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Voorwoord
Fiscale politiek

Een wat rommelig fiscaal politiek voorjaar mogen we wel 
zeggen. Er gebeurt van alles maar tot veel concreets leidt 
dat nog niet. Behalve dan de invoering van de inmiddels 
beruchte modelovereenkomsten voor de ZZP’ers die 
per 1 mei de rol van de VAR hebben overgenomen. 
Met die modelovereenkomsten lijkt niemand gelukkig, 
uitgezonderd staatssecretaris Wiebes. Hij heeft een heilig 
geloof in de werking ervan. Maar ik heb de indruk dat hij 
op dit vlak eenling is. De modelovereenkomsten bieden 
weinig tot geen zekerheid over de status van een ZZP’er. 
De opdrachtgever en de opdrachtnemer weten niet echt 
waar ze aan toe, zijn, nu concrete normen ontbreken. 
Wiebes denkt dat die er zijn, maar dat is niet zo. In de wet 
zijn ze niet te vinden. Het gaat in feite om de uitleg van de 
criteria die gelden voor een arbeidsovereenkomst. Daar is 
heel veel rechtspraak over die steeds ook heel feitelijk is. 
Elk geval is weer anders. Het is dus voor opdrachtgevers 
en opdrachtnemers lastig om vast te stellen of in een 
concreet geval sprake is van een arbeidsovereenkomst 
of van zelfstandig ondernemerschap. Dat moet men 
dan vervolgens nog op papier zien te krijgen – de 
modelovereenkomst – en vervolgens moeten partijen daar 
ook nog precies naar handelen. Zo niet, dan kan de fiscus 
de opdrachtgever en de opdrachtnemer daar op afrekenen 
indien blijkt dat geen sprake is van ondernemerschap 
maar van een dienstbetrekking. Voor de opdrachtnemer 
is met de modelovereenkomst bovendien nog niet zeker 
dat hij ook voor de inkomstenbelasting ondernemer is. 
Daarvoor zal hij afzonderlijk met de inspecteur in debat 
moeten. De modelovereenkomst zegt namelijk alleen iets 
over de loonbelasting en de verzekeringsplicht voor de 
werknemersverzekeringen. De vraag is dan ook of je met 
zo’n overeenkomst wat moet. Verplicht is de overeenkomst 
niet en garanties biedt het ook niet. Overigens is ook de 
vraag of de fiscus er veel mee opschiet: weliswaar kan de 
opdrachtgever gemakkelijker worden aangesproken als hij 
ten onrechte geen loonheffing zou hebben ingehouden, 
maar dat zal dan wel eerst via controle moeten worden 
vastgesteld. En de vraag is of Wiebes wel mogelijkheden 
heeft die 900 000 ZZP’ers te controleren. Het lijkt dan 
ook waarschijnlijk dat dit nog wel een staartje of wellicht 
zelfs een forse staart gaat krijgen. Het komend jaar is een 
gewenningsjaar: ik ben benieuwd.

Eveneens gerelateerd aan de ondernemer is het 
pensioendossier. Dat wil zeggen, de mogelijkheid om 
pensioen in eigen beheer op te bouwen. Wiebes wil daar 
gewoonweg van af: veel te complex en overbodig. Zowel 
in de Tweede Kamer – onder andere zijn eigen partij – , 
als bij VNONCW bestaat nogal wat weerstand tegen die 
afschaffing. Tot op heden komt de bewindsman er dan 
ook niet goed uit. Er ligt het alternatief op tafel om de 
pensioenverplichting af te kopen tegen de (lage) fiscale 
waarde en daarvan dan 70% in aanmerking te nemen. 
Vervolgens wordt pensioen in eigen beheer niet afgeschaft 
maar vervangen door de oudedagsreserve in eigen beheer; 
die lijkt niet alleen wat betreft naam maar ook wat betreft 
vorm nogal op het huidige eigen beheer. Een belangrijk 
punt van verschil is dat de oudedagsreserve niet wordt 
gewaardeerd tegen de fiscale rente van 4% maar tegen de 
(momenteel lagere) marktrente. De dga heeft vervolgens 
de keuze tussen beide varianten: afkoop of omzetting 
van pensioen in eigen beheer naar de oudedagsreserve in 
eigen beheer. Hoe dit gaat lopen is nog geheel onzeker.

Tot slot dan een derde dossier: de toekomst van box 3. De 
Tweede Kamer wil – anders dan Wiebes – van box 3 af. 
Ingaande 2017 wordt box 3 overigens aangepast en vooral 
progressief gemaakt. Dat gaat stellig tot gerechtelijke 
procedures leiden. Maar wat daarna? De Kamer wil naar 
een vermogenswinst- of een vermogensaanwasbelasting 
waarbij reële vermogensinkomsten en -winsten worden 
belast. Onlangs mocht ik daarover op het ministerie van 
Financiën meefilosoferen. Ik ben een groot voorstander 
van een dergelijke heffing die aansluit bij reëel inkomen 
en daarmee veel rechtvaardiger is dan box 3. Voor de 
overheid is het vooral vervelend dat een dergelijke heffing 
ingewikkelder is dan box 3. Met het Belastingplan 2017 
komt er een notitie met oplossingsrichtingen. Maar 
voordat een dergelijke heffing er echt is, zijn we een fors 
aantal jaren verder: geduld dus.

Prof. dr. P. Kavelaars  
088 288 0954  
pkavelaars@deloitte.nl 
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Tot 1 mei 2016 konden werkgevers met betrekking 
tot het contracteren van freelancers volstaan met een 
tamelijk eenvoudige procedure. Als de opdrachtgever 
beschikte over een afschrift van een juiste VAR-verklaring 
en een kopie van een geldig ID-bewijs, was hij in 
beginsel gevrijwaard van naheffing van loonbelasting 
en sociale premies, zelfs indien achteraf zou komen vast 
te staan dat toch sprake was van een dienstbetrekking. 
Een eventuele herkwalificatie van de inkomsten met de 
daarbij behorende correctie speelde zich af tussen de 
Belastingdienst en de freelancer. 

Vanaf 1 mei 2016 is dat dus verleden tijd. Werkgevers 
zullen per individuele arbeidsrelatie moeten beoordelen 
of al dan niet sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. 
Feitelijk wordt daarmee terug gekeerd naar de situatie 
zoals die gold vóór 2001. Om de praktijk enigszins houvast 
te geven heeft de Belastingdienst modelovereenkomsten 
op zijn website gepubliceerd en heeft de staatssecretaris 
van Financiën de Beleidsregels beoordeling 
dienstbetrekking gepubliceerd.

Modelovereenkomst: geen zekerheid
Met betrekking tot het gebruik van de 
modelovereenkomsten bericht de Belastingdienst als 
volgt op zijn site: “Zolang u en uw opdrachtgever werken 
volgens een van de modelovereenkomsten die u hier 
kunt downloaden, weet uw opdrachtgever zeker dat 
geen sprake is van loondienst en hij geen loonheffingen 
hoeft in te houden en te betalen”. Het venijn van deze 
ogenschijnlijke “toezegging” zit hem in de opmerking 
dat volgens de modelovereenkomsten moet worden 

gewerkt. Het komt in de praktijk echter regelmatig 
voor dat de werkzaamheden toch wat anders vorm 
krijgen. Hierbij spelen veelal veel meer factoren een 
rol dan wat in een overeenkomst vervat kan worden. 
Daarbij komt dat volgens de vaste lijn van de Hoge 
Raad geldt dat de kwalificatie van een arbeidsrelatie 
moet worden beoordeeld op basis van alle feiten en 
omstandigheden in onderlinge samenhang bezien. De 
overeenkomst is daarvan slechts één – niet onbelangrijk 
– aspect. Dus zelfs al wordt gecontracteerd conform de 
modelovereenkomsten, dan bestaat nog geen zekerheid 
over het al of niet bestaan van inhoudingsplicht voor 
de loonheffing.

Het is derhalve zaak dat opdrachtgevers inventariseren 
welke freelancers ze in hun organisatie rond hebben 
lopen en onder welke voorwaarden deze freelancers 
zijn gecontracteerd. Om het risico op naheffingen in 
de toekomst enigszins binnen de perken te houden, 
ontkomen opdrachtgevers er niet aan om (strategisch) 
beleid te ontwikkelen over de toekomstige inhuur van 
freelancers. Er kan daarbij niet volstaan worden met het 
opstellen van een modelcontract, er zal ook nagedacht 
moeten worden over zaken als voor welke doeleinden 
freelancers worden ingehuurd, of er rechtstreeks of via 
een tussenkomstbureau mag worden gecontracteerd 
en over de vraag wie mag beslissen of freelancers 
worden ingehuurd en op welke wijze wordt gemonitord 
dat conform de afspraken uit de modelovereenkomst 
wordt gewerkt.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft per 1 mei 
2016 een einde gemaakt aan het VAR-systeem. De werkgevers moeten 
nu meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor de beoordeling van 
de arbeidsrelaties die ze met freelancers aangaan. Hoewel er een 
overgangsperiode geldt tot 1 mei 2017, is het zeker geen zaak om 
achterover te (blijven) leunen. Daarvoor zijn de financiële belangen 
te groot.

Het einde van de VAR
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Overgangsperiode
Sinds 1 mei 2016 worden geen VAR-verklaringen meer 
verstrekt. Verder kan aan al afgegeven VAR-verklaringen 
vanaf dat moment in beginsel geen zekerheid meer 
worden ontleend.

Om werkgevers te tijd te geven hun organisatie op 
de nieuwe systematiek aan te passen, geldt een 
transitieperiode van een jaar. De staatssecretaris heeft 
toegezegd dat de Belastingdienst gedurende die 
periode wel toezicht houdt, maar in beginsel geen 
handhavingsmaatregelen neemt. In de praktijk blijkt deze 
toezegging regelmatig uitgelegd te worden in de zin dat 
de Belastingdienst niet over de periode 1 mei 2016 – 1 
mei 2017 zal corrigeren, ook niet bij controles in latere 
jaren. Dit is maar ten dele waar. De staatssecretaris 
heeft nadrukkelijk aangegeven dat repressieve 
handhavingsmaatregelen in/over deze transitieperiode wel 
mogelijk zijn in de volgde situaties:
• Er wordt voor 1 mei 2016 gewerkt met een vrijwarende 

VAR, terwijl er feitelijk sprake is van een (fictieve) 
dienstbetrekking, er geen enkele activiteit wordt 
ondernomen en geen inspanning wordt gedaan 
om de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er buiten 
dienstbetrekking wordt gewerkt;

• De Belastingdienst heeft al in de periode voor 1 februari 
2016 schriftelijk kenbaar gemaakt dat de bij onderzoek 
aangetroffen arbeidsrelaties te duiden zijn als een 
(fictieve) dienstbetrekking en de Belastingdienst stelt na 
1 mei 2016 vast dat ten aanzien van die arbeidsrelaties 
de feiten en omstandigheden niet zijn gewijzigd;

• Er is sprake van opzet of grove schuld die wordt 
bestreken door de bestaande beleidsregels zoals 
opgenomen in het Besluit Bestuurlijke Boeten 
Belastingdienst.

