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2014 
kent in fiscaal opzicht een opvallende start. Niet zozeer 
vanwege fiscale regelingen, maar ten gevolge van het stelsel 
van toeslagen dat de staatssecretaris van Financiën de politieke 
kop heeft gekost. Opvallend, omdat het toeslagenstelsel met 
belastingheffing weinig te maken heeft en eigenlijk ook niet 

thuishoort bij het ministerie van Financiën. Het gaat bij de toeslagen in feite om sociale zekerheid en daar 
hebben we een ander departement voor. Waarom dan toch die toeslagen in de fiscale sfeer getrokken? Dat 
heeft vooral te maken met de uitvoering van het stelsel. Het al dan niet toekennen van toeslagen is sterk 
afhankelijk van allerlei gegevens die ook voor fiscale doeleinden noodzakelijk zijn. Het is dan handig om dat in 
een hand te leggen. Dat laatste is echter niet goed gebeurd. Weliswaar gaat financiën over belastingheffing 
en toeslagen maar vervolgens lijkt er een zware sluisdeur tussen beide te zijn geplaatst en zijn er in feite 
twee handen die vooral langs elkaar heen werken. De gedachte is dus wel goed maar de vormgeving en de 
uitvoering niet.

Een tweede reden om de uitvoering van de toeslagen bij de belastingdienst te leggen is dat deze al heel 
lang een redelijk goed lopende en geoliede organisatie is. Dat is zonder meer een prestatie als men bedenkt 
hoeveel belastingen er zijn, hoeveel belastingplichtigen – mensen en bedrijven – onder al die belastingen 
vallen en hoeveel mutaties er jaarlijks zijn. Het alternatief de toeslagen te laten uitvoeren door onderdelen 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er eigenlijk niet. Die organisaties hebben in het 
verleden regelmatig laten zien dit soort omvangrijke processen niet aan te kunnen. Kortom, de keuze voor 
uitvoering van de toeslagen door het ministerie van Financiën is ook vanuit dit opzicht een logische. 

De vraag is dan nu wel waardoor het de afgelopen periode zo fout kon gaan met de toeslagen. Daar zijn wel 
een paar verklaringen voor. Hiervoor is al genoemd het niet goed samenwerken van de belastingdiensten 
voor de heffingen en voor de toeslagen. Dat is een systeemfout. Een tweede systeemfout is het 
toeslagenstelsel zelf: het is te complex, te gedetailleerd en het leidt tot te hoge toeslagen. De commissie Van 
Dijkhuizen, waarin ik zitting had, inventariseerde dat er ruim € 8 miljard aan toeslagen werd uitgekeerd en 
er ruim 6 miljoen huishoudens een toeslag ontvangen. Dat betekent grosso modo dat tegen de 90% van de 
huishoudens een toeslag ontvangt. Dat is veel te veel. Toeslagen zijn alleen bedoeld voor de onderkant van de 
samenleving. De boodschap is dus duidelijk: de omvang van de toeslagen en het aantal gerechtigden moeten 
sterk verminderd worden. Daarnaast is het zaak dat de toeslagen van minder variabelen afhankelijk worden 
en dat bovendien meer met ruwe of forfaitaire variabelen gewerkt moet worden ter vaststelling van de 
toeslag. Daarmee is de toeslag dan weliswaar iets minder precies toegespitst op de individuele positie maar 
de uitvoering kan sterk worden vereenvoudigd. Daarnaast is het wenselijk – en dat is ook voorgesteld door 
de commissie Van Dijkhuizen – om de toeslagen zoveel mogelijk rechtstreeks ten goede te doen komen aan 
de uitvoeringsorganisaties aan wie uiteindelijk de toeslag wordt doorbetaald, zoals de zorgverzekeraars en de 
woningcorporaties. De commissie had uitgerekend dat het aantal huishoudens dat dan feitelijk nog zelf een 
toeslag krijgt, zeer substantieel daalt. Daarmee wordt ook de uitvoering eenvoudiger en de fraudekans veel 
lager. Het ligt in de rede aan te nemen dat dan ook de uitvoering door de dienst toeslagen veel beter gaat 
verlopen.

Het is aan de nieuwe bewindsman Wiebes er wat moois van te maken. Dat zal stellig nog een hele klus zijn.

Prof. dr. P. Kavelaars

088 2880954

pkavelaars@deloitte.nl

Voorwoord 
Minder rondpompen
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Herinvesteringsreserve
Boekwinsten die op bedrijfsmiddelen worden behaald, 
mogen onder voorwaarden belastingvrij worden 
gereserveerd in een herinvesteringsreserve. Door middel 
van de herinvesteringsreserve kan de gehele opbrengst 
van de verkoop van een bedrijfsmiddel opnieuw 
geïnvesteerd worden in een ander bedrijfsmiddel. 
Hierdoor wordt de belastingheffing over de behaalde 
boekwinst bij de verkoop van het bedrijfsmiddel aldus 
uitgesteld. De herinvesteringsreserve kan alleen worden 
toegepast op bedrijfsmiddelen en niet op voorraden. 

Zoals aangegeven kan een activum een andere 
aanwending krijgen binnen een onderneming waardoor 
het geen bedrijfsmiddel meer is, maar voorraad. Een 
voorbeeld hiervan is een verhuurde kantoorruimte dat 
op een moment ingrijpend wordt verbouwd om een 
woonappartementen van te maken die bestemd zijn voor 
de verkoop. 

Casus
Een garagebedrijf beschikt over een perceel grond met 
daarop een bouwvallig koetshuis. Dit perceel wordt 
gebruikt voor de stalling van auto’s en materialen en 
is derhalve een bedrijfsmiddel. De gemeente verzoekt 
de ondernemer de stallingsruimte te verwijderen en 
het perceel over te dragen ten behoeve van de bouw 
van woonhuizen. De ondernemer besluit onder de 
voorwaarde dat hij andere grond mag aankopen het 
verzoek van de gemeente in te willigen. Vanaf enige jaren 

voor de uiteindelijke verkoop van de grond verricht de 
onderneming projectontwikkelingsactiviteiten ten behoeve 
van de verkoop. Tot kort voor de levering van het perceel 
doet het perceel dienst als stallingsruimte voor auto’s.
De onderneming doet in haar aangifte vennootschaps-
belasting een beroep op de herinvesteringsreserve, op 
grond waarvan de boekwinst op het perceel niet belast 
wordt. De inspecteur is van mening dat er door de 
projectontwikkeling op enig moment geen sprake meer 
is van een bedrijfsmiddel, maar van voorraad en staat de 
dotatie aan de herinvesteringsreserve niet toe.

Hoge Raad
Nadat de ondernemer voor zowel de rechtbank als 
het hof zijn gelijk heeft gekregen buigt de Hoge 
Raad zich over deze zaak. De Hoge Raad oordeelt 
dat de aanwending van het perceel ten behoeve van 
projectontwikkeling niet strijdig is met het blijven 
aanmerken van het perceel als bedrijfsmiddel. Zij acht 
van belang dat het perceel tot kort voor de datum van 
de levering van de grond de dienst van stallingsfunctie 
(bedrijfsmiddel) heeft vervuld en dat dit gebruik niet als 
bijkomstig kan worden beschouwd. De onderneming 
heeft terecht de boekwinst op het perceel gedoteerd aan 
de herinvesteringsreserve.

Praktijk
Voor de praktijk is het belangrijk in te zien dat, indien 
sprake is van een andere aanwending van een perceel 
dat leidt tot een nieuwe ondernemingsactiviteit 
(projectontwikkeling), dit niet tot herkwalificatie hoeft te 
leiden als het vermogensbestanddeel de oorspronkelijke 
functie (stallingsruimte) blijft vervullen. De concrete feiten 
en omstandigheden zullen per geval bepalend zijn voor 
het antwoord op de vraag of een activum al dan niet 
geherkwalificeerd moet worden en een dotatie aan de 
herinvesteringsreserve mogelijk is.

S.S. Bongers MSc.

088 288 883896

sbongers@deloitte.nl

Herinvesteringsreserve  
voor herontwikkelde grond

Uit oudere rechtspraak is gebleken dat een bedrijfsmiddel 
gedurende de bezitsperiode geherkwalificeerd kan worden 
tot voorraad. Dit is het geval indien het bedrijfsmiddel 
een andere aanwending krijgt binnen de onderneming. In 
een recente zaak is de Hoge Raad ingegaan op de vraag 
of er sprake is van een bedrijfsmiddel of van voorraad in 
een geval waarbij er voorafgaande aan de verkoop van een 
activum projectontwikkeling plaatsvindt. Hieronder gaan 
wij daar op in.
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Indien een onderneming bedrijfsmiddelen verkoopt 
kan onder voorwaarden een herinvesterings reserve 
worden gevormd om acute belastingheffing te 
voorkomen. Indien de verkoop van de bedrijfs
middelen echter leidt tot staking van de gehele 
onderneming is vorming van een herinvesterings
reserve niet mogelijk en valt deze in de winst.

De herinvesteringsreserve is een fiscale reserve die ervoor 
zorgt dat de belastingheffing op de winst behaald bij 
de verkoop van (een) bedrijfsmiddel(en) kan worden 
uitgesteld. Hieraan zijn verschillende voorwaarden 
verbonden, waaronder de voorwaarde dat bij de 
verkopende partij een voornemen tot herinvesteren dient 
te bestaan. Na herinvestering moet de reserve op de 
boekwaarde van het aangeschafte (of voortgebrachte) 
bedrijfsmiddel in mindering worden gebracht. Voor het 
herinvesteren geldt in principe een driejaarstermijn, die 
onder omstandigheden kan worden verlengd. Is binnen 
die termijn niet geherinvesteerd dan valt de reserve in 
de winst. Ook indien de onderneming eindigt moet de 
reserve vrij vallen. 

Casus
Belanghebbende drijft een kinderdagverblijf. In 
2002 verkoopt belanghebbende het pand waarin de 
onderneming wordt gedreven, alsmede alle overige 
activa relaterend aan het kinderdagverblijf aan een 
stichting. De stichting neemt de exploitatie van het 
kinderdagverblijf vervolgens over. De winst die met de 
verkoop wordt behaald ad € 250.000 wordt toegevoegd 
aan de herinvesteringsreserve en wordt daardoor dus 
niet belast. De inspecteur is van mening dat de reserve 
in 2005 ten gunste van de winst vrij moet vallen, nu 
belastingplichtige niet aan de wettelijke verplichting heeft 
voldaan om binnen drie jaar na vorming van de reserve 
een bedrijfsmiddel aan te schaffen waarop de reserve kan 
worden afgeboekt.

Arrest
Het eerste geschilpunt betreft de vraag of de 
onderneming als gevolg van de verkoop en overdracht 
van de exploitatie aan de stichting niet reeds in 2002 
is gestaakt. Indien dit immers het geval zou zijn had de 
belastingplichtige al helemaal geen herinvesteringsreserve 
mogen vormen. Zowel de belastingplichtige als de 
Belastingdienst is van mening dat de onderneming 
is blijven voortbestaan. Het gerechtshof oordeelt 
echter dat het enkele voornemen om elders de 
ondernemingsuitoefening voort te zetten niet voldoende 
is om te kunnen concluderen dat de onderneming is 
blijven bestaan. De onderneming van belastingplichtige 
is, zo concludeert het hof, derhalve in 2002 gestaakt 
en de reserve is ten onrechte gevormd. De vraag of 
de belastingplichtige al dan niet aan de wettelijke 
verplichting heeft voldaan om binnen drie jaar na vorming 
van de reserve een bedrijfsmiddel aan te schaffen komt 
vervolgens niet meer aan de orde.

Doordat de aangifte vennootschapsbelasting 2002 
reeds was afgewikkeld diende de aldus ontstane fout op 
andere wijze te worden gecorrigeerd. Naar de mening 
van het hof kan deze correctie plaatsvinden door de 
reserve in 2005 (belast) vrij te laten vallen. De Hoge Raad 
heeft zonder nadere motivering de uitspraak van het 
gerechtshof geaccordeerd.

Praktische relevantie
In de praktijk wordt frequent gebruik gemaakt van de 
herinvesteringsreserve om acute belastingheffing in geval 
van verkoop van bedrijfsmiddelen te voorkomen. Het is 
hierbij van belang om steeds op basis van alle feiten en 
omstandigheden te beoordelen of aan alle voorwaarden 
is voldaan en of er daadwerkelijk een reserve kan worden 
gevormd. Alertheid is hier dus op zijn plaats.

Mr. R.J.M. Frins

088 288 5757

rfrins@deloitte.nl

T.A.Y. Swaen LL.M.

088 288 8699

tswaen@deloitte.nl

HIR: belast na staking
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Afgelopen najaar heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak 
aangaande de antimisbruikregeling bij een herinvesteringsreserve. 
Met deze uitspraak is meer duidelijkheid gekomen over de reikwijdte 
van deze antimisbruikregeling. Daarover gaat dit artikel. 
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Indien een bedrijfsmiddel met winst wordt verkocht 
dient in beginsel belasting betaald te worden over 
deze boekwinst. Indien de belastingplichtige echter 
het voornemen heeft om tot herinvestering over te 
gaan, kan de behaalde boekwinst in veel gevallen 
buiten het fiscale resultaat blijven door in het jaar 
van vervreemding voor het bedrag van de boekwinst 
een herinvesteringsreserve te vormen. Bij aankoop (of 
voortbrenging) van een vervangend bedrijfsmiddel 
valt de herinvesteringsreserve vervolgens vrij, doordat 
een bedrag gelijk aan de herinvesteringsreserve wordt 
afgeboekt op de aanschafprijs (of voortbrengingskosten) 
van het vervangende bedrijfsmiddel. De 
herinvesteringsreserve blijft in overige gevallen in beginsel 
bestaan indien en zolang de belastingplichtige een 
herinvesteringsvoornemen heeft, hetgeen van jaar tot jaar 
getoetst dient te worden. Uiterlijk na drie jaar moet deze 
echter zijn aangewend.

