waarderen als een positieve
ontwikkeling. Maar, zoals Jan van der Geld het al in zijn opstel verwoordde:

1. Leo Stevens is Emeritus Hoogleraar Fiscale Economie Erasmus Universiteit Rotterdam.
2. J.A.G. van der Geld, ‘De wet als enig werkbare norm in fiscaal-ethische vragen’, in:

P. Kavelaars & D. Albregtse (red.),Maatschappelijk heffen. De wetenschap (Vriendenbundel
Leo Stevens), Deventer: Kluwer 2006, blz. 269-275. (Hierna: Van der Geld 2006).
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“Zonder belastingheffing is er geen overheid denkbaar en zonder
overheid geen moderne samenleving. Iedereen is het er eigenlijk
daarom wel over eens dat eenieder een verantwoordelijkheid
heeft om de integriteit van ons fiscale systeem te bereiken c.q. te
bewaken. Alle betrokken partijen hebben hier een taak. Dat geldt
zowel voor de wetgever, de rechter de wetenschap, belasting-
plichtigen alsook de belastingadviseurs. Problemen ontstaan
vooral als die verantwoordelijkheid moet worden ingevuld.”3

Iedereen die Van der Geld kent, weet hoezeer hij houdt van constructieve
tegenspraak en debat. Hij weet op een hem kenmerkende heldere en recht-
voor-zijn-raapse, maar steeds sprankelende en prettige wijze een duide-
lijke probleemstelling en conclusie te formuleren. Dat was ook de stijl van
zijn bovenvermelde opstel. De discussie die in 2006 nog vooral een
nationale dimensie had, wordt anno 2016 nog veel heftiger in internatio-
naal verband gevoerd. Dat maakt de discussie niet gemakkelijker; wel
boeiender en spannender vanwege de grote in het geding zijnde interna-
tionale belangen.

2. Het spanningsveld tussen de wet en het recht

Wat ik als verschil in benadering tussen ons beiden meen te mogen
bespeuren, is dat Van der Geld sterker vasthoudt aan de wet dan ik dat
doe. Voor mij ligt er nog een spanningsveld tussen de wet en het recht. De
wet is mijns inziens de werkvloer van het recht. Ze moet in de uitvoering
en naleving nog de wenselijke bezieling krijgen om te worden geaccep-
teerd als recht. De wet verwoordt de ambitie om de bedoeling van de
wetgever tot zijn recht te laten komen. Het gaat daarom veelal meer om
doel en strekking van de wet dan om de precieze verwoording. Van der
Geld neemt ook diverse malen het doel en de strekking als oriëntatie-
punten mee in zijn betoog, maar gaat er toch sterker van uit dat de
wetgever dit alles al moet hebben ‘ingebakken’ in de verwoording van
de wet. Voor mij gaat rechtsvinding een tandje dieper.

Van der Geld verwoordt zijn standpunt zelf als volgt:

“Van de belastingplichtige als goede burger kan en mag men
mijns inziens niet meer en niet minder vragen dan dat hij in een
parlementaire democratie als de onze de wet naleeft en wel naar
haar bedoeling.(…) Met constructies is alleen voordeel te behalen
als de rechter de bedoeling van de wetgever niet volgt, dan wel
de wetgever constructies toelaat door ambivalente of zelfs inner-
lijk tegenstrijdige bedoelingen aan de wet mee te geven. Maar in
zo’n geval kan men de burger toch niet kwalijk nemen dat hij uit

3. Van der Geld 2006, blz. 269.
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die botsende bedoelingen een voor hem voordelige keuze maakt.
(…) De leidende verantwoordelijkheid in dezen gaat naar de
wetgever. De verantwoordelijkheid van de andere actoren is
goeddeels afgeleid van die van de wetgever. De wetgever bepaalt
het speelveld voor rechter, belastingadviseur en belastingplich-
tige.”4

Deze duidelijke stellingname wordt onderstreept door een concluderende
alinea die niet ‘Van-der-Geldser’ geformuleerd had kunnen zijn:

“De wetgever kan dus niet (qua normen en waarden) fiscaal
broddelwerk afleveren en dan vervolgens de vervelende conse-
quenties daarvan (bij rechters, belastingplichtigen en belasting-
adviseurs) van zijn eigen bordje vegen door de stelling dat ieder
zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en dat zijn broddelwerk
voor anderen geen reden mag zijn van dat broddelwerk uit te
gaan c.q. er rekening mee te houden.”5

Het aanspreken van anderen op hun ‘ethisch tekort’ (dis)kwalificeert hij als
‘ethisch exhibitionisme’ dat misschien wel oplucht, maar niets oplost.6

Ondanks het bovenvermelde verschil in nuance, onderschrijf ik volledig
de stellingen van Van der Geld dat de rechtszekerheid vereist dat de
bedoeling van de wet kenbaar moet zijn. Gegeven de instrumentalisering
van de belastingwetgeving, valt het steeds moeilijker in de belastingwet-
geving een hogere ambitie te onderkennen dan een nogal pragmatische
behoefte om bepaalde, soms maatschappelijk omstreden, beleidsdoelstel-
lingen te effectueren. Daarom kan ik ook van harte meevoelen met zijn
slotconclusie, dat de revival van normen en waarden op fiscaal terrein
gebaat is met een grotere zorg voor betere wet- en regelgeving. Dit vurige
pleidooi loopt als een rode draad door al zijn publicaties tot op de dag van
vandaag. Mijn verwachting is dan ook dat Van de Geld in zijn afscheidsrede
in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar zal maken dat er nog steeds
te veel aan de kwaliteit van de fiscale wetgeving schort.

3. Terugblik op de afgelopen jaren

In dat opzicht is er sinds 2006 bedroevend weinig vooruitgang geboekt. De
operatie ‘Werken aan winst’ in 2007 was een bedenkelijk opportunistische
poging via tariefsverlaging en verbreding van de heffingsgrondslag in het
gevlei te komen bij de buitenlandse short-list-investeerders. De MKB-
sector moest het gelag betalen en Nederland toonde aan weinig oog te
hebben voor de negatieve effecten van de daardoor opgeroepen schadelijke

4. Van der Geld 2006, blz. 270.
5. Van der Geld 2006, blz. 270.
6. Van der Geld 2006, blz. 273.
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belastingconcurrentie. Van de telkens groots aangekondigde Belastingher-
ziening kon echter geen spat worden gerealiseerd. In het eigenwoning-
regime werd wel de een na de andere aanpassing doorgevoerd om de
budgettaire kosten in te perken, maar een bevredigend evenwichtig regime
kon niet tot stand worden gebracht. De steeds verder oplopende spanning
tussen de fiscale behandeling van zelfstandigen zonder personeel en
werknemers in traditionele dienstbetrekking gaat gepaard met veel poli-
tiek rumoer en met plannen tot ‘vereenvoudiging van de uitvoerbaarheid’
zonder erbij stil te staan dat de kern van de problemen niet in de uitvoer-
baarheid ligt, maar de consequentie is van het feit dat de wetgever niet in
staat is gebleken de wettelijke begrippen ‘werknemer’ en ‘ondernemer’
vakkundig te definiëren. Ook het verschil in fiscale behandeling van eigen
en vreemd vermogen is al vele jaren lang een probleem dat om een
oplossing schreeuwt, maar verder dan steeds lastiger uit te voeren repara-
tiewetgeving komt de wetgever niet. Dat de spectaculaire verlaging van de
marktrente tot nagenoeg 0% tot problemen bij de vermogensrendements-
heffing moest leiden en een ontsporende werking zou hebben op de fiscale
behandeling van de pensioenen in eigen beheer, kon iedereen zien aan-
komen. Toch stak de wetgever geen vinger uit om de tanende geloofwaar-
digheid van het wettelijke systeem door tijdige aanpassing overeind te
houden. De vanaf 2017 geldende herziening van de vermogensrende-
mentsheffing geeft in dat verband een volstrekt verkeerd signaal door
niet alleen het rendement, maar bovendien het veronderstelde beleggings-
gedrag in een wettelijke fictiebepaling vast te leggen. Stapeling van ficties
werkt vervreemdend en ondergraaft de acceptatie van de rechtsnorm.

