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Voorwoord

Een nieuwe wind?
Tegen de tijd dat u dit leest hebben we 
de verkiezingen net achter de rug en 
dus zijn de onderhandelingen naar een 
nieuw kabinet gestart, althans dat neem 
ik maar aan. Dat kabinet zal tot een 
regeerakkoord moeten komen en het is 
evident dat een fiscaal hoofdstuk daarin 
niet mag ontbreken. Immers, we moeten 
er ook in de toekomst voor zorgen dat we 
jaarlijks zo’n € 250 mld. aan belasting- en 
premieopbrengsten binnenhalen om alle 
overheidsuitgaven te kunnen financieren. 
Velen zullen wellicht de wens hebben dat 
dit allemaal wel veel minder kan maar dat 
is een utopie: je kunt her en der wel een 
paar miljard vinden, maar een vermindering 
met tientallen miljarden euro’s is, ook op 
langere termijn, ondenkbaar. Het gaat er dus 
vooral om of verschuivingen plaatsvinden 
in de verdeling van de belastingdruk, of er 
verschuivingen plaatvinden tussen soorten 
belastingen en of er grote wijzigingen en/of 
vereenvoudigingen plaatsvinden. Ik sta bij 
een paar punten stil.

De afgelopen jaren is er regelmatig 
geroepen dat er weer een 
belastingherzieningscommissie moet 
komen. Dat is echter in elk geval geen goed 
idee. In de eerste plaats, omdat er nog twee 
prima rapporten liggen van commissies 
die in het verleden aanbevelingen hebben 
gedaan, te weten de commissie Van 
Weeghel en de commissie Van Dijkhuizen. 
Met die rapporten is op een enkel punt 
wel iets gedaan maar bevatten nog 
heel veel meer nuttige aanbevelingen 
waarmee helaas niets is gedaan en die 
tot een grondige verbetering van het 
belastingstelsel kunnen leiden. Bovendien 
ligt er inmiddels een tweetal andere 
interessante rapporten. Het ene rapport is 
in februari gepubliceerd en afkomstig van 
de Algemene Rekenkamer (AR). De AR heeft 
geïnventariseerd welke inbreuken er zijn op 
de heffingsgrondslag ofwel vrijstellingen, 
aftrekposten en tarieffaciliteiten. De AR 
past daarbij een veel bredere definitie toe 
dan het ministerie van Financiën normaliter 
hanteert. Komt het ministerie tot circa 90 
regelingen, de AR komt er tot ruim 200! 
Daar zitten weliswaar wat regelingen bij 
die je niet echt als een fiscale faciliteit 
kan zien, bijvoorbeeld de gefaciliteerde 
opbouw van pensioen, maar het geeft 
wel een heel goed beeld van hoe wordt 
omgegaan met fiscale tegemoetkomingen. 
Voor het regeerakkoord is het daarom 
zeer zinnig goede nota te nemen van 
deze inventarisatie en allerlei fiscale 
tegemoetkomingen kritisch tegen het licht 
te houden. Van vele daarvan zijn de effecten 
volstrekt onduidelijk en bovendien leiden ze 
tot een gecompliceerde regelgeving. Kortom, 
de AR heeft op het juiste moment een zinvol 
rapport gepubliceerd.

Het andere rapport is een inventarisatie 
door een ambtelijke interdepartementale 
werkgroep: de Werkgroep Duurzame 
Groei. Hierin is ook een belangrijk fiscaal 
deel opgenomen waarin maar liefst 8 
herzieningsvarianten en 55 mogelijke 
fiscale maatregelen ter verbetering en 
vereenvoudiging van het belastingstelsel zijn 
opgenomen. Een deel daarvan is overigens 
ook terug te vinden in de rapporten van 
de eerder genoemde commissies. Feit 
is dat er heel zinvolle suggesties tussen 
zitten die stellig tot een vereenvoudiging en 
verbetering van het stelsel kunnen leiden.

Vraag blijft wat nu een paar concrete 
belangrijke aandachtspunten voor het 
fiscale deel van het regeerakkoord zouden 
moeten zijn. Als belangrijkste items 
zijn daar de ombouw van de huidige 
rendementsheffing in box 3 naar het 
belasten van reële vermogensinkomsten, 
waarmee de huidige regering al aan 
de slag is gegaan, de afbouw van de 
hypotheekrenteaftrek en de verschuiving 
van de eigen woning naar box 3, het 
verkleinen van het verschil in belastingdruk 
tussen zelfstandigen en ondernemers en 
ten slotte een grondige herziening van de 
vennootschapsbelasting, die op dit moment 
stellig de meest complexe heffing is. Dit 
laatste thema hangt overigens heel sterk 
samen met de internationale ontwikkelingen 
rondom het BEPS-project (Base Erosion 
en Profit Shifting) van de OESO en de EU. 
Daaruit vloeien voor de komende jaren 
ingrijpende maatregelen voort voor met 
name het internationale bedrijfsleven. 
Kortom, er staat ons ook de komende jaren 
nog veel te wachten op fiscaal terrein.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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De vervanging van de VAR door modelovereenkomsten heeft het afgelopen jaar veel 
discussie en weerstand opgeleverd. Het is twijfelachtig of de modelovereenkomsten 
werken. Voorlopig is in feite de handhaving van de modelovereenkomsten door de 
belastingdienst tot 2018 uitgesteld. 

Het afschaffen van de verklaring 
arbeidsrelatie (VAR) ging niet zonder 
slag of stoot. Het dossier was al in 2012 
met enige regelmaat onderwerp van de 
agenda van de Tweede Kamer. Na het 
nodige politieke en maatschappelijke 
debat heeft dat geresulteerd in de Wet 
deregulering beoordeling arbeidsrelaties 
(Wet DBA). Als gevolg van de Wet DBA is 
per 1 mei 2016 het wettelijk kader waarop 
de VAR-systematiek is gebaseerd komen 
te vervallen. Vanaf dat moment moeten 
opdrachtgevers en opdrachtnemers per 
arbeidsrelatie beoordelen of al dan niet 
sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. 
De modelovereenkomsten die door de 
belastingdienst vooraf kunnen worden 
beoordeeld zouden de praktijk enig houvast 
moeten geven.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kregen 
tot 1 januari 2017 de tijd om zich aan de 
nieuwe wetgeving aan te passen. Tot die 
tijd zou de belastingdienst niet handhaven, 
maar partijen een helpende hand toesteken. 
Maar daarmee verdween het dossier niet 
van de parlementaire agenda. De kritische 
geluiden uit de hoek van opdrachtgevers en 
zzp-ers namen gaandeweg in hevigheid toe 
en staatssecretaris Wiebes is de afgelopen 
maanden diverse malen bestookt met 
tal van kamervragen. Grootste probleem 
bleef de vraag wanneer nu wel en wanneer 
geen sprake is van een dienstbetrekking. 
En dat leidde tot het afgeleide probleem 
dat opdrachtgevers, anders dan onder de 

VAR, in feite geen zekerheid vooraf hadden. 
Daarmee lopen zij het risico op naheffingen. 
Daar voelen de opdrachtgevers niets voor 
en dus nemen ze geen ZZP’ers meer aan.

Hoe verder? 
In de tweede voortgangsrapportage die 
staatssecretaris Wiebes in november 2016 
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, 
meldt hij dat de handhaving op de Wet 
DBA verder wordt opgeschort tot 1 januari 
2018. Het kabinet gaat in de tussenliggende 
periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ 
en ‘vrije vervanging’ kunnen worden 
aangepast aan de moderne tijd. Dit zal een 
taak worden voor het nieuwe kabinet.
De verlenging van de termijn tot 1 januari 
2018 betekent dus niet dat – anders 
dan Wiebes als politicus opperde – de 
Wet DBA tot 2018 is opgeschort. Alleen 
de handhaving door de belastingdienst 
blijft tot die datum achterwege. Dit 
betekent slechts dat opdrachtgevers en 
opdrachtnemers tot die tijd geen boete 
of naheffingsaanslag krijgen opgelegd 
ingeval mocht blijken dat de arbeidsrelatie 
toch als dienstbetrekking kwalificeerde. 
Dit geldt alleen niet voor kwaadwillenden, 
zij kunnen wel een naheffing en boete 
tegemoet zien. In zijn brief aan de Tweede 
Kamer licht staatssecretaris Wiebes 
toe dat met kwaadwillenden wordt 
gedoeld op uitzonderlijke gevallen waarin 
opdrachtgevers opereren in een context 
van opzet, fraude of zwendel. In reguliere 
situaties zullen opdrachtgevers dus niet 

met naheffingen en boetes geconfronteerd 
worden, mocht de ingehuurde zzp-
ers toch in (fictieve) dienstbetrekking 
werkzaam blijken.

Dit betekent niet dat opdrachtgevers en 
opdrachtnemers zonder meer tot nader 
order op dezelfde voet zoals ze onder 
de VAR-systematiek gewend waren door 
kunnen gaan. De VAR-systematiek is 
immers afgeschaft en als gevolg daarvan 
zal elke arbeidsrelatie op haar merites 
moeten worden beoordeeld. Vooral voor 
opdrachtgevers betekent dit dat ze enerzijds 
kritisch zullen moeten blijven kijken naar 
hun beleid en processen rond de inhuur van 
hun flexibele schil en anderzijds de politieke 
ontwikkelingen op het Wet DBA dossier 
nauwgezet moeten blijven volgen. Het 
laatste woord is over dit dossier ongetwijfeld 
nog lang niet gezegd.

Dr. F.M. Werger
088 288 2991
fwerger@deloitte.nl
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Waar is een werknemer die voor een payrollbedrijf 
werkt in dienstbetrekking? Het antwoord op die vraag is 
onder andere van belang voor de hoogte van de premie 
werknemersverzekeringen. 

Payrollonderneming – 
uitzendbedrijf of niet?

Sectorpremies
Payrollbedrijven (of payrolling) zijn in de 
afgelopen decennia als paddenstoelen 
uit de grond geschoten. Ten aanzien van 
hun activiteiten is een belangrijke vraag 
of degenen die voor deze bedrijven 
werkzaam zijn dat doen op basis van een 
uitzendovereenkomst of op basis van 
een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. De 
Hoge Raad heeft zich hier in een tweetal 
arresten over uitgelaten. In de eerste zaak 
betrof het een civielrechtelijke vraag en 
in de tweede zaak is de vraag gesteld in 
het kader van de sectorindeling voor de 
premieheffing werknemersverzekeringen. 
In deze bijdrage ligt de nadruk op de 
tweede zaak. Belanghebbende is in deze 
premieheffingzaak een payrollonderneming 
die werknemers van haar opdrachtgevers 
in dienst neemt en hen vervolgens 
weer ter beschikking stelt aan dezelfde 
opdrachtgever. De werknemers zijn dan 
in dienst van de payrollonderneming. De 
opdrachtgevers hebben geen werknemers 
meer in dienst, maar blijven zelf wel 
verantwoordelijk voor de werving en selectie 
van nieuwe werknemers, besluiten over 
de duur van de arbeidsovereenkomst, 
over de hoogte van het salaris etc. De 
payrollonderneming in deze zaak is 
ingedeeld in sector 52 (uitzendbedrijven), 
maar stelt dat die indeling niet juist is. Het 
belang is er in gelegen dat elke sector eigen 
premies vaststelt, met name afhankelijk van 
de arbeidsrisico’s in de sector. De premies 
variëren dus per sector.

De premies werknemersverzekeringen 
bestaan uit premies voor de Wet WIA, de 
Ziektewet (ZW) en de Werkloosheidswet 
(WW). Onderdeel van de WW-premie is 
een premie die sectorafhankelijk is. De 
sectorpremie is gedifferentieerd naar de 
instroom in de WW. Voor sectoren met een 
hoge cyclische werkloosheid, en daardoor 
een grotere instroom in de WW, geldt een 
hogere premie dan voor sectoren met 
een lagere werkloosheid. De premie voor 
sector 52, de sector voor uitzendbedrijven, 
is met een gemiddelde premie van 4,07% 
in 2017 één van de sectoren met de 
hoogste premie.

Indeling in sector 52
Een werkgever is ingedeeld in sector 52 in 
één van de volgende situaties:
1. De werkgever stelt werknemers 

ter beschikking aan een derde. De 
werknemers werken op grond van 
een uitzendovereenkomst waarin 
een uitzendbeding is opgenomen. 
Met dit ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten is ten minste 50% van 
het premieplichtig loon gemoeid; als met 
het ter beschikking stellen meer dan 15% 
maar minder 50% is gemoeid, valt de 
werkgever alleen onder sector 52 voor 
zover het deze werkzaamheden betreft.

2. De werkgever stelt werknemers 
ter beschikking aan een derde. De 
werknemers werken op grond van 
een uitzendovereenkomst waarin 

géén uitzendbeding is opgenomen. De 
werknemers verrichten sec functioneel 
bezien geen werkzaamheden die 
voor meer dan 50% van het totale 
premieplichtig loon aan één sector 
kunnen worden toegerekend.

In de arbeidsovereenkomsten die de 
werknemers in de hier te bespreken zaak 
met de payrollonderneming hadden 
gesloten, was geen uitzendbeding 
opgenomen. Het stond ook vast dat de 
werknemers sec functioneel bezien geen 
werkzaamheden verrichtten die voor meer 
dan 50% van het totale premieplichtig 
loon aan één sector kunnen worden 
toegerekend. De enige mogelijkheid om te 
‘ontsnappen’ aan indeling in sector 52 was 
door te stellen dat geen sprake was van een 
uitzendovereenkomst. Dat is precies wat de 
payrollonderneming deed. Zij stelde dat een 
allocatiefunctie, het bijeenbrengen van vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt, een vereiste 
is voor een uitzendovereenkomst. Omdat 
zij zelf die allocatiefunctie niet vervulde, 
maar slechts de arbeidsovereenkomsten 
van haar opdrachtgevers één op één 
overnam, kon geen sprake zijn van een 
uitzendovereenkomst. Indeling in sector 52 
was daarom ook niet juist.
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Uitzendovereenkomst
Een uitzendovereenkomst is een 
arbeidsovereenkomst waarbij de 
werknemer door de werkgever, in het 
kader van de uitoefening van het beroep of 
bedrijf van de werkgever, ter beschikking 
wordt gesteld van een derde om krachtens 
een door deze derde aan de werkgever 
verstrekte opdracht arbeid te verrichten 
onder toezicht en leiding van de derde. De 
Hoge Raad had niet veel woorden nodig om 
te beslissen dat voor het aannemen van een 
uitzendovereenkomst geen andere vereisten 
gelden dan vermeld in de wet. De wettelijke 
regel beperkt de uitzendovereenkomst 
aldus niet tot gevallen waarin de werkgever 
een allocatiefunctie vervult.

De motivering van deze beslissing is te 
vinden in de tweede zaak. In deze civiele 
zaak ging het om verplichte deelname 
aan het bedrijfstakpensioenfonds voor 
personeelsdiensten (StiPP), waarvoor vereist 
is dat de werknemers werkzaam zijn op 
grond van een uitzendovereenkomst. Ook 
hier werd aangevoerd dat de werkgever een 
allocatiefunctie moet vervullen om van een 
uitzendovereenkomst te kunnen spreken. 
De Hoge Raad licht in zijn arrest toe dat 
de tekst van de wet niet eist dat de bij de 
derde verrichte arbeid tijdelijk is, noch dat 
de wet een allocatiefunctie impliceert. Uit de 
toelichting op deze bepaling volgt volgens 
de Hoge Raad juist dat de wetgever heeft 
beoogd dat ook andere driehoeksrelaties 
dan de ‘klassieke uitzendrelatie’ onder deze 
bepaling vallen. 

Tot slot
De Hoge Raad heeft dus beslist dat 
de payrollonderneming is ingedeeld 
in sector 52 en dat de onderneming 
valt onder de verplichtstelling van 
het bedrijfstakpensioenfonds voor 
personeelsdiensten. Het lijkt er echter 
niettemin op dat de wetgeving niet is 
berekend op payrolling. Zoals ook in andere 
wetgeving is gebleken, bijvoorbeeld de 
regeling rondom communicatiemiddelen 
in de Wet op de loonbelasting 1964, 
houdt wetgeving geen gelijke pas met 
maatschappelijke omwikkelingen. In 
de civiele zaak geeft de Hoge Raad er 
blijk van zich dit realiseren en hij merkt 
uitdrukkelijk op dat het in de eerste 
plaats aan de wetgever is om de regels 
omtrent uitzendovereenkomsten aan te 
passen als blijkt dat toepassing ervan niet 
overeenkomt met wat de wetgever voor 
ogen heeft gestaan. Eenzelfde opmerking 
is op zijn plaats waar het de sectorindeling 
betreft. Het is nu de vraag of de wetgever 
dit signaal oppakt. Vooralsnog is daarvan 
niets gebleken. 