Antimisbruikregeling
In de wet is een antimisbruikregeling opgenomen die 
zich richt tegen de handel in herinvesteringslichamen. 
Een vennootschap die een reserve heeft gevormd maar 
die niet kan aanwenden voor een vervangende aankoop, 
zou de vennootschap kunnen verkopen aan een andere 
ondernemer die de reserve dan zou kunnen gebruiken. 
De wetgever acht dat niet wenselijk en heeft daarop 
een sanctie gezet: Indien sprake is van een belangrijke 
aandeelhouderswijziging waarbij het uiteindelijk belang in 
de vennootschap met ten minste 30% is gewijzigd, dient 
in beginsel de herinvesteringsreserve belast vrij te vallen. 
In de wet zijn echter enkele uitzonderingen opgenomen. 
Er is onder andere geen sprake van een verplichte vrijval 
– ondanks de wijziging van het uiteindelijk belang – 
indien de bezittingen van de belastingplichtige in de 
drie maanden voor de wijziging grotendeels hebben 
bestaan uit beleggingen of indien de wijziging betrekking 
heeft op een uitbreiding van het uiteindelijke belang 
van een aandeelhouder, die bij het begin van het jaar 
waarin de herinvesteringsreserve is gevormd, al voor ten 
minste een derde deel van het uiteindelijke belang in de 
vennootschap had.

De casus
De zaak waar de Hoge Raad zich over diende uit te laten 
betreft een vennootschap met een herinvesteringsreserve. 
Het aandelenkapitaal van de vennootschap bestaat uit de 
volgende aandelen met het bijbehorende winstrecht:
• 48 cumulatief preferente aandelen: recht op 

winstaandeel van 7% van hun nominale waarde en 
10% van de resterende winst (verminderd met het 
primaire dividend van 7%);

• 20 gewone aandelen: recht op 90% van de resterende 
winst;

• 2 prioriteitsaandelen: recht op vergoeding ter grootte 
van de wettelijke rente.

De aandelen hebben een gelijke nominale waarde en 
worden tot en met begin 2004 gehouden door dezelfde 
aandeelhouder. In juni 2004 verkoopt de aandeelhouder 
de 20 gewone aandelen en de twee prioriteitsaandelen 
aan een derde. De nieuwe aandeelhouder bezit als 
gevolg van deze aankoop 29,4% van het nominale 
aandelenkapitaal van de vennootschap en heeft 
met deze aandelen recht op 90% van de winst. De 
vraag is of de antimisbruikbepaling van toepassing 
is: het aandelenbelang is minder dan 30% maar de 
winstgerechtigdheid is 90%.

De uitspraak
De rechtsvraag die in onderhavige casus door de 
Hoge Raad beantwoord diende te worden, was of bij 
de beoordeling of sprake is van een “in belangrijke 
mate wijziging in het uiteindelijk belang” gekeken 
dient te worden naar het overgedragen aandeel in 
het nominale aandelenkapitaal, dan wel naar het 
overgedragen financiële belang. De Hoge Raad oordeelt 
dat bij de overdracht van aandelen in een lichaam 
met een herinvesteringsreserve doorslaggevend 
is hoe groot het financiële belang is dat wordt 
overgedragen. Omdat in casu meer dan 30% van het 
financiële belang is overgedragen, oordeelt de Hoge 
Raad dat de herinvesteringsreserve op basis van de 
antimisbruikbepaling belast vrij dient te vallen. 
Uit bovengenoemd arrest blijkt derhalve dat bij de 
overdracht van aandelen in een lichaam met een 
herinvesteringsreserve doorslaggevend is hoe groot 
het financiële belang is dat wordt overgedragen. Dat 
de overgedragen aandelen minder dan 30% van het 
nominale aandelenkapitaal vormen, kan een vrijval van de 
herinvesteringsreserve in dat geval niet voorkomen.

Mw. Mr. M. van Gelder

088 288 7546 

mvangelder@deloitte.nl 



Kosten ter zake van de aan- en 
verkoop van een deelneming zijn 
niet aftrekbaar. Maar wat wordt daar 
precies onder verstaan. In een tweetal 
zaken is daarover geoordeeld. Maar of 
het nu duidelijk is valt te betwijfelen. 

Nederland kent sinds jaar en dag een 
deelnemingsvrijstelling. Als een vennootschap 
aandelen houdt in een andere vennootschap zijn 
de opbrengsten van dit bezit onder bepaalde 
voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 
De belangrijkste voorwaarden is dat het belang ten 
minste 5% bedraagt en dat de deelneming zelf niet 
een laag belaste beleggingsvennootschap is. De 
vrijstelling geldt ook voor een bezit in buitenlandse 
vennootschappen. Deze deelnemingsvrijstelling is een 
van de belangrijkste redenen van de onverminderde 
populariteit van Nederland als vestigingsland voor 
houdstermaatschappijen of “tussenholdings”. Een 
beetje multinational heeft toch minstens wel een paar 
Nederlandse vennootschappen om haar internationale 
structuur bij elkaar te houden. 
Sinds haar oorspronkelijke invoering in 1969 is de 
deelnemingsvrijstelling in hoofdlijnen ongewijzigd 
gebleven. Daarmee is het een van de fundamenten van 
het Nederlandse belastingstelsel. Waar de hoofdlijnen 
ongewijzigd zijn gebleven geldt dit bepaald niet voor de 
details. Een van de lastigste vragen bij een vrijstelling is 
wat te doen met de kosten die worden gemaakt om het 
vrijgestelde inkomen te verwerven. Een schier ontelbaar 
aantal verschillende wettelijke regelingen is hierover 
de revue gepasseerd. Sommige hiervan sneuvelden bij 
het Hof van Justitie, andere werden het slachtoffer van 
gewijzigde inzichten van de wetgever of de Hoge Raad.

Aan en verkoopkosten
Dat aankoopkosten van een deelneming niet aftrekbaar 
zijn heeft de Hoge Raad in de vorige eeuw al uitgemaakt. 
Ons hoogste rechtscollege sloot daarbij eenvoudigweg 
aan bij de criteria voor de aanschaf van “gewone” 
bedrijfsmiddelen. Ook de aankoopkosten daarvan zijn 
niet aftrekbaar, maar dienen geactiveerd te worden in 
de kostprijs van het bedrijfsmiddel of de deelneming. In 
2002 veranderde de Hoge Raad echter van inzicht en 

besloot hij dat aankoopkosten toch aftrekbaar zijn. De 
wetgever reageerde voortvarend en nam in de wet op dat 
aankoopkosten niet aftrekbaar zijn. Met ingang van 2007 
werden de verkoopkosten daar ook aan toegevoegd. 
Sindsdien luidt de wettekst: “Bij het bepalen van de 
winst blijven buiten aanmerking de voordelen uit hoofde 
van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van 
de verwerving of de vervreemding van die deelneming 
(deelnemingsvrijstelling)”

Maar wat is nu “ter zake”? In twee recente uitspraken 
van rechtbanken wordt deze term verduidelijkt. Beide 
rechtbanken grijpen terug op de oude jurisprudentie 
van de Hoge Raad en destilleren daaruit twee criteria: 
de kosten moeten in directe samenhang met de 
vervreemding worden gemaakt en daarvoor ook 
noodzakelijk zijn. In een uitspraak van augustus was 
sprake van een bv waar vastgoed in zat. Om het 
vastgoed, verpakt in deze bv, te kunnen verkopen werd 
een makelaar ingeschakeld. Deze rondde zijn opdracht 
met succes af en stuurde een courtage-nota. Dit zijn, 
aldus de rechtbank, kosten die in noodzakelijk verband 
staan met de verkoop en dus kosten ter zake van 
vervreemding. De conclusie: geen aftrek.
In een uitspraak van juni kwam de rechtbank op basis 
van vrijwel dezelfde motivering wel tot aftrek. De 
strategisch adviseur van een concern krijgt een grote 
bonus over het jaar dat het concern met succes voor 
veel geld een deelneming verkoopt. De adviseur heeft 
enige besprekingen inzake de verkoop bijgewoond en 
de ondernemingsraad van het concern ingelicht. De 
rechtbank concludeert echter dat de verkoop van de 
deelneming ook zonder de bemoeienis van de adviseur 
wel tot stand zou zijn gekomen. Er is dus ten aanzien van 
de bonus geen sprake van kosten die het concern moest 
maken om te kunnen verkopen. Conclusie: aftrekbaar.

Tot slot
Hoewel de beide rechtbanken duidelijk op één lijn zitten 
met “noodzakelijkheid” als criterium is hiermee het laatste 
woord over deze kwestie nog niet gezegd. In de literatuur 
circuleren verschillende opvattingen over wat “ter zake” 
nu precies inhoudt. Meer jurisprudentie mag worden 
verwacht.

Mr. F. Bracht

088 288 0339

fbracht@deloitte.nl

Kosten van een deelneming
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Het btw-ondernemerschap van de dga in de btw kent 
een lange historie waarbij de recente geschiedenis ons 
het beeld toont van de dga die eerst in, toen uit en 
nu weer in de btw terecht komt. In 2002 oordeelde 
de Hoge Raad dat een dga die meer dan 50% van 
de aandelen in zijn bv houdt ondernemer is voor de 
werkzaamheden die hij ten behoeve van die bv verricht. 
Het Hof van Justitie oordeelde in 2007 echter anders in 
het arrest Van der Steen. Volgens het Hof van Justitie 
heeft de dga onvoldoende zelfstandigheid om voor de 
werkzaamheden die hij voor zijn bv verricht zelfstandig 
als btw-ondernemer te kwalificeren. Naar aanleiding 
van dit arrest publiceerde de Staatssecretaris in 2007 
een besluit met een aantal standpunten ten aanzien van 
de btw-positie van de dga ten opzichte van zijn bv. Zo 
merkte de Staatssecretaris op dat bij de verhuur van een 
werkkamer in de woning van de dga aan diens bv geen 
sprake is van btw-ondernemerschap. De Hoge Raad 
oordeelde onlangs in een tweetal zaken echter anders: er 
kan wel sprake zijn van ondernemerschap voor de btw. 

Verhuur als btwondernemer
In de onderhavige zaken verhuurden de dga’s een 
werkkamer, een archiefruimte en een parkeerruimte 
voor de bedrijfsauto, alle in, resp. bij de eigen woning, 
aan hun bv’s. Volgens de Hoge Raad is sprake 
van ondernemerschap indien cumulatief aan drie 
voorwaarden is voldaan:
• de ruimten zijn duurzaam ter beschikking gesteld aan 

de bv om te worden gebruikt als kantoorruimte (en 
parkeerruimte en archiefruimte); 

• de ruimten zijn daadwerkelijk door de bv als zodanig 
gebruikt;

• de dga ontvangt een vergoeding in ruil voor de 
terbeschikkingstelling. 

Aan de hand van deze cumulatieve criteria moet dus 
worden vastgesteld of de dga als btw-ondernemer is aan 
te merken. 

Optie voor btwbelaste verhuur
De Hoge Raad is tevens van mening dat de dga en zijn 
bv kunnen opteren voor een btw-belaste verhuur van 
de werkkamer. In een net voor de arresten uitgebracht 
besluit had de staatssecretaris aangegeven dat voor 
werkkamers en pantry’s niet afzonderlijk geopteerd kon 
worden voor btw-belaste verhuur. Dit onderdeel van het 
besluit is met de uitspraak van de Hoge Raad achterhaald. 
Als gevolg van de btw-belaste verhuur heeft de dga 
recht op aftrek van voorbelasting voor btw op kosten die 
betrekking hebben op de werkkamer, zoals de bouw en/
of de verwerving van dit deel van de woning. De btw die 
de dga over de huur in rekening moet brengen aan de bv, 
brengt deze laatste weer in aftrek, zodat de btw-belaste 
verhuur voor de bv geen nadelen heeft.

Etiketteren van de woning
Het gebruik van de werkkamer in de woning als 
btw-ondernemer heeft tot gevolg dat de dga de gehele 
woning tot zijn ondernemingsvermogen kan rekenen. 
Voor woningen die zijn aangeschaft of opgeleverd voor 
1 januari 2011 kan dan de btw volledig in aftrek worden 
gebracht. Voorwaarde is wel dat in voorkomende 
gevallen tijdig bezwaar is aangetekend. Gedurende tien 
jaar betaalt de dga de btw over zijn privégebruik terug. 
Sinds 1 januari 2011 geldt dat etikettering als 
ondernemingsvermogen nog wel mogelijk is, maar de 
aftrek beperkt is tot het zakelijk gebruikte gedeelte, de 
werkkamer. Het financieringsvoordeel dat voor 1 januari 
2011 kon worden behaald, is dus verdwenen. Daarmee is 
verhuur aan de bv dus wel minder interessant geworden. 

Mr. dr. M.M.W.D. Merkx

088 288 2611

mmerkx@deloitte.nl

De dga weer in de btw

Volgens de Hoge Raad kan een dga die een werkkamer aan 
“zijn” bv verhuurt ondernemer zijn voor de btw. Hij kan 
dan de btw over de kosten van deze werkkamer in aftrek 
brengen.
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De staatssecretaris begint met de constatering dat 
mensen tegenwoordig langer leven, waardoor men 
ook langer pensioen op kan bouwen. Hierdoor kan de 
jaarlijkse pensioenopbouw worden verminderd, met 
lagere premies tot gevolg. Dit zou ten goede komen 
aan de koopkracht van huishoudens en zodoende de 
economie een impuls moeten geven. Door de vergrijzing 
van de maatschappij en de crisis van de afgelopen 
jaren, erkent een meerderheid in de Tweede Kamer 
ook de noodzaak van hervorming. Over de invulling en 
uitwerking daarvan liepen de meningen echter lange 
tijd uiteen. Met name de Eerste Kamer lag bij eerder 
ingediende voorstellen dwars. Met de nu ingediende 
voorstellen die het resultaat zijn van een pensioenakkoord 
met de oppositie moeten de problemen opgelost zijn en 
zal deze wetgeving in 2015 in werking treden.