De beslissing van de Hoge Raad dat de crisisheffing van 2013 en de
verlenging daarvan voor 2014 kracht van wet heeft, kan niet duidelijker
verwoorden in welke wetgevingsmalaise we inmiddels terecht zijn ge-
komen. In de daarop betrekking hebbende arresten laat de Hoge Raad een
bedroevende herhaling zien van zijn eerdere worsteling met betrekking tot
de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Daarin werd beslist dat de omstreden tege-
moetkoming berustte op een keuze van de wetgever, waarvan niet gezegd
kan worden dat zij evident van redelijke grond is ontbloot.7 De wetgever
had daarom niet de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid over-
schreden. Vooral het woordje ‘evident’ is in dat verband extra pijnlijk. De
daarop aansluitende overweging dat de fiscale wetgever zich mag baseren
op veronderstellingen omtrent het probleem en de effectiviteit van de
daarvoor gekozen oplossing, tenzij deze veronderstellingen zo weinig voor
de hand liggen dat het evident onredelijk is ze aan het onderscheid ten
grondslag te leggen,8 was een gênante constatering over het verwach-
tingsniveau dat de burger moet hebben van het wetgevende proces.

7. HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1211, BNB 2014/30, r.o. 3.3.11. Het standpunt
wordt herhaald in r.o. 3.3.13.

8. HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1211, BNB 2014/30, r.o. 3.3.12.
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Advocaat-Generaal Wattel heeft deze kritiek met betrekking tot de
crisiswetgeving op nogal cynische, maar treffende wijze herhaald:

“Het staat de formele wetgever vrij eenzelfde loonbestanddeel
met zowel een werknemersinhouding als een werkgeversheffing
te belasten, mits hij rechtstreeks werkend internationaal en EU-
recht respecteert. (…) Het staat hem vrij onsystematisch wet te
geven, van welke vrijheid hij veelvuldig gebruik maakt. (…)
Rommelig en lelijk is echter niet onrechtmatig.”9

Het wordt door dit soort wetgevende testimonia paupertatis steeds lastiger
om respect voor de wetgever op te brengen. Dat is reden voor grote zorg.
Het betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om een stevige basis te
creëren waarop de geloofwaardigheid en rechtmatigheid van ons belas-
tingstelsel onze rechtsstaat weer kan ondersteunen in plaats van te
accepteren dat opportunistisch oppervlakkige wetgeving deze beschadigt.

4. Het internationale domein

Inmiddels heeft de discussie over de geldende rechtsnorm zich ook ver-
breed tot het internationale domein. In dit verband wordt de morele
verplichting een fair share te betalen als het referentiekader gehanteerd
voor verantwoord praktisch handelen bij taxplanning.

Hier sluit ik nadrukkelijk aan op de opvatting van Van der Geld dat de
wetgever de opdracht heeft een breed gedragen rechtsnorm te ontwik-
kelen die voldoende concreet is om ook geïmplementeerd te worden in de
geldende – onderling nogal verschillende – internationale rechtsstelsels.
Deze moet voldoende handhaafbaar zijn en voor de rechter kunnen
fungeren als krachtige bron van rechtsvinding. De nationale overheden
spelen in dat proces van rechtsontwikkeling echter een dubbelslachtige rol.
Ze maken zich weliswaar sterk in hun strijd tegen belastingbesparings-
routes die zij veroordelen als ‘agressieve’ taxplanning, maar veel interna-
tionale ontwijkingsroutes zijn simpelweg het resultaat van de onwil van
diezelfde nationale staten om hun nationale wetgevingen adequaat op
elkaar af te stemmen. Nationale eigenzinnigheid en bewust beoogde
uitzonderingen in de regelgeving ter wille van het eigen nationale eco-
nomische belang zijn belangrijke oorzaken van de aansluitingsproblemen
die leiden tot de gewraakte onbelastbaarheid van winsten en internatio-
nale dubbele aftrek van kosten. Deze rechtstekorten zijn de uitkomst van
vele compromissen over nationale opvattingen en belangen. Nationale
staten zijn in een voortdurende wedloop gewikkeld om via hun belasting-
stelsel de meest aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn. Het gevaar dat dit
een proces van schadelijke belastingconcurrentie op gang brengt en leidt

9. Conclusie A-G Wattel 18 juni 2015, ECLI:NL:PHR:2015:947, ond. 5.2.
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tot scheefgroei in de belastingstructuur, wordt daarbij te gemakkelijk voor
lief genomen.

5. Ten slotte

Nationale staten moeten zo langzamerhand gaan beseffen dat belasting-
stelsels met een grensoverschrijdende werking alleen maar op commu-
nautair niveau te effectueren zijn. Introverte soevereiniteitsopvattingen die
daaraan in de weg staan, moeten worden ingeruild voor samenwerkings-
modellen die steunen op een gemeenschappelijke Europese basis. Nu de
Europese Unie onder druk van de vluchtelingencrisis kraakt en piept in al
haar voegen en de neiging groot is dat belastingbetalers zich scharen
achter de nationalistische politici die denken dat het nationale belang er
het meest mee is gediend zich te verschansen achter nationale grenzen,
ligt het mede op de weg van wetenschappers het ideaal van Europa als
sociale rechtsstaat extra leven in te blazen. Ongetwijfeld zal Jan van der
Geld ook na zijn pensioen zich blijven inzetten voor versterking van de
kwaliteit van wetgeving als de enige werkbare oplossing voor de bestaande
problemen.
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PROF. DR. S.A. STEVENS1

Transparantie over
belastingen

1. Inleiding

Jan heeft uitgesproken politieke denkbeelden en mag die graag tijdens het
college, de koffie of lunch over studenten en collegae uitstrooien. Ik kan
daar altijd erg van genieten. In die lijn wil ik in deze bijdrage een maat-
schappelijke thema aansnijden: transparantie.

Transparantie in het belastingrecht staan inmiddels hoog op de agenda.
Het begrip ‘transparantie’ wordt in verschillende betekenissen gebruikt.
Ondernemingen en individuen moeten transparant zijn over hun fiscaal
beleid en/of gedrag. In deze bijdrage ga ik in op het begrip ‘transparantie’ in
de functie van verantwoordingsinstrument. Het is zinvol om eerst kritisch
te kijken naar het fenomeen transparantie.