Het is dus zaak dat werkgevers serieus werk maken om 
zo snel mogelijk de nieuwe werkwijze rond inhuur van 
freelancers in hun organisatie te implementeren. Wachten 
tot mei 2017 is geen optie en kan tot een onaangename 
financiële last leiden.

Blijft al met al overeind hoe lang deze nieuwe aanpak 
gaat werken. Het is op dit moment wel duidelijk dat er 
veel onvrede en onzekerheid bestaat. Dat geldt niet alleen 
voor de opdrachtgevers die hun zekerheid in feite zien 
verminderen, maar ook bij de zelfstandigen die nog maar 
moeten zien of ze ook voor de inkomstenbelasting als 
zodanig worden aangemerkt en kunnen profiteren van 
fiscale faciliteiten. Kortom, de nieuwe regels leiden stellig 
tot nog veel discussies.

Dr. F. Werger 
088 288 2991 
fwerger@deloitte.nl
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Wanneer staat een auto ter beschikking aan een werknemer? Dat is 
soms niet gemakkelijk vast te stellen, zoals in een recente uitspraak van 
de rechter waarbij de auto ter beschikking werd gesteld aan de dga: de 
directeur was ook de baas ‘van zichzelf’. Hoe scheiden we dan de petten? 
De Hoge Raad oordeelt.

De casus
Bijna niets lijkt de fiscale gemoederen zo op te zwepen 
als de fiscale gevolgen van het autogebruik. Zo ook 
hier, waar de belastingheffing over de bijtelling voor 
privégebruik aan de orde was. Wat was het geval? X was 
directeur van BV Y. BV Y was eigenaar van een Mercedes 
ML 500. De sleutels van de auto werden bewaard in een 
kluis op kantoor. X had vrijelijk toegang tot deze kluis; 
hij gebruikte de auto onder andere om met zakelijke 
relaties voetbalwedstrijden te bezoeken. Het geschil betrof 
de vraag of de auto ook voor privédoeleinden aan de 
directeur ter beschikking stond in welk geval een bijtelling 
bij het loon dient plaats te vinden. Dat was in dit geval 
zonneklaar, want BV Y had kennelijk zelf toegegeven dat 
X vrijelijk over de contactsleutels kon beschikken en ook 
daadwerkelijk van de auto gebruik had gemaakt.

Van privégebruik is echter toch weer geen sprake als 
men de auto X slechts mocht “besturen ter uitvoering 
van bepaalde opdrachten van zijn werkgever om in diens 
belang personen of goederen te vervoeren”. Dit volgt uit 
de rechtspraak. Aan deze uitzondering had BV Y echter 
niets, omdat de werknemer als enig directeur zelfstandig 
kon bepalen of en hoe hij van de auto gebruik kon 
maken, aldus de Hoge Raad. De vraag is dan of BV Y kan 
aantonen dat geen sprake is van privégebruik. Dit is over 
het algemeen alleen te bewijzen door het overleggen 
van een sluitende kilometer-administratie. Die was er niet 
zodat de correctie uiteindelijk in stand bleef. 

Vraagpunten
Het arrest roept een aantal interessante vragen op, waar 
ongetwijfeld nog nadere rechtspraak over zal volgen. 
Allereerst het “ter beschikking stellen” van de auto. 
Was het blote feit dat X over de sleutels kon beschikken 
voldoende om dit vast te stellen, of speelde tevens een rol 

dat duidelijk was dat hij ook feitelijk gebruik had gemaakt 
van de auto? De tekst van de wet suggereert het eerste, 
maar de formulering van de Hoge Raad lijkt het laatste 
te suggereren. Omdat in confesso was dat de directeur 
de auto had gebruikt hoefde de Hoge Raad niet op deze 
vraag in te gaan. Dat doet hij dan ook niet.

Een volgende vraag is of het met relaties bezoeken van 
sportevenementen als privégebruik heeft te gelden. De 
Hoge Raad kwam ook aan deze vraag niet toe, omdat een 
kilometer-administratie ontbrak. Gesteld dat deze er wel 
was geweest, zou het bezoeken van voetbalwedstrijden 
met relaties dan privé of zakelijk zijn? Het lijkt ons dat dit 
zakelijke kilometers zijn.

Wat tenslotte interessant is, is het feit dat in eerste 
instantie forse vergrijpboetes zijn opgelegd door de fiscus, 
opgeteld bijna € 25.000. De Rechtbank, die BV Y op dit 
punt in het gelijk stelde, heeft deze boetes vernietigd. 
De fiscus is hiertegen niet in beroep gekomen. Is dat 
een foutje van de inspecteur of ligt hier beleid aan ten 
grondslag?

We zullen het antwoord op deze vragen pas weten als de 
Hoge Raad weer een vergelijkbare zaak krijgt voorgelegd, 
wat ongetwijfeld zal gebeuren.

Mr. F. Bracht  
088 288 0339 
fbracht@deloitte.nl

Bijtelling auto
van directeur
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De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de crisisheffing voor zowel 2013 
als 2014 in stand blijft. Deloitte gaat dit oordeel laten toetsen door het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 

Achtergrond
Crisisheffing was in 2013 verschuldigd van werkgevers, 

voor iedere werknemer voor zover die in 2012 een hoger 

loon genoot dan €150.000. Het surplus werd belast bij 

de werkgever tegen een tarief van 16%. De maatregel 

vloeide voort uit het zogenoemde Kunduz-akkoord 

van 26 april 2012, gesloten tussen VVD, CDA, D66, 

GroenLinks en ChristenUnie. Het pakket van maatregelen, 

waar de crisisheffing deel van uitmaakte werd met veel 

voortvarendheid bedacht en geïmplementeerd om het 

begrotingstekort van de Nederlandse staat te verminderen 

tot de EMU norm van 3%, waarmee een boete kon worden 

afgewend. Hoewel de crisisheffing was aangekondigd als 

een eenmalige maatregel, liet de wetgever op 17 september 

2013 weten dat de heffing met een jaar werd verlengd.

Veel werkgevers hebben bezwaar en beroep aangetekend 

tegen de crisisheffing voor beide jaren, vooral vanwege de 

terugwerkende kracht waarmee de crisisheffing in 2013 

werd ingevoerd. Die terugwerkende kracht gold deels ook 

voor de heffing 2014, maar daar was bovendien nog aan de 

orde dat de staatssecretaris veelvuldig had aangegeven dat 

de crisisheffing echt eenmalig was; vervolgens is de heffing 

toch verlengd met een jaar.

Conclusie A-G 
Op het belangrijke punt van de terugwerkende kracht 

vonden de werkgevers de advocaat-generaal (A-G) aan hun 

zijde. Werkgevers konden de (verlenging van de) heffing 

voorafgaande aan de aankondiging ervan op 25 mei 2012 

respectievelijk 17 september 2013 niet voorzien, waardoor 

zij daarmee bij het toekennen van bonussen geen rekening 

konden houden. Ook konden werkgevers reeds uitbetaalde 

bonussen niet naar beneden bijstellen of terugvorderen. De 

A-G meende dat de terugwerkende kracht in zoverre – dus 

tot 25 mei 2012, respectievelijk 17 september 2013 – strijd 

Hoge Raad laat
crisisheffing in stand

oplevert met het recht op eigendom als bedoeld in art. 1 

Eerste Protocol bij het EVRM. Hij adviseerde de Hoge Raad 

de crisisheffing alleen te laten gelden voor loon dat na de 

datum van aankondiging werd uitbetaald. Zo’n beslissing 

zou ook belangrijke effecten hebben, omdat een groot deel 

van de crisisheffing betrekking heeft op bonussen e.d. die in 

de regel voor die datum worden uitgekeerd.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad acht de terugwerkende kracht in beginsel 

ook in strijd met het EVRM, maar meent dat een voldoende 

rechtvaardiging gevonden kan worden in de volgende 

argumenten:

• de ernstige begrotingsproblemen, die de Nederlandse 
regering ertoe noopte om ingrijpende maatregelen te 
nemen om tot vermindering van het begrotingstekort 
te komen; en 

• de noodzaak om in verband daarmee te komen tot een 
eenvoudige, goed uitvoerbare regeling.

De Hoge Raad laat de crisisheffing daarmee zowel voor 

2013 als 2014 in stand. In het algemeen is het zo dat 

het niet zo gemakkelijk is de rechter zo ver te krijgen een 

wettelijke regeling in strijd te achten met het EVRM, maar 

de argumenten die de Hoge Raad hier aanvoert worden 

in de literatuur die naar aanleiding van deze rechtspraak is 

verschenen nauwelijks onderschreven. In het algemeen is 

de opvatting dat de Hoge Raad de wetgever hier de hand 

te veel boven het hoofd heeft gehouden. Het oordeel van 

de A-G wordt in de literatuur veel meer onderschreven. 

Helemaal ten einde hoeven de procedures overigens nog 

niet te zijn want er kan ook nog een individuele toets 

plaatsvinden waarbij beoordeeld moet worden of in het 

geval van een individuele werkgever sprake is van een 

individual excess burden. Daaraan zal echter eigenlijk nooit 

zijn voldaan, zodat daarvan weinig valt te verwachten.
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Toetsing door EHRM
Deloitte voerde een aantal procedures inzake de 

crisisheffing; een daarvan betreft de zaak waarover de 

Hoge Raad heeft beslist. De meeste andere zaken zijn 

aanhangig bij lagere rechters. De vraag is wat nu te doen. 

Deloitte heeft nader onderzocht of er verder kan worden 

geprocedeerd en of dat zinvol kan zijn. Het is inderdaad 

mogelijk om het geschil bij het Europese Hof van de 

Rechten van de Mens aan te kaarten. Deloitte heeft dat 

werkgevers die met de crisisheffing worden geconfronteerd 

ook aangeraden. Wij verwachten namelijk dat de door 

de Hoge Raad aanvaarde rechtvaardigingsgrond voor de 

crisisheffing, te weten het budgettaire belang voor de 

overheid, door het EHRM niet wordt aanvaard. In diverse 

arresten heeft het EHRM het budgettaire belang voor de 

overheid afgewezen als rechtvaardigingsgrond om een 

maatregel met terugwerkende kracht in te voeren. Het 

budgettaire belang voor Nederland van de terugwerkende 

kracht in de crisisheffing is bovendien relatief gering. Het 

tekort kon ook heel goed anders worden opgevuld, zonder 

terugwerkende kracht. Deloitte schat de kans van slagen 

in op groter dan 50%. Er hebben zich inmiddels enkele 

werkgevers gemeld die willen doorprocederen. Men moet 

er daarbij wel op zijn bedacht dat het nog wel een aantal 

jaren kan duren voordat de rechter uiteindelijk uitspraak 

doet. Geduld is dus noodzakelijk.