Mevrouw mr. H.B. Bröker
088 288 1801
HBroker@deloitte.nl
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De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor de aanwezigheid van 
een fictieve dienstbetrekking niet vereist is dat arbeidskrachten 
contractueel verplicht zijn om persoonlijk arbeid te verrichten; feitelijke 
werkzaamheden zijn echter wel vereist.

Voor fictieve dienstbetrekking: 
feitelijke en persoonlijke 
arbeid vereist 

Onderaanneming
De belanghebbende in deze casus heeft 
overeenkomsten van onderaanneming 
gesloten met Slowaakse arbeidskrachten. 
De Slowaken werden door belanghebbende 
niet aangemerkt als werknemers in de 
zin van de wet op de loonbelasting. Op 
de betaalde vergoedingen werd dan 
ook geen loonheffing ingehouden en 
afgedragen. De belastingdienst stelde zich 
op het standpunt dat sprake was van een 
dienstbetrekking, waardoor de Slowaken 
als werknemer aangemerkt dienen te 
worden en loonheffing had moeten 
worden ingehouden en afgedragen. De 
belastingdienst heeft belanghebbende een 
naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd 
met een vergrijpboete van 50%.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft 
belanghebbende in het gelijk gesteld. 
Volgens het hof was geen sprake van 
een privaatrechtelijke dienstbetrekking, 
omdat er geen gezagsverhouding bestond 
tussen belanghebbende en de Slowaken. 
De Slowaken waren bovendien ook niet 
contractueel verplicht om de afgesproken 
arbeid persoonlijk te verrichten. Aan dit 

laatste punt heeft het hof de gevolgtrekking 
verbonden dat evenmin sprake was van 
een fictieve dienstbetrekking. Fictieve 
dienstbetrekkingen zijn in de wet opgesomd 
en worden gelijkgesteld met echte 
dienstbetrekkingen. Onderaanneming 
is, mits aan bepaalde voorwaarden 
wordt voldaan, één van die fictieve 
dienstbetrekkingen.

Arbeid verrichten
De Hoge Raad is het op het tweede punt 
oneens met de toets die het hof heeft 
aangelegd. Voor de aanwezigheid van een 
fictieve dienstbetrekking eist de wet niet dat 
sprake is van een contractuele verplichting 
tot het persoonlijk verrichten van arbeid. 
Het gaat erom of de arbeid feitelijk 
persoonlijk werd verricht. De Hoge Raad 
is van mening dat het oordeel van het hof 
berust op een onjuiste rechtsopvatting en 
verwijst de zaak naar een ander hof om op 
basis van de juiste gronden te beoordelen 
in hoeverre sprake was van een fictieve 
dienstbetrekking.

Op dit punt bestaat dus bij fictieve 
dienstbetrekkingen wel een verschil 
met echte dienstbetrekkingen – de 
privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst 
– waar in principe wel sprake moet zijn 
van een verplichting tot het verrichten van 
arbeid. 

Boete
Belanghebbende is in eerste instantie in het 
gelijk gesteld door het hof op rechtskundige 
gronden. De Hoge Raad oordeelt op basis 
daarvan dat het door belanghebbende 
ingenomen standpunt pleitbaar is. Er is 
daardoor hoe dan ook geen ruimte voor het 
opleggen van een vergrijpboete.

B.M.J. Hamelink Msc
088 288 3409
BHamelink@deloitte.nl
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van het OESO-modelverdrag, waarop deze 
bepaling is gebaseerd, van belang. Zelfs 
indien de verdragsbepaling wel zou zien op 
groepsregimes, dan nog meent de A-G dat 
Nederland geen fiscale eenheid hoeft toe 
te staan voor het Nederlandse deel van de 
groep. In puur Nederlandse verhoudingen 
zou immers ook geen fiscale eenheid zonder 
moedermaatschappij mogelijk zijn. In die 
zienswijze is er derhalve geen sprake van 
discriminatie. Tevens dwingt EU-recht niet 
tot het toestaan van de gevraagde fiscale 
eenheid, aangezien Israël een derde land is. 
De vrijheid van vestiging zoals binnen de EU 
en EER geldt, is daarom niet van toepassing. 
Overigens geldt wel de vrijheid van 
kapitaalverkeer, maar volgens de A-G valt 
het Nederlandse fiscale eenheidsregime niet 
onder het recht tot vrij verkeer van kapitaal. 

Uitbreiding van de baan?
Na deze conclusie is het wachten op de 
uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge 
Raad kan het advies van de A-G volgen, 
maar kan ook een andere weg inslaan. 
Overigens strekken de gevolgen van de 
uitspraak van de Hoge Raad zich verder 
uit dan enkel het belastingverdrag 
tussen Nederland en Israël. Immers, 
veel Nederlandse belastingverdragen 
bevatten een vergelijkbare non-
discriminatiebepaling. De uitkomst van 
deze zaak is dus van groot belang voor de 
(internationale) belastingadviespraktijk. Het 
is voorlopig nog afwachten of het fiscale 
eenheidsregime moet worden uitgebreid 
naar derdelandsituaties.

L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl

Recentelijk is de Nederlandse fiscale eenheidswetgeving ingrijpend gewijzigd. Er zijn 
twee nieuwe varianten aan de wet toegevoegd: de zuster-fiscale eenheid en de moeder-
kleindochter-fiscale eenheid. 

Verdere uitbreiding fiscale 
eenheidsregime?

Al decennialang is een fiscale eenheid in 
Nederland in beginsel alleen toegestaan 
wanneer zowel de moedermaatschappij als 
de dochtermaatschappij(en) in Nederland 
zijn gevestigd. Door rechtspraak van 
het Hof van Justitie en de Hoge Raad 
is de regeling recentelijk aangepast. 
Volgens deze rechtspraak moet de 
Nederlandse fiscus een fiscale eenheid 
toestaan tussen een Nederlandse 
moedermaatschappij die (ten minste 95% 
van de) aandelen houdt in een Nederlandse 
kleindochtermaatschappij, via een in de EU 
of EER gevestigde dochtermaatschappij (de 
‘tussenmaatschappij’). Ook moet de fiscus 
een fiscale eenheid toestaan tussen twee in 
Nederland gevestigde zustermaatschappijen 
als een in de EU of EER gevestigde 
moedermaatschappij (de ‘topmaatschappij’) 
ten minste 95% houdt in deze beide 
maatschappijen. In beide varianten 
kunnen alleen de in Nederland gevestigde 
maatschappijen in de fiscale eenheid 
worden opgenomen. Het vermogen en het 
resultaat van een tussenmaatschappij, noch 
dat van een topmaatschappij valt dus in de 
fiscale eenheid. Door een recente procedure 
wordt het toepassingsbereik van het fiscale 
eenheidsregime mogelijk uitgebreid naar 
niet-EU of niet-EER situaties, zogenoemde 
‘derdelandsituaties’. 

Israëlische moedermaatschappij
De procedure in kwestie draait om 
een concern bestaande uit een drietal 
Israëlische vennootschappen die (indirect) 
de aandelen in een aantal Nederlandse 
(klein)dochtermaatschappijen houden. Eén 
van deze Israëlische vennootschappen is de 
tophoudster van het concern. Indien de drie 
Israëlische vennootschappen in Nederland 
zouden zijn gevestigd, was een Nederlandse 

fiscale eenheid mogelijk geweest. Aangezien 
Israël geen deel uitmaakt van de EU of 
EER, voldoet onderhavige situatie niet aan 
de nieuwe wettelijke vereisten voor de 
fiscale eenheid. Belanghebbende in deze 
procedure betoogt dat, op grond van het 
belastingverdrag tussen Nederland en Israël, 
ook in deze situatie een fiscale eenheid 
voor de Nederlandse vennootschappen zou 
moeten worden toegestaan. In dat verdrag 
staat een non-discriminatiebepaling die 
Nederland verbiedt om een Nederlandse 
vennootschap met een Israëlische 
aandeelhouder anders of zwaarder 
te belasten dan een Nederlandse 
vennootschap met een Nederlandse 
aandeelhouder. In dit kader is van belang 
dat het toestaan van een fiscale eenheid 
tussen de Nederlandse vennootschappen 
tot een lager bedrag aan verschuldigde 
vennootschapsbelasting zou hebben geleid. 
Er is dus, omdat het vormen van een fiscale 
eenheid niet wordt toegestaan, sprake van 
een zwaardere belastingheffing dan in een 
puur Nederlandse situatie. 

Conclusie Advocaat-Generaal
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
oordeelde in onderhavige procedure 
dat het fiscale-eenheidsregime ook 
kan worden toegepast op in Nederland 
gevestigde zustervennootschappen met een 
gemeenschappelijke moedermaatschappij 
in Israël. Advocaat-Generaal (A-G) Wattel 
komt tot een andere conclusie. Volgens 
de A-G is er geen fiscale eenheid tussen 
de Nederlandse vennootschappen 
mogelijk. Allereerst geeft hij aan dat de 
verdragsbepaling in kwestie niet van 
toepassing is op groepsregimes, zoals de 
fiscale eenheid. Hiervoor acht hij onder 
andere de totstandkomingsgeschiedenis 
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De Hoge Raad oordeelde dat een pensioenfonds met een commerciële 
nevendoelstelling geen gebruik kan maken van de vrijstelling voor 
pensioenfondsen in de vennootschapsbelasting. Dit arrest onderstreept 
dat het beleggen van andere middelen dan pensioenpremies binnen een 
pensioenfonds uiterst riskant is.

Geen vrijstelling voor 
pensioenfonds met 
commerciële nevendoelstelling

Pensioenfondsen die vrijwel uitsluitend 
(ten minste voor 90%) de verzorging van 
(gewezen) werknemers bij invaliditeit en 
ouderdom door middel van pensioen 
ten doel stellen, zijn onder voorwaarden 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Eén 
van de belangrijkste voorwaarden is dat de 
feitelijke werkzaamheden overeen moeten 
komen met de verzorgingsdoelstelling 
van het pensioenlichaam. Ook geldt een 
winstbestemmingseis. De vraag of aan de 
eerstgenoemde voorwaarde was voldaan 
– ook wel bekend als de doeleis – stond 
centraal in een arrest van de Hoge Raad.

Casus
Stichting X is een pensioenfonds verbonden 
aan Y bv. In de jaren 2009 tot en met 2013 
bouwden tussen de 9 en 16 werknemers 
pensioen op over het variabele deel van 
hun loon. Met ingang van 1 januari 2009 
is een X gelieerde vennootschap (Z bv) 
aangesteld als vermogensbeheerder. In 
dat kader is ook een winstdelingsregeling 
tussen beide partijen overeengekomen. 
X houdt zich met hulp van Z bv bezig met 
cash and carry dividendarbitrage en heeft 
daarmee in 2010 tot en met 2012 voor 
een pensioenfonds ongebruikelijk grote 
voordelen behaald. Haar verdienmodel 
steunt voornamelijk op het uitgangspunt dat 
zij is vrijgesteld van vennootschapsbelasting 
en daarom restitutie van buitenlandse 
dividendbelasting kan vragen die 
ingehouden is op door haar genoten 

dividenden. De inspecteur is van mening dat 
het pensioenfonds een nevendoelstelling 
zou hebben en daarom niet voldoet aan de 
doeleis met als gevolg dat X niet is vrijgesteld 
van vennootschapsbelasting.

Hof Amsterdam en Hoge Raad
Het Hof Amsterdam heeft onder andere 
vastgesteld dat (1) het pensioenfonds actief 
deelneemt aan het economische (beurs)
verkeer, (2) de aan dit vermogensbeheer 
gerelateerde risico’s en daarmee 
gegenereerde opbrengsten die van een 
normale ‘passieve’ belegger aanzienlijk te 
boven gaan en (3) dat X tot aanzienlijke 
bedragen beschikte over andere middelen 
dan ingelegde premiegelden en deze ter 
belegging aanwendde. Vooral aan deze 
laatste constatering wordt door het hof veel 
gewicht toegekend. Verder heeft het hof 
vastgesteld dat de dividendbelasting die 
het pensioenfonds als vrijgesteld lichaam 
heeft geïncasseerd een veelvoud is van 
haar uiteindelijke nettoresultaat. Op grond 
hiervan is het hof tot de conclusie gekomen 
dat X samen met Z bv een commerciële 
effectenhandel en arbitrageonderneming 
drijft, en dat zij niet voldoet aan de doeleis 
om gebruik te kunnen maken van de 
vennootschapsbelastingvrijstelling voor 
pensioenfondsen.

Zoals gezegd, is een belangrijke voorwaarde 
voor toepassing van de vrijstelling dat 
de feitelijke werkzaamheden van de 
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rechtspersoon overeen moeten komen 
met haar verzorgingsdoelstelling. De 
wetgever was namelijk beducht voor 
concurrentieverstoring. De Hoge Raad is het 
dan ook met het hof eens dat de feitelijke 
werkzaamheden van het pensioenfonds 
teveel afwijken van de statutaire doelstelling 
als pensioenlichaam. Een pensioenfonds 
mag volgens de Hoge Raad gebruikmaken 
van derivaten en effecten, maar dit 
gebruik dient wel plaats te vinden in het 
kader van de belegging van de ingelegde 
pensioengelden. Daar is bij X geen sprake 
van. De Hoge Raad sluit zich aan bij het 
oordeel van het hof: de vrijstelling voor 
pensioenfondsen is niet van toepassing. 

Afronding
Het oordeel van de Hoge Raad is duidelijk: 
de vrijstelling voor pensioenfondsen blijft 
voor het pensioenfonds buiten bereik. De 
vrijstelling dient zich namelijk te beperken 
tot echte pensioenactiviteiten. Aangezien 
de vrijstelling een subjectieve werking heeft, 
is de consequentie van dit arrest dat X ook 
voor de daadwerkelijke pensioenactiviteiten 
niet is vrijgesteld. Daarmee onderstreept 
dit arrest dat het beleggen van andere 
middelen dan pensioenpremies binnen een 
pensioenfonds bepaald riskant is.

Mr. N. Crama
088 288 5403
NCrama@deloitte.nl
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Een Franse kwestie: grensoverschrijdende fiscale 
eenheden zijn naar aanleiding van de rechtspraak nu 
wettelijk geregeld. Vraag is of daarmee alles duidelijk is.

Opgepast bij contact met een 
Papillon-fiscale eenheid

In december van het afgelopen jaar is een 
wetswijziging van kracht geworden die 
het Nederlandse regime inzake de fiscale 
eenheid in de vennootschapsbelasting 
grondig heeft herzien. De oorsprong van 
deze wetswijziging is een uitspraak van 
het Hof van Justitie inzake de zogenoemde 
Papillon-zaak. Deze procedure betrof een 
Frans concern dat gebruik wilde maken van 
de Franse equivalent van de fiscale eenheid 
door de Franse moedermaatschappij 
en de Franse kleindochtermaatschappij 
te voegen. De Franse belastingwet 
stond dat echter niet toe, omdat de 
moedermaatschappij de aandelen in de 
te voegen kleindochtermaatschappij via 
een in een andere EU-lidstaat gevestigde 
dochtermaatschappij hield. Het Hof van 
Justitie oordeelde dat deze beperking in 
strijd was met de vrijheid van vestiging. 
Kort tijd daarna kwam in een aantal 
Nederlandse procedures voor het Hof van 
Justitie vast te staan dat de Nederlandse 
wettelijke regeling van de fiscale eenheid 
in de vennootschapsbelasting, die een 
vergelijkbare voorwaarde stelt, ook strijdt 
met het EU-recht. Eén van die zaken betrof 
Nederlandse dochtermaatschappijen van 
een in een andere EU-lidstaat gevestigde 
moedermaatschappij. De fiscus weigerde 
een fiscale eenheid tussen de Nederlandse 
dochtermaatschappijen toe te staan. 
Sindsdien staat vast dat beide varianten, 

zowel de moeder-kleindochter-fiscale 
eenheid als de zuster-fiscale eenheid, door 
de fiscus dienen te worden geaccepteerd. 
Een wetswijziging om dat ook in de Wet 
op de vennootschapsbelasting neer te 
leggen was onvermijdelijk, en die is er dan 
ook gekomen.

Wijzigingen in lagere regelgeving
In het kielzog van de genoemde 
wetswijziging heeft staatssecretaris Wiebes 
eind vorig jaar een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in lagere regelgeving die 
met de Papillon-fiscale eenheid te maken 
hebben. Het betreft wijzigingen in het 
Besluit fiscale eenheid 2003, waarin allerlei 
belangrijke bepalingen staan over de fiscale 
eenheid. Ook heeft hij het Besluit beperking 
bovenmatige deelnemingsrente aangepast. 
Dit besluit handelt over aftrekbeperking 
voor deelnemingsrente. Hoewel de 
wijzigingen vrij technisch zijn en nogal 
complex, is het toch van belang om kort stil 
te staan bij een paar zaken.