Transparantie heeft in beginsel een positieve connotatie. Zo zeer zelfs dat
gesproken wordt van een “hoera-begrip”.2 Transparantie is echter geen
eenduidig en geen eenvoudig begrip.3 Transparantie is inhoudelijk niet
alleen maar ‘objectief’ en ‘rechtvaardig’. Transparantie stelt ook grenzen,
het keurt goed of af. Het is een normatief concept dat door de overheid
gebruikt wordt om bepaalde effecten te bereiken en gedrag van organisa-
ties aan te passen.

Transparantie stimuleert ook het publieke debat. De informatie die
transparant is gemaakt, selecteert, vertekent, accentueert, begrenst, sluit
uit en verhult net zo goed. Sommige auteurs zijn daarom van mening dat
het nastreven van transparantie altijd verbonden is met invloed uitoefe-
nen, met macht.4

Transparantie kan een bijdrage leveren aan het helder krijgen van de
feiten. De feiten alleen zeggen echter niet zoveel. Van belang is ook de

1. Stan Stevens is Bijzonder Hoogleraar Belastingrecht Tilburg University/Tias School for
Business and Society. Hij is tevens verbonden aan HVK Stevens.

2. E. Scholtes, Transparantie, icoon van een dolende overheid, Amsterdam: Boom/Lemma
Uitgevers 2012 (hierna: Scholtes 2012), blz. 3. Zie ook P. Frissen, Het geheim van de
laatste staat, kritiek van de transparantie, Amsterdam: Uitgeverij Boom 2016 (hierna:
Frissen 2016).

3. Scholtes 2012, blz. 221-224.
4. Scholtes 2012, blz. 221-224.
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context waarin ze gepresenteerd worden. De feiten krijgen pas politieke
betekenis als ze in een (politiek) perspectief of ideologie worden ge-
plaatst.5

Verzet tegen transparantie is moeilijk omdat het streven ernaar altijd
begint met de redelijke rechtvaardigheid van openbaarheid en verant-
woording. De tegenargumenten zijn altijd gemakkelijk in een kwaad dag-
licht te stellen.6 Transparantie is in de democratische rechtsstaat echter
niet dé norm. Er zijn vele vormen van erkende non-transparantie.

Wat het concept eveneens complex maakt, is dat het maar de vraag is
of, en hoe de openbaar gemaakte informatie ontvangen wordt en waar
deze aanleiding toe geeft.

De roep om transparantie verhult soms ook het falen van politici en
bestuurders om beleid te maken. Niet voor niets heeft Scholtes haar
proefschrift de veelzeggende titel gegeven ‘Transparantie: icoon van een
dolende overheid’. Tot op zekere hoogte geldt dat dolen ook voor het
internationale fiscale beleid.

Transparantie is binnen ons maatschappelijk systeem echter een fun-
damentele kracht, een systeemdwang die alle sociale processen raakt en ze
onderwerpt aan een ingrijpende omwenteling.7 Dat geldt dus ook voor het
fiscale systeem, waarin, bijvoorbeeld, van belastingplichtigen meer verant-
woording wordt verwacht over hun fiscale gedrag.

2. Transparantie over inkomen en belastingen

Moeten belastingplichtigen open zijn over hun inkomen en/of belasting-
afdracht? Dietsch8 betoogt dat deze transparantie leidt tot een meer
rechtvaardige inkomensverdeling omdat
(1) zichtbaarheid bijdraagt aan naleving van de gedeelde (morele) norm; en
(2) ook bijdraagt aan een rechtvaardige inkomensverdeling als geen

consensus bestaat over de vraag wat een rechtvaardige inkomens-
verdeling is.

Een vorm van controle is noodzakelijk voor de handhaving van de morele
norm. Naarmate het gedrag meer zichtbaar is, zal de druk voor de leden
van de maatschappij hoger worden om zich te conformeren aan de
geldende opvattingen van de maatschappij.9 Hoe groter de sociale cohesie
in een gemeenschap, des te meer zal transparantie de motivatie bevor-
deren om te voldoen aan de morele norm. Het tweede argument voor

5. Frissen 2016, blz. 45.
6. Frissen 2016, blz. 54-55.
7. B.-C. Han, De vermoeide samenleving, Drie essays, Amsterdam: Van Gennep 2014,

(hierna: Han 2014), blz. 52. Geciteerd door Frissen 2016.
8. Peter Dietsch, ‘Show me the money: The case for income transparency’, Journal of

Social Philosophy, Vol. 37 No. 2, Summer 2006 (hierna: Dietsch 2006), blz. 198-204.
9. Dietsch 2006, blz. 198.
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transparantie gaat uit van de hypothese dat als het verschil tussen iemands
inkomen en dat wat wordt beschouwd als een rechtvaardig inkomen voor
iedereen te zien is, degene niet altruïstisch wordt, maar wel eerder geneigd
zal zijn beleid gericht op inkomensherverdeling te accepteren.10 Open-
baarheid beïnvloedt het gedrag vanwege de fundamentele behoefte van
mensen erkend te worden door anderen. Dietsch stelt daarom:

“The more my actions are observable by other members of
society, the more I will tend to conform to the norms of justice
of the community.”11

Bovendien kan openbare informatie leiden tot een publiek debat over een
rechtvaardige inkomensverdeling en de hoogte van de belastingdruk. De
idee is dat in een (rationeel) publiek debat motieven en argumenten beter
op geldigheid kunnen worden getoetst. Het doel van een rationele dis-
cussie is dat het de opvattingen van de deelnemers verandert.12 Dat stelt
wel eisen aan de kwaliteiten van het debat. In de huidige informatie-
samenleving dreigen veel discussies te ontaarden in een populistische
woordenstrijd in plaats van een dialoog.

Transparantie van inkomen kan worden verdedigd op grond van het
argument dat de maatschappij een “cooperative venture for mutual ad-
vantage is”. In die conceptie is het gerechtvaardigd dat ieder lid kan
beoordelen hoe zijn bijdrage aan de maatschappij wordt beoordeeld ten
opzichte van de andere leden. In zuivere zin vereist dit een gedetailleerde
beoordeling op individueel niveau. Geaggregeerde informatie, zoals het
BBP per hoofd van de bevolking, zegt niet zoveel. Waldron betoogt:

“transparency of individual outcomes is not merely conducive to
distributive justice, but it is also a constitutive element of making
evaluative statements about distribution”
en
“To ensure that the system is made responsive to microdifferen-
ces in individual circumstances.”13

Een volledige evaluatie van de rechtvaardigheid van een system van
herverdeling impliceert naar mijn mening echter dat niet alleen wordt

10. Dietsch 2006, blz. 198.
11. Dietsch 2006, blz. 200.
12. Dietsch 2006, blz. 204 stelt “Transparency not only encourages just action, but plays a

crucial role in the determination of what is to count as a just action in the first place.”
In dat verband verwijst hij naar John Rawls: “Public recognition of a conception of
justice is crucial in making it stable, by bringing about the corresponding sense of
justice.” J. Rawls, A Theory of Justice, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press 1999, blz.
154.