Mr. H.J. Noordenbos  

088 288 5187 

rnoordenbos@deloitte.nl
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Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat de zogenoemde 
driemaandstermijn die geldt bij het omzetten van de 30%-regeling naar 
een andere inhoudingsplichtige, een fatale termijn is. Dat betekent dat 
als de werknemer langer dan drie maanden werkloos is, de regeling niet 
voortgezet kan worden bij een nieuwe werkgever.

30%-regeling
De 30%-regeling is een regeling die het aantrekkelijk moet 

maken voor werkgevers om buitenlandse werknemers naar 

Nederland te halen. Als de buitenlandse werknemer beschikt 

over schaarse, specifieke deskundigheid kan 30% van het 

loon van de werknemer onbelast blijven. De eis dat sprake 

moet zijn van schaarse, specifieke deskundigheid wordt 

ingevuld door een minimale eis te stellen aan het loon dat 

de werknemer verdient (€ 36.889). Als de werknemer aan 

deze voorwaarde voldoet is de 30%-regeling voor maximaal 

acht jaar van toepassing.

Als de werknemer van baan wisselt, kan de 30%-regeling 

van toepassing blijven en ‘meegenomen’ worden naar de 

nieuwe werkgever. Er moet dan wel een nieuwe aanvraag 

worden gedaan bij de fiscus. Hierbij geldt als voorwaarde 

dat ook bij de nieuwe werkgever aan de looneis wordt 

voldaan. Daarnaast moet de werknemer niet te lang 

werkloos zijn geweest tussen de twee banen in: immers, 

een werknemer die beschikt over schaarse, specifieke 

deskundigheid zal niet langere tijd werkloos zijn. De periode 

van werkloosheid mag maximaal drie maanden zijn.

Drie maanden: indicatie of fatale termijn?
De zaak waarover de Hoge Raad recent beslist heeft, betrof 

een situatie van een werknemer die gebruikt maakte van 

de 30%-regeling en per 31 december 2012 uit dienst trad 

bij zijn werkgever. Op 26 februari 2013 solliciteerde hij 

bij een andere werkgever, waarmee op 26 april 2013 een 

arbeidsovereenkomst is gesloten. Daarin is afgesproken 

dat de werknemer op 1 mei 2013 zal starten. De periode 

tussen het einde van de eerste dienstbetrekking en het 

totstandkomen van de nieuwe arbeidsovereenkomst is 

langer dan drie maanden. Daarom werd het verzoek om 

voortzetting van de 30%-regeling door de Belastingdienst 

afgewezen. De werknemer stelde echter dat de 

driemaandstermijn alleen indicatief is en dat daarom ook 

op een andere manier aangetoond mag worden dat er 

wel degelijk nog steeds sprake is van schaarse specifieke 

deskundigheid. Bovendien stelde hij dat de termijn alleen 

overschreden kan worden als er langer dan drie maanden 

naar werk is gezocht. In zijn geval is dat niet aan de orde 

omdat hij in de periode tussen de twee dienstbetrekkingen 

eerst een woning heeft gekocht en daarom niet de gehele 

periode bezig was met het zoeken naar een nieuwe baan. 

Nadat eerder al de Rechtbank en het Hof de werknemer 

in het ongelijk hadden gesteld, deed de Hoge Raad dat 

ook. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof dat 

de driemaandstermijn een fatale termijn is. De termijn 

is juist bedoeld om buiten discussie te stellen dat aan 

het vereiste van schaarse specifieke deskundigheid niet 

meer kan worden voldaan als er meer dan drie maanden 

zijn verstreken tussen het einde van de tewerkstelling 

door de oude werkgever en het totstandkomen van de 

arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever. Op een 

andere manier aantonen dat er nog steeds sprake is van 

schaarse specifieke deskundigheid is dus niet mogelijk. 

Conclusie
In de situatie waarover de Hoge Raad oordeelde heeft de 

werknemer bij zijn nieuwe werkgever geen recht meer 

op toepassing van de 30%-regeling. Dit had voorkomen 

kunnen worden als de werknemer meteen na het einde 

van zijn werkzaamheden alvast de arbeidsovereenkomst 

met de nieuwe werkgever had gesloten. De startdatum 

van de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever is 

namelijk niet doorslaggevend, de datum waarop de nieuwe 

arbeidsovereenkomst tot stand komt wel. 

Mr. H. de Vries 

088 288 2100 

hdevries@deloitte.nl
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Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat de zogenoemde 
kortingsregeling die onderdeel is van de 30%-regeling, niet in strijd is 
met het EU-recht.

De 30%-regeling heeft als doel om werknemers die vanuit 

het buitenland naar Nederland komen, te compenseren 

voor de extra kosten die zij maken. Gedurende de looptijd 

van de regeling hebben zij de tijd om te wennen aan 

het kostenniveau in Nederland. Per 1 januari 2012 is de 

maximale duur van de 30%-regeling 96 maanden.

Werknemers die eerder in Nederland woonden of verbleven, 

hebben al gedeeltelijk kunnen wennen aan het Nederlandse 

kostenniveau en daarom wordt de looptijd van de 

30%-regeling in dat geval gekort. Voor de korting van de 

looptijd wordt sinds 1 januari 2012, 25 jaar teruggekeken 

(tot en met 2011 werd tien jaar teruggekeken). Alleen 

periodes van eerder verblijf of werken in Nederland die 

meer dan 25 jaar voor de beoogde ingangsdatum van de 

30%-regeling eindigden mogen buiten beschouwing blijven. 

Daarnaast geldt geen korting voor zeer korte periodes van 

eerder verblijf (maximaal zes weken per jaar en eenmalig 

maximaal drie aaneengesloten maanden) of werken 

(maximaal 20 dagen per jaar) in Nederland gedurende de 

laatste 25 jaar.

Strijd met internationaal recht?
De zaak waarover de Hoge Raad recent beslist heeft, 

betrof een situatie van een werknemer die in aanmerking 

dacht te komen voor de 30%-regeling. Hij is in 1992 

vertrokken uit Nederland en keerde in 2012 terug. Zowel 

hijzelf als zijn echtgenote beschikten over een permanente 

verblijfsvergunning in de VS. Zijn drie kinderen zijn in de VS 

geboren en de voertaal in het gezin is Engels. De werknemer 

betoogde dat hij niet meer in Nederland geworteld is en dat 

de kortingsregeling in strijd is met het EU-recht en in strijd is 

met internationale non-discriminatiebepalingen.

De Hoge Raad oordeelde dat de kortingsregeling niet 

in strijd is met het EU-recht, tenzij de 30%-regeling een 

overcompensatie inhoudt van de werkelijke gemaakte extra 

kosten voor werknemers die wel in aanmerking komen 

voor de regeling. Daarvan is echter volgens de Hoge Raad 

geen sprake.

Kortingsregeling en
30%-regeling 

Discriminatie van Nederlanders?
De werknemer stelde verder dat de kortingsregeling in 

strijd is met internationale non-discriminatiebepalingen. 

Belangrijkste argument daarbij is dat de kortingsregeling 

weliswaar geldt voor alle werknemers die naar Nederland 

komen, maar met name werknemers treft met een 

Nederlandse nationaliteit. Die zullen immers vaker in het 

verleden in Nederland hebben gewoond of gewerkt dan 

werknemers met een andere nationaliteit. Een vorm van 

omgekeerde discriminatie naar nationaliteit dus. De Hoge 

Raad heeft echter in eerdere uitspraken al geoordeeld dat 

de ratio van de kortingsregeling is dat de extra kosten die de 

werknemer heeft, afnemen naarmate de werknemer langer 

in Nederland verblijft. De korting is daarom bedoeld om 

onterechte toepassing van de 30%-regeling te voorkomen. 

De verlenging van de periode waarin wordt teruggekeken 

van 10 jaar naar 25 jaar heeft volgens de Hoge Raad 

tot doel om onterecht gebruik van de 30%-regeling te 

voorkomen. Dat is een objectieve en niet onredelijke 

rechtvaardiging voor deze aanscherping. De kortingsregeling 

is daarom niet in strijd met non-discriminatieverboden.

Conclusie
In de situatie waarover de Hoge Raad oordeelde heeft 

de werknemer geen recht meer op toepassing van de 

30%-regeling door toepassing van de kortingsregeling. 

Dit ondanks het feit dat de werknemer 20 jaar in het 

buitenland heeft gewoond en gewerkt. De kortingsregeling 

en de aanscherping daarvan per 2012 zijn niet in strijd 

met internationale bepalingen die vrij werknemersverkeer 

beschermen of discriminatie moeten voorkomen.

Mr. H. de Vries 

088 288 2100 

hdevries@deloitte.nl
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Uit het rechtszekerheidsbeginsel vloeit voort 
dat belastingplichtigen binnen een redelijke 
termijn recht hebben op een beslissing in een 
door hen gevoerde belastingprocedure. Indien 
berechting niet binnen die redelijke termijn 
plaatsvindt, bestaat recht op een immateriële 
schadevergoeding. Dit geldt zowel voor 
natuurlijke personen als voor rechtspersonen. 
Dit voorjaar heeft de Hoge Raad een arrest 
gewezen waarin hij alle regels die van belang 
zijn voor de toekenning van een dergelijke 
vergoeding heeft samengevat en op enkele 
punten heeft aangepast. Hieronder hebben wij 
de belangrijkste regels opgenomen. 

Redelijke termijn
De Hoge Raad hanteert bij de beoordeling of 
een procedure onredelijk lang geduurd heeft 
als uitgangspunt een termijn van twee jaar 
voor de bezwaar- en beroepsfase, twee jaar 
voor het hoger beroep bij het gerechtshof en 
eveneens twee jaar voor de cassatieprocedure. 
Termijnoverschrijding in de beroepsfase kan 
daarbij worden gecompenseerd door een 
voortvarende behandeling van het hoger beroep 
door het gerechtshof. Indien de Hoge Raad 
de bestreden uitspraak vernietigt en de zaak 
terugverwijst naar een rechtbank of gerechtshof, 
dient de verwijzingsrechter vervolgens binnen 
een jaar uitspraak te doen.

Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding 
geven om de hierboven genoemde termijnen 
te verlengen. Het gaat daarbij onder andere 
om de ingewikkeldheid van de zaak en om de 
proceshouding van de belastingplichtige en/
of zijn adviseur. Bijzondere omstandigheden 
doen zich echter niet snel voor. Het herstel van 
verzuimen in een bezwaar- of beroepschrift, het 
eenmalig uitstellen van de zitting op verzoek 

van de belastingplichtige en de behandeling 
van een geheimhoudings- of wrakingsverzoek 
zijn allemaal inbegrepen. Het afwachten van 
een prejudiciële beslissing door het Hof van 
Justitie of een beslissing van een andere rechter 
blijft daarentegen wel buiten beschouwing bij 
de beoordeling of sprake is van overschrijding 
van de redelijke termijn. Indien het gaat om 
een beslissing in een andere zaak, moet dat 
afwachten overigens wel redelijk zijn. 

Gevolgen termijnoverschrijding
Als de rechter oordeelt dat de redelijke termijn 
is overschreden, kent hij de belastingplichtige 
als uitgangspunt een schadevergoeding toe van 
€ 500 per half jaar termijnoverschrijding. Dat 
geldt ongeacht of het beroep gegrond is of niet. 
Ook is niet van belang of het geschil ontstaan is 
als gevolg van laakbare of zelfs onrechtmatige 
handelingen van de belastingplichtige. 
Als meer zaken van een belastingplichtige 
die hoofdzakelijk op hetzelfde onderwerp 
betrekking hebben gezamenlijk zijn behandeld, 
bestaat echter maar eenmaal recht op de 
hierboven genoemde vergoeding. 

In uitzonderingsgevallen kan van voornoemde 
uitgangspunten worden afgeweken, 
bijvoorbeeld wanneer de procedure een zeer 
gering financieel belang betreft. Ook als de 
procedure samen met een of meer anderen 
wordt gevoerd, kan aanleiding bestaan om de 
vergoeding te matigen.

Formele aspecten
Als de rechter het beroep, hoger beroep of 
cassatieberoep inhoudelijk ongegrond acht, 
maar wel een vergoeding van immateriële 
schade wegens overschrijding van de redelijke 
termijn toekent, heeft de procederende 

belastingplichtige ook recht op vergoeding van 
het betaalde griffierecht en een (forfaitaire) 
proceskostenvergoeding. 
Ten slotte is nog van belang dat een 
belastingplichtige tijdig in actie komt. In 
cassatie kan niet voor het eerst om een 
schadevergoeding worden verzocht wegens 
overschrijding van de redelijke termijn ten 
aanzien van de daaraan voorafgaande 
procedures voor de rechtbank en het 
gerechtshof.

Tot slot
Hoewel het te prijzen valt dat de Hoge Raad 
zijn rechtspraak op het gebied van immateriële 
schadevergoedingen bij overschrijding van de 
redelijke termijn nog eens op een rij heeft gezet, 
is toch wel sprake van een ingewikkelde regeling 
met de nodige processuele valkuilen. Naar onze 
mening zou het aanbeveling verdienen dat 
de wetgever in actie komt en een wettelijke 
regeling treft. Inspiratie daarvoor zou kunnen 
worden ontleend aan de dwangsomregeling 
die geldt voor bestuursorganen (zoals de 
Belastingdienst) indien zij niet tijdig op een 
aanvraag tot een beslissing beslissen.

E.P. Hageman LL.M. 
088 288 0249 
edhageman@deloitte.nl

Schadevergoeding bij

Hoge Raad geeft regels over schadevergoeding bij termijnoverschrijding door 
de belastingrechter.

termijnoverschrijding
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Onlangs heeft de advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad 
geadviseerd de heffing van inkomstenbelasting in box 3 in 
strijd te oordelen met het recht op eigendom. De conclusie is 
verrassend, omdat hij eerder nog van mening was dat er geen 
strijdigheid is tussen box 3 en de mensenrechtenverdragen. Of 
de Hoge Raad zijn advies volgt, is zeer twijfelachtig.

Box 3 toch strijdig
met eigendomsrecht?

Discussie box 3
Eerder hebben wij al aandacht besteed aan de discussie 
die gaande is over box 3. De huidige heffing is gebaseerd 
op een forfaitair rendement. Het inkomen uit het box-3-
vermogen wordt gesteld op 4% van de waarde ervan. Dit 
rendement wordt tegen 30% in de heffing betrokken, wat 
de facto resulteert in een heffing van 1,2% van de waarde 
van het box-3-vermogen. Deze heffingssystematiek is 
gunstig bij vermogen dat hoog rendeert, wat bij invoering 
van box 3 veelal het geval was. Met de huidige lage 
rentestanden drukt de belasting echter zwaarder en is 
deze somtijds zelfs hoger dan het daadwerkelijk behaalde 
rendement. Dat gegeven heeft de laatste jaren discussie 
opgeleverd. Los van het maatschappelijke debat hebben 
vele belastingplichtigen hun bezwaren ook langs juridische 
weg kenbaar gemaakt.

Rechtspraak Hoge Raad
Juridisch gezien wordt de stelling ingenomen dat de 
forfaitaire rendementsheffing van box 3 een ontoelaatbare 
inbreuk is op het eigendomsrecht. Daarvan zou sprake 
kunnen zijn als de belastingheffing een buitensporige last 
vormt voor de belastingplichtige. Vorig jaar heeft de Hoge 
Raad zich al eens over deze vraag uitgesproken. In dat 
arrest bevestigde de Hoge Raad zijn eerdere jurisprudentie 
dat de heffing op zichzelf geen strijd oplevert met het 
recht op eigendom. Dat het werkelijk behaalde rendement 
lager is dan het forfaitaire rendement van 4%, betekent 
nog niet dat van een buitensporige last kan worden 

gesproken. Strijdigheid met het recht op eigendom 
kan zich wel voordoen als het rendement van 4% voor 
particuliere beleggers niet meer haalbaar is en er voor een 
belastingplichtige sprake is van een buitensporig zware 
last. Hoe dit precies moet worden getoetst, maakt de 
Hoge Raad niet duidelijk. 

Conclusie A-G
Nu is opnieuw een casus aan de Hoge Raad voorgelegd 
waarin de vraag speelt of box 3 strijdig is met het recht 
op eigendom. Het gaat om een inwoner van Noorwegen 
die een woning heeft in Nederland voor de periodes dat 
hij met zijn gezin in Nederland verblijft. De woning wordt 
niet verhuurd. Ondanks dat belanghebbende dus geen 
inkomen uit de woning heeft, is hij jaarlijks box-3-belasting 
verschuldigd ter grootte van 1,2% van de WOZ-waarde 
van de woning. Belanghebbende meent dat box 3 strijdig 
is met het recht op eigendom en in zijn geval leidt tot een 
buitensporige last.

Anders dan in zijn conclusie bij een eerder arrest 
adviseert A-G Niessen nu om box 3 in strijd met het 
recht op eigendom te oordelen. De aanleiding voor zijn 
gewijzigde standpunt is de maatschappelijke onrust die 
over box 3 is ontstaan. Ter onderbouwing wijst hij erop 
dat de vermogensrendementsheffing willekeurig kan 
uitwerken, onder andere omdat individuele keuzes in 
beleggingsstrategie een sterke invloed hebben op de 
rendementen die daadwerkelijk worden behaald. Verder 



15Taxtueel nr 2 • 2016

wijst de A-G erop dat niet zeker is dat een rendement 
van 4% op lange termijn haalbaar is. Dat rendement is 
vooral ingegeven door het positieve economische tij bij 
invoering van box 3 in 2001. De A-G ziet ook een ongelijke 
behandeling in het feit dat mensen met verschillende 
inkomens als gevolg van het forfaitair rendement even 
zwaar worden belast. Overigens is de A-G van mening dat 
de rechter niet direct zelf de systematiek van box 3 kan 
aanpassen, maar de wetgever daartoe de opdracht moet 
geven. Wel zou in situaties waarin de heffing hoger is 
dan de netto-inkomsten en waardevermeerdering van het 
vermogen de rechter de verschuldigde belasting moeten 
verminderen. 

De verwachting is niet dat de Hoge Raad de conclusie 
zal overnemen. De Hoge Raad zou dan immers moeten 
terugkomen op zijn recente rechtspraak. Daarin is 
juist geoordeeld dat box 3 als zodanig niet in strijd 
is met het recht op eigendom. Het gebeurt zelden 
dat de jurisprudentie een dergelijke wending neemt. 
Bovendien moet worden bedacht dat de Hoge Raad 
zeer terughoudend is om strijdigheid met het recht op 
eigendom aan te nemen. In voorkomende gevallen zouden 
belastingplichtigen na een oordeel van de Hoge Raad zich 
kunnen wenden tot het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens, maar ook daarvan verwachten wij niet heel veel 
succes voor belanghebbenden.

Toekomst
Inmiddels heeft de discussie over de box-3-heffing ertoe 
geleid dat met ingang van 1 januari 2017 een andere 
heffingssystematiek gaat gelden. De bedoeling van 
de wetswijziging is dat meer wordt aangesloten bij de 
werkelijke rendementen. Het forfaitaire rendement blijft 
bestaan, maar neemt toe naarmate het vermogen groter 
wordt. Uit allerlei langjarige gemiddeldes zou namelijk 
blijken dat grotere vermogens meer hoger renderende 
beleggingen aanhouden dan kleinere vermogens. Omdat 
in de nieuwe regeling het gebruik van forfaits verder 
toeneemt, kunnen vergelijkbare discussies ontstaan als 
onder de bestaande regeling. Voor de langere termijn 
heeft het kabinet aangekondigd om over te stappen op 
een heffing over de daadwerkelijk behaalde rendementen 
op spaar- en beleggingsvermogen. Een tijdpad is echter 
nog niet bekend

Mr. dr. W.R. Kooiman 
088 288 7330 
rkooiman@deloitte.nl
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Pensioen in eigen beheer: 

tussenstand
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De afgelopen maanden 
hebben de ontwikkelingen 
rondom het onderwerp 
‘pensioen in eigen 
beheer’ van de directeur 
grootaandeelhouder (dga) 
de gemoederen flink bezig 
gehouden. In deze bijdrage 
wordt de huidige stand van 
zaken geschetst. 
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Aanleiding
De pensioentoezegging aan een dga mag, in 
tegenstelling tot die van ‘gewone’ werknemers worden 
ondergebracht bij een door de dga zelf aan te wijzen 
pensioenuitvoerder. Menig dga heeft, mede uit fiscale 
en financieringsoogpunten, ervoor gekozen om de 
pensioenverplichting in een eigen vennootschap onder te 
brengen. Denk hierbij aan de werkgever-bv, de holding-bv 
of een aparte pensioen-bv. De fiscale wetgeving heeft 
hier echter wel beperkingen in aangebracht. Zo mag 
de vennootschap bijvoorbeeld bij het waarderen van 
de pensioenverplichting geen rekening houden met 
lage markrentes (rekenrente niet lager dan 4%), met 
toekomstige prijsstijgingen (indexaties) en ook niet 
met de toegenomen levensverwachting. Vooral het 
eerste punt, de rekenrente, zorgt ervoor dat de fiscale 
pensioenverplichting in geen verhouding meer staat 
tot de kostprijs van een dergelijk pensioen bij een 
‘echte’ verzekeraar. Dit leidt ertoe dat, net als bij vele 
pensioenfondsen momenteel het geval is, de werkelijke 
pensioenverplichting niet voldoende is gedekt.