Voorzetting
De belangrijkste nieuwe bepaling in 
het Besluit fiscale eenheid 2003 gaat 
over de gevolgen van wijziging van de 
structuur van de fiscale eenheid. Als 
gevolg van de genoemde wetswijziging 
is de wettelijke regeling uitgebreid met 

de moeder-kleindochter-fiscale eenheid 
en de zuster-fiscale eenheid. De nieuwe 
bepaling verschaft, in combinatie met de 
wet zelf, een (ingewikkeld) antwoord op 
de vraag wat (bijvoorbeeld) de gevolgen 
zijn van een structuurwijziging waardoor 
een gewone fiscale eenheid transformeert 
in een moeder-kleindochter-fiscale 
eenheid, dan wel zuster-fiscale eenheid, 
of omgekeerd. Ook transformatie van een 
moeder-kleindochter-fiscale eenheid in 
een zuster-fiscale eenheid en omgekeerd 
is geregeld. Meestal verbreekt dan de 
fiscale eenheid in beginsel, met potentieel 
negatieve gevolgen. De onderhavige 
bepaling voorziet echter voor bepaalde 
situaties in de mogelijkheid van een 
aansluitende fiscale eenheid, waarbij de 
oude fiscale eenheid geacht wordt niet te 
zijn verbroken. Wat precies de gevolgen zijn 
moet van geval tot geval worden bekeken. 
Voor het overige bevat de nieuwe tekst 
van het Besluit fiscale eenheid 2003 allerlei 
voorschriften voor samenloopsituaties, 
zoals inzake de samenloop van de moeder-
kleindochter-fiscale eenheid met de 
liquidatieverliesregeling en de samenloop 
van de moeder-kleindochter-fiscale 
eenheid met de deelnemingsvrijstelling. 
De meeste daarvan hebben een puur anti-
misbruikkarakter en zijn doorgaans niet van 
groot praktisch belang. 
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fiscale eenheid. Door de voeging verdwijnt 
B bv immers fiscaal. Het per saldo effect 
is dat de voeging tot een verlaging van het 
fiscale vermogen van de combinatie leidt, 
tot soms wel een negatief eigen vermogen. 
En dat heeft weer een nadelig effect op 
het bedrag aan rente dat op grond van de 
aftrekbeperking voor deelnemingsrente niet 
aftrekbaar is. In het Besluit aftrekbeperking 
bovenmatige deelnemingsrente is dat 
effect gecorrigeerd, doordat de fiscale 
eenheid de hogere verkrijgingsprijs die A 
bv heeft betaald voor B bv op de balans 
mag opvoeren, althans voor zover die ziet 
op het belang in T. Deze correctieregel 
heeft een verhogend effect op het eigen 
vermogen. De correctie kan echter alleen 
voordelig uitwerken als de verwerving van 
B bv door A bv als een uitbreiding van de 
operationele activiteiten van A bv geldt (en 
de operationele activiteiten ten tijde van de 
voeging nog aanwezig zijn). Als dat niet het 
geval is, of als de operationele activiteiten 
op het tijdstip van voeging sterk zijn 
afgenomen, is het effect soms zeer nadelig. 
Dit ondanks het feit dat de correctieregeling 
vermoedelijk vooral als gunstregeling is 
bedoeld, althans door de staatssecretaris zo 
is gepresenteerd.

De wijziging van deze regeling naar 
aanleiding van de introductie van de 
Papillon-fiscale eenheid heeft betrekking 
op de situatie dat A bv de aandelen in 
B bv (die de deelneming in T heeft) via 
een EU-dochtermaatschappij houdt, 
waarna A bv en B bv een moeder-
kleindochter-fiscale eenheid aangaan. Op 
de balans van de fiscale eenheid staan 
dan twee deelnemingen: het belang 
in de EU-dochtermaatschappij en het 
belang in T. Omdat het belang in de EU-

dochtermaatschappij ook na het aangaan 
van een moeder-kleindochter-fiscale 
eenheid tussen A bv en B bv op de balans 
blijft staan, wordt in dergelijke gevallen de 
hiervóór uiteengezette correctieregeling 
(als gevolg van de wijziging) niet toegepast. 
Het paradoxale effect kan zijn dat het 
nadelige gevolg van ‘reparatie’ van het 
goodwillgat zich niet voordoet. Onder 
omstandigheden kan het dus voor de 
toepassing van de aftrekbeperking van 
bovenmatige deelnemingsrente zinvol zijn 
om dergelijke verwervingen via een (lege) 
EU-dochtermaatschappij te structureren. Of 
dat het geval is, is volledig afhankelijk van de 
concrete situatie. 

Jungle
Als de wijzigingen in het Besluit fiscale 
eenheid 2003 en het Besluit aftrekbeperking 
bovenmatige deelnemingsrente één ding 
duidelijk aantonen, dan is het wel dat de 
Papillon-fiscale eenheid een welhaast 
ondoordringbare jungle van regelingen 
is. Gebruikmaken van de nieuwe regeling 
inzake de Papillon-fiscale eenheid kan 
alle mogelijke kanten op werken. Het kan 
zonder meer gunstig zijn, maar onder 
omstandigheden ook ronduit nadelig. Een 
Papillon-fiscale eenheid is dus niet iets waar 
men zonder goede begeleiding aan moet 
beginnen. En bij ondoordacht contact met 
een Papillon-fiscale eenheid geldt: eerst 
langdurig met schoon water afspoelen 
en daarna binnen 24 uur een deskundige 
belastingadviseur raadplegen.

Mr. M.H.C. Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl

Deelnemingsrente
De in 2013 geïntroduceerde aftrekbeperking 
voor deelnemingsrente mag zich 
verheugen in de twijfelachtige eer één 
van de meest ingewikkelde bepalingen 
in de vennootschapsbelasting te zijn. 
Deze renteaftrekbeperking gebruikt 
een rekenkundige methode om de niet-
aftrekbare rente te bepalen, waarbij 
onder andere de hoogte van het fiscale 
eigen vermogen van belang is. De oorzaak 
van de complexiteit is niet zozeer de 
wettelijke regeling an sich, maar veel 
meer de regeling voor reorganisaties en 
de samenloop met de fiscale eenheid in 
het Besluit aftrekbeperking bovenmatige 
deelnemingsrente. Inzake de samenloop 
met de fiscale eenheid doet zich de 
problematiek van het goodwillgat voor. 
In het kort treedt dit op als A bv een 
belang in B bv verwerft, terwijl B bv al 
langere tijd een deelneming in T (die een 
buitenlandse entiteit kan zijn) houdt. 
De goodwillgat-problematiek speelt 
als A bv en B bv vervolgens een fiscale 
eenheid aangaan. Na de voeging heeft de 
combinatie namelijk een deelneming in 
T, waarop de renteaftrekbeperking voor 
deelnemingsrente ziet. Vaak bedraagt in dit 
soort situaties de prijs voor de verwerving 
van het belang in B bv meer dan het eigen 
vermogen van B bv. Dat komt bijvoorbeeld 
doordat de deelneming die B bv in T houdt, 
meer waard is dan waarvoor deze bij B bv in 
de fiscale boeken staat. En dat wordt vaak 
veroorzaakt door de in de onderneming 
van T besloten liggende goodwill en 
stille reserves. Als A bv een lening heeft 
afgesloten voor de verwerving van B bv, 
zal na het aangaan van de fiscale eenheid 
tussen A bv en B bv deze lening op de 
balans van de fiscale eenheid staan, maar 
het belang in B bv niet meer vanwege de 
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Inhoud in het kort
In het kort komt het wetsvoorstel erop 
neer dat pensioenopbouw in eigen 
beheer vanaf 2017 niet langer fiscaal 
wordt gefaciliteerd. Om te bewerkstelligen 
dat vennootschappen met een 
pensioenverplichting voor een directeur-
grootaandeelhouder (dga) op de balans 
ook van deze verplichting (waarvan de 
commerciële waarde vaak aanzienlijk hoger 
is dan de fiscale waarde) kunnen worden 
verlost, heeft het kabinet voorgesteld om 
dga’s gedurende drie jaar de mogelijkheid 
te bieden het pensioen af te laten 
stempelen naar de fiscale waarde. Na deze 
afstempeling zou de dga ervoor kunnen 
kiezen om het pensioen af te kopen dan wel 
om te zetten in een oudedagsverplichting. 

Afkoop wordt extra gestimuleerd door 
middel van een korting over de grondslag 
(34,5% in 2017 van de fiscale waarde 
in 2015). Ook revisierente wordt niet in 
rekening gebracht. Wordt gekozen voor 
omzetting naar een oudedagsverplichting, 
dan dient de uitkering te lopen tot de leeftijd 
waarop de dga 20 jaar AOW geniet. 

Is afkoop of omzetting niet mogelijk 
en/of niet gewenst, dan blijft de 
pensioenaanspraak behouden, met 
dien verstande dat verdere opbouw van 
aanspraken in eigen beheer niet mogelijk is.
De extra belastingopbrengst in 2017 werd 
begroot op circa € 2mld.

Wet uitfasering pensioen in eigen 
beheer – waar staan we nu?

Uitstel stemming
De staatssecretaris van Financiën zag zich 
eind vorig jaar echter, vlak voor de stemming 
hierover, gedwongen om de Eerste Kamer 
te verzoeken de stemming over het 
wetsvoorstel uit te stellen. Reden hiervoor 
was dat mogelijk sprake zou zijn van een 
heffingslek. Dit diende eerst te worden 
onderzocht.

Heffingslek?
Mede vanwege de uitleg van de 
staatssecretaris in de parlementaire 
behandeling, bestond onduidelijkheid over 
de aftrek van toekomstige indexatielasten. 
De discussie was of invoering van het 
wetsvoorstel ertoe zou leiden dat de bv 
(van de dga die zou kiezen voor afkoop 
of omzetting van zijn pensioen) in alle 
situaties een extra aftrek voor toekomstige 
indexatielasten ten laste van de winst kon 
brengen. In dat geval zou het gevreesde 
heffingslek zich wellicht hebben kunnen 
voordoen. Inmiddels is het onderzoek 
afgerond en wordt door de staatssecretaris 
geconcludeerd dat het afkopen of omzetten 
van het pensioen in eigen beheer niet kan 
leiden tot enige aftrek van toekomstige 
indexatielasten. Ook niet in de eerder door 
de staatssecretaris besproken situaties. 
Tijdens de parlementaire behandeling had 
de staatssecretaris namelijk, naar hij nu 
stelt, abusievelijk een bepaling over het 
hoofd gezien waardoor hij ten onrechte de 

suggestie heeft gewekt dat een dergelijke 
aftrek wel mogelijk was. Het wetsvoorstel 
werkt volgens de staatssecretaris in 
bestaande situaties nu echter te stringent 
uit. Immers, indien het pensioen in eigen 
beheer bevroren zou worden, blijft het recht 
op (geleidelijke) aftrek van de toekomstige 
indexatielasten wel bestaan. Volgens de 
staatssecretaris zou een kleine groep 
hierdoor ten onrechte benadeeld worden.

De novelle
Begin 2017 is daarom een novelle op het 
wetsvoorstel verschenen waarmee enkele 
aanpassingen op het oorspronkelijke 
wetsvoorstel worden voorgesteld. Het 
streven is dat de (gewijzigde) wet met ingang 
van 1 april 2017 van kracht wordt. In de 
novelle wordt een uitzondering voorgesteld 
voor de vennootschap waar, reeds in 
een vóór 21 september 2016 ingediende 
aangifte vennootschapsbelasting, een 
actiefpost voor toekomstige indexatielasten 
op de balans stond. Hierbij wordt vervolgens 
wel een onderscheid gemaakt tussen 
de afkoop van het pensioen in eigen 
beheer en de omzetting daarvan in een 
oudedagsverplichting.
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De afgelopen jaren heeft het pensioen in eigen beheer de gemoederen flink 
beziggehouden. Eind 2016 schreven wij over het wetsvoorstel ‘Wet uitfasering 
pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’. De wet moet 
nu in werking treden. 
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Kortingsperiode afkoop niet verlengd
Door de latere inwerkingtreding wordt de 
tijd voor dga’s om tegen het meest gunstige 
tarief af te kopen verkort. Deze periode – 
waarin de dga een korting van 34,5% kan 
toepassen op de als loon in aanmerking te 
nemen pensioenaanspraak – loopt namelijk 
conform het oorspronkelijke wetsvoorstel 
tot en met 31 december 2017. In de 
jaren 2018 en 2019 bedraagt de korting 
respectievelijk 25% en 19,5%. 

Coulancetermijn
In het oorspronkelijke wetsvoorstel is een 
coulancetermijn opgenomen van drie 
maanden. Deze termijn is bedoeld voor 
de dga om de pensioenregeling aan te 
passen aan de nieuwe wetgeving. Deze 
coulancetermijn wordt na inwerkingtreding 
van de wet nog steeds in volle 
omvang gegeven.

Indien de dga voor (een deel van) zijn 
pensioen een contract heeft bij een 
verzekeraar, dan kan gedurende de 
coulancetermijn nog een verzoek tot 
overdracht naar de eigen bv worden gedaan.

Goedkeuring
De in de novelle opgenomen goedkeuring 
ten aanzien van de actiefpost op de balans 
geldt niet indien deze actiefpost voor 
het eerst is verwerkt in een aangifte die 
na 20 september 2016 is ingediend. De 
staatssecretaris is voornemens om voor 
enkele situaties waarbij de overdracht voor 
20 september 2016 heeft plaatsgevonden, 
maar dit nog niet in een aangifte is verwerkt, 
onder voorwaarden goed te keuren dat de 
aftrek voor toekomstige indexatielasten toch 
mogelijk is.

Tot slot 
Anders dan de maatregelen bij pensioen 
eigen beheer, zal aan de overige fiscale 
pensioenmaatregelen terugwerkende 
kracht worden verleend tot 1 januari 
2017. Deze maatregelen zijn gericht op 
het vereenvoudigen van de toepassing 
van de belastingwetgeving en beogen de 
administratieve lasten te verminderen of 
te voorkomen. Deze overige maatregelen 
gelden ook voor het pensioen in eigen 
beheer, aldus de staatssecretaris. 

De Tweede Kamer heeft de novelle 
inmiddels aangenomen. Het is de 
verwachting dat de stemming over het 
wetsvoorstel en de novelle in de Eerste 
Kamer begin maart plaatsvindt. Dan kan de 
wet op 1 april 2017 in werking treden. De 
eerder genoemde coulancetermijn (voor 
het beëindigen van de pensioenopbouw 
en/of het verzoek aan de verzekeraar tot 
overdracht naar de eigen bv) zal dan lopen 
tot eind juni 2017.

J. Sipkema LL.M.
088 288 3520
JSipkema@deloitte.nl
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1. Afkoop van het pensioen
 Indien de dga kiest voor afkoop van het 

pensioen, mag de vennootschap de op 
de balans geactiveerde indexatielasten 
in één keer ten laste van de winst 
brengen. De dga maakt immers 
“schoon schip” waardoor een aftrek 
ineens gerechtvaardigd is, aldus de 
staatssecretaris.

2. Omzetting in oudedagsverplichting
 Indien de dga kiest voor een 

omzetting van het pensioen naar een 
oudedagsverplichting, mogen de op de 
balans geactiveerde indexatielasten in 
jaarlijks gelijke delen ten laste van de 
winst worden gebracht. Het pensioen 
blijft dan immers (in vereenvoudigde 
vorm) bestaan, waardoor een aftrek 
ineens volgens de staatssecretaris 
niet voor de hand ligt. Het aantal 
jaarlijkse delen wordt gesteld op 
het aantal gehele jaren dat de dga 
(op het moment van omzetten) is 
verwijderd van de leeftijd van 87 jaar. 
Zo wordt volgens de staatssecretaris 
in grote lijnen aangesloten bij het 
einde van de uitkeringsfase van de 
oudedagsverplichting en blijft de 
regeling goed uitvoerbaar. 

Nota naar aanleiding van het verslag
Op 3 februari jl. is de nota naar aanleiding 
van het verslag op de novelle verschenen. 
Hierin zijn de volgende relevante 
toelichtingen opgenomen.

Taxtueel  | Wet uitfasering pensioen in eigen beheer – waar staan we nu?
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In het internationale fiscale spectrum 
is een hoop aan de hand. De OESO 
is de strijd tegen grondslagerosie 
en het schuiven met winsten (BEPS) 
aangegaan, en ook de EU heeft zich in 
deze strijd gemengd door middel van 
de anti-belastingontwijkingsrichtlijn 
enerzijds en het aanpakken van mogelijke 
staatssteun anderzijds. De inhouding 
van dividendbelasting is daarnaast al 
jaren onderwerp van discussie. Die 
discussie richtte zich voornamelijk 
op de vraag of de voorwaarden in de 
nationale bronbelastingwetgeving van 
de verschillende lidstaten verenigbaar 
zijn met het EU-recht: binnenlandse en 
grensoverschrijdende situaties werden 
veelal niet gelijk behandeld. Daarin is nu 
wel redelijke duidelijkheid ontstaan door 
rechtspraak van het Hof van Justitie.