Aanpassing opbouw en premiepercentages
Het fiscaal aftrekbare opbouwpercentage (op basis van 
middelloon) voor het ouderdomspensioen wordt vanaf 
2015 vastgesteld op 1,875% in plaats van de eerder 
voorgestelde 1,75%. Hiermee kan in 40 jaar een pensioen 
worden behaald van 75% van het gemiddelde inkomen. 
Ter vergelijking, in 2013 bedroeg het middelloon 
opbouwpercentage 2,25% en in 2014 bedraagt het 
opbouwpercentage 2,15%. Voor eindloonregelingen 
wordt het maximum opbouwpercentage op 
vergelijkbare wijze naar beneden bijgesteld. Ook de 
normen voor beschikbare premieregelingen worden 
neerwaarts bijgesteld. Om te voorkomen dat mensen 
nu via het lijfrenteregime wellicht extra zouden kunnen 
sparen, wordt de fiscale facilitering van lijfrenten in 
overeenkomstige zin beperkt. Tot slot geldt dat ook voor 
de oudedagsreserve voor ondernemers.

Premiewaarborgen
Er worden negen waarborgen geïntroduceerd om ervoor 
te zorgen dat de verlaging van de opbouwpercentages 
ook echt tot een daling van de premies leidt. Deze 
waarborgen hebben voornamelijk betrekking op een 
verbetering van het inzicht in de totstandkoming van 
de pensioenpremie bij pensioenfondsen. Meer inzicht 
in de totstandkoming van de pensioenpremie betekent 
naar onze mening echter niet dat de verlaging van de 
pensioenpremie ook daadwerkelijk ‘gewaarborgd’ is.

Nettolijfrente oudedagsvoorziening
Een andere belangrijke beperking vormt de aftopping van 
het inkomen waarboven nog fiscaal gefaciliteerd pensioen 
mag worden opgebouwd. Deze al eerder voorgestelde 
maximering van het pensioengevend loon op € 100.000 
blijft volgens het pensioenakkoord in stand. In aanvulling 
daarop wordt voorgesteld dat mensen met hogere 
inkomens op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk kunnen 
bijsparen in de vorm van een zogenoemde ‘netto-lijfrente 
oudedagsvoorziening’. De premie-inleg wordt betaald uit 
het nettoloon. De aanspraak op de netto-lijfrente vormt 
volgens het voorstel vrijgesteld vermogen in box 3. De 
uitkering is vanzelfsprekend onbelast. Wij vragen ons af of 
deze beperkte fiscale facilitering opweegt tegen het niet 
vrij kunnen beschikken over de ingelegde gelden.

Hervorming 
pensioenopbouw
De staatssecretaris van Financiën heeft in december 2013 
een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met nieuwe 
voorstellen om de fiscale pensioenopbouw te hervormen. 
Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de bezwaren 
tegen eerdere pensioen aanpassingen. Deze voorstellen zijn 
inmiddels omgezet in een wetsvoorstel.



Pensioenpremie voor aflossing eigen woning
Uit het pensioenakkoord blijkt ook dat het kabinet een 
voorstel van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie 
gaat verkennen. Dit voorstel houdt dit in dat werknemers 
de keuze moeten krijgen om het werknemersdeel van hun 
pensioenpremie te gebruiken voor een extra aflossing van 
hun hypotheek. De achterliggende gedachte hierbij is dat 
veel mensen een woning hebben die ‘onder water’ staat 
en dat mensen met restschuldproblematiek ook eerder 
in staat zullen zijn om te verhuizen. Dit zou leiden tot 
een impuls voor de woningmarkt en een verkorting van 
de balans van banken. Een nadeel is natuurlijk wel dat er 
minder pensioen wordt opgebouwd, maar daar staan – in 
de redenering van het kabinet – lagere woonlasten in de 
toekomst tegenover. De bekendmaking van de uitkomst 
van de verkenning zal uiterlijk in maart 2014 plaatsvinden. 
Pas daarna vindt hierover besluitvorming plaats.

Versterking positie ZZP’ers
De staatssecretaris geeft ook aan dat de laatste 
hand wordt gelegd aan een pensioenregeling voor 
zelfstandigen. Een van de belangrijkste kenmerken 
van die regeling is dat derdepijlerpensioen niet 
langer aangesproken hoeft te worden bij een beroep 
op bijstand. De derde pijler behelst de vrijwillige 
pensioenopbouw naast de AOW (eerste pijler) en 
de collectieve bedrijfspensioenen (tweede pijler). 
Dit pensioen valt momenteel in box 3, dus in de 
vermogenstoets voor de bijstand. Het moet ook 
mogelijk worden om derdepijlerpensioen op te nemen 
bij arbeidsongeschiktheid. De achtergrond van die 
mogelijkheid is dat oudere ondernemers met zware 
beroepen veelal moeite hebben om zich te verzekeren 
tegen arbeidsongeschiktheid. Het is nog niet duidelijk hoe 
dit voorstel er precies uit komt te zien. We komen hier 
stellig in een volgend nummer op teug.

Afschaffing btwkoepelvrijstelling voor 
pensioenuitvoering
In de brief wordt ook uiteengezet hoe de verschillende 
maatregelen gedekt zullen worden. Het belangrijkste 
voorstel in dat verband is de afschaffing van de 
btw-koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering. 
De koepelvrijstelling maakt het mogelijk om een 
btw-vrijstelling toe te passen op de diensten van 
pensioenuitvoerders aan pensioenfondsen, mits aan 
specifieke voorwaarden is voldaan. Een van deze 
voorwaarden is dat de dienstverlening niet leidt tot 
ernstige concurrentieverstoring. In de brief wordt 
opgemerkt dat de koepelvrijstelling geen prikkel tot 
uitbesteding geeft en daardoor marktverstorend 
werkt. Naar onze mening zal het afschaffen van de 
koepelvrijstelling ertoe leiden dat pensioenfondsen juist 
minder werkzaamheden zullen uitbesteden. De conclusie 
van het kabinet achten wij dan ook twijfelachtig.

Mr. N. Crama

088 2885403

ncrama@deloitte.nl
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De overheid stimuleert in 2014 het uitkeren 
van dividend aan aanmerkelijkbelanghouders. 
Tegelijkertijd trapt de belastingdienst op de 
rem als er een pensioenverplichting in de bv zit. 
Daarover in deze bijdrage meer.

Een dga heeft de mogelijkheid zijn pensioenaanspraken 
die hij als dga verwerft in een eigen vennootschap onder 
te brengen ofwel eigen beheer. Veelal gaat het dan om 
een pensioenregeling waarbij de werkgever een vaste 
uitkering vanaf pensioendatum garandeert. De waarde 
van dergelijke verplichtingen wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door de stand van de marktrente. Bij 
een daling van de marktrente zal de omvang van de 
pensioenverplichting toenemen. Door de huidige lage 
marktrente is de commerciële waarde van de meeste 
pensioenverplichtingen aanzienlijk hoger dan het bedrag 
dat daar in de balans voor wordt gereserveerd. In de 
balans wordt tot 2014 veelal aangesloten bij de fiscale 
voorziening die bijvoorbeeld wordt berekend op basis 
van een hogere rekenrente van 4%. Het lijkt er volgens 
de balans veelal op dat sprake is van vrij besteedbaar 
vermogen. De fiscus neemt echter het standpunt in dat 
er pas ruimte is voor het doen van dividenduitkeringen 
indien ook de commerciële verplichting volledig is gedekt 
door in de bv aanwezig vermogen. Gegeven de lage 
stand van de marktrente betekent deze visie dat veel dga’s 
met een pensioenverplichting in eigen beheer momenteel 
geen ruimte hebben om dividend uit te uitkeren.

Brief staatssecretaris
Gezien de wens van het kabinet om het uitkeren 
van dividend in 2014 te stimuleren heeft voormalig 
staatssecretaris Weekers aan de Eerste Kamer toegezegd 
te kijken naar een oplossing voor dit probleem. In 
navolging daarvan heeft hij op 6 december 2013 een 
brief naar het parlement gestuurd dat hij als discussiestuk 
wil bespreken met het parlement. Als eerste valt daarbij 
op dat hij geen directe oplossing voor het onderhavige 
probleem in het vooruitzicht stelt. Wel gaat hij in op de 
methodiek van het opbouwen van pensioenaanspraken in 
een eigen lichaam. Daarbij noemt hij een vijftal opties. De 
eerste optie is om alles te laten zoals het nu is geregeld. 
De tweede optie is om eigen beheer niet langer toe te 
staan, waardoor pensioenaanspraken verplicht moeten 
worden ondergebracht bij professionele verzekeraars. 

De derde optie staat toe dat de fiscale waardering gelijk 
wordt gesteld aan de commerciële waardering. Dit leidt 
echter tot grote extra fiscale lasten die budgettair niet 
haalbaar zijn. De vierde optie is de mogelijkheid om 
eenmalig de huidige pensioenverplichting dusdanig af te 
stempelen dat de commerciële waarde gelijk wordt aan 
de huidige fiscale waarde. Vervolgens zou de waarde 
van de resterende aanspraken bijvoorbeeld kunnen 
worden ingebracht in een beschikbare premieregeling. 
Ook daar heeft Weekers bezwaren tegen. Zo kan zich 
de situatie voordoen dat men in de toekomst in de 
beschikbare premieregeling een aantrekkelijk rendement 
maakt op het pensioenkapitaal. Dat verhoogt dan de 
pensioenverplichting en verlaagt daarmee de fiscale 
winst. Dat vindt de overheid blijkbaar niet wenselijk. De 
laatste optie is het invoeren van een nieuw spaarsysteem 
waarbij dga’s in een jaar dat men winst behaalt, een 
bepaald percentage van deze winst mag aftrekken. 
Op het moment dat men vervolgens de onderneming 
staakt, dient men over dit bedrag af te rekenen, dan wel 
dient men een lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar. 
Op de inleg mag geen rente worden bijgeschreven en 
in verliesjaren mag er niet worden gedoteerd. Ook is 
later geen inhaal mogelijk. Dit laatste systeem heeft 
de voorkeur voor de staatssecretaris. Dit zou overigens 
weer leiden tot een specifieke fiscale regeling voor een 
specifieke groep personen – de dga’s – met allerlei 
overgangsproblematiek etc. Vooralsnog lijkt de vierde 
optie een veel beter alternatief.

Inmiddels is bekend geworden dat Weekers is opgestapt 
en dat zijn opvolger dit dossier ter hand mag gaan 
nemen. De vraag is of het parlement inmiddels heeft 
geleerd om niet steeds met nieuwe regelingen te komen 
voor specifieke situaties die uiteindelijk leiden tot veel 
onduidelijkheid bij belastingplichtigen en veel extra werk 
opleveren voor de belastingdienst. 

Mr. C.A.H. Luijken

088 288 0165

caluijken@deloitte.nl

Hoge pensioenverplichting 
verhindert het uitkeren van dividend
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Belastingplichtigen moeten de fiscus informatie 
verschaffen die van belang kan zijn voor 
het opleggen van de aanslag. Maar moet de 
fiscus ook de naam van een tipgever aan de 
belastingplichtige verschaffen? Over deze beide 
zaken oordeelde de Hoge Raad onlangs in 
kwesties betreffende zwartgeldrekeningen.

Dankzij een tipgever is de fiscus erachter gekomen dat 
tientallen in Nederland wonende belastingplichtigen tot 
dan toe voor de fiscus verzwegen rekeningen aanhielden 
bij het filiaal van de Rabobank in Luxemburg. De tip 
bevatte behalve namen en rekeningnummers ook de saldi 
van de rekeningen per 2 februari 1996. Daarop heeft de 
inspecteur de desbetreffende belastingplichtigen verzocht 
opgave te doen van de rekening(en), aangehouden 
vanaf 31 december 1996. In ten minste een aantal 
gevallen is geen (volledige) opening van zaken gegeven. 
Ten aanzien van deze personen zijn toen (geschatte) 
aanslagen met hoge boetes opgelegd. Over de aanslagen 
en boetes zijn fiscale procedures aanhangig gemaakt 
bij de rechter. Enkele belastingplichtigen hebben de 
fiscus tevergeefs verzocht de naam van de tipgever 
en de tipgeversovereenkomst bekend te maken. 
Om deze informatie te krijgen hebben zij een civiele 
kortgedingprocedure aangespannen tegen de fiscus. 
Waarom een civiele procedure? Omdat de civiele rechter 
een partij kan dwingen de verlangde informatie, op 
straffe van een dwangsom, alsnog te verstrekken. Deze 
bevoegdheid heeft de belastingrechter niet. In dezelfde 
kortgedingprocedure heeft de fiscus op zijn beurt 
gevorderd dat de door hem aan de belastingplichtigen 
gevraagde informatie alsnog wordt verstrekt. Op de 
vorderingen van de belastingplichtigen en de fiscus is 
onlangs in hoogste instantie beslist door de civiele kamer 
van de Hoge Raad.

Naam tipgever
Eerst de vordering van de belastingplichtigen. Zij stellen 
dat ze belang hebben bij de naam van de tipgever en 
de tipgeversovereenkomst om zich naar behoren te 
kunnen verweren tegen de aanslagen en boetes. De 
Hoge Raad erkent dat zij zich naar behoren moeten 
kunnen verdedigen maar acht bekendmaking van 
de verlangde informatie daarvoor niet noodzakelijk. 
In de gedachtegang van de rechter wordt het 

verdedigingsbelang voldoende beschermd in de 
belastingprocedure waarin over de aanslagen en boetes 
wordt geoordeeld. In deze procedure moet de inspecteur 
namelijk alle op de zaak betrekking hebbende stukken 
overleggen, dat wil zeggen elk stuk dat van enig belang 
kan zijn (geweest) voor de besluitvorming. Als hij dat 
weigert en belastingplichtigen zich daardoor niet naar 
behoren kunnen verweren, kan de belastingrechter voor 
deze processuele benadeling compensatie bieden door de 
aanslagen en boetes te vernietigen. De Hoge Raad wijst 
de vordering dan ook af. 