De Belastingdienst heeft dit ook onderkend en heeft 
daarbij het standpunt ingenomen dat, zolang er sprake 
is van een dergelijke onderdekking, er ook geen ruimte 
is om dividend uit te keren. Gebeurt dit toch, dan wordt 
daarmee volgens de Belastingdienst het pensioen illusoir, 
met als gevolg dat de gehele waarde van het pensioen 
direct tot het loon van de dga wordt gerekend. Dit leidt 
(rekening houdend met een revisierente van 20%) al vrij 
snel tot een heffing van 72%! Het betekent dat veel dga’s, 
naast hun ‘gebruikelijke salaris’ geen ruimte hebben om 
hun inkomen aan te vullen. Omdat de Belastingdienst 
grote rekening-courant standen bij de eigen vennootschap 
niet accepteert, leidt dit bij veel dga’s tot problemen.

Oplossingsrichtingen
De problematiek werd ook door de staatssecretaris van 
Financiën onderkend. Eind 2013 begon hierover een 
briefwisseling met de vaste commissie van Financiën 
die in juli 2015 leidde tot een tweetal uitgewerkte 
oplossingsrichtingen: De oudedagsbestemmingsreserve 
(OBR) en het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). 
De eerste variant had veel weg van de faciliteit voor 
(zelfstandig) ondernemers in de inkomstenbelasting, 
de fiscale oudedagsreserve (FOR). De tweede variant 
betrof feitelijk een soort banksparen bij de eigen bv. De 
verlichting voor de dga was vooral het punt dat deze 
ervoor kon (diende te) kiezen om tegen de (lage) fiscale 
waardering over te stappen op de nieuwe systematiek. 
Een systematiek overigens waarmee genoemde 
waarderingsverschillen niet meer voor zouden kunnen 
komen. En passant opperde de staatssecretaris echter nog 
de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer uit te 
faseren (af te schaffen dus). 

In het kameroverleg dat hierop volgde werd de 
staatssecretaris gevraag om de oplossingsrichting 
OSEB en de uitfaseervariant nader uit te werken. Dat is 
inmiddels gebeurd.

Tussenstand
Aanvankelijk leek de staatssecretaris een voorkeur te 
hebben voor de OBR. Medio 2015 bleek echter een 
voorkeur te bestaan voor de oplossingsrichting OSEB. 
Dit voorjaar blijkt echter een voorkeur voor uitfasering 
te bestaan. De staatssecretaris ziet daarnaast ook een 
mogelijkheid voor een combinatie van beide. Dit betreft 
het tegen de fiscale waarde omzetten van de huidige 
verplichting in een OSEB-variant. Daarbij kan dan echter, 
behoudens oprenting, geen verdere opbouw plaatsvinden 
(spaarvariant bij uitfaseren). Wordt wel direct afgekocht 
(en met de Belastingdienst afgerekend) dan kan de 
pensioenverplichting tegen de fiscale waardering worden 
afgekocht waarbij 70% daarvan als inkomen wordt belast. 
Dit betekent dat 30% onbelast kan worden opgenomen.
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Haken en ogen
Aan de oplossingsrichtingen zoals die er nu liggen, kleven 
nog wat haken en ogen. Zo maakt een aantal fracties in 
de Tweede Kamer zich zorgen over de werkbaarheid van 
het uitfaseren. Veel vennootschappen staan nog steeds 
onder water (onderdekking). Een afkoop van het pensioen 
in eigen beheer zal voor deze vennootschappen, zelfs 
wanneer dat tegen 70% van de fiscale waarde mogelijk 
wordt, geen (reële) optie zijn.

Een heikel punt is verder de positie van de (ex-)partner. 
De partner heeft namelijk in veel situaties in geval van 
scheiding recht op een deel van het ouderdomspensioen 
en op het partnerpensioen. Afkoop van het pensioen en 
ook het tegen de fiscale waarde daarvan omzetten in 
een OSEB is doorgaans alleen mogelijk met toestemming 
van de (ex-)partner van de dga. Wordt dit onvoldoende 
zorgvuldig opgepakt, dan kan dat zelfs vele jaren 
later nog tot juridische implicaties leiden. Alleen het 
ouderdomspensioen afkopen/omzetten is volgens de 
staatssecretaris niet mogelijk. 

Beide punten hebben tot gevolg dat veel 
pensioenverplichtingen niet omgezet of afgewikkeld 
kunnen worden. Dit betekent dat het oude en het 
nieuwe systeem nog vele jaren naast elkaar blijven 
bestaan. Overigens schrijven wij dit wel met de nodige 
voorbehouden. Een wetsvoorstel ontbreekt vooralsnog. 
Het enige dat er nu aan documentatie ligt, zijn de brieven 
van de staatssecretaris en de besprekingsverslagen van de 
commissie van Financiën.

Vervolg?
De plannen rondom het pensioen in eigen beheer worden 
steeds een beetje duidelijker. Wel zal (onder andere), 
over de hierboven genoemde haken en ogen nog goed 
nagedacht moeten worden. De staatssecretaris heeft 
aangegeven om begin april (!) een brief aan de Tweede 
Kamer te sturen met zijn (definitieve) keuze. Ook zal in 
deze brief omtrent de nog openstaande technische vragen 
zoveel mogelijk duidelijkheid moeten worden verschaft. 
Begin mei was deze brief er echter nog niet.

De bedoeling van de staatssecretaris is nog steeds om 
de wijzigingen in te laten gaan per 1 januari 2017. De 
staatssecretaris heeft echter aangegeven dat er nog wel 
een internetconsultatie moet plaatsvinden. Of het streven 
van 1 januari 2017 haalbaar is, moeten we dus afwachten. 
Voor nu is het wachten op de toegezegde brief van de 
staatssecretaris.

B. Diederen 
088 288 7076
bdiederen@deloitte.nl
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Fiscale eenheid over de grens heen
In oktober 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van 
Financiën een wetsvoorstel ingediend waarin de 
Nederlandse fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting 
wordt voorzien van een EU-jasje. Het wetsvoorstel draagt 
de ongeïnspireerde naam ‘Aanpassing fiscale eenheid’. 
In de kern regelt het wetsvoorstel dat er twee nieuwe 
‘soorten’ fiscale eenheden mogelijk worden. In de eerste 
plaats is dat een fiscale eenheid waarbij een Nederlandse 
moedermaatschappij via een in een andere EU-lidstaat 
gevestigde ‘tussenmaatschappij’ een Nederlandse 
kleindochtermaatschappij houdt. Deze vorm wordt ook 
wel de moeder-kleindochtervariant genoemd. Daarnaast 
wordt het ook mogelijk om een fiscale eenheid te vormen 
tussen Nederlandse dochtermaatschappijen van een in 
een andere EU-lidstaat gevestigde ‘topmaatschappij’, 
de ‘zustervariant’. In beide varianten worden alleen de 
Nederlandse entiteiten in de fiscale eenheid opgenomen. 
De EU-maatschappij functioneert slechts als een soort 
schakel. Het wetsvoorstel is de resultante van een aantal 
uitspraken van het Hof van Justitie en de Hoge Raad, ook 
wel bekend onder de noemer ‘Papillon-rechtspraak’. De 
einduitkomst van deze rechtspraak is dat het EU-recht 
gebiedt dat de geschetste vormen van een fiscale eenheid 
mogelijk zijn. Overigens is het ook nu al mogelijk om een 
dergelijke ‘Papillon-fiscale eenheid’ te vormen, omdat dit 
vooruitlopend op de aanpassing van de wettelijke regeling 
in een beleidsbesluit is goedgekeurd.

Het wetsvoorstel heeft een volgende fase van de 
behandeling in de Tweede Kamer bereikt. Recentelijk 
heeft staatssecretaris Wiebes de nota naar aanleiding van 
het verslag en een nota van wijziging naar de Tweede 
Kamer gezonden. 

De fiscale eenheid
in een

De wetgever werkt aan een regeling om in de vennootschapsbelasting 
grensoverschrijdende fiscale eenheden mogelijk te maken. Het wordt er 
daarmee allemaal niet eenvoudiger op, maar voor ondernemingen in een 
aantal gevallen wel aantrekkelijker.

Geen uitkleding van de fiscale eenheid
Het grootste nieuws is wel dat de staatssecretaris 
vooralsnog geen heil ziet in het ‘uitkleden’ van de fiscale 
eenheid tot een regeling die louter verliesoverdracht en 
eventueel reorganisaties binnen een bepaalde groep 
toestaat; daar bestond wel vrees voor, ook al omdat dit 
idee in de literatuur wel is gesuggereerd. Hij hecht grote 
waarde aan de Nederlandse ruime aanpak, omdat ook het 
MKB hier veel baat bij heeft en omdat een variant waarbij 
de in de fiscale eenheid opgenomen maatschappijen 
zelfstandig belastingplichtig worden, betekent dat de 
fiscus in uitvoeringsproblemen zou geraken. In dat geval 
komen er immers vele duizenden belastingplichtigen bij 
die allemaal aangifte moeten doen en een aanslag moeten 
krijgen. 

Onderworpenheid
Een principieel belangrijke wijziging is dat de 
staatssecretaris afstapt van zijn aanvankelijk 
voorgestelde vrij strenge onderworpenheidseis voor een 
EU-topmaatschappij en een EU-tussenmaatschappij. 
Waar het initieel ingediende wetsvoorstel verlangde 
dat dergelijke maatschappijen in het land van vestiging 
voldoende aan winstbelasting onderworpen zijn, is 
het na de wijziging van belang of de buitenlandse 
topmaatschappij casu quo tussenmaatschappij in 
Nederland aan de heffing van vennootschapsbelasting 
onderworpen zouden zijn geweest als deze in Nederland 
zouden zijn gevestigd. De Nederlandse regels zijn 
dus bepalend voor de kwalificatie van een top- en 
tussenmaatschappij.