Inhoudingsplicht coöperaties?
Een in Nederland actuele vraag is of het nog 
wel houdbaar is om de coöperatie niet aan 
de dividendbelasting te onderwerpen. De 
coöperatie is in beginsel niet onderworpen 
aan de dividendbelasting, terwijl de nv/
bv dat wel is. Volgens de staatssecretaris 
is het toenemende gebruik van de 
coöperatie in internationale structuren 
aanleiding geweest voor een onderzoek 
naar de verschillende behandeling van deze 
ondernemingsvormen. Om het verschil in 
behandeling tussen de coöperatie en de nv/
bv op te heffen, heeft de staatssecretaris op 
Prinsjesdag een eerste oplossingsrichting 
gepresenteerd. Eind 2016 heeft de 
bewindsman meer inhoudelijk gereageerd 
op deze oplossingsrichting.

Taxtueel  | Dividendbelastingplicht voor coöperaties

Het kabinet wil ook coöperaties onder de dividendbelasting brengen. Het 
is echter nog niet precies duidelijk hoe. Wel werpen enkele brieven licht 
op het plan. Hieronder gaan we daar op in.

Dividendbelastingplicht voor 
coöperaties
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In de Tweede Kamer is ook nog gevraagd 
of een eventuele afschaffing van de 
dividendbelasting is overwogen. Op 
deze vragen heeft de staatssecretaris 
geantwoord dat afschaffing van de 
dividendbelasting niet voor de hand ligt, 
omdat dit zou leiden tot een budgettaire 
derving van € 1,6 mld. 

Invoering
Een concreet wetsvoorstel is nog niet 
voorhanden. Er wordt naar gestreefd om 
het wetsvoorstel in de eerste helft van 2017 
op internet ter consultatie aan te bieden. 
Daarbij zal het kabinet van de mogelijkheid 
gebruikmaken om open vragen te stellen 
bij nog te maken keuzes in de wetgeving. 
Iedereen kan hier op reageren. Het kabinet 
heeft zich ten doel gesteld de maatregelen 
per 1 januari 2018 in werking te laten treden.

J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl

Voorstel
In de Prinsjesdagbrief suggereerde de 
staatssecretaris dat houdstercoöperaties 
inhoudingsplichtig kunnen worden 
gemaakt voor de dividendbelasting 
door middel van fiscale gelijkstelling 
van de houdstercoöperatie met een 
kapitaalvennootschap (bv/nv). Als 
randvoorwaarde bij het voorstel geldt dat 
het reële coöperatieve bedrijfsleven, in 
tegenstelling tot de houdstercoöperatie, 
niet door het wetsvoorstel mag 
worden geraakt. Dit vereiste derhalve 
de introductie van een definitie. 
Oorspronkelijk was de staatssecretaris 
van plan om het begrip ‘reële coöperatie’ 
te definiëren. Alle coöperaties die niet als 
zodanig kwalificeerden zouden aan de 
dividendbelasting onderworpen zijn. Eind 
2016 is de staatssecretaris op dit punt 
teruggekomen. Hieronder komen wij daar 
nog op terug.

Daarnaast acht het kabinet het 
gewenst de inhoudingsvrijstelling 
voor deelnemingsdividenden in 
ondernemingsstructuren uit te breiden 
naar deelnemingsverhoudingen waarbij 
de moedermaatschappij is gevestigd 
in een land waarmee Nederland een 
belastingverdrag heeft gesloten. Met andere 
woorden: door de fiscale gelijkstelling 
van de houdstercoöperatie met de nv/
bv wordt de inhoudingsvrijstelling in 
de dividendbelasting op dezelfde wijze 
toegepast op de coöperatie. Dit lijkt 
overigens ook in lijn met de Europese 
Moeder-dochterrichtlijn, die een dergelijke 
inhoudingsvrijstelling voor coöperaties 
voorschrijft.

Recente uitlatingen
In antwoorden op Kamervragen is de 
staatssecretaris vlak voor het Kerstreces 
dieper ingegaan op het toepassingsbereik 
van de nieuw te introduceren 
inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties. 
Het idee is nu dat een ‘houdstercoöperatie’ 
wordt gedefinieerd. Dit is in tegenstelling 
tot het oorspronkelijke idee, waarbij 
juist de ‘reële coöperatie zou worden 
gedefinieerd en alle andere coöperaties aan 
de dividendbelasting onderworpen zouden 
worden. De staatssecretaris geeft aan dat 
het definiëren van een ‘houdstercoöperatie’ 
gewoonweg eenvoudiger was. Een 
‘houdstercoöperatie’ is een coöperatie 
waarvan de feitelijke werkzaamheden 
voor ten minste 70% bestaan uit het 
houden van deelnemingen of het direct 
of indirect financieren van verbonden 
lichamen en personen. De inhoudingsplicht 
gaat slechts gelden voor kwalificerende 
lidmaatschapsrechten, i.e. belangen van ten 
minste 5% in de houdstercoöperatie. Een 
tegenbewijsregeling voor de kwalificatie als 
houdstercoöperatie wordt waarschijnlijk niet 
ingevoerd.

Om te voorkomen dat met de 5%-drempel 
wordt gestructureerd, wordt in het 
wetsvoorstel voorgesteld dat een lid samen 
met hem verbonden personen of lichamen 
een kwalificerend lidmaatschapsrecht heeft. 
Hiertoe wordt aansluiting gezocht bij het 
nieuwe begrip ‘samenwerkende groep’, 
zoals dat recentelijk is geïntroduceerd in de 
winstdrainagewetgeving.

Taxtueel  | Dividendbelastingplicht voor coöperaties
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MLI. Wel kunnen OESO-lidstaten worden 
verzocht om ook in de onderhandelingen 
met niet-OESO-lidstaten zoveel mogelijk in 
overeenstemming te handelen met het MLI.

Concrete vormgeving van het MLI
In de inleidende opmerkingen van 
het MLI zijn expliciet nog de volgende 
uitgangspunten vermeld:
1. Landen kunnen zelf bepalen op welke 

van hun bilaterale verdragen (bepalingen 
van) het MLI van toepassing zijn. Het MLI 
heeft, zoals eerder aangegeven, tussen 
twee landen alleen betekenis indien 
beide landen de wijzigingen ten gevolge 
van het MLI aanvaarden.

2. Indien bepalingen uit het MLI een 
minimumnorm behelzen mag daar 
alleen in uitzonderlijke gevallen van af 
worden geweken.

3. Ten aanzien van bepalingen die geen 
minimumnorm vormen kan een lidstaat 
ervan afzien die toe te passen. Het 
maakt dan een voorbehoud ten aanzien 
van de desbetreffende bepaling.

4. Met betrekking tot optionele en 
alternatieve bepalingen heeft een land 
uiteraard de keuze die wel of niet op 
te nemen en ook de keuze voor een 
alternatieve vormgeving. 

In het kader van het BEPS-project van de 
OESO zijn vijftien actiepunten opgesteld 
die het ontwijken van belastingen moeten 
tegengaan. De eerste veertien actiepunten 
hebben betrekking op materiële 
discussiepunten om grondslagerosie 
en het schuiven met fiscale winsten 
te bestrijden, bijvoorbeeld door de 
introductie van anti-misbruikmaatregelen. 
Er bestaan verschillende mogelijkheden 
om tot internationale acceptatie over 
te gaan. Sommige regelingen moeten 
worden aangepast door middel van een 
nieuwe gemeenschappelijke internationale 
standaard, andere worden ingevoerd 
door zogenaamde ‘best practices’, die 
vergelijkbaar zijn met voorbeelden zoals 
we die kennen in het commentaar bij het 
OESO Modelverdrag.

Het vijftiende BEPS-actiepunt heeft 
betrekking op het slotstuk van het BEPS-
project: Het Multi-Laterale Instrument 
(MLI). MLI houdt in dat door middel 
van een multilateraal verdrag bilaterale 
belastingverdragen in een keer kunnen 
worden aangepast. Het is namelijk 
ondoenlijk om wereldwijd alle bestaande 
belastingverdragen binnen een afzienbare 
termijn te heronderhandelen. De 
werkgroep die zich met de tekst van het 
MLI bezighoudt, heeft de tekst kort geleden 
gepubliceerd. De werkgroep bestaan 
uit meer dan 90 landen, waaronder alle 
lidstaten van de EU.

Werking van het MLI 
Het uitgangspunt is dat de materiële 
werking van bestaande belastingverdragen 
wordt aangepast. Hierdoor hoeven niet alle 
bestaande belastingverdragen individueel 
heronderhandeld te worden, maar 
worden deze allemaal – onder bepaalde 
voorwaarden – gelijktijdig aangepast 
conform de wil van de landen die het MLI 
ondertekenen. De tekst van de bestaande 
verdragen wordt daarbij overigens niet 
aangepast. Het effect van het MLI is dat 
een bestaand belastingverdrag onder de 
huidige bewoordingen blijft bestaan, maar 
dat daarboven het MLI van toepassing is 
tussen verdragsstaten. Wanneer in het MLI 
voor een bepaalde uitkomst wordt gekozen, 
heeft dat effectief wel gevolgen voor de 
bestaande verdragen. Het belastingverdrag 
en MLI bestaan dus naast elkaar, maar het 
MLI krijgt voorrang boven het bestaande 
verdrag ingeval sprake is van een conflict.

Het MLI heeft alleen werking in relatie 
tussen verdragslanden die het MLI hebben 
ondertekend. Wanneer een verdrag van 
kracht is met een land dat het MLI niet heeft 
ondertekend, blijft het bestaande verdrag 
ongewijzigd van toepassing. Dat is met name 
relevant voor de bilaterale verdragen die 
worden gesloten tussen OESO-lidstaten, 
zoals Nederland, en niet-OESO-lidstaten. 
Deze laatste zijn in beginsel ook niet of in 
sterk verminderde mate betrokken bij het 

Er komt een verdrag dat in beginsel in een keer alle belastingverdragen 
gaat aanpassen in verband met ontwikkelingen tegen het ontwijken van 
belastingen. In deze bijdrage lichten we deze ontwikkeling toe.

OESO komt met 
voorstel voor Multi-
Lateraal Instrument
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Vaste inrichtingen
Ten aanzien van winsten van vaste 
inrichtingen wordt ook een anti-
misbruikmaatregel getroffen. Het MLI 
verhindert dat deze winsten worden 
vrijgesteld indien sprake is van een in een 
derde land gelegen vaste inrichting en de 
belasting in dat derde land minder is dan 
60% van de belasting in de staat van de 
vaste inrichting. Ook voorziet het MLI in 
een meer algemene bepaling die luidt dat 
een land nooit verdere tegemoetkomingen 
behoeft te geven dan strikt in een verdrag 
zijn opgenomen. 

Daarnaast tracht het MLI het ontwijken van 
belasting door het gebruikmaken van vaste 
inrichtingen tegen te gaan. In de eerste 
plaats betreft dat een aanscherping ten 
behoeve van commissionairs. Voorkomen 
moet worden dat door middel van 
commissionairstructuren de toepassing van 
de vaste inrichting kan worden omzeild. Ook 
is een bepaling opgenomen die dergelijke 
structuren als vaste inrichtingen kwalificeert. 
Omgekeerd is een tweetal optionele 
bepalingen opgenomen die er juist toe 
leiden dat in bepaalde gevallen geen vaste 
inrichting aanwezig is en de hoofdhuisstaat 
daarmee dus geen vermindering ter 
voorkoming van dubbele belasting hoeft 
te verlenen. Indien activiteiten tijdelijk zijn 
door een bepaalde periode – doorgaans zes 
of twaalf maanden – niet te overschrijden, 
is geen sprake van een vaste inrichting. 
Indien werkzaamheden langer duren, wordt 
nogal eens gepoogd de werkzaamheden 
in twee (opeenvolgende) contracten onder 
te brengen. Ook hier werpt het MLI een 
dam tegen op. Tot slot wordt voorzien in de 
mogelijkheid om een persoon die nauwe 
relaties heeft met een vaste inrichting 
aan te merken als onderdeel van de 
vaste inrichting. 

Overige onderdelen
Zonder al te veel in te zoomen op de 
overige onderdelen, verdient opmerking 
dat het MLI ook meer formele onderdelen 
aanpast. Dit heeft met name betrekking 
op de verbetering ten aanzien van de 
geschillenbeslechting en de betere 
regulering van corresponding adjustments. 
Ook het optionele hoofdstuk van de 
arbitrageprocedures verdient enige 
aandacht. In dit hoofdstuk worden 
de arbitrageprocedure en de mutual 
agreement procedure nader uitgewerkt. 

Procedure
Het MLI moet nu in de landen worden 
besproken. Elk land moet bepalen of en in 
welke mate en op welke wijze men het MLI 
wil gaan toepassen. Het ligt in de rede aan 
te nemen dat dit in 2017 haar beslag moet 
krijgen. Vanaf 31 december 2016 was het 
mogelijk om het MLI te ondertekenen. De 
landen die besluiten tot (partiële) toepassing 
moeten vervolgens tot ratificatie overgaan. 
Nederland ondertekent het MLI in elk geval.
Het MLI wordt pas van kracht nadat drie 
maanden zijn verstreken nadat het vijfde 
land het MLI heeft geratificeerd. Het MLI 
heeft ten aanzien van het bilaterale verdrag 
pas daadwerkelijk effect indien beide landen 
het MLI hebben geratificeerd en uiteraard 
ook niet verder dan tot hetgeen beide 
landen hebben geratificeerd. 

J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
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Hybride mismatches in het MLI
De eerste inhoudelijke bepaling betreft 
hybride mismatches, in het bijzonder 
met betrekking tot hybride entiteiten. 
In het verlengde daarvan bevat het MLI 
een regeling voor entiteiten met dubbele 
vestigingsplaats. De kern daarvan is 
dat de huidige tie-breaker in het OESO-
Modelverdrag wordt vervangen door een 
onderling overlegbepaling. Indien aldus niet 
tot een eenduidige vestigingsplaats wordt 
gekomen, komt de entiteit niet voor enige 
tegemoetkoming in verband met dubbele 
belasting in aanmerking. Ten aanzien van 
hybride mismatches is aangegeven dat een 
beperking van de toepassing van methoden 
ter voorkoming van dubbele belasting in een 
aantal gevallen een oplossing kan bieden 
om bijvoorbeeld dubbele aftrek van kosten 
te kunnen bestrijden. 

Voorkoming van misbruik
Vervolgens komt een aantal artikelen 
aan de orde die alle samenhangen 
met het tegengaan van misbruik van 
verdragen. Zo moet in de preambule 
van elk bilateraal verdrag een bepaling 
worden opgenomen die aangeeft dat 
verdragen er niet toe dienen belasting te 
voorkomen door ontwijking van belastingen. 
Daarnaast bevat het MLI een algemene 
antimisbruikbepaling (GAAR) gerelateerd 
aan de verdragstoepassing. Het gaat dus 
om verdragsmisbuik ofwel fraus tractatis. 
Als alternatief kan worden geopteerd voor 
toepassing van een vereenvoudigde variant 
van een zogenoemde LOB-bepaling: dit 
staat voor limitation on benefits ofwel het 
in bepaalde gevallen niet toekennen van 
verdragsvoordelen. Verder wordt voor 
de toepassing van de verdragsvoordelen 
met betrekking tot dividenden en 
vermogenswinsten een bezitstermijn 
van 365 dagen voorgesteld. Pas na deze 
bezitstermijn kan een tegemoetkoming 
worden gegeven.
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De Europese Commissie heeft een eerder voorstel 
voor een Europese winstbelasting nieuw leven 
ingeblazen. Gaat het er nu toch van komen?
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Hoe verder?
Het is maar zeer de vraag of dit pakket van 
voorstellen meer kans van slagen heeft. 
Wij verwachten van niet. Met name is van 
belang dat op den duur voor een aantal 
lidstaten de CCCTB negatief uitpakt wat 
betreft de belastingopbrengst en bovendien 
onderzoek uitwijst dat ook de economische 
groei er door belemmerd kan worden. 
Dit speelt naar het zich laat aanzien in elk 
geval voor Nederland. Daarnaast heeft ons 
land ook een ander bezwaar ingebracht: 
als een Europees brede winstgrondslag 
wordt ingevoerd, ontstaat een star systeem. 
Immers, een dergelijke regeling vereist 
niet alleen dat deze met unanimiteit van 
de lidstaten moet worden ingevoerd, maar 
ook dat elke wijziging daarin unanimiteit 
van de lidstaten vergt. Dat zal vermoedelijk 
heel lastig liggen waardoor het wel eens 
zou kunnen zijn dat wijzigingen daarin in de 
toekomst hoegenaamd onmogelijk worden. 
Een dergelijk inflexibel systeem zou de 
positie van de EU wel eens sterk kunnen 
benadelen. Dat is in elk geval de visie van 
Nederland. Wij blijven dus dwars liggen. 
De visies in de EU zijn overigens verdeeld. 
Er is ook een behoorlijk aantal lidstaten 
voorstander van de plannen, vooral omdat 
ze oneigenlijk gebruik van belastingstelsels 
door multinationals indammen. Dit jaar 
moet meer duidelijkheid ontstaan over 
de voortgang. Vooralsnog zijn wij niet 
heel optimistisch.