13. J. Waldron, ‘The Primacy of Justice’, Legal Theory, Volume 9, blz. 269-294. Zie,
uitgebreider, Dietsch 2006, blz. 209.
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gekeken naar de bijdragen aan de maatschappij via belastingen en premies,
maar ook naar de verdeling van de consumptie van publieke diensten.14

Een dergelijke evaluatie zal altijd complex zijn.
Tot slot wordt als argument voor openbaarheid genoemd dat als je van

mening bent dat jouw inkomen een rechtvaardige vergoeding vormt voor
jouw bijdrage aan de maatschappij je ook niet geheimzinnig hoeft te doen
over die informatie.15

Als tegenargumenten voor de openbaarheid van inkomensgegevens wordt
naar voren gebracht dat publicatie in strijd is met de individuele rechten
van burgers (privacy, veiligheid) en ‘het zou niet werken’. Frissen is zeer
kritisch op het concept van transparantie, omdat het kan leiden tot een
beperking van de individuele vrijheid van burgers. Hij stelt dat de trans-
parante samenleving veel trekken heeft van een alles omvattende controle-
samenleving. Zij kan leiden tot een aantasting van de vrijheid omdat
vrijheid door nivellering wordt ontzegd.16 De transparante samenleving
is in zijn ogen een hel van het gelijke.17 Als het gaat om individuen en
sociale relaties, vloeit uit het respect voor de persoon en zijn menselijke
banden voort dat niet alles transparant is en dat aan ieder mens zijn
geheimen moeten worden gegund.18

Als persoon heeft iedereen baat en belang bij geheimen. Het gaat dan
vooral om de mogelijkheid en het recht om niet alles te hoeven onthullen,
ook als anderen en instituties daar recht op menen te hebben. De bewijs-
last dient bij de andere partij te liggen. Als er voor individuen geen morele
plicht bestaat in de openbaarheid te treden, is er evenmin een plicht om
geheimhouding moreel te legitimeren.19 Nagel stelt:

“no more should be subjected to the demands of public response
than is necessary for the requirements of collective life. Howmuch
this is will depend on the company, and the circumstances.”20

Dat ligt veel minder voor de hand in het geval van geheimhouding door
machtige instituties, en vooral door de staat.21

Privacy moet dus worden afgewogen tegen het publieke belang van trans-
parantie van inkomens- en/of belastinggegevens. Dietsch is van mening

14. Zie H. Ter Riele, ‘Measuring lifetime redistribution in Dutch collective arrangements’,
CPB Document no. 79, 2005.

15. Dietsch 2006, blz. 198.
16. Frissen 2016, blz. 60 citeert Han 2014, blz. 52.
17. Han 2014, blz. 52. Geciteerd door Frissen 2016, blz. 93.
18. Frissen 2016, blz. 116.
19. Frissen 2016, blz. 108.
20. Th. Nagel, ‘Exposure and Concealment’, Philosophy and Public Affairs 27, No. 1 1998,

blz. 14.
21. Frissen 2016, blz. 116.
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dat het publieke belang zo groot is, namelijk kunnen beoordelen of ieders
relatieve bijdrage fair is, dat dit een inbreuk rechtvaardigt op de privacy.22

Vooralsnog neig ik echter tot de opvatting dat privacy zwaarder behoort te
wegen en dat het voldoende is dat de belastingdienst inzicht heeft op
individueel niveau en dat voor politieke discussies inzicht bestaat in de
verdeling van het inkomen en de belastingdruk over verschillende groepen
met bepaalde (objectieve) kenmerken.

Voor grote ondernemingen en andere semipublieke organisaties ligt dat
mijns inziens anders omdat de maatschappelijke impact daarvan veel
groter is. Als beginsel kan ik daarom instemmen met het voorstel van de
Europese Commissie van 12 april 2016 dat inhoudt dat grote ondernemin-
gen een rapport moeten opstellen en op hunwebsite publiceren dat inzicht
geeft in de afgedragen vennootschapsbelasting in relatie tot de omvang van
de activiteiten in verschillende jurisdicties.23 Hierna ga ik op de hoofd-
lijnen van dit voorstel in.

3. Public Country by Country reporting

In de overwegingen voorafgaand aan het voorstel is het doel verwoord:

“improve tax collection, make the work of tax authorities more
efficient and ensure public trust and confidence in tax systems”
en
“enhanced public scrunity of corporate income taxes borne by
multinational undertakings carrying out activities in the Union is
an essential element to further foster corporate responsibility, to
contribute to the welfare through taxes, to promote fairer tax
competition which the Union through a better informed public
debate and to restore public trust in the fairness of the national
tax systems.”

De voorgestelde publicatieplicht gaat alleen gelden voor multinationals
met een omzet van € 750 miljoen of meer. Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen ondernemingen waarvan de aandelen beursgenoteerd zijn
en die privé-eigendom zijn. Voor zover het de belastingen van de onder-
neming betreft lijkt mij dat onderscheid ook niet relevant. Van belang is de
maatschappelijke impact van de onderneming en de omvang lijkt daarvoor
een goed criterium.

De informatie die moet worden verstrekt betreft:
a. een beknopte beschrijving van de activiteiten;
b. het aantal werknemers;

22. Dietsch 2006, blz. 209.
23. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending

Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain
undertakings and branches, 12.4.2016 COM(2016) 198 final.
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c. de netto-omzet;
d. de winst of verlies vóór vennootschapsbelasting;
e. de verschuldigde vennootschapsbelasting24 over de fiscale winst per

belastingjurisdictie;25

f. de betaalde vennootschapsbelasting over de fiscale winst per belas-
tingjurisdictie.

Op groepsniveau zal het verschil tussen de verschuldigde en de betaalde
belasting moeten worden verklaard. Tot slot moet een accountant verkla-
ren dat het belastingrapport opgesteld is conform de regels en openbaar is
gemaakt.26

4. Kanttekeningen bij het voorstel van de Europese Commissie

Een aantal zaken valt op met betrekking tot het voorstel van de Europese
Commissie. De Europese Commissie formuleert niet expliciet een norm
wanneer een onderneming zijn fair share bijdraagt. Impliciet wordt daar
wel een aantal opmerkingen over gemaakt.

In de eerste plaats wordt alleen de vennootschapsbelasting gepubli-
ceerd. Daarmee wordt in feite gezegd dat andere belastingen of bijdragen
aan een gemeenschap die niet in de vorm van belastingen worden gedaan,
niet relevant zijn. Dat lijkt mij niet terecht. In de financiële sector drukt
bijvoorbeeld betaalde btw wel op het resultaat van de onderneming.
Hetzelfde geldt voor andere belastingen die moeten worden betaald,
ongeacht de vraag of winst en/of omzet gemaakt is. Het vermelden van
alleen de betaalde vennootschapsbelasting is daarom naar mijn mening
geen goed criterium om te bepalen of een onderneming zijn fair share
bijdraagt. Ondernemingen zouden er goed aan doen in hun verslag zelf
meer informatie te geven over hun total (tax) contribution to society.

In de tweede plaats is in de toelichting bij de Richtlijn aangegeven dat
vennootschapsbelasting moet worden geheven in het land waar de
winsten worden gegenereerd. Niet expliciet is gemaakt op welke wijze
bepaald moet worden in welk territoir de winst wordt genereerd. De
bestaande fiscale regels, zoals het at arms length principle, zijn niet geschikt
voor de beantwoording van die normatieve vraag, omdat juist de integri-
teit van het bestaande stelsel ter discussie staat. Impliciet zijn in de
Richtlijn deze criteria echter wel opgenomen. Naast de winst per jurisdictie
moet namelijk ook de netto omzet en het aantal werknemers worden

24. Exclusief belastinglatenties en voorzieningen voor fiscale risico’s.
25. Per lidstaat van de EU of – als een lidstaat verschillende belastingjurisdicties heeft –

per jusdictie van een lidstaat. Daarnaast moet voor bepaalde derde landen die op een
black list staan de informatie per jurisdictie worden gepubliceerd. Voor de overige
landen en/of jurisdicties kan worden voldaan met een geaggregeerde weergave van
de cijfers.