Informatie
Dan de vordering van de fiscus. Door de inspecteur 
gevraagde informatie die voor de belastingheffing van 
belang kan (!) zijn, moet de belastingplichtige volgens de 
belastingwet verstrekken. Deze verplichting geldt alleen 
voor de heffing, dat is voor de aanslagoplegging. Niet 
ter discussie staat dat de informatie waar in dit geval om 
gevraagd is, van belang kan zijn voor de belastingheffing. 
Voor de boetes ligt het genuanceerder, oordeelt de Hoge 
Raad. De belastingplichtige is alleen verplicht informatie 
te verstrekken die niet afhankelijk is van zijn wil. Te 
denken is aan bankafschriften, die onafhankelijk van de 
wil van de belastingplichtige bestaan. Hij hoeft geen 
informatie te verstrekken die afhankelijk is van zijn wil. 
Zo hoeft hij niet te verklaren dat hij een rekening heeft 
aangehouden bij de Rabobank te Luxemburg. Anders 
zou hij worden gedwongen mee te werken aan zijn 
eigen veroordeling (tot een hoge boete). Een praktisch 
probleem is dat wilsafhankelijke informatie, die niet 
hoeft te worden verstrekt voor beboetingsdoeleinden, 
veelal ook van belang is voor de aanslagoplegging en 
voor heffingsdoeleinden moet worden verstrekt. In zulke 
gevallen moet de belastingrechter uitdrukkelijk bepalen 
dat de inspecteur de verstrekte wilsafhankelijke informatie 
niet mag gebruiken voor het opleggen van boetes. De 
conclusie is dat de Hoge Raad de vordering van de fiscus 
grotendeels toewijst. Voor zover dit het geval is, moeten 
de belastingplichtigen in kwestie de gevraagde informatie 
alsnog, op straffe van een dwangsom, verstrekken.

Dr. E.B. Pechler

088 288 0280

epechler@deloitte.nl

De civiele procedure  
als breekijzer?
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In december heeft de Hoge Raad uitspraak 
gedaan in twee vrijwel identieke zaken omtrent 
inlenersaansprakelijkheid. De belangrijkste onderwerpen 
waarover de Hoge Raad meer duidelijkheid geeft zijn 
de verdeling van de bewijslast bij aansprakelijkstelling, 
inlenersaansprakelijkheid bij het afzien van verhaal op 
werknemers door de uitlener en inlenersaansprakelijkheid 
voor de omzetbelasting in het kader van het EU-recht.

Casus
In beide zaken is de casus als volgt. Belanghebbende 
oefent in 2000 en 2001 een agrarisch bedrijf uit, en 
leent in dat kader personeel in van derden. Een van 
deze derden is A bv. In een uitzending van het televisie 
programma Nova komt naar voren dat A bv werkt met 
illegale werknemers. In vervolg op de uitzending stelt 
de belastingdienst een boekenonderzoek in bij A bv en 
worden er een vijftal naheffingsaanslagen opgelegd 
voor zowel de loonbelasting als de omzetbelasting. 
Ondertussen wordt A bv in het begin van 2003 
door de Kamer van Koophandel ontbonden. De 
naheffingsaanslagen, die opgelegd zijn na ontbinding 
van de uitlener, worden bij gebrek aan kantooradres 
betekent aan het Parket van de Officier van Justitie in het 
arrondissement Den Haag. Belanghebbende, de inlener, 
wordt voor meer dan €50.000. aansprakelijk gesteld als 
inlener van personeel van A bv.

Verdeling van de bewijslast
In cassatie betwist belanghebbende het oordeel van 
het hof dat het aan belanghebbende is om aannemelijk 
maken dat de berekeningswijze van de omvang van 
het bedrag van de aansprakelijkstelling onjuist is. Uit de 
arresten van de Hoge Raad blijkt dat de omkering van de 
bewijslast die in casu is toegepast bij het opleggen van 

naheffingsaanslagen aan de uitlener – deze moet dan 
bewijzen dat de aanslagen onjuist zijn - niet kan worden 
tegengeworpen aan de aansprakelijk gestelde inlener. De 
omkering van de bewijslast geldt dus niet voor de inlener. 
De Hoge Raad benadrukt echter wel dat dit niet betekent 
dat er geen enkele bewijslast rust op inlener. Volgens de 
Hoge Raad is het in beginsel aan de Ontvanger om de 
feiten te stellen waarop een aansprakelijkstelling van een 
inlener berust. Worden de feiten gemotiveerd betwist 
door de inlener dan is het aan de Ontvanger de feiten 
aannemelijk te maken. In het geval dat de inlener zich in 
zijn verweer beroept op ontlastende omstandigheden 
dient hij deze te motiveren en aannemelijk te maken. In 
dat geval rust de bewijslast dus op de inlener. 

Afzien van verhaal
De Hoge Raad geeft eveneens meer duidelijkheid over 
inlenersaansprakelijkheid in het geval dat er door de 
uitlener wordt afgezien van verhaal op de werknemers 
van nageheven loonbelasting. In bovengenoemde zaken 
voerde de inlener aan dat hij niet aansprakelijk is voor de 
zogenoemde brutering van de aanslag die voortvloeit 
uit het afzien van de uitlener van verhaal van nageheven 
loonbelasting op de werknemers. Als afgezien wordt van 
verhaal van de loonbelasting genieten de werknemers 
een voordeel hetgeen weer is aan te merken als te 
belasten loon. Dat noemen we brutering. 

De inlener voerde aan dat de uitlener pas in 2003 en 
2005 heeft besloten de nageheven belasting niet te 
verhalen, waardoor het loon op dat moment genoten 
werd door de werknemers. De inlener stelde dan ook niet 
aansprakelijk te kunnen zijn voor de brutering, aangezien 
zij in deze jaren geen zaken meer deed met de uitlener. 
Tevens verwees hij naar de Leidraad Invordering, waarin 

Inlenersaansprakelijkheid

Inleners van personeel zijn hoofdelijk aansprakelijk voor loonbelasting en 
omzetbelasting die de uitlener verschuldigd is in relatie tot het ingeleende 
personeel maar die niet afdraagt aan de fiscus. Of de aansprakelijkstelling van 
een inlener terecht is, wordt regelmatig betwist door de inlener. In twee recente 
arresten van de Hoge Raad komen enkele interessante thema’s naar voren omtrent 
de aansprakelijkstelling van een inlener.



ten aanzien van ketenaansprakelijkheid is opgenomen dat 
ook aansprakelijkheid geldt ten aanzien van loonheffing 
verschuldigd ten gevolge van latere brutering. In het geval 
van inlenersaansprakelijkheid ontbreekt een dergelijke 
bepaling.

De Hoge Raad ziet dit anders. Volgens de Hoge Raad zijn 
de bepalingen omtrent inlenersaansprakelijkheid niet voor 
tweeërlei uitleg vatbaar. Volgens de Hoge Raad is niet 
uit het aangehaalde beleid op te maken dat de inlener 
niet aansprakelijk is voor de loonbelasting verschuldigd 
naar aanleiding van later brutering. Vervolgens sluit de 
Hoge Raad aan bij de feiten zoals vastgesteld in de lagere 
rechtspraak. Het hof en de rechtbank hebben gesteld 
dat verhaal van onterecht niet afgedragen loonbelasting 
al ten tijde van de loonbetalingen niet mogelijk was. De 
aansprakelijkstelling is aldus de Hoge Raad in zoverre 
terecht.

Omzetbelasting en EUrecht
Een ander interessant punt is de vraag of de 
inlenersaansprakelijkheid voor de omzetbelasting in strijd 
is met de Zesde Richtlijn inzake de BTW voor de EU. De 
inlener stelt dat uit deze zaak volgt dat sprake moet zijn 
van wetenschap voordat een derde aansprakelijk kan 
worden gesteld. De inlener geeft daarbij aan nooit op 
de hoogte te zijn geweest van het feit dat de uitlener de 
door haar verschuldigde omzetbelasting niet voldeed. 
Daarnaast stelt hij dat de Ontvanger wetenschap dient 
aan te tonen. De Hoge Raad meent dat er wel degelijk 
sprake was van wetenschap bij belanghebbende, gelet 
op de uitzending van Nova en het boekenonderzoek 
ingesteld door de belastingdienst. De kwestie van het 
EU-recht komt daarmee niet meer aan de orde.

Tot slot
Hoewel de besproken arresten voor de inleners 
geen uitkomst bieden, brengen de uitspraken van 
de Hoge Raad enkel interessante punten rond 
inlenersaansprakelijkheid naar voren. Een aantal punten 
is door onderliggende feiten en omstandigheden slechts 
kort door de Hoge Raad toegelicht. Zo geeft A-G IJzerman 
in zijn conclusie al een aanknopingspunt voor verdere 
discussie. Met betrekking tot inleneraansprakelijkheid 
voor de omzetbelasting in het kader van EU-recht 
gaat hij in op de mogelijkheid tot introductie van een 

verleggingsregeling zoals deze ook bestaat ten aanzien 
van ketenaansprakelijkheid. Ook uit het grote aantal 
middelen aangevoerd in cassatie blijkt hoe veelzijdig 
het onderwerp inlenersaansprakelijkheid is. Er valt dan 
ook nog wel wat rechtspraak te verwachten omtrent 
inlenersaansprakelijkheid

Mr. Nikkie Konings
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nkonings@deloitte.nl
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Octrooi
Belanghebbende X, een natuurlijk persoon, verricht in 
de jaren 1990-1992 postdoctoraal wetenschappelijk 
onderzoek bij organisatie A in het Verenigd Koninkrijk. Hij 
is niet in loondienst bij deze organisatie. Belanghebbende 
krijgt geen beloning voor zijn werkzaamheden en heeft 
als enige inkomstenbron een studiebeurs. X is gedurende 
deze jaren woonachtig in België en in het Verenigd 
Koninkrijk. Voordat X zijn onderzoekswerkzaamheden bij 
A aanving, heeft hij een verklaring ondertekend waarin 
hij afstand heeft gedaan van eventuele octrooien of 
patentrechten voortvloeiende uit zijn werk.
Vele jaren later, namelijk in 2000, 2001 en van 2004 
t/m 2006 ontvangt X geldbedragen van organisatie A, 
het instituut waar hij het onderzoek voor verrichtte. 
Het onderzoek waar X bij betrokken is geweest, heeft 
namelijk geleid tot een winstgevend product. In de 
jaren waarin X deze inkomsten geniet, is hij woonachtig 

in Nederland. De inspecteur is van mening dat deze 
inkomsten, die hij als royalty’s aanmerkt, tot het inkomen 
van belanghebbende uit werk en woning behoren en dus 
in box 1 belast moeten worden. X stelt echter dat geen 
sprake is van een bron van inkomen, waardoor er geen 
sprake kan zijn van heffing. Daarnaast stelt hij dat indien 
er toch sprake van heffing zou zijn, het heffingsrecht over 
de royalty’s aan het Verenigd Koninkrijk is toegewezen.
Het geschil spitst zich dus toe op de vraag of er sprake is 
van een bron van inkomen. Indien sprake is van een bron 
van inkomen, is de tweede stap de verdragstoepassing. 
Komt het heffingsrecht aan Nederland toe of aan 
het Verenigd Koninkrijk? Kortom, welk land is 
heffingsbevoegd?

Bron van inkomen
Volgens vaste jurisprudentie is er sprake van een bron van 
inkomen indien aan een drietal cumulatieve voorwaarden 
is voldaan:
• deelname aan het economisch verkeer;
• het oogmerk om een voordeel te behalen; en
• het voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn.

X stelt dat er geen sprake is van een bron van inkomen, 
omdat hij de activiteiten niet in het economische verkeer 
zou hebben verricht. De activiteiten zijn slechts verricht 
in het kader van een studie en indien er al sprake zou zijn 
van deelname aan het economische verkeer, dan kunnen 
de daaruit voortvloeiende voordelen noch beoogd, noch 
redelijkerwijs verwacht worden aldus belanghebbende.

Royalty’s: hoe te belasten?

De Hoge Raad doet een verrassende uitspraak 
door te oordelen dat heffingsinkomsten uit oude 
onderzoeksactiviteiten aan het Verenigd Koninkrijk 
worden toegewezen. De betalingen vallen volgens de 
Hoge Raad namelijk niet onder het royalty-artikel van het 
belastingverdrag.

16
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Het hof ging er eerder vanuit dat indien werkzaamheden 
plaatsvinden buiten de kring van familie of vrienden, 
vermoed moet worden dat deze hebben plaatsgevonden 
in het economische verkeer. In casu verrichtte 
belanghebbende werkzaamheden voor een instantie 
die onder andere onderzoeksresultaten commercieel 
exploiteerde. Doordat de activiteiten buiten de kring van 
familie of vrienden heeft plaatsvonden, oordeelde het 
hof dat de activiteiten bij A in het economische verkeer 
zijn verricht. De omstandigheid dat de activiteiten voor 
X leerzaam zijn en het karakter van een studie hebben in 
plaats van een commerciële activiteit heeft geen invloed. 

Box 1 of box 3?
Vervolgens is het de vraag of de opbrengsten in box 1 
(arbeid) of in box 3 (vermogen) moeten worden belast. 
Met name is de vraag of sprake is van inkomsten uit 
andere arbeid. De Hoge Raad bevestigt dat sprake is van 
inkomsten uit overige arbeid, momenteel aangeduid als 
resultaat uit overige werkzaamheden. De opbrengsten 
worden dus bij belanghebbende belast in box 1.

Verdragstoepassing 
Vervolgens is de vraag onder welk artikel van het (oude) 
belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk uit 
1980 (hierna: belastingverdrag) de inkomsten worden 
belast? Arbeidsinkomsten of royalty’s.
Tot aan de Hoge Raad werd er van uit gegaan dat de 
inkomsten kwalificeren als royalty’s. De Hoge Raad stelt 
dat niet wordt voldaan aan de letterlijke definitie van 
royalty; een vergoeding voor een formeel ter beschikking 
gesteld immaterieel activum. Opvallend detail is echter 
dat in de contracten op sommige plaatsen door partijen 
wel wordt gesproken over royalty’s. De Hoge Raad 
beargumenteert zijn oordeel door erop te wijzen dat 
belanghebbende eventuele uit het wetenschappelijk 
onderzoek voortvloeiende rechten al voor aanvang van 
zijn onderzoekswerkzaamheden heeft afgestaan en 
akkoord is gegaan dat de verkrijger kon beslissen over 
commercialisering daarvan. De werkzaamheden zijn 
niet verricht in het kader van een dienstbetrekking maar 
moeten worden aangemerkt als een voordeel verkregen 
ter zake van ‘andere werkzaamheden van zelfstandige 
aard’.