EU-jasje
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Reorganisatie
Een andere vrij essentiële wijziging ziet op de gevolgen 
van een wijziging van de organisatiestructuur van de 
onderneming. De vraag hierbij is dan steeds of de fiscale 
eenheid door de wijziging verbreekt, met de daaraan 
verbonden soms grote nadelige fiscale gevolgen. 
In de nieuwe benadering trekt de staatssecretaris 
steeds de vergelijking met een fictieve situatie waarin 
de topmaatschappij en/of de tussenmaatschappij in 
Nederland gevestigd zouden zijn, en tevens volledig 
in de fiscale eenheid zouden zijn opgenomen. Als 
de fiscale eenheid in een dergelijke fictieve situatie 
ook zou verbreken, is dat in de nieuwe benadering 
ook het geval bij een grensoverschrijdende fiscale 
eenheid. Alleen als bij een vergelijkbare Nederlandse 
fiscale eenheid een voortzetting van de fiscale eenheid 
zonder verbreking mogelijk was geweest, is dat bij een 
grensoverschrijdende fiscale eenheid ook het geval. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat bij een zustervariant de fiscale 
eenheid verbreekt als de topmaatschappij de aandelen 
in alle dochtermaatschappijen verkoopt aan een andere 
EU-maatschappij, ook al is in de nieuwe situatie een 
fiscale eenheid mogelijk. In de aanvankelijk voorgestelde 
opzet zou wel een mogelijkheid van voortzetting van de 
fiscale eenheid mogelijk zijn geweest. Op dit vlak is de 
voorgestelde nieuwe regeling dus aanmerkelijk strenger 
geworden.

Deelnemingsvrijstelling niet van toepassing
Vooral voor de moeder-kleindochtervariant bevat 
het wetsvoorstel een aantal ingewikkelde regelingen 
die potentieel misbruik beogen te voorkomen. Dit 
komt doordat in die variant de tussenmaatschappij 
niet in de fiscale eenheid wordt opgenomen, zodat 
het aandelenbelang in die tussenmaatschappij fiscaal 
zichtbaar blijft. Hierdoor is bijvoorbeeld dubbele 
verliesverrekening mogelijk: éénmaal doordat het verlies 

van de kleindochtermaatschappij via de fiscale eenheid 
kan worden verrekend en éénmaal via het belang dat de 
moedermaatschappij in de tussenmaatschappij houdt. Het 
wetsvoorstel voorzag reeds in een maatregel op grond 
waarvan dubbele verliesverrekening via een geldvordering 
van de moedermaatschappij op de tussenmaatschappij 
wordt bestreden. In de nota naar aanleiding van het 
verslag kondigt de staatssecretaris aan om dubbele 
verliesverrekening via de aandelen te blokkeren. In 
de meeste situaties is verliesverrekening overigens al 
niet mogelijk vanwege de deelnemingsvrijstelling. De 
staatssecretaris gaat in het Besluit fiscale eenheid 2003 
regelen dat dubbele verliesverrekening niet is toegestaan 
als de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is 
op de aandelen van de moedermaatschappij in de 
tussenmaatschappij.

Goed nieuws
Het is inmiddels bekend dat een tweede schriftelijke 
vragenronde in de Tweede Kamer volgt. Gelet op de 
achtergrond is echter op voorhand duidelijk dat dit 
wetsvoorstel in al dan niet gewijzigde vorm het Staatsblad 
zal halen. Het EU-recht verplicht immers tot de wijziging en 
het wetsvoorstel bevat geen noemenswaardige politieke 
gevoeligheden. Dat is eigenlijk gewoon goed nieuws, want 
de nieuwe mogelijkheden bieden met name internationaal 
opererende concerns interessante fiscale mogelijkheden. 

Mr. M.H.C Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl
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De Europese Commissie wil dat de Nederlandse zeehavens ingaande 
2017 belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting. 
Nederland voelt daar niet zo veel voor maar zwicht wel voor de 
Europese druk.

22
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Nederlandse zeehavens 
vennootschapsbelastingplichtig

Per 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen 
belastingplichtig geworden voor de 
vennootschapsbelasting. De achterliggende 
gedachte daarbij is om een eventueel 
belastingvoordeel voor overheden ten opzichte 
van concurrerende private ondernemingen 
weg te nemen en daarmee een gelijk speelveld 
te creëren. Omdat er binnen Europa op 
het gebied van belastingheffing geen gelijk 
speelveld voor zeehavens is, heeft Nederland 
in de wet een tijdelijke vrijstelling opgenomen 
voor de Nederlandse zeehavens ten einde 
de concurrentiepositie van de Nederlandse 
zeehavens te waarborgen. De Europese 
Commissie (EC) heeft op 21 januari 2016 een 
formeel besluit genomen waarin zij aangeeft dat 
Nederland de vrijstelling moet afschaffen per 1 
januari 2017. 

Tijdelijke vrijstelling 
vennootschapsbelasting Nederlandse 
zeehavens
Per 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen 
belastingplichtig geworden voor de 
vennootschapsbelasting als gevolg van 
de invoering van de Wet modernisering 
vennootschapsbelastingplicht 
overheidsondernemingen. Deze wet is mede tot 
stand gekomen na druk vanuit de EC. Aanleiding 
vormde de formele onderzoeksprocedure die de 
EC tegen Nederland is gestart wegens mogelijke 
ontoelaatbare staatssteun. In de nieuwe wet is 
een tijdelijke vrijstelling opgenomen voor de zes 
Nederlandse zeehavens.

Tijdens de parlementaire behandeling van de 
nieuwe wet is Nederland direct in gesprek 
gegaan met de EC. Insteek daarbij was dat 
eerst een Europees gelijk speelveld zou moeten 
worden gecreëerd alvorens Nederland de 
tijdelijke vrijstelling zou laten vervallen. 

Standpunt Europese Commissie 
In haar besluit geeft de EC formeel aan dat de 
vrijstelling voor zeehavens staatsteun vormt en 
onverenigbaar is met de interne markt. De EC 
geeft aan dat de vrijstelling per 1 januari 2017 
moet vervallen. Een lidstaat kan zich namelijk 
niet beroepen op het feit dat staatssteun 
ook voorkomt in andere lidstaten. Dat is het 
argument dat Nederland gebruikt in haar 
verweer. Zij doelt daarbij onder andere op 
de havens van Antwerpen en Hamburg die 
bevoordeeld zou worden.

Handhaaft Nederland voor boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2017 de 
vrijstelling, dan vormt dit onrechtmatige 
staatssteun, aldus de EC. De EC kan in dat 
geval Nederland dwingen tot beëindiging 
van de staatssteun via het Hof voor Justitie. 
Waarschijnlijk zal Nederland in dat geval worden 
veroordeeld tot het onmiddellijk heffen van 
vennootschapsbelasting van de zeehavens en 
tevens het terugvorderen van de steun die 
onrechtmatig is verleend aan de zeehavens, 
vermeerderd met wettelijke rente. Bovendien 
kan het Hof van Justitie aan Nederland zelf een 
dwangsom en een boete opleggen. 

Concurrerende havens
In twee andere besluiten die op 21 januari 
2016 gepubliceerd zijn, heeft de Europese 
Commissie voorgesteld dat ook België en 
Frankrijk hun belastingregeling voor havens 
in overeenstemming brengen met de 
staatssteunregels. Het betreft in het geval 
van België en Frankrijk echter nog geen 
formele besluiten: er zijn slechts zogenoemde 
‘dienstige maatregelen’ voorgesteld. Hierdoor 
hebben België en Frankrijk langer de tijd om 
de regelgeving te wijzigen. Waarschijnlijk 
zullen zij pas vanaf 1 januari 2019 of 2020 de 
vrijstelling(en) moeten opheffen.

In België is momenteel een aantal 
zeehavens en binnenhavens in de regel 
vrijgesteld van de algemene regeling inzake 
vennootschapsbelasting. Voor deze havens geldt 
een andere belastingregeling, met een andere 
heffingsgrondslag en andere belastingtarieven, 
wat voor de Belgische havens tot een 
lagere belastingdruk leidt dan voor andere 
ondernemingen die in België actief zijn. De 
meeste Franse havens, die worden geëxploiteerd 
door kamers van industrie en handel, zijn 
volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Richting Duitsland heeft de EC op dit moment 
nog geen formele stappen genomen. Wel 
heeft de EC om informatie verzocht over 
de financiering van bepaalde havens in 
Duitsland. Uit onderzoek blijkt echter dat 
ook in Duitsland enkele havens structureel 
verliezen leiden waardoor zij per saldo geen 
vennootschapsbelasting betalen. Met name 
de havens van Bremen en Hamburg staan 
in directe concurrentie met de Nederlandse 
havens. De havens in het Verenigd Koninkrijk 
zijn veelal privaat eigendom. Zij vallen onder de 
vennootschapsbelastingplicht. 

Verzet door Nederland
De Nederlandse zeehavens hebben 
aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen 
het besluit van de EC. Het kabinet heeft besloten 
niet zelf in beroep te gaan, maar voegt zich wel 
aan de zijde van de zeehavens in het door hen 
aangekondigde beroep. Het is te hopen dat de 
EC ontvankelijk is voor de argumenten van de 
Nederlandse zeehavens zodat uiteindelijk een 
gelijk speelveld wordt bewerkstelligd tussen 
de zeehavens binnen de Europese Unie en de 
Nederlandse zeehavens niet een aantal jaren een 
concurrentienadeel hebben ten opzichte van de 
zeehavens in België, Frankrijk en Duitsland.

Mr. M.C. Brocatus
088 288 4274
MBrocatus@deloitte.nl
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Europese Hof oordeelt over
dividendbelasting buitenlanders
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De zaken Miljoen, X en Société Générale houden de 
gemoederen al tijden bezig. De vraag die moest worden 
beantwoord was of de Nederlandse dividendbelasting 
in strijd is met het EU-recht. Met name kwam daarbij 
aan de orde hoe moet worden beoordeeld of een 
grensoverschrijdende situatie minder gunstig af is 
dan een volledig binnenlandse situatie. Het Hof van 
Justitie oordeelde dat een vergelijking moet worden 
gemaakt tussen de dividendbelasting als eindheffing 
in grensoverschrijdende situaties enerzijds en de 
gecombineerde heffing van dividendbelasting en 
inkomstenbelasting respectievelijk vennootschapsbelasting 
in binnenlandse verhoudingen anderzijds. De Hoge Raad 
heeft die kwesties onlangs definitief afgedaan.