26. Artikel 48f van het voornoemde voorstel.
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vermeld. Het ligt dus voor de hand dat in een publieke discussie de
kengetallen ‘betaalde belasting/omzet per jurisdictie’ en de ‘betaalde
belasting/aantal werknemers per jurisdictie’ als de relevante norm zullen
gaan fungeren.

De keuze van deze criteria is echter niet neutraal, maar normatief. Zoals
bekend wordt in het kader van de CCCTB voor het criterium werknemers
niet alleen naar het aantal gekeken, maar ook naar de loonsom. Daarnaast
geldt de waarde van de activa als een relevant criterium. Wat zegt de keuze
van deze criteria over de preferenties van de Europese Commissie? Moge-
lijk niets: omzet en aantal werknemers zijn relatief eenvoudig te bepalen,
waardoor ook de administratieve lasten worden beperkt.

5. Slot

Transparantie over belastingen is geen eenvoudig onderwerp. Naast pri-
vacy-aspecten spelen ook normatieve vragen een rol bij het transparant
maken van informatie over belastingen. Omdat transparantie een positieve
connotatie heeft, blijven de normatieve aspecten echter vaak onderbelicht.
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PROF. MR. I.J.F.A. VAN VIJFEIJKEN1

Art. 4.12a Wet IB 2001:
verdere subjectivering
gewenst

“Voetballen is heel simpel,
maar het moeilijkste wat er is,

is simpel voetballen.”
Johan Cruijff

1. Inleiding

Op 1 februari 1981 begon Jan van der Geld als wetenschappelijk mede-
werker bij het Fiscaal Instituut Tilburg dat destijds in een noodgebouw in
de bossen was gevestigd. Het secretariaat werd bestierd door Mieke
Waalwijk, Agnes verzorgde koffie, het FIT beschikte over een eigen biblio-
theek (inclusief bibliothecaresse) en collegeruimten en Jan van Dijck en
Chris Geppaart waren de gezichtsbepalende hoogleraren. In die tijd stu-
deerde ik fiscaal recht en toen Jan goed en wel was aangetreden als
wetenschappelijk medewerker startte ik mijn carrière op het FIT als
student-assistent. In 1984 studeerde ik bij hem af en later – bij zijn
promotie – had ik de eer om een van zijn paranimfen te zijn. Al die tijd
bleven we collega’s. Tot op de dag van vandaag.

Na ruim 35 jaar samenwerking gaan onze paden uit elkaar. Een
markante man verlaat het Fiscaal Instituut Tilburg. Jan is een man van de
hoofdlijnen. Geen bijzaken of details, maar rechttoe rechtaan: de grote lijn.
Zo gaf hij college, zo schreef hij zijn artikelen, zo stak hij de discussies in
tijdens de talloze lunches die we samen hadden en zo is deze afscheids-
bundel vormgegeven. Korte bondige bijdragen zonder uitweidingen over
het detail. Dat leek me een mooie gelegenheid om de wetgever op het
mijns inziens onnodige geneuzel rondom de werking en reikwijdte van
art. 4.12a Wet IB 2001 te wijzen. Te meer omdat Jan en ik samen deel
hebben uitgemaakt van de commissie ‘fiscaal-technische herziening van de
loon- en inkomstenbelasting’, ook wel de commissie Witteveen genoemd.
Wij behoorden tot de subwerkgroep die zich moest buigen over de vorm-
geving van een nieuwe aanmerkelijkbelangregeling, waarbij de bron winst
uit aanmerkelijk belang geheel werd gesubjectiveerd. Dat is toen, met
ingang van 1997, aardig gelukt, maar nog niet geheel geslaagd. Daarom

1. Inge van Vijfeijken is Hoogleraar Belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg,
Tilburg University.
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hierbij een voorstel voor verdere subjectivering van het regime door
middel van een aanpassing van art. 4.12a Wet IB 2001.

2. Voordelen uit aanmerkelijk belang

Met ingang van 1 januari 1997 is het aanmerkelijkbelangregime ingrijpend
gewijzigd. Het objectieve systeem, oftewel de basisconceptie die tot dat
moment ten grondslag lag aan de heffing van inkomsten uit aandelen, is
losgelaten.2 Volgens deze basisconceptie werd uitsluitend als inkomsten
uit aandelen belast, hetgeen werd ontvangen boven het door de totaliteit
van aandeelhouders gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal. Dit leidde
ertoe dat enkel uitkeringen uit de ‘winstbak’ werden belast. Deze basis-
conceptie is losgelaten. Sinds 1997 staat het belastingsubject centraal. Voor
de bepaling van de omvang van het door de desbetreffende aandeelhouder
gerealiseerde voordeel wordt uitgegaan van zijn gemiddelde verkrijgings-
prijs. Het meerdere wordt uiteindelijk als regulier voordeel of vervreem-
dingsvoordeel in de heffing betrokken.

Dit subjectieve systeem is niet in al zijn consequenties aanvaard. Een
‘terugbetaling’ door de BV is in beginsel belast, ook al krijgt een aanmerke-
lijkbelanghouder in zo’n geval een ‘sigaar uit eigen doos’. Alleen als de
terugbetaling is toe te rekenen aan het op de aandelen gestorte kapitaal, de
algemene vergadering van aandeelhouders hiermee instemt, de nominale
waarde van de aandelen in de statuten dienovereenkomstig wordt ver-
minderd en de teruggave wordt afgeboekt van de verkrijgingsprijs, kan
deze onbelast plaatsvinden (art. 4.13, lid 1, onderdeel b Wet IB 2001). Een
terugbetaling van agio of informeel kapitaal kan dus niet onbelast plaats-
vinden, laat staat dan dit mogelijk zou zijn voor winstuitkeringen tot het
bedrag van de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Op de vraag van de Raad van State waarom niet de invoering van een
volledig gesubjectiveerd regime voor tot een aanmerkelijk belang behorende
aandelen wordt voorgesteld, overweegt de wetgever dat de vaststelling of
een uitkering door de vennootschap een terugbetaling van gestort kapitaal
dan wel een dividenduitkering is, niet zonder meer eenduidig is te maken.
Een formeel criterium, zoals neergelegd in art. 4.13, lid 1, onderdeel b Wet IB
2001 voorkomt discussie tussen de inspecteur en de belastingplichtige.3

Deze overweging gaat voorbij aan de essentie van een volledig gesubjecti-
veerd regime. Het gestorte kapitaal is niet van belang. Het enige dat telt is de
verkrijgingsprijs. In een gesubjectiveerd systeem gaat het om de verrijking
van de aanmerkelijkbelanghouder en zolang de uitkeringen diens verkrij-
gingsprijs niet te boven gaan, is daarvan geen sprake en zou heffing
achterwege moeten blijven. Ik heb de indruk dat de wetgever bij het

2. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 13.
3. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, A, blz. 75.
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ontwerpen van art. 4.13, lid 1, onderdeel b Wet IB 2001 nog te veel vast zat
aan het oude, objectieve systeem van heffing van aandelen.