De voordelen uit zelfstandige arbeid zijn slechts in de 
woonstaat belastbaar, tenzij in het andere land sprake 
is van een vast middelpunt. Naast het afwijken van de 
kwalificatie als royalty, wijkt de Hoge Raad ook hier 
af. Volgens de Hoge Raad is een vast middelpunt in de 
jaren ’90 voldoende om ontvangsten aan het Verenigd 
Koninkrijk toe te rekenen. 

Conclusie
De werkzaamheden zijn verricht in het economische 
verkeer en worden belast in box 1. Volgens de Hoge Raad 
kunnen de betalingen niet onder het royalty artikel vallen, 
maar betreft het (nagekomen) inkomsten uit zelfstandige 
arbeid. Aangezien er volgens de Hoge Raad sprake is van 
een vast middelpunt is het heffingsrecht aan het Verenigd 
Koninkrijk toegewezen. Formeel mag Nederland volgens 
het verdrag ook de inkomsten in het wereldinkomen 
betrekken, maar moet zij eveneens de ontvangsten 
vrijstellen Materieel komt het heffingsrecht dus volledig 
aan het Verenigd Koninkrijk toe.

V. Kleefstra MSc
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vkleefstra@deloitte.nl
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Gelijke gevallen?
Wanneer ondernemingsvermogen vererft of wordt 
geschonken is dit afhankelijk van de omvang geheel 
of voor een overgroot deel vrijgesteld van schenk- en 
erfbelasting. Overig vermogen is dat niet, afgezien 
van een enkele kleine vrijstelling. De rechtsvraag die 
in de verschillende procedures centraal staat, is of dit 
verschik in behandeling een ongeoorloofde discriminatie 
oplevert. Om deze vraag te beantwoorden, moet 
de Hoge Raad eerst beoordelen of verkrijgingen van 
ondernemingsvermogen en van privévermogen gelijke 
gevallen zijn. Zowel Rechtbank Arnhem als Rechtbank 
Haarlem hebben zich op het standpunt gesteld dat dit 
niet het geval is, zodat van discriminatie geen sprake 
kan zijn. De Hoge Raad gaat niet in die redenering mee. 
De erf- en schenkbelasting zien in beginsel op iedere 
verkrijging krachtens erfrecht of schenking met waarde 
in het economische verkeer, ongeacht of sprake is van 
ondernemingsvermogen. Daarom is sprake van gelijke 
gevallen, aldus de Hoge Raad. Maar daarmee is de vraag 
nog niet beantwoord. Relevant is ook of de wetgever dat 
onderscheid mag maken. Daarover hierna meer.

Wetgever blijft binnen beoordelingsruimte
Van ongeoorloofde discriminatie is enkel sprake 
als de ongelijke behandeling ongerechtvaardigd 
of onredelijk is. Daarom beoordeelt de Hoge 
Raad of er voor het verschil in behandeling tussen 
verkrijgingen van ondernemingsvermogen en andere 
verkrijgingen een rechtvaardiging bestaat. Uit de 
wetsgeschiedenis leidt de Hoge Raad af dat het doel 
van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is om tegen te gaan 
dat ondernemingen door de heffing van schenk- of 
erfbelasting liquiditeitsproblemen krijgen, waardoor de 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit  
niet discriminerend

Reeds verschillende keren hebben wij bericht 
over de procedures die worden gevoerd inzake de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting. 
De Hoge Raad heeft inmiddels arrest gewezen. Volgens 
ons hoogste rechtscollege is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. In deze bijdrage 
bespreken wij het arrest en de gevolgen daarvan.
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continuïteit in gevaar komt. De wetgever heeft hierbij 
in het bijzonder het oog gehad op een onbelemmerde 
voortzetting van de activiteiten van familiebedrijven. Die 
voortzetting is van belang voor stabiliteit en behoud van 
werkgelegenheid en economische diversiteit. Daarnaast is 
de faciliteit bedoeld om ondernemerschap te stimuleren. 
De Hoge Raad meent dat dit gerechtvaardigde 
doelstellingen zijn.

Wel geeft de Hoge Raad aan dat de wetgever 
geen gedegen empirisch onderzoek heeft gedaan 
naar de omvang van de (fiscale) problemen bij 
bedrijfsopvolgingen. Evenmin heeft de wetgever goed 
onderbouwd waarom juist deze faciliteit een oplossing 
vormt voor de verschillende knelpunten. Toch zijn deze 
gebreken voor de Hoge Raad onvoldoende zwaarwegend 
om in te grijpen. In dit soort gevallen komt aan de 
wetgever een ruime beoordelingsvrijheid toe; dit criterium 
blijkt ook uit diverse andere rechterlijke beslissingen. 
Alleen als de faciliteit is gebaseerd op veronderstellingen 
die ‘evident onredelijk’ zijn, doet zich strijdigheid met het 
gelijkheidsbeginsel voor. De Hoge Raad concludeert dat 
daarvan geen sprake is. De wetgever is binnen de grenzen 
van de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid 
gebleven. En dus houdt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit 
stand.

Afhandeling massaal bezwaar
Nu de Hoge Raad arrest heeft gewezen, kunnen ook 
alle bezwaarschriften worden afgedaan die ter zake 
van deze problematiek zijn ingediend. Deze bezwaren 
zijn als massaal bezwaar aangemerkt en vervolgens 
aangehouden in afwachting van het arrest. Omdat de 
Hoge Raad een voor de belanghebbenden negatief 

oordeel heeft geveld, heeft de staatssecretaris alle 
bezwaren in één collectieve uitspraak afgewezen. De 
opgelegde aanslagen worden daarmee gehandhaafd. Het 
is voor een belanghebbende nog wel mogelijk om beroep 
in te stellen. De betreffende inspecteur doet dan eerst 
een individuele uitspraak op het bezwaar, waarna beroep 
kan worden ingesteld bij de rechtbank. De gang naar de 
rechter is echter weinig zinvol, nu het arrest van de Hoge 
Raad zonneklaar is.

Voor de wetgever is het arrest ongetwijfeld wel 
aangenaam. Indien de belastingplichtige in het gelijk 
was gesteld, had dat negatieve consequenties voor 
de schatkist kunnen hebben. Nu levert het arrest 
geen nadelige financiële gevolgen op. Bovendien is de 
wetgever niet verplicht om de faciliteit te versoberen, 
waardoor de huidige wetgeving in stand kan blijven. 
Daarmee lijkt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit na een 
discussie van anderhalf jaar in rustiger vaarwater beland. 
Zeker is dat echter toch niet: er wordt namelijk weer 
geprocedeerd, maar nu voor het Europese Hof van de 
Rechten van de Mens. Ook daarbij wordt een beroep 
gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Wij verwachten 
overigens van een dergelijke procedure geen succes. 
Bovendien: als de procedure door een belanghebbende 
wel wordt gewonnen, is het in dit geval niet noodzakelijk 
dat de fiscus de belanghebbende ook daadwerkelijk gelijk 
geeft. De fiscus hoeft een beslissing van genoemd hof 
namelijk niet op te volgen.

Mr. W.R. Kooiman
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Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het nieuwe 
belastingverdrag in werking zou treden op 1 januari 
2014. Duitsland heeft het nieuwe belastingverdrag reeds 
geratificeerd, Nederland echter nog niet. In november 
2013 heeft de Staatssecretaris van Financiën aan de 
Tweede Kamer een nota uitgebracht met daarin een 
reactie op vragen van diverse fracties. Tegelijkertijd heeft 
de staatssecretaris een nota van wijziging aangeboden 
waarin een overgangsregeling voor pensioenuitkeringen 
is opgenomen. De (aangepaste) verwachting is dat het 
nieuwe belastingverdrag op 1 januari 2015 in werking 
treedt.

Grenswerknemers
De staatssecretaris heeft eind 2013 vragen van diverse 
fracties omtrent van nieuwe verdrag beantwoord. 
Zo zijn er onder andere vragen gesteld over de 
grensarbeidersregeling en de voor Duitsland opgenomen 
antimisbruikbepalingen. De staatssecretaris geeft aan 
dat vanwege uiteenlopende wensen van Nederland en 
Duitsland het proces om tot een nieuw verdrag te komen 
langer heeft geduurd dan gebruikelijk. Nederland heeft 
het verdrag nog niet geratificeerd, omdat er vele vragen 
vanuit de uitvoeringspraktijk zijn gekomen en het van 
belang wordt geacht om alle relevante signalen op te 
pakken, mede gezien het grote belang van dit nieuwe 
verdrag voor Nederland.

Een van de wensen van Nederland betreft de 
totstandkoming een grensarbeidersregeling. Dat is ook 
gelukt. Voor Nederlandse inwoners met inkomen uit 
Duitsland is een compensatieregeling getroffen in de 
inkomstenbelasting. In Duitsland kunnen deze inwoners 
gebruik maken van het zogenoemde ‘Splittingverfahren’, 
waardoor minder Duitse inkomstenbelasting verschuldigd 
is. Aan de andere kant hechtte Duitsland groot belang 
aan het opnemen van antimisbruikbepalingen. Ook dat 
is gebeurd. In het algemeen is het overigens zo dat het 
verdrag grote gelijkenis vertoont met de andere door 
Nederland gesloten verdragen.

Regeling pensioenen
Onder het oude belastingverdrag zijn pensioenen, 
lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen toegewezen 
aan de woonstaat van de ontvanger. Onder het 
nieuwe verdrag zijn de toewijzingsregels voor 
pensioenen veranderd. Voor pensioenen, lijfrenten en 
socialezekerheidsuitkeringen die het bedrag van € 15.000 
per jaar niet te boven gaan, is het heffingsrecht in het 
nieuwe belastingverdrag nog altijd toegewezen aan 
de woonstaat van de ontvanger van deze uitkeringen. 
Indien het bedrag van € 15.000 in een bepaald jaar wordt 
overschreden, mag de bronstaat waaruit de uitkeringen 
afkomstig zijn echter ook belasting heffen over de 
uitkeringen. De woonstaat is in dit geval verplicht om 
voorkoming van dubbele belastingheffing te verlenen.
Dit betekent dat Nederland na inwerkingtreding van het 

Belastingverdrag 
Nederland – Duitsland

Op 12 april 2012 hebben Nederland en Duitsland in Berlijn een nieuwe 
belastingverdrag ondertekend. Het oude verdrag tussen Nederland en 
Duitsland dateert reeds van 1959. 
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nieuwe belastingverdrag volledig heffingsbevoegd is 
ten aanzien van iemand die in Duitsland woont en die 
uit Nederland een AOW-uitkering en/of een Nederlands 
bedrijfspensioen ontvangt van in totaal meer dan 
€ 15.000. Gebleken is dat in Duitsland de belastingheffing 
over uit Nederland afkomstige pensioenen laag is. 
Hierdoor kan de verschuiving van het heffingsrecht over 
pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen 
voor bepaalde belastingplichtigen een behoorlijke 
negatieve financiële impact hebben.

Overgangsregeling
Naast de algemene overgangsregeling op grond 
waarvan nog voor één jaar het oude verdrag kan worden 
toegepast, is besloten om gedurende een periode van 
zes jaar een aparte overgangsregeling te treffen voor 
pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen van 
in totaal meer dan € 15.000, voor zover het heffingsrecht 
over deze uitkeringen op grond van het nieuwe 
belastingverdrag van Duitsland naar Nederland verschuift. 
Afkoopsommen vallen niet onder de overgangsregeling. 
De overgangsregeling is van toepassing op personen die 
sinds de ondertekening van het verdrag op 12 april 2012 
onafgebroken inwoner van Duitsland zijn geweest en die 
pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen 
ontvangen van in totaal meer dan € 15.000 die vóór 
de inwerkingtreding van het verdrag zijn ingegaan. 
Voor zover ter zake van deze inkomensbestanddelen 
het heffingsrecht naar Nederland verschuift geldt 

een aangepast tarief in de Nederlandse loon- en 
inkomstenbelasting. Het tarief loopt gedurende de zes 
jaar overgangstermijn geleidelijk op.

De vermindering bestaat uit het verschil tussen een 
bepaald percentage inkomstenbelasting op grond van 
de overgangsregeling (het eerste jaar 10%, oplopend 
tot 30% in het zesde jaar) en het gedeelte van de totale 
inkomstenbelasting over het belastbare inkomen uit 
werk en woning dat naar evenredigheid is toe te rekenen 
aan de hierboven genoemde pensioen-, lijfrente- of 
socialezekerheidsuitkeringen. De vermindering van de 
inkomstenbelasting op het pensioen vindt dus plaats 
tegen een gemiddeld tarief.

Op zich lijkt ons dit een redelijke regeling. Niettemin heeft 
de wijziging van de heffingsbevoegdheid over pensioenen 
veel commotie opgeleverd bij in Duitsland wonende 
gerechtigden tot een Nederlands pensioen. Enigszins 
begrijpelijk is dat wel maar anderszins is het nu ook wel 
weer zo dat men in Duitsland op dit moment fiscaal wel 
erg goed af is als met een Nederlands pensioen geniet. 
Daar mocht wel wat aan worden gedaan. Zeker als 
men zich bedenkt dat de opbouw van het pensioen in 
Nederland fiscaal gefaciliteerd heeft plaats gevonden. 

E.P. Hageman LL.M.
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edhageman@deloitte.nl
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Nederland – Duitsland
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Fins beleggingsfonds
Wanneer een in Nederland gevestigde vennootschap 
dividend uitkeert aan haar in Nederland gevestigde 
moedermaatschappij die niet aan de heffing van 
vennootschapsbelasting is onderworpen, komt de 
moedervennootschap in aanmerking voor teruggaaf 
van dividendbelasting. Deze teruggaafmogelijkheid 
is uitgebreid tot buitenlandse dividendontvangers, 
indien (i) de ontvangers in hun land van vestiging niet 
aan belastingheffing zijn onderworpen, en (ii) niet aan 
belastingheffing zouden zijn onderworpen wanneer zij in 
Nederland zouden zijn gevestigd.