Feiten 
In de drie zaken betrof het dividenduitkeringen door 
Nederlandse vennootschappen aan twee natuurlijke 
personen woonachtig in België, respectievelijk een 
vennootschap gevestigd in Frankrijk. In alle zaken betrof 
het portfoliodividenden. Op de dividenduitkeringen werd 
Nederlandse dividendbelasting ingehouden naar een tarief 
van 15%. Dergelijke belastingplichtigen zijn in Nederland 
niet onderworpen aan de inkomsten-, respectievelijk 
vennootschapsbelasting. De dividendbelasting is daarmee 
dan in principe een eindheffing. Belastingplichtigen 
verzochten om teruggaaf van de ingehouden belasting, 
omdat de dividendbelasting in volledig binnenlandse - 
Nederlandse - situaties effectief niet drukte omdat die bij 
ingezetenen verrekend kan worden met de inkomsten-, 
respectievelijk vennootschapsbelasting. 

Nederland heft dividendbelasting over aan aandeelhouders 
betaald dividend door Nederlandse bedrijven. Anders dan 
bij inwoners kunnen niet-inwoners de belasting niet altijd 
verrekenen met inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het Hof 
van Justitie oordeelde dat in strijd met het EU-recht.

Vergelijkingsmaatstaf
Het Hof van Justitie werd gevraagd hoe de vergelijking 
tussen binnenlandse en grensoverschrijdende situaties 
moet worden gemaakt. Volgens het Hof moet de 
dividendbelastingdruk in grensoverschrijdende situaties, 
die als eindheffing functioneert, worden vergeleken 
met de gecombineerde heffing van dividendbelasting 
en inkomsten-, respectievelijk vennootschapsbelasting 
in binnenlandse situaties. In de grensoverschrijdende 
verhoudingen hoeft dus geen rekening te worden 
gehouden met de verschuldigde inkomsten- of 
vennootschapsbelasting bij de dividendontvanger. In 
binnenlandse situaties is dat wel het geval en moet tevens 
rekening worden gehouden met aftrekposten, heffingvrij 
vermogen en aan het dividend gerelateerde aftrekbare 
kosten in het fiscale jaar waarin de dividendbelasting 
wordt uitgekeerd. Wanneer de vergelijking resulteert in 
een hogere belastingdruk in grensoverschrijdende situaties 
is sprake van een inbreuk op het vrije kapitaalverkeer en 
mag Nederland in zoverre niet heffen.

Eindarresten Hoge Raad
De Hoge Raad moest vervolgens toetsen hoe de 
door het Hof van Justitie gekozen benadering in de 
drie zaken feitelijk uitwerkte. De Hoge Raad heeft 
de drie zaken vervolgens eenvoudig afgedaan. Een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen de dividend 
ontvangende natuurlijke personen (Miljoen en X) en de 
dividendontvangende rechtspersoon (Société Générale). 
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De Belgische natuurlijke personen
Als uitgangspunt nam de Hoge Raad de feitelijk 
ingehouden dividendbelasting ten laste van de Belgische 
aandeelhouders/natuurlijke personen. De Hoge Raad 
vergeleek dat met de situatie dat de aandeelhouder in 
Nederland woonachtig was geweest. In dat geval was 
ook 15% dividendbelasting ingehouden, maar was het 
aandelenpakket tevens opgenomen in de box 3-grondslag 
van de belastingplichtige. Daarbij moet ook het heffingvrije 
vermogen in aanmerking worden genomen, waardoor 
over een deel van de grondslag geen inkomstenbelasting 
verschuldigd zou zijn. De vraag was of de gecombineerde 
heffing van dividendbelasting en inkomstenbelasting 
leidde tot een lagere belastingdruk dan de enkele 
inhouding van dividendbelasting ten aanzien van Miljoen 
en X. In de zaak Miljoen was dit niet het geval. Ondanks 
de toepassing van het heffingvrije vermogen was sprake 
van een hogere belastingdruk dan de ingehouden 15% 
dividendbelasting. In de materieel vergelijkbare zaak X 
was daarentegen wel sprake van een hogere inhouding in 
grensoverschrijdende verhoudingen dan het bedrag dat in 
binnenlandse verhoudingen in box 3 verschuldigd zou zijn 
geweest. Dat resulteerde in een gedeeltelijke teruggaaf 
van dividendbelasting.

Inhoudelijk beoordeeld lijkt hiermee voldoende 
duidelijk hoe de vergelijking tussen binnenlandse en 
grensoverschrijdende situaties moet worden gemaakt. 
Dit kan dan ook ter invulling aan de betrokken partijen 
worden overgelaten.

De Franse rechtspersoon
Ten aanzien van de dividenduitkering aan de Franse 
vennootschap kon door de Hoge Raad geen inbreuk 
vastgesteld worden. Ook hier nam de Hoge Raad 
de feitelijk ingehouden 15% dividendbelasting als 
uitgangspunt. Een vergelijking werd gemaakt met 
de gecombineerde inhouding van dividendbelasting 
en de heffing van vennootschapsbelasting in 

binnenlandse situaties. Dit zal, vanwege het toepasselijke 
vennootschapsbelastingtarief van 25% in algemene 
zin steeds hoger zijn dan de enkele inhouding van 
dividendbelasting. Alleen wanneer sprake is van voldoende 
aftrekbare kosten die rechtstreeks verband houden met 
de dividenduitkering zal sprake kunnen zijn van een lagere 
belastingdruk in binnenlandse situaties ten opzichte van 
grensoverschrijdende situaties. Dit zal zelden het geval zijn.

Einde van de dividendbelastingdiscussie?
De drie kwesties zijn met de eindarresten van de 
Hoge Raad definitief afgedaan. Met de arresten lijkt 
voorlopig een einde te komen aan een groot aantal 
dividendbelastingprocedures ten aanzien van buitenlandse 
portfolio-aandeelhouders. Dat betekent echter niet dat 
alle procedures met betrekking tot de dividendbelasting 
hiermee ten einde zijn. Vermoedelijk zullen dergelijke 
procedures de komende jaren voor blijven komen.

Enerzijds vinden die procedures hun oorsprong in andere 
vergelijkingsmaatstaven. In de drie bovenvermelde 
kwesties betrof het buitenlandse natuurlijke personen 
en regulier onderworpen vennootschappen die een 
klein belang hadden in een Nederlandse vennootschap. 
Wanneer datzelfde belang echter zou zijn gehouden door 
buitenlandse beleggingsinstellingen en pensioenfondsen 
zou een nieuwe discussie kunnen ontstaan over de 
verenigbaarheid van de Nederlandse dividendbelasting. 
Daarbij moet dan wel de kanttekening worden gemaakt 
dat de Hoge Raad in twee eerdere arresten heeft 
geoordeeld dat ook ten aanzien van buitenlandse 
beleggingsinstellingen geen recht op teruggaaf van 
Nederlandse dividendbelasting bestaat, de Hoge Raad 
was in die twee kwesties echter niet eenduidig in zijn 
motivering zodat op dit punt verduidelijking wenselijk is.
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Anderzijds leidt het arrest van het Hof van Justitie voor 
sommige met Miljoen en Société Générale vergelijkbare 
belastingplichtigen echter ook tot een onbevredigend 
antwoord. Om hun rechten veilig te stellen voor het geval 
dat het Hof van Justitie in de toekomst toch anders zou 
beslissen is het echter noodzakelijk dat belastingplichtigen 
doorprocederen tot de Hoge Raad. Zij moeten zich daarbij 
bewust zijn van het feit dat zij waarschijnlijk steeds in 
het ongelijk gesteld zullen worden. Om echter eventuele 
claims veilig te stellen voor de toekomst moet wel een 
procedure worden doorgezet.

Een derde categorie belastingplichtigen die mogelijk 
voor een stroom aan rechtspraak kan zorgen zijn, ten 
slotte, dividendontvangers in niet-EU/EER-lidstaten. Deze 
kunnen met een beroep op het vrije kapitaalverkeer 
een vergelijkbaar standpunt innemen als bovenstaande 
categorieën belastingplichtigen. Daarmee lijkt de aandacht 
ten aanzien van de EU-rechtelijke houdbaarheid van de 
Nederlandse dividendbelasting de komende jaren nog niet 
te verstommen.

J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Er is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend 
waarin ingrijpende wijzingen worden voorgesteld in de 
organisatie van de bestuursrechtspraak. Zo zullen de 
Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van 
Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb), als het aan het 
kabinet ligt, worden opgeheven. Hiermee wordt uitvoering 
gegeven aan het voornemen om, vanuit het oogpunt 
van rechtseenheid en overzichtelijkheid, te komen tot 
een concentratie van de bestuursrechtspraak. Daarnaast 
voorziet het wetsvoorstel in een striktere scheiding tussen 
de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad 
van State. Ten slotte vindt een verdere uniformering van 
het bestuursprocesrecht plaats doordat in de Algemene 
wet bestuursrecht regels worden opgenomen voor de 
cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Hieronder lichten wij 
de voorgestelde wijzigingen toe. 

Centrale raad van Beroep (CRvB)
De CRvB oordeelt in hoger beroep over geschillen 
die verband houden met sociale zekerheid, sociale 
voorzieningen (bijvoorbeeld studiefinanciering) en 
ambtenarenzaken. Omdat het hier, evenals in fiscale 
zaken, vooral om tweepartijengeschillen gaat waarbij 
financiële aanspraken van individuele belanghebbenden in 
het geding zijn, zal de rechtsmacht van de CRvB worden 
overgeheveld naar de vier gerechtshoven als feitenrechter 
in hoogste instantie. Ook hoger beroep in toeslagzaken 
moet na inwerkingtreding van de wet bij het gerechtshof 
worden ingesteld. Op dit moment ligt die bevoegdheid 
nog bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.
 

Herziening hoogste

De rechtspraak wordt op onderdelen anders georganiseerd. Met name 
wordt gestreefd naar meer rechtseenheid en naar een overzichtelijker 
organisatie. In deze bijdrage bestede we hier aandacht aan.

Om de rechtseenheid op de hiervoor genoemde terreinen 
te waarborgen wordt de mogelijkheid opengesteld om 
tegen een uitspraak van het gerechtshof cassatieberoep 
in te stellen bij de Hoge Raad. Na inwerkingtreding van 
de wet staat dus een vergelijkbare rechtsgang open als in 
belastingzaken. 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Het CBb oordeelt nu over een groot deel van de 
bestuursrechtelijke geschillen op het gebied van 
sociaaleconomisch bestuursrecht. Daarbij kan 
worden gedacht aan mededinging, tarieven in de 
gezondheidszorg, landbouwsubsidies, energie, 
telecommunicatie en vervoer. Bij dit type geschillen spelen 
belangen van derden vaak een grote rol en hebben 
bestuursorganen ook de nodige beleidsvrijheid. Om die 
reden acht het kabinet het raadzaam om de taken van het 
CBb over te hevelen naar de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (ABRvS).
 