3. De werking van art. 4.12a Wet IB 2001

Tegelijkertijd met de wijziging van de doorschuifregelingen van het aan-
merkelijk belang werd in 2010 art. 4.12a Wet IB 2001 ingevoerd. Indien een
aanmerkelijk belang vererft, kan doorschuiving van de aanmerkelijkbe-
langclaim niet langer plaatsvinden voor zover de waarde van het aan-
merkelijk belang is toe te rekenen aan beleggingsvermogen. Dat wil zeggen
dat bij de erflater heffing plaatsvindt over het verschil tussen de waarde in
het economische verkeer van de aandelen ten tijde van zijn overlijden en
zijn verkrijgingsprijs (art. 4.16, lid 1, onderdeel e jo. art. 4.22 Wet IB 2001).
Als de erfgenamen – voor wie de waarde in het economische verkeer als
verkrijgingsprijs geldt – dan overgaan tot uitkering van dividend, om
daarmee de aanmerkelijkbelangheffing te voldoen, zou er dubbel worden
geheven over materieel dezelfde grondslag.4 Art. 4.12a Wet IB 2001 moet
deze dubbele heffing voorkomen. De werking van dit artikel was echter
beperkt tot de reguliere voordelen die werden genoten uit de aandelen die
krachtens erfrecht waren verkregen. Die beperking geeft problemen als
echtelieden zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en de langst-
levende echtgenoot het aanmerkelijk belang van de echtgenoot erft. Als
dan met toepassing van art. 4.12a Wet IB 2001 dividend wordt uitgekeerd
op de verkregen aandelen, ontkomt men er niet aan dat ook op de
aandelen die reeds op grond van het huwelijksvermogensrecht toekwa-
men aan de langstlevende echtgenoot dividend wordt genoten. Dat be-
tekent dat in het geval de langstlevende echtgenoot enig erfgenaam is, de
helft van de dividenduitkering niet onder de werking van art. 4.12a Wet IB
2001 viel. Dit euvel is verholpen met ingang van 1 januari 2016. Maar
vervolgens traden er weer andere knelpunten aan het licht, zoals het geval
dat de langstlevende echtgenoot niet enig erfgenaam is. In dat geval is
volgens de staatssecretaris alsnog een (aanzienlijk) deel van het uitge-
keerde dividend belast. Deze interpretatie heeft in de literatuur nogal wat
stof doen opwaaien, omdat deze onnodig beperkend zou werken.5

4. Uitbreiding werking art. 4.12a Wet IB 2001

In de fiscale vakliteratuur wordt gevraagd om een ruimere werking van
art. 4.12a, waarbij de suggesties tot verbetering beperkt blijven tot ge-
rommel aan de huidige wettekst of smeekbeden aan de staatssecretaris om

4. Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 3, blz. 39.
5. Zie o.a. A.J.M. Arends, ‘Wat ontbreekt bij versoepeling gevolgen aflossingsachterstand

en superdividend?’, NTFR 2015/2609 en H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Art. 4.12a
Wet IB 2001 nieuwe stijl’, WPNR 2015/7087. Zie voor een ander geluid R.L.M.C.
Janssen, ‘4.12a Wet IB 2001: spraakverwarring over opgeloste en onopgeloste pro-
blemen?’, KWEP 2015/32.
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zijn interpretatie te herzien. Maar laten we terugkeren naar het subjectieve
systeem van box 2, dat voor de bepaling van de omvang van het door de
desbetreffende aandeelhouder gerealiseerde voordeel aansluiting zoekt bij
diens gemiddelde verkrijgingsprijs. Alleen het meerdere dient uiteindelijk
als regulier voordeel of vervreemdingsvoordeel in de heffing te worden
betrokken. In de fiscale literatuur is al eerder opgemerkt dat de uitkering
van meegekocht dividend niet tot een verrijking leidt. Zie bijvoorbeeld
Heithuis die in 2006, dus ver voor de invoering van art. 4.12a Wet IB 2001,
erop wees dat meegekocht dividend naar zijn aard geen opbrengst is van
het aandeel, maar een (partiële) teruggaaf van de investering.6 In deze zin
ook Hoogeveen die betoogt dat art. 4.12a Wet IB 2001 de hoofdregel zou
moeten zijn en niet een uitzondering.7

Deze aanbeveling is een stap in de goede richting maar roept bij mij de
vraag op waarom dit enkel voor meegekocht dividend dient te gelden.
Vanuit het subjectieve systeem van inkomensbepaling bezien, kan men
evengoed stellen dat elke uitkering op de aandelen een teruggaaf is van de
investering. Het enige dat maatgevend is, is de verkrijgingsprijs. Ik zou
daarom willen bepleiten om de werking van art. 4.12a Wet IB 2001 uit te
breiden tot elk regulier voordeel. Dus geen eis dat de aandelen krachtens
erfrecht zijn verkregen, geen 24-maandseis, geen koppeling aan de hoogte
van het inkomen uit aanmerkelijk belang. Het enig dat maatgevend is, is
zoals gezegd de verkrijgingsprijs. Alle reguliere voordelen moeten kunnen
worden afgeboekt van de verkrijgingsprijs, totdat de verkrijgingsprijs nihil
bedraagt. Om zicht te houden op deze onbelaste uitkeringen moet de
voorwaarde worden gesteld dat om afboeking van de verkrijgingsprijs
moet worden verzocht bij de aangifte.8

5. Aanbeveling

De wetgever heeft art. 4.12a Wet IB 2001 ingevoerd naar aanleiding van het
vervallen van de doorschuifregeling voor beleggingsvermogen. Dit artikel
is alleen van toepassing indien aan een hele trits voorwaarden is voldaan
en het heeft een zeer beperkte reikwijdte. Door geneuzel over die voor-
waarden is het uitgangspunt van box 2, subjectivering van de bron winst
uit aanmerkelijk belang, op de achtergrond geraakt. Het motto van Jan
indachtig, om de hoofdlijnen niet uit het oog te verliezen en te redeneren
vanuit het systeem van de wet, brengt mij dan tot de volgende conclusie.

6. Zie E.W.J. Heithuis, ‘Evaluatie Wet IB 2001; het aanmerkelijkbelangregime van box 2’,
WFR 2006/291.

7. M.J. Hoogeveen, ‘Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden’, TB 2015/3.
8. Volledigheidshalve merk ik op dat er naar mijn mening geen sprake kan zijn van een

negatieve verkrijgingsprijs. Zie HR 17 oktober 1984, ECLI:NL:HR:1984:AW8430, BNB
1985/19 in welk geval werd geoordeeld dat een uitkering niet kon worden afgeboekt
van de verkrijgingsprijs van agiobonussen omdat de verkrijgingsprijs van dergelijke
aandelen nihil bedroeg. Art. 4.21, lid 4, Wet IB 2001 vormt een uitzondering op de
hoofdregel. Zie Kamerstukken II 1999/2000, 27 209, nr. 3, blz. 43.
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De aanmerkelijkbelangheffing is een subjectgerichte heffing. De voor-
delen die een aanmerkelijkbelanghouder geniet worden belast. Niet meer
en niet minder. Het doet er niet toe hoe hij die voordelen realiseert: als
terugbetaling van kapitaal, als dividend of bij vervreemding. Indien een
aanmerkelijkbelanghouder een aanmerkelijk belang verwerft voor bijvoor-
beeld 1000, bestaat er binnen het heffingssysteem van box 2, dat zich richt
op de verrijking van het subject, geen bezwaar tegen om de eerste 1000
aan uitkeringen onbelast te laten, zolang deze uitkeringen maar worden
afgeboekt van de verkrijgingsprijs. De werking van art. 4.12a Wet IB 2001
dient daarom te worden uitgebreid tot alle uitkeringen op de aanmerke-
lijkbelangaandelen.
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PROF. DR. H. VORDING1