Deze voorwaarden roepen de vraag op of een 
moedervennootschap die in zijn staat van vestiging 
niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, 
maar wel aan Nederlandse vennootschapsbelasting zou 
zijn onderworpen als de vennootschap in Nederland 
gevestigd was geweest, aanspraak kon maken op 
de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. De 
Hoge Raad heeft hierover recentelijk geoordeeld dat in 
dergelijke situaties geen recht op teruggaaf bestaat.

In de onderhavige kwestie werd door een Nederlandse 
vennootschap een dividend uitgekeerd aan een Fins 
open-end beleggingsfonds. Het Finse fonds is vrijgesteld 
van belastingheffing in Finland. Op de dividenduitkering 
werd Nederlandse dividendbelasting ingehouden. 
Wanneer het fonds in Nederland gevestigd zou zijn 
zou het vergelijkbaar zijn met een fonds voor gemene 
rekening, dat aan de Nederlandse vennootschapsbelasting 
is onderworpen. Volgens de Hoge Raad is Nederland 
niet gehouden om de Finse fiscale kwalificatie te 
erkennen en over te nemen. Nederland mag dus zelf 
beoordelen hoe het Finse fonds naar Nederlandse fiscale 
maatstaven moet worden aangemerkt. Omdat het 
naar Nederlandse maatstaven niet zou zijn vrijgesteld 
bestond geen recht op teruggaaf van dividendbelasting. 
Daarnaast oordeelde de Hoge Raad dat het Finse fonds 
ook niet vergelijkbaar was met een Nederlandse fiscale 
beleggingsinstelling waarop onder voorwaarden een 
tarief van 0% vennootschapsbelasting van toepassing 
is. Dit oordeel was met name gebaseerd op het feit 
dat het Finse beleggingsfonds het ontvangen dividend 
niet binnen acht maanden had uitgekeerd aan haar 
aandeelhouders. Dit is voor een Nederlandse fiscale 

Hoe verder met  
de dividendbelasting?

De heffing van dividendbelasting ligt zwaar onder 
Europees vuur. Geen kans blijft onbenut om het 
standpunt in te nemen dat deze heffing een inbreuk op 
EU-recht vormt. Recent heeft de Hoge Raad hierover 
enkele beslissingen genomen. Daarover hierna meer. 
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beleggingsinstelling een voorwaarde om de kwalificatie 
te behouden. Omdat het Finse fonds dus niet kon worden 
vergeleken met een in Nederland gevestigde vrijgestelde 
vennootschap of een fiscale beleggingsinstelling, bestond 
geen recht op teruggaaf van ten onrechte ingehouden 
dividendbelasting. 

Verrekening als voorheffing?
In drie andere procedures heeft de Hoge Raad 
recentelijk prejudiciële vragen gesteld aan het Hof 
van Justitie. Het betrof dividenduitkeringen aan (i) 
vennootschappen waarop de deelnemingsvrijstelling niet 
van toepassing is of aan (ii) een natuurlijke persoon. Op 
dividenduitkeringen aan beide groepen aandeelhouders 
wordt dividendbelasting ingehouden. Hierbij wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en 
grensoverschrijdende situaties; In beide gevallen wordt 
dividendbelasting ingehouden. De binnenlandse 
dividendontvanger kan de dividendbelasting echter 
verrekenen als voorheffing op de verschuldigde 
vennootschaps- of inkomstenbelasting. Omdat de 
inhouding van dividendbelasting in grensoverschrijdende 
situaties niet altijd wordt geneutraliseerd door die te 
verrekenen met inkomsten- of vennootschapsbelasting bij 
de dividendontvanger is mogelijk sprake van een inbreuk 
op het EU-recht. 

De Hoge Raad heeft nu aan het Hof van Justitie gevraagd 
welke vergelijking moet worden gemaakt om te beoordelen 
of grensoverschrijdende situaties een inbreuk op het 
EU-recht vormen ten opzichte van binnenlandse situaties. 
Hierbij kunnen drie varianten worden onderscheiden:
1.  Er wordt alleen gekeken naar de inhouding 

van dividendbelasting in binnenlandse en 
grensoverschrijdende situaties. In dit geval zal geen 
sprake zijn van een inbreuk op EU-recht, omdat 
dividendbelasting in beide verhoudingen wordt 
ingehouden.

2.  De inhouding van dividendbelasting moet in 
grensoverschrijdende situaties worden vergeleken met 
de gecombineerde heffing van dividendbelasting en 
vennootschaps-/inkomstenbelasting in binnenlandse 
situaties. In dat geval zal het ook niet eenvoudig 
zijn om een inbreuk vast te stellen, omdat de 
gecombineerde heffing doorgaans tot een hogere 
belastingdruk zal leiden dan de 15% dividendbelasting 
die in grensoverschrijdende verhoudingen wordt 
ingehouden.

3.  De inhouding van dividendbelasting in 
grensoverschrijdende situaties wordt vergeleken met 
de effectieve dividendbelastingdruk in binnenlandse 
verhoudingen. Onder dit scenario bedraagt de 
dividendbelastingdruk in grensoverschrijdende situaties 
steeds 15%. De effectieve dividendbelastingdruk 
in binnenlandse situaties bedraagt 0%, omdat 
deze verrekenbaar is met de vennootschaps- of de 
inkomstenbelasting. Onder dit scenario zou voor 
de buitenlandse dividendontvanger een recht op 
teruggaaf van nagenoeg alle dividendbelasting 
bestaan.

Er zal moeten worden afgewacht welke 
vergelijkingsmaatstaf het Hof van Justitie prefereert. 
Als het hof terecht komt op de laatste variant wordt 
Nederland dus in het ongelijk gesteld. Nog belangrijeker 
is dat dit min of meer betekent dat de dividendbelasting 
eigenlijk niets meer oplevert en kan worden afgeschaft. 
Daar wordt al wel vaker om geroepen, onder ander 
teneinde de concurrentiepositie van Nederland te 
versterken. Maar het zal duidelijk zijn dat de Nederlandse 
overheid dit niet ziet zitten gelet op de substantiële 
budgettaire derving.

J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.

088 288 1911

jkorving@deloitte.nl. 
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Tot op heden wordt dubbele belasting tussen Nederland, 
Curaçao, Aruba en St. Maarten voorkomen op basis van 
een soort multilateraal verdrag, de Belastingregeling 
voor het Koninkrijk. Nederland wil deze regeling echter 
vervangen door individuele verdragen met die drie landen 
waarna die landen zelf onderling ook weer verdragen 
sluiten. Echte verdragen zijn het overigens niet omdat 
binnen het Koninkrijk geen verdrag kan worden gesloten. 
Formeel zijn het daarom Rijkswetten. Maar feitelijk zijn 
ze sterk vergelijkbaar met een regulier belastingverdrag 
zoals Nederland er veel heeft gesloten met andere landen. 
Doordat het hier gaat om een wet moet deze nog wel 
het parlementaire proces doorlopen. Hieronder zijn de 
belangrijkste onderdelen van het verdrag opgenomen. 

Nederland en de BES
• Het verdrag is wat betreft Nederland zowel van 

toepassing op de belastingen die in Europees 
Nederland worden geheven, als op de belastingen die 
in Caribisch Nederland (de BES) worden geheven. Dat 
zijn dus Bonaire, Saba en St. Eustatius. 

Spaartegoeden
• De EU Spaartegoedenrichtlijn was reeds van 

toepassing op Curaçao. Deze voorziet momenteel in 
een bronheffing op rentebetalingen aan inwoners 
in Nederland met een rekening op het eiland. Dit 
systeem wordt vervangen door renseignering ofwel 
automatische informatieuitwisseling. Curaçao gaat dan 
de gegevens van rekeninghouders die in Nederland 
wonen aan de Nederlandse fiscus doorgeven.

Dividend
• Onder de BRK kent de dividendbepaling een 

bijzondere opzet. Die wordt losgelaten. In het 
nieuwe verdrag is de heffingsbevoegdheid in principe 
toegewezen aan de woonstaat. De bronstaat mag 
echter 15% heffen. In een aantal gevallen wordt 

 Verdrag Nederland – Curaçao

Op 17 december 2013 is een verdrag tot stand gekomen 
tussen Nederland en Curaçao. Het verdrag treedt 
vermoedelijk op 1 januari 2015 in werking en vervangt 
de huidige Belastingregeling voor het Koninkrijk in de 
relatie met Curaçao. 
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dit percentage echter op 0% gesteld. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat het gaat 
om een moedervennootschap die een 
belang heeft van ten minste 10% in de 
dochtervennootschap en die aan bepaalde 
andere voorwaarden voldoet; het gaat 
daarbij onder andere om beursgenoteerde 
vennootschappen en vennootschappen 
die een minimum substance hebben. 
Daarnaast zijn ook dividenden betaald aan 
pensioenfondsen niet onderworpen aan de 
bronheffing. 

Pensioen en lijfrenten
• Ten aanzien van pensioenen en lijfrenten 

is bepaald dat de woonstaat daarover 
mag heffen. Daarnaast is echter ook de 
bronstaat bevoegd tot heffing ter grootte 
van (maximaal) 15% over de uitkeringen. 
Deze heffing van 15% moet kan dan 
verrekend worden in de woonstaat. Dit 
is een duidelijke aanpassing ten opzichte 

van de BRK: momenteel zijn pensioen- 
en lijfrenteutkeringen alleen belast in 
de woonstaat. Afkoop van pensioen is 
voortaan steeds belast in de bronstaat. Ten 
aanzien van reeds ingegane pensioenen en 
lijfrenten die een periodiek karakter hebben 
blijft de huidige regeling van toepassing; 
daarop wordt dus geen bronheffing van 
15% ingehouden. 

Antimisbruik
• Het verdrag bevat tot slot een aantal 

antimisbruikbepalingen. Dit is een 
ontwikkeling die zich vooral de laatste 
twee jaren voordoet: in steeds meer 
verdragen worden algemene of specifieke 
antimisbruikbepalingen opgenomen. Zo is in 
dit nieuwe verdrag bijvoorbeeld bepaald dat 
de nationale antimisbruikbepalingen zoals 
fraus legis ook kunnen worden ingeroepen 
onder het verdrag

Schenkingen en erfenissen
• Tot slot is een regeling getroffen voor de 

schenk- en erfbelasting: degene die van 
Nederland naar Curaçao emigreert kan 
nog gedurende vijf jaren na emigratie in de 
Nederlandse heffing worden betrokken. 
Voorwaarde is wel dat men de Nederlandse 
nationaliteit heeft. Degenen die voor de 
indiening van het wetsvoorstel tot invoering 
van dit verdrag – vermoedelijk februari 2014 
– vanuit Nederland zijn geëmigreerd naar 
Curaçao worden niet getroffen door deze 
vijfjaarstermijn. Voor hen geldt overigens 
wel een eenjaarstermijn te rekenen vanaf 
het moment van emigratie.

Prof. dr. P. Kavelaars

088 288 0954

pkavelaars@deloitte.nl

 Verdrag Nederland – Curaçao
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Schumackerdoctrine
Een alom geaccepteerd uitvloeisel van het internationale 
belastingrecht is dat de woonstaat van een 
belastingplichtige in principe de aangewezen staat is om 
persoonlijke aftrekposten van een belastingplichtige in 
aanmerking te nemen. Het Europese recht kent hierop een 
belangrijke uitzondering, waarvoor de kiem is gelegd in het 
arrest Schumacker. In dit arrest oordeelde Hof van Justitie 
(HvJ) dat de verplichting om rekening te houden met 
iemands persoonlijke en gezinsomstandigheden overgaat 
op de werkstaat indien de belastingplichtige in een jaar 
ten minste 90% van het gezinsinkomen in de werkstaat 
verdient (inkomenseis), waardoor hij in zijn woonstaat 
onvoldoende belaste inkomsten geniet om de aftrekposten 
te effectueren. In dat geval is de werkstaat gehouden 
om een niet-ingezetene wat betreft zijn persoonlijke 
tegemoetkomingen gelijk te behandelen als een inwoner 
van datzelfde land. 
In de loop der jaren is aan deze zogenoemde 
Schumackerdoctrine verder handen en voeten 
gegeven. Zo schaarde het HvJ in een later arrest de 
hypotheekrenteaftrek onder de noemer persoonlijke 
tegemoetkomingen. Zelfs indien de woonstaat geen 
hypotheekrenteaftrek kent, is de werkstaat indien wordt 
voldaan aan de 90%-eis toch verplicht hypotheekrente 
in aftrek toe te laten. Daarnaast lijkt de hardheid van de 

90%-grens in de loop der jaren te zijn afgezwakt. In het 
arrest Commissie/Estland knoopte het HvJ bijvoorbeeld niet 
(langer) aan bij het percentage van het wereldinkomen dat 
in de werkstaat werd verdiend. Maatgevend was veeleer of 
de draagkracht en de persoonlijke en gezinssituatie van de 
belastingplichtige, ongeacht de omvang van het inkomen, 
in de woonstaat effectief in aanmerking kon worden 
genomen.
Ondanks de stortvloed aan jurisprudentie die in het kielzog 
van het arrest Schumacker is verschenen, is nog lang 
niet alle mist rond de thematiek opgeklaard. Onduidelijk 
is bijvoorbeeld hoe het 90%-criterium moet worden 
toegepast indien de belastingplicht in de loop van een 
belastingjaar door emigratie eindigt. In een recent arrest 
besloot de Hoge Raad hierover prejudiciële vragen te 
stellen.