Prof. dr. P. Kavelaars
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Een winstgrondslag
De Europese Commissie (EC) doet al vele 
decennia moeite om greep te krijgen op de 
winstbelastingen van de lidstaten van de 
EU. Dat lukt echter niet erg. Belangrijkste 
reden is dat de meeste lidstaten de baas 
willen blijven over hun fiscale regels en dus 
ook over winstbelastingen. Niettemin heeft 
de EC in 2011 een poging gewaagd om 
meer uniformiteit in de winstgrondslag te 
realiseren door een richtlijn te publiceren op 
basis waarvan een zogenoemde common 
consolidated corporate tax base, de 
CCCTB, zou moeten worden ingevoerd in 
de lidstaten. Kort gezegd houdt de CCCTB 
in dat multinationals op vrijwillige basis 
er voor kunnen kiezen om de winst van 
al hun EU-vestigingen op basis van een 
winstbepalingsstelsel te bepalen, daarmee 
de resultaten van de ondernemingen in 
de EU te poolen en die winst in een land 
aan te geven. Vervolgens wordt die winst 
dan door middel van factoren (formula 
apportionment) wel weer toegedeeld aan de 
lidstaten waar de onderneming vestigingen 
heeft en wordt die toegerekende winst 
feitelijk in die lidstaten belast tegen het daar 
geldende tarief. 

Dit voorstel wekte in diverse lidstaten 
veel weerstand op. Sommige lidstaten 
hebben zonder meer al geen behoefte aan 
bemoeienis van de EC, andere – waaronder 
Nederland – concludeerden dat de 
opbrengst van de vennootschapsbelasting 
substantieel zou dalen. Weer andere 
lidstaten vreesden door het optionele 
systeem dat ondernemingen alleen maar 
zouden opteren als het voor hen gunstig 
is – bijvoorbeeld omdat verliezen en winsten 
uit verschillende landen gepooled kunnen 
worden – maar dat andere multinationals 

de bestaande situatie zouden handhaven. 
Kortom, een weinig succesvolle operatie 
van de EC.

Nieuwe poging
De EC heeft zich echter niet uit het veld 
laten slaan en is in het najaar van 2016 met 
een alternatief gekomen. Of beter gezegd 
met twee alternatieven. In de eerste plaats 
is het oorspronkelijke voorstel voor een 
CCCTB op een aantal punten aangepast. 
In de tweede plaats is een voorstel 
gedaan voor een tussenfase waarin een 
zogenoemde CCTB zou moeten gelden: 
een Common Corporate Tax Base. Eerst de 
CCCTB: de belangrijkste aanpassing is dat 
deze niet langer optioneel is, maar verplicht 
voor concerns met een totale omzet van 
minimaal € 750 mln. Daarmee zou het effect 
van cherry picking worden weggenomen. 
Overigens zouden ook kleinere concerns 
op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Voor 
het overige zijn geen belangrijke voorstellen 
tot wijziging in de CCCTB opgenomen. 
Teneinde niet direct over te stappen op 
de CCCTB is een tussenfase voorgesteld 
in de CCTB. In deze tussenfase vindt geen 
consolidatie plaats van de resultaten van 
de concernvennootschappen. Wel is sprake 
van een eenduidige winstgrondslag voor 
alle EU-vestigingen maar die wordt dan 
direct belast in de lidstaten waar die winst 
wordt behaald. Daarmee komt men dus 
niet meer toe aan de winsttoerekening in 
de vorm van formula apportionment. Voor 
Nederland zou dat een belangrijke angel uit 
de voorstellen halen. Maar wel tijdelijk want 
uiteindelijk is het de bedoeling dat na een 
aantal jaren CCTB alsnog wordt omgebouwd 
naar CCCTB. Daarnaast bevat CCTB nog een 
aantal andere nieuwe voorstellen maar die 
zijn niet heel ingrijpend.
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is of de kwantitatieve grens om als UBO 
te kwalificeren niet moet worden verlaagd 
van 25% naar 10%. Daarnaast wordt er 
voorgesteld om in meer gevallen trusts en 
de betrokkenen bij een trust te registreren. 
Juist de trust wordt in internationaal 
verband veel gebruikt om vermogen aan 
het zicht van de (belasting)autoriteiten te 
onttrekken. Een andere ontwikkeling is 
dat de UBO-registers van de verschillende 
lidstaten op elkaar worden aangesloten, 
zodat er één groot register ontstaat.

Vervolg
Voor Nederland is het voorlopig wachten 
op de indiening van het wetsvoorstel 
tot implementatie van het UBO-register. 
Omdat het wetsvoorstel vervolgens nog 
behandeld moet worden in de Tweede en 
Eerste Kamer, lijkt de implementatiedeadline 
van 26 juni 2017 niet haalbaar. Ook de 
meeste andere EU-lidstaten hebben nog 
geen UBO-register geïmplementeerd. Voor 
bedrijven die internationaal opereren zijn de 
voorstellen zeker van belang. Entiteiten in de 
bedrijfsstructuur die zijn opgericht naar het 
recht van een andere EU-lidstaat moeten 
namelijk in die lidstaat hun uiteindelijk 
gerechtigden gaan registreren. Na invoering 
van het UBO-register zal vermoedelijk direct 
worden gewerkt aan de doorvoering van de 
wijzigingen in de vierde anti-witwasrichtlijn. 
Transparantie is de komende jaren dus 
stellig meer en meer het centrale adagium.

Mr. dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl

De EU dwingt lidstaten binnenkort tot registratie van UBO’s en komt inmiddels al weer 
met aanscherpingen ten aanzien van deze registratie.

Ontwikkelingen  
UBO-register

Vierde anti-witwasrichtlijn
In 2015 is door de EU de vierde anti-
witwasrichtlijn aangenomen. Het meest in 
het oog springende onderdeel van deze 
richtlijn is dat zij de lidstaten verplicht 
om een zogenoemd UBO-register in 
te voeren. Dat is een register van de 
natuurlijke personen die uiteindelijk het 
belang bij een juridische entiteit, zoals 
een nv of bv, hebben. De registratie geldt 
voor uiteindelijk gerechtigden (UBO’s 
ofwel ultimate beneficial owners) die een 
belang hebben van meer dan 25%. Onder 
omstandigheden moeten de bestuurders 
van de entiteit worden geregistreerd. 
Daarnaast komt er een apart register voor 
trusts waarin de betrokkenen bij de trust, 
zoals de begunstigden en de beheerder van 
het trustvermogen, worden geregistreerd. 
Het doel van het UBO-register is dat de 
gecreëerde transparantie het gemakkelijker 
maakt om witwassen en financiering van 
terrorisme te bestrijden.

Kritiek
Hoewel het UBO-register past binnen 
de toenemende politieke wens om meer 
transparantie, wordt het register niet 
met onverdeeld genoegen begroet. Veel 
ondernemers vrezen dat het register 
hun privacy schaadt, wat gevolgen zou 
kunnen hebben voor hun veiligheid of de 
concurrentiepositie van hun bedrijf. De 
richtlijn probeert aan dergelijke bezwaren 
tegemoet te komen door de mogelijkheid 
te bieden dat gegevens van de uiteindelijk 
gerechtigde worden afgeschermd, indien de 
openbaarmaking een veiligheidsrisico met 
zich brengt. Overigens kunnen de lidstaten 
er ook voor kiezen om het register een 
besloten karakter te geven. Het register is 

dan wel toegankelijk voor de autoriteiten, 
partijen die met de uitvoering ervan belast 
zijn, waaronder financiële dienstverleners, 
en anderen met een legitiem belang.

Implementatie Nederland
In Nederland laat de implementatie van 
de richtlijn nog even op zich wachten. 
Vorig jaar heeft de minister al wel in 
een contourenbrief aangegeven welke 
hoofdlijnen Nederland bij de implementatie 
wil volgen. Nederland kiest voor een 
openbaar toegankelijk register, dat 
waarschijnlijk wordt ondergebracht bij 
de Kamer van Koophandel. Het register 
heeft alleen betrekking op de registratie 
van uiteindelijk belanghebbenden van 
naar Nederlands recht opgerichte 
entiteiten. Dat is in overeenstemming met 
de richtlijn. Interessant zal zijn hoe in de 
nieuwe wetgeving het begrip ‘uiteindelijk 
gerechtigde’ wordt ingevuld. Daarnaast rijst 
de vraag hoe de registratieplicht verloopt 
voor entiteiten die geen aandeelhouders 
hebben, zoals een stichting. Mogelijk dat in 
die gevallen de bestuurders als uiteindelijk 
gerechtigde geregistreerd moeten worden. 
Een trustregister zal Nederland niet 
implementeren, omdat het naar Nederlands 
recht niet mogelijk is om een trust in 
te stellen.

Nieuwe ontwikkelingen
Ondertussen zit de Europese Commissie 
niet stil: er zijn al weer wijzigingen 
aanhangig van de vierde anti-witwasrichtlijn. 
Internationale ontwikkelingen, zoals de 
verschijning van de Panama Papers, maken 
dat nog meer aandacht uitgaat naar 
transparantie om zo belastingontduiking 
tegen te gaan. Een van de discussiepunten 
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De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat iedereen die werkzaam 
is in een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang 
houdt (ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal), een 
gebruikelijk loon dient te ontvangen. Onlangs heeft de Hoge Raad 
geoordeeld onder welke voorwaarden de gebruikelijkloonregeling 
in verdragsituaties van toepassing is. 

Streep door 
gebruikelijkloonregeling 
in verdragssituaties? 

Taxtueel  | Streep door gebruikelijkloonregeling in verdragssituaties?



27

Gebruikelijkloonregeling
De gebruikelijkloonregeling is in 1997 in 
de wet opgenomen om te voorkomen dat 
aanmerkelijkbelanghouders afzien van hun 
salaris en hierdoor geen inkomstenbelasting 
en premie volksverzekeringen betalen. 
Ook wordt op deze manier de ongelijkheid 
tussen de aanmerkelijkbelanghouders en 
werknemers verkleind. De hoogte van het 
gebruikelijk loon is het hoogste bedrag van 
de onderstaande bedragen: 
 • 75% van het loon uit de meest 
vergelijkbare dienstbetrekking;

 • het hoogste loon van de werknemer 
in dienst zijn van de (verbonden) 
vennootschap;

 • € 45.000.

Daarbij geldt overigens dat: 
 • als blijkt dat het loon uit een vergelijkbare 
dienstbetrekking lager is dan € 45.000, 
het loon wordt gesteld op het lager 
vastgestelde loon; en

 • indien 75% van het loon uit de meest 
vergelijkbare dienstbetrekking hoger 
is dan € 45.000, maar lager dan het 
hoogste loon van de werknemer, wordt 
het gebruikelijk loon gesteld op 75% 
van het loon uit de meest vergelijkbare 
dienstbetrekking. 

Wanneer een aanmerkelijkbelanghouder 
zichzelf desondanks minder uitkeert dan 
op basis van deze regeling vereist is, wordt 
het verschil tussen het daadwerkelijk 
uitgekeerde loon en het gebruikelijk 
loon aangemerkt als fictief loon. Per 
saldo zal de aanmerkelijkbelanghouder 
voor het gebruikelijk loon in de heffing 
voor de inkomstenbelasting en premie 
volksverzekeringen betrokken worden. 

De casus 
Belanghebbende is directeur-
grootaandeelhouder van de in Nederland 
gevestigde bv X. Belanghebbende verricht 
de werkzaamheden vanuit Nederland. Hij is 
echter woonachtig in zijn (vakantie)huis te 
Portugal. Er zijn voor 1998 tot en met 2001 
aanslagen opgelegd waarin de inspecteur 
fictief loon in aanmerking heeft genomen 
op basis van de gebruikelijkloonregeling. 
Daarnaast legt de inspecteur verzuim- 

en vergrijpboetes op en brengt hij 
heffingsrente in rekening. Belanghebbende 
heeft beroep ingesteld bij de Rechtbank 
tegen de opgelegde aanslagen. De 
Rechtbank oordeelt dat voor 1998, 2000 
en 2001 een fictief loon in aanmerking 
moet worden genomen op basis van de 
gebruikelijkloonregeling. Belanghebbende 
stelt tegen deze uitspraak hoger beroep in.
In hoger beroep was in geschil of de 
inspecteur de gebruikelijkloonregeling 
terecht heeft toegepast. Het hof oordeelde 
dat de gebruikelijkloonregeling niet te 
beschouwen is als een eenzijdige latere 
wijziging van de Nederlandse wetgeving 
zonder gelijksoortige bepaling in de 
Portugese wetgeving. De reden hiervoor 
is dat de gebruikelijkloonregeling reeds in 
1997 is ingevoerd en het belastingverdrag 
met Portugal sinds 2001 van kracht is. Het 
hof oordeelt dat de gebruikelijkloonregeling 
terecht is toegepast. Belanghebbende is 
in gegaan cassatie tegen de uitspraak van 
het Gerechtshof. 

Eindoordeel 
De Hoge Raad oordeelt dat doordat 
belanghebbende in Portugal woont en 
als buitenlands belastingplichtige wordt 
aangemerkt, het belastingverdrag leidend 
is ten aanzien van de heffingsbevoegdheid. 
De Hoge Raad meent daarnaast dat uit 
het belastingverdrag Nederland-Portugal 
niet expliciet blijkt dat de Nederlandse 
gebruikelijkloonregeling van toepassing 
is voor inwoners van Portugal. Aangezien 
de verdragen zijn gebaseerd op het 
beginsel van wederkerigheid, is het niet 
toegestaan dat een toewijzingsregel uit 
het verdrag door een eenzijdige regeling 
uit de nationale wetgeving buiten werking 
wordt gezet. Dit is aan de orde ingeval 
inkomsten die onder een verdragsbepaling 
vallen en het heffingsrecht niet aan 
Nederland toewijst, door toepassing van 
de gebruikelijkloonregeling onder een 
verdragsbepaling worden gebracht dat het 
heffingsrecht aan Nederland toewijst.
Wanneer er in het andere land (Portugal) 
geen gelijksoortige wetgeving van kracht 
is, is de fictie alleen van toepassing indien 
uit de totstandkomingsgeschiedenis van 
het belastingverdrag of uit andere bronnen 

blijkt dat het andere land (Portugal) 
heeft aanvaard dat de fictie een andere 
verdeling van de heffingsbevoegdheid 
oplevert dan uit het belastingverdrag 
voortvloeit. Dat het belastingverdrag is 
gesloten nadat de gebruikelijkloonregeling 
in de wet is opgenomen doet hieraan 
niet af. Nu Portugal de toepassing van 
de gebruikelijkloonregeling niet kenbaar 
heeft aanvaard, is Nederland niet bevoegd 
om belasting te heffen over het fictieve 
loon dat belanghebbende fiscaal zou 
genieten op grond van de Nederlandse 
gebruikelijkloonregeling. Om deze redenen 
kan de uitspraak van het Gerechtshof 
ten aanzien van de toepassing van de 
gebruikelijkloonregeling niet in stand blijven. 
De aanslagen worden daarom verlaagd tot 
nihil en de beschikkingen vernietigd. 

Conclusie 
Uit deze uitspraak van de Hoge Raad 
blijkt dat een fictie in de nationale 
belastingwetgeving alleen kan doorwerken 
naar de belastingverdragen als de 
andere staat kenbaar heeft aanvaard 
dat de fictie een andere verdeling van de 
heffingsbevoegdheid oplevert dan het 
belastingverdrag toekent. De uitspraak van 
de Hoge Raad is daarom een belangrijke 
aanvulling op de doorwerking van nationale 
ficties naar de belastingverdragen. 
De uitspraak is in lijn met een eerdere 
uitspraak van de Hoge Raad, waarin hij 
oordeelde dat een nationale wetswijziging 
geen verandering in de toewijzing van het 
heffingsrecht op basis van het verdrag 
kan opleveren indien dit niet kenbaar 
is aanvaard. In de nu besliste zaak blijkt 
echter nog uitdrukkelijker dat expliciete 
onderkenning en in feite instemming is 
vereist door de (andere) verdragspartij. 
Concluderend kan worden gesteld dat 
internationale verdragen de heffing over 
fictief loon kunnen beperken. Of sprake 
is van een beperking dient per verdrag te 
worden beoordeeld. Naar huidig inzicht 
voldoet alleen het verdrag met België aan de 
gestelde voorwaarde. 