Meten, weten en de
werkelijkheid

1. Inleiding

In 2006 publiceerde Jan van der Geld een column in NTFR met de titel
‘Cijfers en de werkelijkheid die daar niet mee spoort’. Hij signaleerde
daarin:

“het vervangen van kwalitatieve doelstellingen bij allerlei instel-
lingen buiten de private sector door kwantitatieve doelstellingen.
Die zijn immers simpel te meten en meten is weten en als je weet
wat er gepresteerd is dan kun je mensen daar op afrekenen. Er is
een onbedwingbare behoefte om te tellen en het presteren af te
meten aan simpel telbare grootheden.”2

Hij stelde vast dat “het louter rekening houden met meetbare doelstel-
lingen een vertekend beeld oplevert” van de werkelijkheid, dat dat ook
algemeen wordt erkend, en dat we niettemin op de zelfde voet voortgaan.
Wie wel eens betrokken is geweest bij een universitaire onderwijs- of
onderzoeksvisitatie herkent het geschetste beeld meteen: afvinklijstjes
werken veel gemakkelijker dan geduldig onderzoeken wat er echt is
gepresteerd en waar de problemen zitten. De column van Jan trof mij
daarom meteen. Dat kwam ook doordat Jan dit inzicht toepaste op het
fiscale wetgevingsproces:

“ook in de fiscaliteit zien we op allerlei niveaus deze ongelijke
strijd tussen kwantiteit en kwaliteit. Economische doelen zijn
naar hun aard altijd te kwantificeren (al is de schatting nog zo
gammel, zij vindt wel plaats), juridische doelen veel minder vaak
en vaak minder goed. (…) De consequentie is dat de moeilijk
meetbare juridische doelen het in toenemende mate afleggen
tegen de wel gemakkelijk kwantitatief te formuleren doeleinden.
Hebt u zich nooit afgevraagd waarom de (fiscale) wetgever op

1. Henk Vording is Hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan Universiteit Leiden.
2. J.A.G. van der Geld, ‘Cijfers en de werkelijkheid die daar niet mee spoort’, NTFR 2006/4

(hierna: Van der Geld 2006).
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zijn zachtst gezegd wat sneller in beweging komt als er (kwanti-
tatieve) budgettaire grenzen worden overschreden dan wanneer
er (kwalitatieve) juridische grenzen worden overschreden. Hoe-
wel uitzonderingen de regel bevestigen, blijkt een rechtstekort
voor de fiscale wetgever in veel gevallen pas reden te zijn om in
actie te komen als de budgettaire derving groot genoeg is.”3

Hier kwamen toen, en komen ook nu, weer allerlei associaties bij mij op:
voorbeelden, tegenvoorbeelden, nuanceringen, verklaringen, enzovoort.
Om te beginnen moet ik toegeven dat ik elke ochtend word geïndoctri-
neerd met “meten is weten.” Mijn (Leidse) rechtenfaculteit is namelijk
gevestigd in het pand waar Heike Kamerlingh Onnes ooit het absolute
nulpunt bereikte. Wij overtreffen dat nulpunt natuurlijk dagelijks (dat gaat
eerlijk gezegd vanzelf); niettemin staat er een standbeeld voor de deur dat
het “meten is weten” aan ons voorhoudt.

Ik ben wat sceptisch over die claim, uiteraard afgezien van de natuur-
wetenschap die er veel succes mee heeft. Gedragswetenschap heeft het
veel moeilijker met “meten is weten.” Met de kritiek op het gebruik van
cijfers in het wetgevingsproces (budgettaire data, werkgelegenheidseffec-
ten, koopkrachtplaatjes) ben ik het van harte eens. Te vaak zijn dat efemere
getallen, die nogal eens worden gebruikt om het politieke proces (bij) te
sturen. Dat is sindsdien vaker gesignaleerd4 en het is, denk ik, niet de kern
van het hier bedoelde probleem.

2. De problematische representatie van de werkelijkheid

Nu ik inmiddels tien jaar de tijd heb gehad om een en ander te herkauwen,
waag ik een poging om een stap verder te zetten. Wat Jans column kort en
goed aan de orde stelde is, zou ik nu zeggen, het probleem van representatie
van de werkelijkheid, van het uitlichten van het belangrijke en het terzijde
leggen van het irrelevante. En daarin, is mijn stelling, zijn fiscaal-juristen niet
zo goed. Zoals wel vaker is Lewis Carroll mijn gids, in dit geval zijn Paradox of
the Complete Map. Ik citeer Mein Herr, een professoraal ogend heertje dat
beweert van een andere planeet te komen, en de hoofdpersonen van het
verhaal allerlei bizarre wetenswaardigheden voorhoudt:

“That’s another thing we’ve learned from your Nation,” said Mein
Herr, “map-making. But we’ve carried it much further than you.
What do you consider the largest map that would be really
useful?”
“About six inches to the mile.”
“Only six inches!” exclaimed Mein Herr. “We very soon got to six
yards to the mile. Then we tried a hundred yards to the mile. And

3. Van der Geld 2006.
4. Zie de vele bijdragen van Maarten Spanjers in de parlementaire rubriek van het WFR.
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then came the grandest idea of all! We actually made a map of
the country, on the scale of a mile to the mile!”
“Have you used it much?” I enquired.
“It has never been spread out, yet,” said Mein Herr: “the farmers
objected: they said it would cover the whole country, and shut
out the sunlight! So we now use the country itself, as its own
map, and I assure you it does nearly as well.”5

De volledige representatie van de werkelijkheid vindt alleen plaats door
die werkelijkheid zelf, al lijkt Mein Herr zelfs te menen dat de 1:1 kaart een
beter beeld geeft van het land dan dat land zelf (minder slordig misschien,
meer blijvend?). De Mapmaker’s Paradox is natuurlijk dat volledig recht-
doen aan de werkelijkheid een onhanteerbaar grote kaart oplevert, terwijl
een hanteerbare kaart wel onvolledig moet zijn.6 Reductie, het weggooien
van informatie, is vereist. En de vraag is dan: wat mag je weglaten, wat is
essentieel?

Het punt is hier niet dat zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie
over fiscale wetgevingsopties altijd berust op reductie van de werkelijk-
heid. Het is zelfs niet dat ‘de werkelijkheid’ een tamelijk inhoudsloos
begrip is dat pas wordt ingekleurd vanuit bepaalde perspectieven (zet
een jager en een paddenstoelenplukker in het zelfde bos: hun werkelijk-
heden verschillen grondig). Het punt is dat het reduceren van de werkelijk-
heid tot een beperkt aantal aspecten, feiten of indicatoren een normatief
uitgangspunt vergt: we moeten dan immers kiezen welke informatie van
belang is, en welke moet worden genegeerd.