Casus
Belanghebbende is tot en met 31 maart woonachtig in 
Duitsland en in loondienst werkzaam in Nederland; zijn 
salaris wordt daardoor in Nederland belast. Per 1 april 
wordt zijn woonplaats verlegd naar de Verenigde Staten 
van Amerika, alwaar hij tevens in loondienst werkzaam 
wordt en ongeveer 60% van zijn wereldinkomen van 
dat jaar verdient. De overige 40% van belanghebbendes 
inkomen is opgekomen in Nederland.
Als gevolg van het vertrek naar de Verenigde Staten 
eindigt de belastingplicht in Nederland en Duitsland. Wel 
houdt belanghebbende tot 20 juni 2005 in Duitsland 
een eigen woning waarvan hij de hypotheekrente in 
Nederland in aftrek wil brengen. Er is door hem niet 
geopteerd voor de mogelijkheid om in Nederland als 
binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt in 
welk geval hij tot 1 april zonder meer recht zou hebben 
op de rentaftrek.
Indien belanghebbende tot en met 31 maart 2005 
inwoner van Nederland was geweest, zou hij de 
gedurende die periode betaalde hypotheekrente – na 
verrekening met het aan die periode toerekenbare 

Emigratie en 
hypotheekrenteaftrek

Buitenlanders die in Nederland een deel van hun 
inkomen verdienen kunnen hun aftrekposten in 
Nederland in aftrek brengen. Hoe dat precies uitpakt in 
een jaar dat iemand emigreert is niet helemaal duidelijk. 
De Hoge Raad heeft daarover prejudiciële vragen 
voorgelegd aan het Europese Hof.
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eigenwoningforfait – ten laste van zijn inkomen uit 
werk en woning kunnen brengen. Op grond van de 
Nederlandse wetgeving wordt belanghebbende echter 
beschouwd als buitenlands belastingplichtige, zodat hij 
geen recht heeft op aftrek van negatieve inkomsten uit 
eigen woning, tenzij hij voldoet aan het 90%-criterium. 
In geschil is of belanghebbende – hoewel hij geen 
ingezetene van Nederland was – in Nederland recht heeft 
op renteaftrek over de periode tot en met 31 maart. 
Volgens de inspecteur (en de staatssecretaris) is dit niet 
het geval, nu de in Nederland verdiende inkomsten in 
2005 minder dan 90% van het wereldinkomen beliepen. 
Belanghebbende meent echter dat hij dat wel heeft 
omdat over de periode tot en met 31 maart hij voldoet 
aan het 90%-criterium.

Visie van de rechter
Waar Hof ’s-Hertogenbosch, gevolgd door de Advocaat-
Generaal, belanghebbende in het gelijk stelde en in 
aanmerking heeft genomen dat hij door zijn emigratie 
naar de VS ophield belastingplichtige in Duitsland te zijn, 
is de (Europeesrechtelijke) juistheid van deze zienswijze 
in de ogen van de Hoge Raad onzeker. Volgens de 
cassatierechter laat het zich namelijk mogelijk 
ook denken dat het inkomen dat 
belanghebbende gedurende 

het gehele belastingjaar heeft verworven, maatgevend 
is. De rechtspraak van het HvJ biedt onvoldoende 
aanknopingspunten om deze twijfel weg te nemen, zodat 
de Hoge Raad besluit om prejudiciële vragen voor te 
leggen aan de Europese rechter. 

Ten uitgeleide. 
Men dient erop bedacht te zijn dat de betekenis 
van het 90%-criterium verder rijkt dan louter 
de Schumackerdoctrine. Thans kent Nederland 
een zogenoemd keuzerecht voor buitenlandse 
belastingplichtigen, dat hun de optie biedt om te worden 
behandeld als binnenlandse belastingplichtigen waardoor 
zij (onder andere) persoonlijke aftrekposten in aanmerking 
kunnen nemen waaronder hypotheekrente. Per 1 januari 
2015 verdwijnt dit keuzerecht en wordt het vervangen 
door een 90%-regeling. Deze is min of meer identiek 
aan de Schumackerdoctrine. Daarmee wordt het arrest 
structureel van betekenis voor de Nederlandse situatie.

L.W.D. Wijtvliet Msc.
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lwijtvliet@deloitte.nl
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Een belastingplichtige die zijn ib-onderneming wil 
omzetten in een bv kan in beginsel een beroep doen op 
de doorschuiffaciliteit. Op grond van deze faciliteit kan de 
omzetting geruisloos plaatsvinden, wat inhoudt dat de 
onderneming wordt geacht niet te zijn gestaakt. Gevolg 
is dat stille reserves, bepaalde fiscale reserves en goodwill 
zonder belastingheffing kunnen worden doorgeschoven 
naar de bv. De inkomstenbelastingclaim in box 1 gaat 
daarmee geruisloos over in een aanmerkelijkbelangclaim 
in box 2 bij de aandeelhouder in combinatie met een 
vennootschapsbelastingclaim bij de bv. Er gelden 
diverse voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Die 
voorwaarden zijn er vooral op gericht dat de fiscale claim 
die op de reserves rust niet verloren gaat. Ten aanzien van 
buitenlanders met een Nederlandse onderneming geldt 
een extra voorwaarde. De achtergrond van deze extra 
voorwaarde is de volgende.

Aanmerkelijkbelangclaim
Een buitenlandse belastingplichtige die een onderneming 
in Nederland drijft wordt, net als de binnenlandse 
belastingplichtige, in box 1 betrokken. Drijft dezelfde 
belastingplichtige zijn onderneming via bijvoorbeeld een 
bv, dan is de heffing over het voordeel uit aanmerkelijk 
belang op basis van de meeste belastingverdragen 
toegewezen aan de woonstaat van de belastingplichtige. 
Ingeval van een geruisloze omzetting door een 
buitenlandse belastingplichtige resteert voor Nederland 
dus alleen de vennootschapsbelastingclaim. Een deel 
van de belastingclaim op de ondernemer gaat hiermee 
verloren. Om dit claimverlies te voorkomen is bepaald dat 
de aanslag inkomstenbelasting in het laatste jaar waarin 
de resultaten van de onderneming bij de belastingplichtige 
in de inkomstenbelasting worden betrokken kan worden 
verhoogd met het bedrag van het dreigende claimverlies. 
Dit deel van de belastingaanslag wordt opgelegd in 
de vorm van een conserverende aanslag, waarvoor op 
schriftelijk verzoek uitstel van betaling kan worden verleend 
voor een periode van tien jaar. 
Met het opleggen van een conserverende aanslag 
heeft deze regeling veel weg van de eindafrekening 
bij emigrerende aanmerkelijk belanghouders. Voor de 
meerwaarde in hun aandelenpakket krijgen zij immers 
op het moment direct voorafgaande aan de emigratie 
eveneens een conserverende aanslag opgelegd waarvoor 
automatisch uitstel van betaling wordt verleend voor een 
periode van tien jaar. Een belangrijk verschil is echter dat de 
conserverende aanslag voor de emigrerende aanmerkelijk 
belanghouder, in tegenstelling tot de conserverende 
aanslag voor de buitenlandse belastingplichtige die zijn in 
Nederland gedreven onderneming geruisloos wil omzetten, 
in beginsel wordt kwijtgescholden na ommekomst van de 
periode van tien jaar. 

Omzetting van

Buitenlanders die Nederland een onderneming 
drijven kunnen net als Nederlanders deze 
onderneming zonder fiscale afrekening in een bv  
omzetten. Aan buitenlanders wordt echter een 
extra eis gesteld die vooral is bedoeld om de fiscale  
claim te garanderen. De Hoge Raad heeft geoordeeld 
dat een dergelijke extra eis mag worden gesteld.
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De vraag is gerezen of deze voorwaarde wel mag worden 
gesteld en met name of deze in overeenstemming is met 
het EU-recht. Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak 
gedaan in een zaak waarin de extra voorwaarde ter 
discussie werd gesteld.

Duitse ondernemer
Een in Duitsland woonachtige belastingplichtige die zijn 
in Nederland gedreven onderneming had omgezet in een 
bv voerde aan dat de extra voorwaarde in strijd is met 
de Europese vrijheid van vestiging omdat hij daarmee als 
buitenlandse omzetter anders wordt behandeld dan een 
binnenlandse omzetter die na de omzetting emigreert. 
Op grond van de vrijheid van vestiging vond hij dat 
hij dezelfde fiscale regeling diende te krijgen als een 
binnenlandse omzetter die na de omzetting emigreert. 
Meer concreet voerde belanghebbende aan dat ook zijn 
conserverende aanslag na ommekomst van een periode 
van tien jaar moest worden kwijtgescholden. 

Hoewel de Advocaat-Generaal had geconcludeerd dat 
een buitenlandse omzetter inderdaad op eenzelfde wijze 
dient te worden behandeld als een binnenlandse omzetter 
die vervolgens emigreert, gaat de Hoge Raad hierin niet 
mee. De Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is van 
gelijke gevallen. Een binnenlandse belastingplichtige 
die zijn onderneming omzet in en bv en direct daarna 
emigreert, krijgt de conserverende aanslag immers 
opgelegd vanwege de emigratie. Een buitenlandse 
belastingplichtige die zijn onderneming omzet 
daarentegen, krijgt de conserverende aanslag opgelegd 
vanwege de omzetting. Derhalve zijn de situaties volgens 

de Hoge Raad niet rechtens vergelijkbaar en heeft de 
belanghebbende geen recht op een gelijke behandeling. 
De extra voorwaarde wordt aldus niet strijdig geacht 
met de Europese vrijheid van vestiging. Wij menen dat 
de Hoge Raad hier te gemakkelijk tot een conclusie is 
gekomen. Ons inziens had hij de kwestie voor moeten 
leggen aan het Hof van Justitie. Wellicht dat dit nog eens 
in een volgende procedure kan worden aangezwengeld 
door een lagere rechter.

Tot slot
Voor de praktijk betekent dit dat een struikelblok in 
stand blijft voor een buitenlandse belastingplichtige 
die zijn in Nederland gedreven onderneming wenst om 
te zetten in een bv. Hij moet er immers rekening mee 
houden dat hij daarmee een conserverende aanslag 
aan zijn broek krijgt die op geen enkel moment wordt 
kwijtgescholden. Wellicht kan de buitenlandse omzetter 
dit echter voorkomen door vlak voor de omzetting naar 
Nederland te emigreren, de onderneming om te zetten, 
en vervolgens als binnenlands belastingplichtige met 
een aanmerkelijk belang te remigreren. Alsdan wordt hij 
immers geconfronteerd met de conserverende aanslag die 
wél na ommekomst van de periode van tien jaar wordt 
kwijtgescholden. Maar dit is toch wel erg omslachtig en 
gekunsteld. Bovendien zitten hier veel nadelen aan. Wij 
zien dat niet gebeuren.

B.A.M Havermans 
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bhavermans@deloitte.nl
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Aanleiding van het voorstel
Per jaar worden door ondernemers in totaal ongeveer 
150 miljoen btw-aangiften ingediend bij de verschillende 
nationale belastingautoriteiten van de EU. Momenteel 
bepaalt elke lidstaat zelf de inhoud en procedures rondom 
het doen van btw-aangifte. Hierdoor ontstaan verschillen 
voor wat betreft de in te vullen gegevens, de opmaak van 
de formulieren en de indienings- en betalingstermijnen. 
Voor ondernemers die actief zijn in verschillende lidstaten 
is het doen van btw-aangifte hierdoor een omvangrijke 
en complexe aangelegenheid. In het kader van een plan 
tot herziening van het btw-stelsel heeft de Europese 
Commissie daarom recent het voorstel voor een standaard 
btw-aangifte gedaan. Volgens de Europese Commissie 
levert deze standaardisering een drietal verbeteringen 
op, namelijk: de administratieve lasten voor ondernemers 
worden drastisch verlaagd, de naleving van de wetgeving 
wordt vereenvoudigd en de belastingautoriteiten kunnen 
efficiënter te werk gaan. De standaard btw-aangifte 
moet volgens het voorstel uiterlijk 31 december 2016 zijn 
geïmplementeerd in de nationale regelgeving van alle 
lidstaten en wordt vanaf 1 januari 2017 de standaard. 

Vorm en inhoud 
De standaard btw-aangifte zoals deze voorgesteld is 
door de Europese Commissie bevat slechts vijf verplichte 
in te vullen rubrieken, te weten: de te betalen btw, de 
in aftrek te brengen btw, de per saldo te betalen/te 
vorderen btw (verschil tussen de eerste twee rubrieken), 
de omzet waarover btw wordt betaald en het bedrag 
van de kosten waarvoor btw in aftrek wordt gebracht. 
Intracommunautaire leveringen en verwervingen hoeven 
volgens de Europese Commissie niet in de btw-aangifte 

opgenomen te worden, omdat de benodigde informatie 
door ondernemers al via de Opgaaf Intracommunautaire 
Prestaties wordt verstrekt. Om lidstaten de mogelijkheid 
te bieden hun nationale systemen hierop aan te passen 
moeten intracommunautaire leveringen en verwervingen 
nog tot en met 31 december 2019 verplicht in de 
btw-aangifte worden opgenomen worden. Per 1 januari 
2020 hoeft deze informatie niet meer te worden 
vermeld in de btw-aangifte. De lidstaten krijgen echter 
de mogelijkheid om deze rubrieken ook na 2019 te 
handhaven en ook andere rubrieken aan de btw-aangifte 
toe te voegen, waardoor het aantal in te vullen rubrieken 
maximaal 26 kan bedragen. Voor specifieke regio’s, 
gebieden of bijzondere regelingen kunnen lidstaten 
nog meer informatie vragen van de ondernemer via de 
btw-aangifte. 

Het aangiftetijdvak is één maand en de aangifte moet 
binnen één maand na het verstrijken van dit tijdvak 
worden ingediend. Lidstaten kunnen die periode 
verlengen tot maximaal één jaar. De verschuldigde btw 
moet worden betaald binnen een maand volgende op het 
aangiftetijdvak. Lidstaten kunnen de betalingsverplichting 
nog een maand opschorten, waardoor de 
betalingsperiode twee maanden na het aangiftetijdvak 
wordt. Voor kleine ondernemers met een jaaromzet 
van minder dan € 2 mln. geldt een aangiftetijdvak van 
een kwartaal. De ondernemer heeft het recht om op 
elektronische wijze aangifte te doen. Lidstaten kunnen 
het doen van elektronische aangifte ook verplicht stellen. 