Mevrouw A. Talsma BBA
088 288 2543
ATalsma@deloitte.nl
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Taxtueel  | Section title goes here 

28

Taxtueel  | Geen aftrek btw bij nieuwbouw school

Btw-model door gemeente bij nieuwbouw 
van scholen verworpen door de Hoge Raad. 
Het betekent echter niet dat dergelijke 
structuren nu nooit meer kunnen. De feiten 
spelen een belangrijke rol. 

Geen aftrek btw bij 
nieuwbouw school
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gemeente een recht op terugkoop van het 
schoolgebouw tegen de overeengekomen 
koopschuld bedongen. Indien de gemeente 
dit recht tot terugkoop niet uitoefent en 
de vereniging het schoolgebouw aan een 
derde verkoopt, is de vereniging gehouden 
haar schuld aan de gemeente af te 
lossen. Daarnaast dient de gemeente het 
(eventuele) deel van haar verkoopopbrengst 
dat de schuld overtreft aan de gemeente af 
te staan. 

In 2014 heeft de Hoge Raad in eerste 
instantie geoordeeld over dit zogenoemde 
schoolmodel. Met name was de vraag of 
deze structuur in feite geen misbruik van 
recht vormde. De Hoge Raad vond dat 
dit met name afhing van het antwoord 
op de vraag of sprake was van reële 
rechtshandelingen, hetgeen Hof Amsterdam 
diende uit te zoeken. Hof Amsterdam is 
vervolgens tot het oordeel gekomen dat 
sprake is van reële rechtshandelingen. 
Gelet hierop is de koopschuld van de 
vereniging voldaan door het omzetten van 
deze schuld in een lening. Het hof heeft 
voorts geoordeeld dat de hoogte van de 
vergoeding niet als symbolisch is aan te 
merken. Dit brengt met zich dat sprake is 
van een btw-belaste levering, waardoor de 
gemeente de btw op de bouwkosten van het 
schoolgebouw in aftrek kan brengen. 

Hoge Raad: geen vergoeding
De Hoge Raad ziet in het tegen de uitspraak 
ingediende beroep in cassatie in de 
feiten en omstandigheden – waaronder 
het omzetten van de koopschuld in een 
aflossingsvrije lening en het jaarlijks 
kwijtschelden van de rente – een samenstel 
van rechtshandelingen die er toe leidt dat in 
wezen geen vergoeding is bedongen. Door 
het ontbreken van deze vergoeding is geen 

sprake van een btw-belaste levering voor 
de btw. Als gevolg van het ontbreken van 
de btw-belaste levering, heeft de gemeente 
ook geen recht op aftrek van de btw op de 
bouwkosten van het schoolgebouw. 

Gevolgen voor de praktijk
Met dit arrest van de Hoge Raad komt een 
einde aan deze procedure die reeds begin 
2011 is gestart voor de rechtbank Den Haag. 
Echter, van een einde aan de rechtspraak 
over de btw-besparende structuren voor 
scholen is zeker nog geen sprake. Immers, 
deze structuren verschillen veelal dermate 
van juridische vormgeving, dat rechters per 
geval moeten beoordelen wat de gevolgen 
zijn voor de btw. Duidelijk is in elk geval 
dat de belastingdienst niet gecharmeerd 
is van dergelijke schoolmodellen. Dit leidt 
ertoe dat de keuze voor een dergelijke 
juridische vormgeving tot weerstand leidt 
bij de belastingdienst. De rechtspraak 
rondom deze modellen is in zekere zin 
onvoorspelbaar, zo blijkt maar weer uit 
het oordeel van de Hoge Raad over het 
ontbreken van een vergoeding. Openheid 
van zaken richting de belastingdienst kan 
voorkomen dat een belastingplichtige 
op een later moment onverwacht wordt 
geconfronteerd met naheffingsaanslagen. 

Mr. K. Verburg
088 288 1659
kverburg@deloitte.nl

Gemeenten hebben een wettelijke plicht 
om te voorzien in de huisvesting van 
scholen binnen hun gemeentegrenzen. 
Om te voldoen aan deze zorgplicht staat 
het gemeenten vrij om te kiezen uit een 
aantal mogelijkheden. Vanwege het te 
behalen btw-voordeel kozen gemeenten in 
het verleden voor de mogelijkheid zelf een 
nieuw schoolgebouw te laten bouwen. Na 
het gereedkomen van het schoolgebouw, 
werd het door de gemeente tegen een 
lage vergoeding (bijvoorbeeld 10% van de 
voortbrengingskosten) overgedragen aan 
het schoolbestuur, meestal een vereniging 
of een stichting. Deze levering is belast 
met btw, waardoor de gemeente de btw 
op de bouwkosten van het schoolgebouw 
in aftrek kon brengen. Hierdoor ontstond 
per saldo een btw-voordeel voor de 
gemeente. Afgelopen najaar heeft de 
Hoge Raad geoordeeld dat een gemeente 
de btw die zij verschuldigd is bij de bouw 
van een schoolgebouw niet in aftrek 
kan brengen, omdat in wezen geen 
vergoeding is bedongen voor de levering 
van het schoolgebouw. Een nieuwe 
wending in de jurisprudentie rondom de 
zogenaamde schoolmodellen.

Voortraject
De casus in deze zaak is als volgt. Een 
gemeente heeft een schoolgebouw 
laten bouwen en dit vervolgens – met 
inbegrip van de grond – geleverd aan een 
vereniging. Overeengekomen was dat de 
vereniging ter zake van de (op)levering een 
bedrag zou voldoen aan de gemeente. De 
gemeente heeft daarna afstand gedaan 
van haar vordering tot betaling van dit 
bedrag en de vereniging blijft het bedrag 
schuldig. In een nadere overeenkomst is de 
koopschuld omgezet in een aflossingsvrije 
rentedragende leenschuld. Verder heeft de 
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Tot het in juni 2016 gewezen arrest gemeente Borsele leken de bezwarende 
titel en het ondernemerschap voor de btw communicerende vaten. Uit de zaak 
gemeente Borsele betreffende leerlingenvervoer door een gemeente blijkt 
echter dat ook als sprake is van een bezwarende titel het btw-ondernemerschap 
kan ontbreken. Een baanbrekend arrest of een incident? 

Gemeentelijk leerlingenvervoer: bezwarende 
titel, maar geen btw-ondernemerschap

De zaak gemeente Borsele
Evenals andere Nederlandse gemeenten, 
organiseert de gemeente Borsele 
leerlingenvervoer voor in de gemeente 
woonachtige leerlingen die aan bepaalde 
toetsingscriteria voldoen. Deze criteria 
zijn vastgelegd in een gemeentelijke 
verordening. Op basis van deze verordening 
betalen de ouders van leerlingen onder 
voorwaarden een (geringe) eigen bijdrage, 
die deels afhankelijk kan zijn van het 
inkomen van de ouders. In de praktijk 
betaalt slechts een derde van de ouders 
een eigen bijdrage. Op jaarbasis heeft dit 
tot gevolg dat circa 3% van de kosten van 
het leerlingenvervoer wordt gedekt door 
eigen bijdragen. Voor het leerlingenvervoer 
koopt de gemeente diensten in bij 
vervoersondernemingen. Deze diensten zijn 
belast met 6% btw. 

De gemeente is van mening dat zij bij het 
verzorgen van leerlingenvervoer handelt 
als btw-ondernemer. In dat geval kan 
de gemeente de btw op de kosten die 
de vervoersondernemingen in rekening 
hebben gebracht, in aftrek brengen. Daar 
staat uiteraard tegenover dat de gemeente 
6% btw moet voldoen over de ontvangen 
eigen bijdragen. Omdat de aftrek van 
voorbelasting de btw-afdracht (substantieel) 
overstijgt, is het voor de gemeente gunstig 
om als btw-ondernemer aangemerkt te 

worden. De belastingdienst is het hier niet 
mee eens en meent dat geen sprake is van 
ondernemerschap.

Het oordeel van het Hof van Justitie
Het Hof van Justitie oordeelt dat de 
gemeente Borsele onder deze specifieke 
omstandigheden géén economische 
activiteiten verricht. Er wordt daarom niet 
als btw-ondernemer gehandeld. Hoewel er 
volgens het Hof van Justitie sprake is van het 
verrichten van een (vervoers)dienst onder 
bezwarende titel, leidt dat niet automatisch 
tot de conclusie dat er ook sprake is van 
een economische activiteit. Hierbij neemt 
het Hof van Justitie in overweging dat 
sprake is van een substantieel verschil 
tussen de ontvangen eigen bijdragen en 
de totale vervoerskosten. Er is daarom 
geen reëel verband tussen de ontvangen 
eigen bijdragen en de vervoersdiensten. 
Verder handelt de gemeente volgens 
het Hof van Justitie niet op de algemene 
markt van personenvervoer, maar 
eigenlijk als ontvanger en eindverbruiker 
van de ontvangen vervoersdiensten, 
die zij vervolgens in het kader van 
haar openbare dienstverlening aan de 
ouders ter beschikking stelt. Onder deze 
omstandigheden is van een economische 
activiteit geen sprake. De gemeente handelt 
dus niet als btw-ondernemer ten aanzien 
van het leerlingenvervoer en kan de btw op 
de vervoerskosten niet in aftrek brengen. 

Eindoordeel Hoge Raad
Het arrest in de zaak gemeente Borsele 
betreft een beantwoording van door de 
Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen. 
Inmiddels heeft ook de Hoge Raad uitspraak 
gedaan in deze zaak. De Hoge Raad 
oordeelde, conform het oordeel van het Hof 
van Justitie, dat de gemeente Borsele niet 
als btw-ondernemer heeft gehandeld bij het 
leerlingenvervoer. Zij kan daarom de btw op 
de vervoerskosten niet in aftrek brengen. 
Verder was nog in geschil of de gemeente 
recht had op een bijdrage uit het btw-
compensatiefonds voor de btw op de 
vervoerskosten. Er bestaat geen recht op 
een bijdrage uit dit fonds wanneer de kosten 
zijn gemaakt om de ingekochte goederen 
of diensten te verstrekken aan een 
individuele derde. In de wetsgeschiedenis 
heeft de wetgever aangegeven dat deze 
uitsluitingsgrond van toepassing is bij de 
inkoop van leerlingenvervoer. De Hoge Raad 
acht deze uitsluitingsgrond derhalve van 
toepassing. De gemeente kan de btw op 
de kosten van de vervoersondernemingen 
niet aftrekken of declareren bij het btw-
compensatiefonds en zal deze btw zelf 
moeten dragen. 

Taxtueel  | Gemeentelijk leerlingenvervoer: bezwarende titel, maar geen btw-ondernemerschap
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Baanbrekend arrest?
Het arrest gemeente Borsele heeft geleid 
tot veel discussie over de gevolgen voor 
de praktijk. Naar mijn mening moeten we 
voorzichtig zijn met het (breder) toepassen 
van het oordeel van het Hof van Justitie op 
andere situaties dan het leerlingenvervoer. 
Het oordeel van het Hof van Justitie dient te 
worden gelezen binnen de specifieke situatie 
van het leerlingenvervoer zoals die voorlag. 
Ook is het mijns inziens niet mogelijk het 
oordeel door te trekken naar activiteiten 
van andere partijen dan publiekrechtelijke 
lichamen zoals gemeenten. Het Hof van 
Justitie merkt namelijk op dat de gemeente 
niet handelt op de algemene markt van 
personenvervoer. Privaatrechtelijke 
entiteiten zullen over het algemeen wel op 
een algemene markt handelen. 

Gevolgen voor de praktijk
Hoewel naar mijn mening voorzichtig 
omgegaan moet worden met het toepassen 
van het oordeel van het Hof van Justitie 
op andere situaties dan die aan de orde 
in het arrest gemeente Borsele, zijn er 
uiteraard wel gevolgen voor de praktijk. 
Ten aanzien van het leerlingenvervoer 
zal de belastingdienst bij gemeenten het 
standpunt innemen dat geen sprake is 
van ondernemerschap en dat de btw op 

gemaakte kosten niet in aftrek kan worden 
gebracht of kan worden gecompenseerd. 
Daarnaast is de vraag wat de gevolgen 
van het arrest gemeente Borsele zijn voor 
het gehandicaptenvervoer. De Hoge Raad 
oordeelde hierover in 2005 dat gemeenten 
hiervoor handelen als btw-ondernemer. 
Anders dan bij het leerlingenvervoer betaalt 
iedere gehandicapte een eigen bijdrage. De 
eigen bijdragen zijn echter net als bij het 
leerlingenvervoer niet kostendekkend. Ook 
bij andere activiteiten van publiekrechtelijke 
lichamen, zoals gemeenten, waarbij 
sprake is van niet-kostendekkende 
vergoedingen, achten wij het mogelijk dat 
de belastingdienst het ondernemerschap 
van de gemeente ter discussie zal stellen. 
Ten slotte achten wij het mogelijk dat een 
eventuele wanverhouding tussen gemaakte 
kosten en een berekende managementfee 
door de belastingdienst kan worden 
gebruikt om het aftrekrecht van een holding 
ter discussie te stellen. 

Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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Vrijgestelde 
vermogensbeheeractiviteiten?
De belanghebbende in deze procedure 
beheert tegen vergoeding een aan 
haar ter beschikking gesteld deel van 
het vermogen van het BPF. Het BPF 
voert de pensioenregeling uit die 
de organisaties van werkgevers en 
werknemers in deze bedrijfstak zijn 
overeengekomen in het kader van het 
collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg. 
De werknemers in de sector zorg en 
welzijn zijn verplicht deel te nemen aan dit 
pensioenfonds. Belanghebbende heeft voor 
de vermogensbeheeractiviteiten van het 
pensioenfonds op aangifte omzetbelasting 
voldaan en daarna tegen het voldane 
bedrag bezwaar gemaakt. Belanghebbende 
procedeert over de vraag of haar diensten, 
het tegen vergoeding beheren en beleggen 
van het aan haar ter beschikking gestelde 
vermogen, zijn vrijgesteld van btw. Hierbij 
moet worden beoordeeld of het BPF 
kwalificeert als een gemeenschappelijk 
beleggingsfonds, zodat de diensten kunnen 
vallen onder de vrijstelling voor collectief 
vermogensbeheer. 

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad stelt allereerst vast dat 
lidstaten aan het begrip ‘gemeenschappelijk 
beleggingsfonds’ een uitleg moeten 
geven die in overeenstemming is met het 
Unierechtelijke doel van de vrijstelling. 
In elk geval is duidelijk dat Instellingen 
voor Collectieve Beleggingen in Effecten 
(hierna: icbe) onder de vrijstelling vallen, 
maar ook beleggingsfondsen die hiermee 
in concurrentie treden. Op basis van de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
toetst de Hoge Raad vervolgens of BPF 
dezelfde kenmerken vertoont als een 
gemeenschappelijk beleggingsfonds. 
Het moet daarbij aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
 • er moet sprake zijn van bijzonder 
overheidstoezicht;

 • het fonds moet worden gefinancierd door 
de deelnemers;

 • de inleg moet worden belegd volgens het 
beginsel van risicospreiding;

 • het beleggingsrisico wordt gedragen door 
de deelnemers.

Taxtueel  | Rechtbank stelt prejudiciële vragen over dividendbelasting

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de btw-
vrijstelling voor collectief vermogensbeheer niet van 
toepassing is op de activiteiten van vermogensbeheer 
voor het bedrijfstakpensioenfonds (BPF) voor personeel 
in de sector zorg en welzijn. Het BPF in de procedure 
kwalificeert naar het oordeel van de Hoge Raad niet als 
een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bedrijfstakpensioenfonds  
kwalificeert niet als 
gemeenschappelijk beleggingsfonds 
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van tegenvallende beleggingsresultaten. 
Laatstgenoemd risico zal zich immers direct 
vertalen in een vermindering van de waarde 
van de deelgerechtigdheid. De Hoge Raad 
komt daardoor tot het oordeel dat niet 
aan alle voorwaarden is voldaan, waardoor 
geen sprake is van een gemeenschappelijk 
beleggingsfonds. De dienstverlening 
aan het BPF kan dus niet btw-vrijgesteld 
plaatsvinden. Dat betekent dat de btw die 
op dit beheer drukt een kostenpost blijft 
voor pensioenfondsen en indirect voor de 
deelnemers.