3. Rivaliserende mensbeelden

Dat normatieve uitgangspunt is goed zichtbaar in de economische weten-
schap: zonder een coherent economisch mensbeeld (streven naar maxi-
male welvaart onder beperkende voorwaarden) zou daar niet veel tot
stand zijn gekomen. Het geldt evengoed voor de rechtswetenschap. Primair
zorgt het geldend recht daar voor reductie van de werkelijkheid tot het-
geen juridisch van belang is. Maar ook dat recht steunt op een mensbeeld.
Het is minder reductionistisch dan het economische mensbeeld, want
naast eigenbelang en rationaliteit komen er in elk geval ook bestanddelen
als persoonlijke vrijheid, medeverantwoordelijkheid voor anderen, en de
bereidheid om het gezond verstand te gebruiken in voor. Daarom zijn in de
genoemde afweging – tussen harde (althans hard ogende) economische

5. Lewis Carroll, Sylvie and Bruno Concluded, eerste druk 1893 (online beschikbaar),
London/New York: MacMillan 1893 (hierna: Carroll 1893), blz. 169.

6. Het is kennelijk zelfs voor Lewis Carroll onmogelijk gebleken om Google Maps te
voorzien.
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getallen en onkwantificeerbare juridische waarden – rivaliserende mens-
beelden aan de orde.

Vanuit het economische mensbeeld bezien zijn juridische waarden als
rechtvaardigheid, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid niet van veel belang.
Als ze in de weg staan aan individuele welvaartsmaximalisatie moeten ze
immers worden verworpen. Dragen ze er aan bij, dan hebben ze hooguit
instrumentele betekenis.7 Zelfs doorgewinterde utilitaristen zullen dat
laatste overigens wel erkennen: een markteconomie werkt nu eenmaal
niet goed zonder enigszins bestendige, niet-arbitraire en algemeen gel-
dende spelregels,8 en een zekere aandacht voor burgers die de markt niet
kunnen bijbenen. De genoemde juridische waarden hebben dan niet de
status van beginselen, maar van randvoorwaarden. Pas als de wetgever
regels wil invoeren die zo arbitrair of discriminerend zijn dat ze de
maatschappelijke welvaart kunnen aantasten, is het tijd voor optreden
door de rechter.

Het juridische mensbeeld, en zeker het fiscaal-juridische, is minder
coherent. Met name staat de rolverdeling tussen de burger en de staat niet
vast, en die is nu precies aan de orde bij waarden als rechtvaardigheid,
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De burger/belastingplichtige komt de
persoonlijke vrijheid toe om zijn eigen leven in te richten en calculerend
economische keuzen te maken in een wereld vol belastingen. Tegelijk
wordt van hem verwacht dat hij zich realiseert een staatsburger te zijn
en mag ook een zekere vooruitziende blik van hem worden gevraagd, een
meedenken met de richting van maatschappelijke ontwikkelingen. De
wetgever dient de rechtsstaat te garanderen, maar is ook verantwoordelijk
voor de effectiviteit van zijn regels. Per saldo is dan onduidelijk hoe ver
waarden als rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid reiken
in een veranderlijke wereld. Hoeveel calculerend gedrag is de belasting-
plichtige toegestaan? Onder welke omstandigheden vergt de rechtszeker-
heid dat hem bescherming wordt geboden bij veranderende fiscale
regelgeving? Wat is iemands fair share en wat mag de wetgever doen
om, tegen vermeende ontwijking in, een juiste verdeling van de belasting-
druk te verzekeren?

7. Vergelijk de toonaangevende Amerikaanse utilitarist Louis Kaplow, ‘Horizontal
equity: measures in search of a principle’, National Tax Journal 1989, blz. 139-154.

8. Ook hier is Lewis Carroll behulpzaam. Mein Herr vertelt over een planeet waar niet
een koning over zijn onderdanen heerst, maar tal van koningen tezamen over één
enkele onderdaan: “I think that method of government ought to answer well. You see,
the Kings would be sure to make Laws contradicting each other: so the Subject could
never be punished, because, whatever he did, he’d be obeying some Law.” “And,
whatever he did, he’d be disobeying some Law !” cried Bruno. “So he’d always be
punished!”, Carroll 1893, blz. 172.
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4. Geen onschuldig geloof

Per saldo leiden deze rivaliserende mensbeelden tot een onduidelijke
uitkomst, die, denk ik, iets verontrustends toevoegt aan de door Jan
gesignaleerde onevenwichtigheid. Het economische mensbeeld is, als
vorm van reductionisme, bijzonder geslaagd te noemen: binnen de sociale
wetenschappen domineert het en in het overheidsbeleid vermoedelijk ook.
Daartegenover heeft het fiscaal-juridische mensbeeld niet meer te bieden
dan een reeks lastige afwegingen. We kunnen vaststellen dat waarden als
rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in de fiscale recht-
spraak fungeren als randvoorwaarden, precies zoals een utilitarist zou
willen. Ik bedoel daarmee te zeggen: we kunnen best geloven dat onze
rechtsorde ten volle rust op rechtsbeginselen, maar we weten dat alleen
voor die regels die ter zake door de rechter zijn getoetst. Voor het overige
gaat het om een nog niet bevestigd vermoeden dat het geldende recht niet
in strijd is met die beginselen.

Een onschuldig geloof is dit intussen niet: wie meent dat de hele
rechtsorde steunt op rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, rechtszekerheid
enzovoort betrekt snel de stelling dat (voorgestelde of geldende) wetge-
ving in strijd is met dit of dat beginsel, ook als de rechter voorzienbaar
anders zal oordelen. Dat gebeurt naar mijn indruk te veel in de fiscale
literatuur, en het resultaat is een achterhoedegevecht.9 Zo bezien is dan
het probleem dat fiscaal-juristen er te weinig in slagen om aan de hand van
juridische waarden een succesvolle reductie uit te voeren: waar onder-
mijnt de fiscale wetgeving nu echt het vertrouwen in de rechtsstaat en wat
zijn de missers waar je je wel over kunt opwinden maar waar je geen grote
woorden voor moet inzetten?

Jan zal deze laatste vraag herkennen. Ik heb hem nooit betrapt op de reflex
“het is nieuwe wetgeving dus het zal wel niet deugen.” Hoor je hem
spreken over de fiscale actualiteit, dan is het soms alsof hij met een goed
glas Brabants bier aan de tap staat, maar in geschrifte heeft hij telkens de
nuance gezocht. Precies die nuance hebben we hard nodig om juridische
waarden inzichtelijk te maken voor het politieke debat.

9. En wel een achterhoedegevecht aan twee fronten: wat de wetgever tot stand brengt
deugt niet en hoe de rechter vervolgens toetst evenmin. Achterhoedegevechten lopen
overigens in een enkel geval nog goed af. Lewis Carroll’s Mein Herr ten derde male: “a
scientific friend of mine, who has made several balloon voyages, assures me he has
visited a planet so small that he could walk right round it in twenty minutes! There
had been a great battle, just before his visit, which had ended rather oddly: the
vanquished army ran away at full speed, and in a very few minutes found themselves
face-to-face with the victorious army, who were marching home again, and who were
so frightened at finding themselves between two armies, that they surrendered at
once!”, Carroll 1893, blz. 170.
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