Standaard btw-aangifte 

Indien een ondernemer actief is in verschillende EU- lidstaten moet soms in verschillende lidstaten 
btw-aangifte worden gedaan. Op dit moment zijn de procedures rondom het doen van btw-aangifte 
in de verschillende lidstaten niet uniform. De Europese Commissie heeft daarom een voorstel gedaan 
voor de invoering van een nieuwe standaard btw-aangifte voor alle lidstaten. 
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Veranderingen voor de Nederlandse praktijk 
Ondernemers moeten de standaard btw-aangifte tijdig in 
hun administratieve processen integreren. Als Nederland 
zich beperkt tot de vijf (en tot 2020 zeven) verplichte 
rubrieken zal de Nederlandse btw-aangifte eenvoudiger 
worden. Voor in Nederland gevestigde belastingplichtigen 
bestaat thans al de verplichting om btw-aangiften 
elektronisch in te dienen, zodat op dit punt geen wijziging 
optreedt. Het moet verder nog blijken of Nederland 
met de introductie van de standaard btw-aangifte de 
mogelijkheid om per kwartaal btw-aangifte te doen 
handhaaft op basis van de afwijkingsmogelijkheid 
of dat zij zich conformeert aan het voorgeschreven 
aangiftetijdvak van één maand. De periode waarbinnen 
de btw-aangifte moet worden ingediend door 
binnenlands belastingplichtigen en de betalingstermijn 
lopen in de pas met de Nederlandse regelgeving, zodat 
op dit punt geen afwijking mag worden verwacht. 

Is de standaardaangifte wel zo standaard? 
De Europese Commissie is van mening dat een standaard 
vorm en inhoud van de btw-aangifte voor alle lidstaten 
zal zorgen voor meer duidelijkheid en eenvoud. Hierdoor 
zouden de administratieve lasten verminderen en de 
naleving verbeteren. Maar is de standaard btw-aangifte 
wel zo standaard? 

Door de standaard btw-aangifte wordt meer uniformiteit 
bereikt dan thans het geval is en dat vermindert de 
administratieve lasten van de ondernemers ongetwijfeld. 
Van een volledige standaard btw-aangifte kan echter 
niet worden gesproken. EU-lidstaten krijgen met 
het voorstel nog veel opties om van de standaard 
btw-aangifte af te wijken. Zo kunnen zij naast de vijf 
(tot 2020 zeven) verplichte rubrieken extra rubrieken 
in het aangifteformulier opnemen en afwijken van 
de standaardaangiftetijdvakken en de aangifte- en 
betalingstermijn. Er is duidelijk sprake van een politiek 
compromis, omdat 28 lidstaten met unanimiteit over 
het voorstel moeten beslissen. Meer harmonisatie kan 
kennelijk niet worden bereikt. 

Mr. dr. M.M.W.D. Merkx

088 288 2611

mmerkx@deloitte.nl
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mverstappen@deloitte.nl
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Gekke Henkie
In een door grote bedrijven en multinationals 
gedomineerde economie worden de meeste 
handelstransacties verricht tussen partijen die 
deel uitmaken van hetzelfde concern. Interne 
concerntransacties bestaan niet alleen uit leveringen 
van halffabricaten en andere onderdelen van 
de productieketen, maar ook bijvoorbeeld uit 
financieringstransacties en financiële dienstverlening, 
centrale inkoop, research & development, groeps(her)
verzekeringsactiviteiten en hoofdkantoordiensten. De lijst 
van mogelijke soorten interne concerntransacties is schier 
eindeloos. Het verdelen van de waardeketen over diverse 
bedrijfsonderdelen heeft primair een bedrijfseconomische 
achtergrond. De bedrijfseconoom zoekt naar een 
optimale allocatie van de productiefactoren. Maar de 
fiscale component hiervan is ook uitermate belangrijk. 
Puur vanuit fiscaal perspectief is het uiteraard 
aantrekkelijk om zoveel mogelijk concernwinst te laten 
neerslaan in het land waarin de winst het laagst wordt 
belast en de verliezen zo hoog mogelijk kunnen worden 
vergolden. Door voor interne concerntransacties gunstige 
verrekenprijzen te hanteren (transfer pricing), zou 
men dit op eenvoudige wijze kunnen bewerkstelligen, 
bijvoorbeeld door voor interne concerntransacties relatief 
hoge verrekenprijzen te rekenen als de afnemer in een 
hoogbelast land is gevestigd. De fiscus is echter Gekke 
Henkie niet. Sinds het bestaan van winstbelastingen, 
zoals de vennootschapsbelasting, moeten gelieerde 

partijen onderlinge transacties tegen ‘zakelijke prijzen’ 
verantwoorden, alsof het zou gaan om een transactie met 
een onafhankelijke derde partij. 

TPguidelines en verrekenprijsbesluit
Het toepassen van zakelijke prijzen, ook wel bekend als 
het ‘at arms length’-beginsel, is expliciet opgenomen 
vennootschapsbelasting. Ook in alle door Nederland 
gesloten multilaterale belastingverdragen is dit beginsel 
vastgelegd. De Nederlandse fiscus heeft altijd veel belang 
gehecht aan het commentaar van de OESO op deze 
bepaling en de daarvan afgeleide (zeer omvangrijke) 
Transfer Pricing Guidelines, die eveneens afkomstig zijn 
van de OESO (hierna: TP-guidelines). Ook voor de uitleg 
van het nationale ‘at arms length’-beginsel grijpt de fiscus 
regelmatig terug op de TP-guidelines. Het officiële beleid 
van de fiscus hierover is vormgegeven in een (eveneens 
lijvig) beleidsbesluit, het besluit verrekenprijzen. Onlangs 
is hiervan een nieuwe versie verschenen. Dat mocht ook 
wel, want het oude besluit was inmiddels meer dan tien 
jaar oud.

TP als antimisbruikmaatregel
Duidelijk is dat het nieuwe verrekenprijsbesluit een 
andere toonzetting heeft, namelijk die van bestrijding van 
misbruik van onwenselijke belastingarbitrage. Transfer 
pricing wordt ingezet als middel om onwenselijk geachte 
winstverschuiving tegen te gaan door transacties tussen 
gelieerde partijen te herkwalificeren of zelfs te negeren. 

Transfer pricing 

tegen misbruik

De afgelopen jaren heeft de OESO de regels inzake transfer pricing – het 
vaststellen van prijzen op transacties binnen multinationals – grondig aangepast. 
Nederland volgt dit beleid in principe. In deze bijdrage gaan we op enkele 
aspecten daarvan in.
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Daarnaast worden in het besluit de beleidsmatige teugels 
fors aangetrokken op diverse specifieke terreinen. Zo 
bevat het nieuwe beleid een duidelijke frontale aanval op 
het onderbrengen van groeps(her)verzekeringsactiviteiten 
en intellectuele eigendom in laagbelaste jurisdicties. 
Deze inzet van transfer pricing als antimisbruikmaatregel 
past heel goed in de huidige maatschappelijke context 
waarin belastingontwijking door multinationals in 
een politiek gevoelig context is komen te verkeren. 
Mogelijk ziet de regering transfer pricing als een beter 
(nationaal) instrument in de strijd tegen internationale 
grondslaguitholling dan wetgeving. De opties om 
constructies uit te bannen door generieke of specifieke 
lokale wetgeving zijn immers om verschillende redenen 
beperkt. Generieke antimisbruikregelingen zijn per 
definitie te grof en tasten de concurrentiepositie aan, 
terwijl specifieke antimisbruikregelingen vaak tot zeer 
complexe wetgeving leiden en zelden 100% waterdicht 
zijn.

Praktische handreikingen
Het nieuw verrekenprijsbesluit biedt ook praktische 
handreikingen voor diverse situaties. In het besluit is 
bijvoorbeeld een niet-limitatieve lijst opgenomen van 
hoofdkantoorkosten die al dan niet met winstopslag 
moeten worden doorberekend. Ook bevat het besluit 
een inkleuring van de vraag wanneer er bij een lening 
aan een andere concernvennootschap sprake is van een 
zogenoemde onzakelijke lening. Die kwalificatie is van 

belang, want uit de rechtspraak blijkt onder meer dat een 
eventuele afwaardering van een onzakelijke lening niet 
ten laste van de winst kan worden gebracht en dat dan 
een rentecorrectie kan volgen. De staatssecretaris neemt 
het standpunt in dat een lening in beginsel onzakelijk is 
als de credit rating op basis van het systeem van Standard 
& Poors lager is van BBB-. Volgens de staatssecretaris 
moet bij een lagere creditrating de belastingplichtige 
bewijzen dat geen sprake is van een onzakelijke lening. 
Dit standpunt is zeker voor discussie vatbaar.

Belastingrechter
Het nieuwe verrekenprijsbesluit bevat tal van 
beleidsstandpunten. Op een aantal vlakken is er 
sprake van een verstrakking van het beleid. In dat 
licht is het goed te beseffen dat het hier niet gaat om 
dwingendrechtelijke voorschriften, maar ‘slechts’ om de 
opvattingen van de belastingdienst over toepassing van 
transfer pricing in diverse situaties. Het antwoord op de 
vraag of een bepaald standpunt juist is, is voorbehouden 
aan de Nederlandse belastingrechter. Deze pleegt als 
nel aan te sluiten bij de opvattingen van de OESO, zeker 
als Nederland – zoals in casu – heeft aangegeven de 
OESO-benadering in principe over te nemen.

Mr. M.H.C Ruijschop

088 288 1795

mruijschop@deloitte.nl
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Woondelenvrijstelling
De toepassing van de woondelenvrijstelling is 
vastgelegd in de Gemeentewet. Gemeenten kunnen 
aan gebruikers van een onroerende zaak geen aanslag 
onroerendezaakbelasting voor gebruik opleggen indien 
de onroerende zaak een woning is; ten aanzien van 
andere onroerende zaken wordt in principe wel een 
belasting in verband met gebruik geheven. Indien 
de onroerende zaak geen woning is, kunnen toch 
delen van deze onroerende zaak vrijgesteld zijn van 
onroerendezaakbelasting voor gebruikers. Deze delen 
van de onroerende zaak moeten dan wel in hoofdzaak 
tot woning dienen, dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn 
aan woondoeleinden. Gemeenten meenden lange tijd dat 
verzorg- of verpleeghuizen niet als woning aangemerkt 
konden worden of dat in deze onroerende zaken delen 
aanwezig waren die in hoofdzaak tot woning dienden. 
Toch oordeelde de Hoge Raad reeds in 2007 dat de 
woondelenvrijstelling wel degelijk van toepassing kan zijn 
op verzorgingshuizen en verpleeghuizen. 

Maar ondanks deze rechtspraak bleef de toepassing 
van de woondelenvrijstelling onderwerp van discussie. 
Met name was er een verschil van mening tussen 
belastingplichtigen en gemeenten in welke gevallen 
sprake was van wonen in een (zorg)instelling. Een 
veelvoud van rechtbanken en gerechtshoven hebben zich 
over deze vraag gebogen en dat heeft tot een enorme, 
maar ook diverse stroom rechtspraak geleid. Dit moet de 
Hoge Raad een doorn in het oog zijn geweest. Afgelopen 
najaar heeft hij praktische uitgangspunten gegeven 
omtrent de toepassing van de woondelenvrijstelling.

De woondelenvrijstelling

Al jarenlang zijn zorginstellingen 
en gemeenten in een gedetailleerde 
discussie verwikkeld over de juiste 
toepassing van de woondelen vrijstelling 
bij hun (zorg)instelling. Recente 
rechtspraak brengt duidelijkheid.



Praktische uitgangspunten
De Hoge Raad geeft richtlijnen voor de 
toepassing van de woondelenvrijstelling bij de 
opstal en de grond.

Opstal
De Hoge Raad acht het van belang dat een 
verblijf van bewoners duurzaam moeten 
zijn (revalidatieafdelingen en hospices vallen 
daarom niet onder de woondelenvrijstelling). 
Niet van belang is de mate van zelfstandigheid 
van de bewoners, de aanwezigheid en toegang 
van personeel tot bepaalde (gezamenlijke) 
ruimten, de intensieve zorgbehoefte van 
bewoners en de mate van privacy die 
de bewoners genieten. Indien aan het 
duurzaamheidskarakter is voldaan vallen die 
ruimten die een zelfde functie hebben als 
vergelijkbare gedeelten van een woning onder 
de woondelenvrijstelling. De Hoge Raad geeft 
daarbij een opsomming welke ruimten in 
hoofdzaak tot woning dienen:
- eigen (zit/slaapkamers) van bewoners; én

-  gezamenlijk gebruikte ruimten zoals 
woonkamers, eetzalen, recreatieruimten, 
(mede) door bewoners gebruikte keuken 
en sanitaire ruimten, met inbegrip van de 
verkeersruimten die voor de toegang tot die 
ruimten dienen, zoals gangen, hallen, liften 
en trappenhuizen.

Ruimten die (nagenoeg) uitsluitend of meer 
door personeel worden gebruikt vallen niet 
onder de woondelenvrijstelling (bijvoorbeeld 
zusterposten, kantoorruimten, medische 
ruimten, voorraadkamers). 
Op basis van bovenstaande inventarisatie 
kan worden berekend welk percentage 
van de waarde van de opstal aan de 
woondelenvrijstelling is toe te rekenen. 

Grond
Voor wat betreft de ondergrond van de 
onroerende zaak geldt dat het percentage dat 
bij de opstal aan woondelen is toe te kennen 
ook voor de ondergrond wordt toegepast. Voor 

de overige grond geldt dat zelfstandig bekeken 
moet worden of er sprake is van in hoofdzaak 
dienstbaar aan woondoeleinden. Voor 
parkeerplaatsen die zijn aangewezen voor het 
gebruik van bewoners en/of hun gasten geldt 
sowieso dat deze in de woondelenvrijstelling 
moeten worden meegenomen.

Ten slotte
De tijd zal het leren, maar de door de Hoge 
Raad geformuleerde uitgangspunten moeten 
leiden tot een meer eenduidige werkwijze voor 
de toepassing van de woondelenvrijstelling bij 
zorginstellingen. Voor het belastingjaar 2014 is 
het vooral van belang om te controleren of de 
gemeenten het arrest van de Hoge Raad ook al 
daadwerkelijk toepassen.

Drs. O.M. Menger
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