Analyse ministerie van Financiën
Opvallend is dat de Hoge Raad niet 
expliciet ingaat op Defined Contribution-
regelingen (DC-regelingen) of Defined 
Benefit-regelingen (DB-regelingen) of 
andersoortige pensioenregelingen, maar 
wel de huidige visie van de staatssecretaris 
van Financiën bevestigd. Naar de mening 
van de staatssecretaris kan het beheer 
van pensioenfondsen in bepaalde gevallen 
onder de btw-vrijstelling voor collectief 
vermogensbeheer vallen, maar is dit beperkt 
tot pensioenfondsen met DC-regelingen. 
Wanneer een DB-regeling geldt, waarbij 
de hoogte van pensioenen in zekere zin 
is vastgesteld of gegarandeerd, berekend 
naar de hoogte van het loon en aantal 
dienstjaren, zoals in het geval van het 
BPF, is de staatssecretaris van mening dat 
beheer niet vergelijkbaar is met beheer van 
een icbe. 

Gevolgen voor de praktijk
Met oog op deze procedure hebben bijna 
alle pensioenfondsen en toeleveranciers 
bezwaar aangetekend en hun rechten veilig 
gesteld. De belastingdienst zal met deze 
uitspraak in de hand het merendeel van 
deze bezwaren afwijzen. Toeleveranciers en 
pensioenfondsen moeten nu beoordelen 
of ze zelfstandig nog redenen zien om in 
hiertegen in beroep te gaan. Dat zal van 
geval tot geval moeten worden beoordeeld. 
De slagingskans van een dergelijke gang 
naar de rechter voor die gevallen waarin 
een DB-regeling wordt uitgevoerd zal 
laag zijn. Dit ligt anders wanneer het 
pensioenfonds een regeling uitvoert die 
kenmerken heeft van een DC-regeling, 
zoals de ‘Combined DC-regeling’, waarbij de 
hoogte van het pensioen wordt gebaseerd 
op het totaal van gemiddelde salarissen en 
dienstjaren, net als bij een gegarandeerde 
middelloonregeling. De premie ligt 
echter vast tijdens de contractperiode en 
indien deze onvoldoende blijkt, wordt de 
toekomstige pensioenopbouw ook lager, 
maar dat wat reeds is opgebouwd, blijft 
gegarandeerd. Uiteindelijk zal voor de 
btw-behandeling van de beheersdiensten 
relevant zijn of de deelnemers aan 
een pensioenfonds een met een icbe 
vergelijkbaar risico lopen. Daarnaast zullen 
de betrokken partijen na deze uitspraak 
meer kijken naar eventuele alternatieven 
om tot een vermindering van de btw-druk 
te komen, zoals het doorbelasten van 
kosten aan de werkgever en het poolen van 
vermogen. 

Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl

In het arrest gaat de Hoge Raad alleen in 
op het punt rondom het beleggingsrisico. 
De Hoge Raad oordeelt dat uit de feiten 
volgt dat het risico dat de deelnemers 
dragen bij de beleggingen van het BPF en de 
doorwerking van het resultaat daarvan in 
de hoogte van hun pensioenuitkeringen niet 
van voldoende betekenis is om deze gelijk 
te stellen met het risico dat deelnemers 
van een icbe dragen. Het belangrijkste 
argument dat de Hoge Raad hiervoor 
aandraagt, is dat de hoogte van de uitkering 
in beginsel niet wordt bepaald door de 
beleggingsresultaten maar door het aantal 
dienstjaren en het gemiddeld verdiende 
loon. Het risico op non-indexatie en korting 
op pensioenaanspraken is naar het oordeel 
van de Hoge Raad van een andere orde dan 
het risico dat deelnemers van een icbe op 
hun ingelegde gelden dragen. Eventuele 
reserveringen ten gevolge van meevallende 
beleggingsresultaten komen (uiteindelijk) 
ten goede aan de – collectiviteit van de – 
deelnemers, maar ook in dat geval worden 
de (aanspraken op de) pensioenuitkeringen 
berekend aan de hand van het aantal 
dienstjaren en het gemiddeld verdiende 
loon van de individuele werknemers en niet 
naar de vermeerdering van het vermogen 
van het pensioenfonds. Aan het oordeel 
dat een beleggingsrisico van voldoende 
betekenis ontbreekt doet niet af dat niet 
is uitgesloten dat de pensioenaanspraken 
en de ingegane pensioenen niet worden 
geïndexeerd, dan wel worden verminderd. 
Dit risico is van een andere orde dan het 
risico dat deelnemers van een instelling 
voor collectieve belegging in effecten op 
hun ingelegde gelden dragen als gevolg 

Taxtueel  | Rechtbank stelt prejudiciële vragen over dividendbelasting
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Ook zonder dat een belastingplichtige hoger beroep 
instelt tegen de uitspraak van een lagere rechter kan toch 
een verlaging van een opgelegde boete volgen. In hoger 
beroep moet de rechter namelijk een boete altijd opnieuw 
beoordelen, ook als de belastingplichtige daartegen geen 
beroep heeft ingesteld maar de inspecteur hoger beroep 
heeft aangetekend. Dat besliste de Hoge Raad onlangs.

Boetes kunnen ambtshalve 
worden verlaagd 

Inleiding
Een belastingplichtige die geconfronteerd 
wordt met een belastingaanslag of een voor 
bezwaar vatbare beschikking, bijvoorbeeld 
een verzuim- of vergrijpboete, waarmee hij 
het niet eens is, kan binnen zes weken een 
bezwaarschrift indienen. Wanneer dit voor 
hem niet het gewenste resultaat oplevert, 
staat tegen de uitspraak op bezwaar beroep 
open bij de rechtbank. Naar aanleiding van 
de uitspraak van de rechtbank kan zowel 
de belastingplichtige als de inspecteur 
besluiten om in hoger beroep te gaan bij het 
gerechtshof.

Uit de rechtspraak blijkt dat een partij die 
er in hoger beroep ten opzichte van de 
uitspraak van de rechtbank op vooruit wil 
gaan, dit in principe alleen kan bereiken 
door zelf hoger beroep in te stellen. Het 
succesvol voeren van verweer tegen 
een hoger beroep van de wederpartij, 
leidt in het beste geval tot een volledige 
ongegrondverklaring van dit hoger beroep. 
De uitspraak van de rechtbank blijft dan 
echter gewoon in stand.

Het komt nogal eens voor dat een 
belastingplichtige of de inspecteur kan leven 
met een gedeeltelijk gunstige uitspraak van 
de rechtbank, maar na het einde van de 
termijn wordt geconfronteerd met het feit 
dat de tegenpartij wel hoger beroep heeft 
ingesteld. In dat geval kan de andere partij 
alsnog hoger beroep instellen. Door middel 
van dit zogenoemde incidentele hoger 
beroep houdt ook de partij die aanvankelijk 
wenste te berusten in de uitspraak 
van de rechtbank, de mogelijkheid van 
positieverbetering open. 

Openbare orde
Op de hoofdregel dat positieverbetering 
niet mogelijk is zonder zelf hoger 
beroep in te stellen, bestaat echter een 
belangrijke uitzondering. Kwesties die 
van openbare orde zijn, moeten namelijk 
ambtshalve door de rechter worden 
beoordeeld. Zo moet de rechter zelfstandig 
nagaan of het beroepschrift aan de 
ontvankelijkheidsvereisten voldoet en 
of een verzuim- of vergrijpboete tijdig is 
opgelegd. Bovendien heeft de Hoge Raad 
recent geoordeeld dat in hoger beroep 
de hoogte van een opgelegde verzuim- of 
vergrijpboete ook ambtshalve moet worden 
beoordeeld wanneer alleen de inspecteur in 
hoger beroep is gegaan tegen het door de 
rechtbank vastgestelde boetebedrag. 

Taxtueel  | Boetes kunnen ambtshalve worden verlaagd
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Boeteoplegging
De feiten in deze recente zaak lagen 
als volgt. In april en mei 2013 was op 
verschillende data geconstateerd dat 
een transportonderneming met zware 
vrachtwagens gebruikmaakte van de 
openbare weg zonder dat de verschuldigde 
belasting voor zware motorrijtuigen 
(BZM) was voldaan. In verband hiermee 
heeft de inspecteur maar liefst veertig 
naheffingsaanslagen opgelegd, elk met 
een verzuimboete van € 246. Rechtbank 
Zeeland-West Brabant heeft geoordeeld 
dat de naheffing terecht is, maar heeft 
de boetes verminderd tot € 100 per 
naheffingsaanslag. Alleen de inspecteur 
heeft hoger beroep aangetekend tegen 
deze beslissing.

Hof Den Bosch overweegt dat 
belanghebbende ten aanzien van de drie 
betrokken voertuigen wel degelijk het 
voornemen had om de verschuldigde BZM 
te voldoen, maar dat dit door een fout 
van een medewerker aanvankelijk niet 
was gebeurd. Nadat belanghebbende de 
fout had ontdekt, zijn alsnog jaarvignetten 
aangevraagd. Het hof heeft hierin aanleiding 
gezien om het boetebedrag te verminderen 
tot € 480 (3 x € 160).

In cassatie klaagt de staatssecretaris 
dat het hof de boetes niet op een lager 
bedrag had mogen vaststellen, nu 
belanghebbende zelf geen (incidenteel) 
hoger beroep had ingesteld. Dit betoog 
vindt echter geen gehoor bij de Hoge Raad. 
Wanneer de hoogte van een bestuurlijke 
boete in hoger beroep in geschil is, dient 
het hof ambtshalve te onderzoeken welk 
boetebedrag passend en geboden is. Dit is 
een kwestie van openbare orde, zodat hier 
niet de hoofdregel geldt dat een procespartij 
alleen in een betere positie kan komen door 
zelf hoger beroep in te stellen.

Hoger beroep
Uit het voorgaande blijkt dat het instellen 
van hoger beroep niet zonder risico is. Dat 
geldt niet alleen voor de inspecteur maar 
ook voor een belastingplichtige, zeker 
wanneer de rechtbank hem gedeeltelijk 
in het gelijk heeft gesteld. Zo zou zich 
de situatie kunnen voordoen dat de 
inspecteur kan leven met de uitspraak 
van de rechtbank, maar alsnog besluit 
om incidenteel hoger beroep in te stellen 
wanneer hij wordt geconfronteerd met een 
hoger beroep van de belastingplichtige. 
Wanneer het gerechtshof dit incidenteel 
hoger beroep gegrond verklaart, zou de 
belastingplichtige slechter af kunnen zijn ten 
opzichte van de uitspraak van de rechtbank.

Nog gevaarlijker wordt het wanneer de 
ontvankelijkheid van een bezwaar- of 
beroepschrift in het geding is. Een 
gunstige uitspraak van de rechtbank voor 
de belastingplichtige ten aanzien van dit 
geschilpunt zou in hoger beroep zomaar 
teniet kunnen worden gedaan, ook al 
betwist de inspecteur de ontvankelijkheid 
in hoger beroep niet. Het gaat hier immers 
om een kwestie van openbare orde die 
ambtshalve door het gerechtshof moet 
worden beoordeeld. Ook voor het instellen 
van hoger beroep geldt dus: bezint eer gij 
begint. 

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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Taxtueel  | Verlaagd overdrachtsbelastingtarief voor woningen

Verlaagd overdrachtsbelastingtarief 
voor woningen
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor woningen is 
lager dan voor overige onroerende goederen. Maar wat 
is precies een woning? Daarover zijn diverse procedures 
aanhangig. De Advocaat Generaal heeft daarover recent 
een conclusie gepubliceerd. 
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Het tarief van de overdrachtsbelasting voor 
de verkrijging van woningen en rechten 
waaraan deze zijn onderworpen is per 
1 juli 2012 structureel verlaagd tot 2%. 
De wetgever heeft hierbij het oog gehad 
op onroerende zaken die ten tijde van 
de juridische overdracht naar hun aard 
bestemd zijn voor bewoning. Voor de 
verkrijging van andere onroerende zaken is 
het tarief gehandhaafd op 6%. Het spreekt 
vanzelf dat dit onderscheid tot de nodige 
discussies tussen belastingplichtigen en 
de belastingdienst heeft geleid: wanneer 
is sprake van een woning? Er zijn daarover 
diverse procedures aanhangig bij de 
Hoge Raad over de vraag of een woning 
is verkregen. A-G Wattel heeft in een 
viertal zaken conclusie genomen. In een 
gemeenschappelijke bijlage bij deze 
conclusies heeft hij een toetsingskader 
ontwikkeld aan de hand waarvan kan 
worden vastgesteld of een onroerende zaak 
voor de heffing van overdrachtsbelasting als 
woning moet worden gekwalificeerd. 

Toetsingskader
Het belangrijkste criterium voor toepassing 
van het verlaagde tarief is volgens de A-G 
of de desbetreffende onroerende zaak 
op het tijdstip van de verkrijging naar zijn 
oorspronkelijke bouwkundige aard bestemd 
is voor bewoning. Niet vereist is dat de 
onroerende zaak feitelijk bewoonbaar is. 
Ook sloopwoningen of casco woningen 
kwalificeren als woning.

Wanneer een onroerende zaak voorafgaand 
aan het verkrijgingstijdstip ingrijpend 
is verbouwd met als doel en objectief 
effect om deze duurzaam (dat wil zeggen: 
moeilijk omkeerbaar) voor bewoning te 
bestemmen, kan volgens de A-G sprake 
zijn van een woning. Vereist is dan dat 
de werkzaamheden tot een onroerende 
zaak hebben geleid waarvan de functie 
volgens objectieve bouwkundige inzichten 
verschilt van de oorspronkelijke functie 
van het gebouw. De woonfunctie en 
-bestemming dient te blijken uit de indeling 
(er dient in elk geval slaapgelegenheid te 
zijn) en de aanwezigheid van leidingen en 
aansluitingen voor sanitaire voorzieningen, 

nutsvoorzieningen en kookgelegenheid. 
Vereist is niet dat er al daadwerkelijk 
sanitaire voorzieningen en een volledige 
keuken aanwezig zijn.
Het feitelijke gebruik is volgens de A-G 
op zichzelf niet van belang, evenmin 
als definities van het begrip ‘woning’ in 
andere wetten. Mocht er twijfel zijn over 
de bouwkundige aard, dan wordt de 
bestemming relevant. Als ook dat geen 
gezichtspunten oplevert, kan gewicht 
worden toegekend aan het structurele 
feitelijke gebruik. Wanneer zelfs die toets 
niets oplevert, dient te worden beoordeeld 
of de verkrijging bijdraagt aan de wettelijke 
doelstelling van de regeling, namelijk 
het bevorderen van de doorstroming op 
de woningmarkt.

Conclusies
A-G Wattel heeft vervolgens de feiten en 
omstandigheden in de vier aanhangige 
rechtszaken getoetst aan het door hem 
geformuleerde toetsingskader. De uitkomst 
hiervan is als volgt:
 • Een als kantoor gebruikte stadsvilla is een 
woning, omdat de villa is ontworpen en 
gebouwd als woonhuis. Met zeer beperkte 
aanpassingen kan de villa ook weer 
worden bewoond. Door het tussentijdse 
gebruik als kantoorpand heeft de villa haar 
bouwkundige aard en objectieve functie 
als woning niet verloren. 

 • Een ‘bijna-thuis’ hospice is een woning, 
omdat het bij zo’n hospice gaat om 
thuiszorg en gezelschap en niet om 
‘ziekenhuis-verplaatste zorg’. De functie 
van de onroerende zaak is wonen en niet 
verpleging of ziekenhuis. Hoe lang de 
gebruikers blijven is niet relevant, evenmin 
als het daadwerkelijke gebruik.

 • Een als tandartsenpraktijk gebruikt 
hoekhuis kwalificeert als woning, omdat 
de onroerende zaak naar zijn aard en 
volgens de publiekrechtelijke bestemming 
een woning is. Daarbij komt dat de 
indeling van de woning niet is gewijzigd 
en dat de keuken- en badkamerruimten 
nog aanwezig zijn. Van een ingrijpende 
verbouwing die tot een duurzaam andere 
functie heeft geleid was geen sprake. 

 • De laatste zaak betreft een woonhuis 

met aangesloten stal. Na een ingrijpende 
verbouwing van de stal, waarbij de 
indeling op enkele punten is gewijzigd, 
rijst de vraag of het gehele pand voor 
de heffing van overdrachtsbelasting als 
woning kwalificeert. Dit is inderdaad 
het geval, vanwege de combinatie van 
een onduidelijke bouwkundige aard 
van het stalgedeelte na verbouwing in 
combinatie met een publiekrechtelijke 
woonbestemming. Het feitelijke gebruik als 
kantoor met een tijdelijke vrijstelling van 
de gemeentelijke woonbestemming doet 
hieraan niet af. 

Meer duidelijkheid
Als de Hoge Raad de door de A-G 
uitgezette lijn volgt, ontstaat aanzienlijk 
meer duidelijkheid over het antwoord 
op de vraag wanneer voor de heffing van 
overdrachtsbelasting al dan niet sprake 
is van een woning. Zoals hij zelf in zijn 
conclusies ook aangeeft, kan het door 
de wetgever voorgestane objectieve 
woningbegrip tot gevolg hebben dat 
materieel soortgelijke gevallen ongelijk 
worden behandeld. Hij vergelijkt 
in dat kader de verkrijging van een 
woningfundering (waarop het 2%-tarief 
van toepassing is) en de verkrijging van 
een gebouw dat wordt getransformeerd 
in wooneenheden (waarvoor het 6%-tarief 
geldt). Dit onderscheid hangt samen 
met het feit dat de oorspronkelijke 
bouwkundige aard van de onroerende 
zaak op het verkrijgingstijdstip beslissend 
is voor de tarieftoepassing. Evident is dat 
de doelstelling die de wetgever met de 
tariefverlaging voor ogen had, te weten de 
bevordering van de doorstroming op de 
woningmarkt, hierdoor in het gedrang zou 
kunnen komen.

Vermoedelijk kunnen we in het volgende 
nummer van Taxtueel berichten hoe de 
Hoge Raad er over denkt. 

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nll
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Voorwaarden ANBI-status
De kwalificatie als algemeen nut beogende 
instelling (ANBI) geeft toegang tot 
verschillende fiscale faciliteiten, zoals een 
vrijstelling van schenk- en erfbelasting. 
Bovendien zijn giften aan een ANBI 
onder voorwaarden aftrekbaar voor 
de heffing van inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting. De ANBI-status 
kan op verzoek worden verkregen. Bij 
indiening van het verzoek moet basale 
informatie aan de belastingdienst worden 
verstrekt. Het verzoek wordt vervolgens 
min of meer automatisch afgedaan en de 
ANBI-beschikking wordt afgegeven. Bij latere 
controle wordt daadwerkelijk getoetst of aan 
de voorwaarden is voldaan. De belangrijkste 
voorwaarde is dat de instelling voor meer 
dan 50% (tot 2010), dan wel 90% (vanaf 
2010) het algemeen belang behartigt. 

Algemeen nut
Wat als algemeen nut wordt beschouwd 
is in de wet bepaald. Het gaat daarbij 
onder andere om de volgende 
categorieën activiteiten: onderwijs, 
wetenschap en onderzoek, cultuur, 
bescherming van natuur en milieu, 
gezondheidszorg, volkshuisvesting, 
ontwikkelingssamenwerking, religie, 
spiritualiteit en levensbeschouwing. 
Vanwege de ruim omschreven categorieën 

kan echter snel discussie ontstaan of een 
bepaald doel eronder valt. Daarnaast 
moeten ook de feitelijke activiteiten 
daarmee overeenstemmen. Activiteiten die 
tegen commerciële tarieven worden verricht, 
worden bijvoorbeeld niet als algemeen 
nuttige activiteiten gezien. Afgelopen 
najaar heeft de Hoge Raad in een aantal 
arresten aan de eisen voor een algemeen 
nut beogende instelling nader invulling 
gegeven. Hierna lopen we de verschillende 
zaken langs.

Katholiek Nieuwsblad
Twee van de zaken hadden betrekking 
op de stichting die het Katholiek 
Nieuwsblad uitgeeft en de daaraan 
verbonden steunstichting. In geschil was 
of het uitgeven van een krant tegen een 
tarief dat vergelijkbaar is met dat van 
een commerciële krant als algemeen 
nuttig kan worden beschouwd. De Hoge 
Raad overweegt dat slechts sprake is 
van commerciële activiteiten als de 
tariefstelling is gericht op het behalen van 
exploitatieoverschotten. Daarvan is geen 
sprake, omdat de steunstichting nodig is 
om het jaarlijkse tekort van de stichting 
aan te zuiveren. Vervolgens overweegt de 
Hoge Raad dat het doel van de stichting is 
om de blijde boodschap van Jezus Christus 
te verkondigen. Dat valt onder een van 

de categorieën van algemeen nut. Het 
uitgeven van een nieuwsblad is slechts 
een middel om dat doel te bereiken. 
De zaak is verwezen naar een ander 
gerechtshof, dat moet toetsen of de feitelijke 
werkzaamheden van de stichting voor meer 
dan 90% bestaan uit het uitgeven van het 
nieuwsblad en het op andere manieren 
bevorderen van het doel.

Transmissie-meditatiestichting
In een andere zaak betrof het een stichting 
die zich bezighoudt met transcendente 
meditatie om zo invloed uit te oefenen 
op het collectieve bewustzijn van de 
Nederlandse bevolking. De Hoge Raad 
volgt de feitelijke vaststelling van het 
hof dat deze statutaire doelstelling voor 
minstens 90% het algemeen nut beoogt. 
Vervolgens moet worden getoetst of de 
activiteiten van de stichting ook binnen deze 
doelstelling vallen. Anders dan het hof had 
geoordeeld, is daarvoor niet vereist dat de 
gunstige maatschappelijke effecten van de 
activiteiten aannemelijk worden gemaakt.

Scientology Kerk Amsterdam
In de laatste zaak ging het om de ANBI-
status van de Scientology Kerk Amsterdam. 
Naast wekelijkse zondagsdiensten bood 
de kerk auditing en trainingen aan voor 
leden van de kerkgemeenschap ter 

Wat een algemeen nut beogende instelling is, is weliswaar 
netjes in de wet omschreven maar in de praktijk niet altijd even 
eenvoudig vast te stellen. De Hoge Raad heeft in een serie 
arresten enig houvast gegeven hoe hiermee om te gaan.

Duidelijkheid over 
ANBI-status
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bevordering van hun spirituele groei. De 
auditing en trainingen maken voor meer 
dan de helft deel uit van de activiteiten van 
belanghebbende. Hof Den Haag stelt vast 
dat deze diensten worden aangeboden 
tegen commerciële tarieven, omdat de 
instelling met de tariefstelling streeft naar 
het behalen van exploitatieoverschotten 
en deze ook daadwerkelijk heeft behaald. 
De Hoge Raad volgt het gerechtshof dan 
ook in zijn oordeel dat in zo’n situatie niet 
aan het (toen nog geldende) 50%-criterium 
is voldaan.

Gevolgen intrekking ANBI-status
Naar aanleiding van bovenstaande zaken 
rijst de vraag wat de gevolgen zijn wanneer 
in rechte komt vast te staan dat aan een 
instelling achteraf bezien ten onrechte de 
ANBI-status is toegekend. Ook daarover 
heeft de Hoge Raad zich het afgelopen jaar 
uitgelaten. In de desbetreffende zaak had 
een stichting die een oldtimermuseum 
exploiteerde per 1 januari 2008 de ANBI-
status verkregen. Naar aanleiding van 
een boekenonderzoek in 2011 heeft de 
inspecteur geconcludeerd dat de feitelijke 
werkzaamheden van de stichting niet 
voor meer dan 50% het algemeen belang 
dienden. Daarom heeft hij de ANBI-status 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2008 ingetrokken. Volgens Hof Den Haag 
is dit niet toegestaan, omdat de stichting 
erop mocht vertrouwen dat sprake was 
van een weloverwogen standpuntbepaling 
door de inspecteur. De Hoge Raad heeft 
echter geoordeeld dat het verlenen 
van de ANBI-status op basis van het 
ingevulde standaardaanvraagformulier 

nog niet betekent dat de inspecteur een 
weloverwogen standpunt heeft ingenomen 
met inachtneming van alle relevante feiten 
en omstandigheden.

Uit het arrest blijkt dus dat intrekking van de 
ANBI-status met terugwerkende kracht in de 
regel mogelijk is, ook als een instelling niet 
te kwader trouw is. Dit is vanzelfsprekend 
erg ingrijpend voor de instelling, omdat 
daarmee ook de aan de ANBI-status 
verbonden fiscale faciliteiten met 
terugwerkende kracht komen te vervallen. 
Voor degenen die giften aan een dergelijke 
instelling hebben gedaan, blijft een reeds 
toegepaste giftenaftrek wel in stand, tenzij 
de belastingplichtige te kwader trouw is. 

Mr. dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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WOZ-waardering van 
ziekenhuizen 

De Hoge Raad heeft zich in september 2016 voor de tweede keer uitgelaten over 
de toepasbaarheid van de werktuigenuitzondering bij de WOZ-waardering van 
ziekenhuizen. Geoordeeld is dat de medische installaties in ziekenhuizen onder de 
vrijstelling kunnen vallen. Tevens is de technische veroudering in geschil. 
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Werktuigenuitzondering
Werktuigen die dienstbaar zijn aan een 
proces in een onderneming kunnen onder 
de waarderingsuitzondering vallen: dat 
betekent dat ze buiten de WOZ-waarde 
vallen en dus onbelast zijn. Veelal wordt 
de uitzondering enkel toegepast in 
de procesindustrie. Het verzoek aan 
gemeenten om de uitzondering ook toe 
te passen op onroerende zaken buiten de 
(proces)industrie leidt tot veel ophef. 

Gebouwgebonden installaties
De Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) concludeerde dat bij de bepaling van 
de herbouwwaarde van een ziekenhuis 
enkel de kosten van gebouwgebonden 
installaties waren meegenomen. De kosten 
van procesgebonden bedrijfsinstallaties 
zouden bij de bepaling buiten beschouwing 
zijn gelaten. Van een uitzondering van de 
waardebepaling kan dan ook geen sprake 
zijn. De rechter oordeelde in een voorgelegd 
geschil dat enkel de installaties die het 
gebouw beter geschikt maken voor het 
gebruik in de waardering moeten worden 
betrokken en dus belast zijn. Onroerende 
installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn 
aan het medische proces kunnen (mits zij 
voldoen aan verschillende andere criteria) 
buiten de waardering worden gelaten en zijn 
derhalve vrijgesteld. 

Bewijs en ander incourant vastgoed
Belanghebbende heeft in de hiervoor 
bedoelde zaak niet het bewijs geleverd dat 
alle door haar genoemde installaties in 
hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische 
proces. Volgens het hof komt dit neer op 

een uitzonderingspercentage van zo’n 28%; 
dit zou dus het vrijgestelde deel van de 
waarde zijn. Dit is laag. Door ons worden 
percentages gerealiseerd van 40% tot 55%. 
In de Taxatiewijzer voor belastingjaar 2017 
gaat de VNG thans uit van 40%. Ook voor 
laboratoria of ander incourant vastgoed 
met procesgebonden installaties dient 
een uitzonderingspercentage te worden 
toegepast. Gemeenten passen deze buiten 
de industrie veelal niet toe. Ons inziens ten 
onrechte.

Technische correctie
De herbouwwaarde wordt bij de WOZ-
waardering gecorrigeerd wegens de 
technische en functionele veroudering. 
Het Hof oordeelt in deze zaak dat voor 
onderdelen die ouder zijn dan de gemiddeld 
gehanteerde levensduur, voor de technische 
veroudering kan worden uitgegaan van een 
verlengde levensduur. Dit houdt evenwel 
niet in dat de restwaarde later wordt 
bereikt dan oorspronkelijk geraamd. Veel 
gemeenten passen deze uitspraak van het 
hof (nog) niet toe. Het hof volgt de gemeente 
voor het overige in de gehanteerde 
restwaarden. Dit is opmerkelijk, omdat de 
Taxatiewijzer (waarnaar wordt verwezen) 
hiervoor een deugdelijke en controleerbare 
cijfermatige onderbouwing mist.

Mr. L.Y. Gramsbergen
088 288 8615
lgramsbergen@deloitte.nl

Taxtueel  | WOZ-waardering van ziekenhuizen
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in dit concept is van een wonderschone 
eenvoud: als iets in een land buiten de EU 
aftrekbaar is of onbelast blijft, moet het 
door de lidstaten van de EU in de heffing 
worden betrokken. De uitwerking is “iets” 
ingewikkelder, maar dit is de essentie.
Het concept ligt nu ter beoordeling voor bij 
het Europese Parlement en de Europese 
Raad. Het moet echter raar lopen als dit 
concept niet op een of andere manier een 
echte richtlijn wordt. Deze moet dan in 
2019 in werking treden, net als overigens 
de maatregelen op dit vlak die binnen de 
EU gelden.

Mr. F. Bracht 
088 2880339
fbracht@deloitte.nl

De Europese Commissie heeft een concept-richtlijn inzake mismatches bij hybride 
structuren voor verkeer met landen buiten de EU gepubliceerd. Het wordt er niet 
eenvoudiger op.

Hybrid mismatches aangepakt

Hoewel de belastingstelsels van de 
meeste ontwikkelde landen sterk op 
elkaar lijken, zijn er op detailniveau allerlei 
kleine, maar belangrijke verschillen. Zo 
kan het voorkomen dat de ene staat een 
rechtsverhouding of een rechtsvorm anders 
duidt dan een andere staat. Men spreekt 
dan van een hybride structuur. Hybride 
structuren kunnen leiden tot dubbele 
belastingheffing, maar ook tot dubbele 
niet-belastingheffing. In het laatste geval 
spreekt men veelal van een “double-dip”. 
Het hybride karakter schuilt er in dat het 
ene land een rechtsverhouding anders duidt 
dan het andere land, waardoor de fiscale 
behandeling in beide landen anders is. 
Dubbele belastingheffing als gevolg van een 
hybride structuur is vrijwel altijd het gevolg 
van ongelukkige structurering. Double-dips 
daarentegen zijn meestal het resultaat van 
fiscaal trapezewerk door internationaal 
opererende fiscalisten. Tegen dit laatste 
keert zich deze concept-Richtlijn.

Mismatch
Een voorbeeld ter verduidelijking: Tussen 
het Canadese en het Nederlandse 
belastingstelsel bestaan subtiele verschillen 
in de definitie van wat een “lening” is 
en wat “kapitaal” is. Dit onderscheid is 
wezenlijk, omdat rente op een geldlening 
in de meeste gevallen voor de debiteur 
aftrekbaar is en bij de crediteur wordt 
belast. Dividend op een kapitaalstorting 

daarentegen is bij de betalende partij in 
de regel fiscaal niet aftrekbaar maar bij de 
ontvangende partij onder omstandigheden 
vrijgesteld van belastingheffing. Als een 
Nederlandse moedermaatschappij een 
“geldlening” verstrekt aan haar Canadese 
dochtermaatschappij, dan kan deze in 
sommige gevallen zo worden vormgegeven 
dat een double-dip ontstaat. Mits goed 
vormgegeven, beschouwt Canada de 
rechtsverhouding dan als een geldlening. De 
Canadese dochter mag de rentebetalingen 
aftrekken. Opnieuw, mits goed 
vormgegeven, beschouwt Nederland de 
“geldlening” echter als een kapitaalstorting 
en de opbrengst als “dividend”. Dividend 
kan onder de deelnemingsvrijstelling 
vrijgesteld zijn van Nederlandse 
vennootschapsbelasting, mits aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. De structuur 
wordt natuurlijk zo opgezet dat aan die 
voorwaarden wordt voldaan. Het resultaat: 
aftrek in Canada, vrijgesteld in Nederland.

Oplossing
De Europese Commissie heeft, in het kielzog 
van het “BEPS” project, besloten hier paal 
en perk aan te stellen en heeft een concept-
richtlijn uitgebracht om dit fenomeen te 
bestrijden. Er zijn al de nodige maatregelen 
genomen om hybrid mismatches binnen 
de EU aan te pakken. Dit concept richt zich 
specifiek op relaties met landen buiten de 
EU. De oplossing voor hybrid mismatches 
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Finance Learning
Verdieping in vaktechnische 
onderwerpen 
Deloitte Academy organiseert cursussen en 
masterclasses op het gebied van finance, 
waarbij u meteen kan voldoen aan uw  
PE-verplichting. 

De cursussen zijn kort en praktisch, waarbij 
netwerken met collega professionals 
gestimuleerd wordt.

Onze docenten zijn alle professionals 
bij Deloitte en zijn werkzaam in alle 
branches. Zij geven les vanuit hun eigen 
praktijkervaring, waardoor zij de theorie 
met herkenbare voorbeelden uiteen 
kunnen zetten. 

Ons aanbod is zeer praktijkgericht en 
volgt de actualiteit per marktsegment. Zie 
hiernaast het actuele cursusaanbod voor 
dit najaar.
 •  Training Integrated- and Sustainability 
Reporting – 11 mei 2017 (5 PE)

 •  Masterclass Vastgoed & Bouw – 
 • 17–19 mei 2017 (20 PE)
 •  BTW in de praktijk – 13 en 14 juni 2017 
(14 PE)

 • Masterclass fusie en overnames –  
12 oktober 2017 (4 PE)

 •  2-daagse Tax Accounting –  
7 en 8 november 2017 (14 PE)

Meer informatie
Voor meer informatie over Deloitte Academy 
en de cursussen verwijzen wij u naar onze 
website, www.deloitte.nl/financelearning. 
Of neem contact op met +31 88 288 9333.
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