Vanwege de nauwe verwantschap met het belastingrecht 
wordt de beroepsmogelijkheid bij het CBb tegen 
bepaalde beslissingen van de Minister van Economische 
zaken ten aanzien van de willekeurige afschrijving, de 
energie-investeringsaftrek en de afdrachtvermindering 
loonbelasting echter bij de rechtbanken ondergebracht. 
Het gaat bijvoorbeeld om de verklaring of sprake is 
van aangewezen bedrijfsmiddelen (voor toepassing 
van de willekeurige afschrijvingsregeling), dan wel van 
energie-investeringen (voor toepassing van de energie-
investeringsaftrek). Tegen de beslissing van de rechtbank 
kan vervolgens hoger beroep bij het gerechtshof en 
cassatieberoep bij de Hoge Raad worden aangetekend.

bestuursrechtspraak
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Scheiding van taken en cassatiezaken
Het kabinet stelt voor om een striktere scheiding aan te 
brengen tussen de Afdeling advisering en de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daartoe wordt 
in de Wet op de Raad van State onder adere bepaald 
dat staatsraden niet langer in beide afdelingen kunnen 
worden benoemd. Ook worden diverse maatregelen 
van organisatorische aard voorgesteld. Een door de 
Tweede Kamer aangenomen motie waarin erop wordt 
aangedrongen om de rechtsprekende taak van de 
Raad van State elders onder te brengen, is echter niet 
overgenomen door het kabinet.

Als gevolg van de opheffing van de CRvB wordt de 
cassatiefunctie van de Hoge Raad uitgebreid tot het 
sociale zekerheidsrecht en het ambtenarenrecht. Om die 
reden acht het kabinet de tijd rijp om het procesrecht met 
betrekking tot de behandeling van cassatieberoepen over 
te hevelen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
naar de Algemene wet bestuursrecht. Van inhoudelijke 
wijzigingen is echter geen sprake.

Tot slot
Indien het parlement akkoord gaat, krijgt de wet 
onmiddellijke werking. Dit betekent dat in lopende zaken 
waarin de CRvB bevoegd was, het gerechtshof uiteindelijk 
uitspraak doet. Vervolgens staat cassatieberoep open 
bij de Hoge Raad. Voor lopende zaken waarin het CBb 
bevoegd was, betekent de onmiddellijke werking dat de 
ABRvS uitspraak doet.

Zover is het echter nog lang niet. Zo hebben 49 rechters 
van de CRvB op 26 februari 2016 een brandbrief in 
de Volkskrant laten publiceren, waarin zij stellen dat 
opheffing van dit rechtscollege tot verwatering van 
kwaliteit, vernietiging van kennis en langere procedures 
zal leiden. Het is nu afwachten hoe de Tweede Kamer 
hierop reageert.

E.P. Hageman LL.M. 
088 288 0249 
edhageman@deloitte.nl
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Geen naheffing omdat 
parkeerbelasting is betaald

30
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Wanneer is bij zogenoemd kentekenparkeren de belasting betaald? 
Daarover gaat een recente beslissing van de rechter waarbij wel betaald 
is maar voor een ‘verkeerde auto’.

De parkeerbelasting is een aangiftebelasting. Kenmerkend 
voor dergelijke belastingen is dat het initiatief tot betaling 
bij de belastingplichtige ligt. Blijft betaling geheel of 
gedeeltelijk achterwege, dan kan het te weinig betaalde 
bedrag worden nageheven en worden kosten in 
rekening gebracht. 

Een relatief nieuw fenomeen is het zogenoemde 
kentekenparkeren. Daarbij hoeft niet langer een 
parkeerkaartje achter de voorruit te worden geplaatst, 
maar wordt het kenteken van de auto ingevoerd in de 
parkeerautomaat. Parkeercontroleurs kunnen dan aan 
de hand van het kenteken nagaan of de verschuldigde 
parkeerbelasting is betaald. Recentelijk deed zich 
in dit kader de vraag voor of naheffing mogelijk is 
wanneer weliswaar parkeerbelasting is betaald, maar 
de belastingplichtige abusievelijk een onjuist kenteken 
heeft ingevoerd. 

Casus
Belanghebbende was eigenaar van een personenauto van 
het merk Daihatsu. Zij heeft de Daihatsu geregistreerd 
bij een aanbieder van mobiel parkeren om de 
parkeerbelasting van de gemeente Amsterdam - met 
haar mobiele telefoon - te kunnen voldoen. Naast de 
Daihatsu heeft belanghebbende ook de Honda van 
haar vriend geregistreerd. Op 7 april 2013 heeft zij deze 
auto op een bepaalde locatie geparkeerd in Amsterdam. 
Haar eigen auto stond op dat moment ergens anders in 
Amsterdam geparkeerd met parkeervergunning. Om de 
parkeerbelasting voor de auto van haar vriend te voldoen 
heeft belanghebbende gebruik gemaakt van de app op 
haar mobiele telefoon. Het verschuldigde bedrag is ook 
daadwerkelijk, door middel van maandelijkse incasso, 
betaald. Belanghebbende heeft echter abusievelijk het 
kenteken van haar eigen auto gebruikt voor het aan- en 
afmelden via haar mobiele telefoon. De heffingsambtenaar 

kon hierdoor niet verifiëren of de parkeerbelasting was 
voldaan en heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting 
vastgesteld. In geschil is of deze naheffingsaanslag terecht 
is opgelegd.

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat naheffing niet 
mogelijk is, omdat de verschuldigde parkeerbelasting wel 
degelijk is betaald. De parkeerbelasting die verschuldigd 
is geworden gedurende de parkeertijd van de auto is 
immers door middel van maandelijkse incasso voldaan. 
Hieraan doet niet af dat een onjuist kenteken is ingevoerd. 
Het Hof verwijst daarbij naar van een arrest van de Hoge 
Raad uit 1997, waarin werd geoordeeld dat naheffing niet 
mogelijk was in een situatie waarin de parkeerbelasting 
was betaald, maar het kaartje niet goed zichtbaar achter 
de voorruit was geplaatst.

Hoge Raad
In cassatie stelt de heffingsambtenaar van de 
Gemeente Amsterdam onder andere dat de zaak van 
belanghebbende niet vergelijkbaar is met genoemd arrest. 
Zo zag het arrest uit 1997 op de situatie dat de achteraf 
getoonde betaling daadwerkelijk betrekking had op de 
auto die geparkeerd stond. In deze zaak is volgens de 
heffingsambtenaar juist geen parkeerbelasting betaald 
voor de geparkeerde auto, maar voor een ander voertuig. 
Daarom zou naheffing hier wel mogelijk moeten zijn. Dit 
betoog wordt door de Hoge Raad verworpen. Weliswaar 
hangen de betalingsverplichting en de verplichting 
tot het doen van aangifte (het invoeren van een juist 
kenteken) nauw met elkaar samen, maar het blijven 
toch uitdrukkelijk afzonderlijke verplichtingen. Nu is 
komen vast te staan dat belanghebbende wel degelijk 
parkeerbelasting heeft betaald, kan niet als rechtvaardiging 
voor de naheffingsaanslag worden aangevoerd dat niet 
op de voorgeschreven wijze aan de aangifteverplichting 
is voldaan.
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Tot slot
De uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met eerdere 
arresten op het gebied van de parkeerbelasting. Deze lijn 
houdt in dat voor het recht op naheffing beslissend is of 
de verschuldigde parkeerbelasting is betaald. Het niet op 
de voorgeschreven wijze doen van aangifte, bijvoorbeeld 
door het invoeren van een onjuist kenteken, staat daar 
los van. Wanneer in bezwaar komt vast te staan dat de 
verschuldigde parkeerbelasting voor de parkeeractie 
waarop de naheffingsaanslag ziet is betaald, dient de 
naheffingsaanslag te worden vernietigd.

Ten slotte merken wij op dat Hof Amsterdam in een 
soortgelijke zaak recentelijk antwoord heeft gegeven 
op de vraag of een belanghebbende aanspraak kan 
maken op een (forfaitaire) vergoeding van de kosten 
voor de bezwaarprocedure tegen de naheffingsaanslag 
parkeerbelasting. Voor het toekennen van een dergelijke 
vergoeding bestaat aanleiding indien een besluit 
wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan 
te wijten onrechtmatigheid. Volgens het Hof is een 
bezwaarkostenvergoeding hier echter niet op zijn 
plaats, omdat het ten onrechte opleggen van de 
naheffingsaanslag te wijten is geweest aan het feit dat 
belanghebbende een onjuist kenteken heeft ingevoerd. 
Volgens het Hof bestaat er geen rechtsregel die de 
heffingsambtenaar verplicht om eerst nader onderzoek te 
doen, alvorens een naheffingsaanslag op te leggen. 

Mr. H.P. van der Zwaag
088 288 0883
EvanderZwaag@deloitte.nl
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Inbreukprocedure tegen Nederland
Het verlenen van diensten in verband met de beoefening 
van sport of lichamelijke opvoeding door instellingen 
zonder winstoogmerk is op grond van de btw-richtlijn 
vrijgesteld van btw. In Nederland is de sportvrijstelling 
voor watersportorganisaties beperkt tot organisaties die 
voor deze diensten gebruikmaken van vrijwilligers en niet 
van werknemers. Deze beperkende voorwaarde is volgens 
de Europese Commissie niet toegestaan. Daarnaast kent 
Nederland een btw-vrijstelling voor de verhuur van lig- en 
bergplaatsen voor vaartuigen, ook als dit niet samenhangt 
met sportactiviteiten. De Europese Commissie stelt 
dat hier sprake is van een te ruime toepassing van de 
btw-vrijstelling. Dit omdat de btw-vrijstelling alleen mag 
worden verleend, wanneer de lig- en bergplaatsen worden 
verhuurd voor sportactiviteiten. 

Hof van Justitie
Volgens het Hof van Justitie is het niet mogelijk de 
sportvrijstelling toe te passen op de verhuur van lig- en 
bergplaatsen voor vaartuigen bestemd voor recreatieve 
of residentiële doeleinden. Het Hof van Justitie houdt 
vast aan het uitgangspunt dat vrijstellingen strikt moeten 
worden uitgelegd. In de onderhavige casus legt Nederland 
de vrijstelling te ruim uit. Het Hof van Justitie maakt 
onderscheid tussen sportief gebruik van vaartuigen 
en recreatief en residentieel gebruik van vaartuigen. 
De verhuur van lig- en bergplaatsen voor recreatief en 
residentieel gebruik van vaartuigen valt niet binnen de 
reikwijdte van de vrijstelling. Aldus dient de Nederlandse 
sportvrijstelling beperkt te worden tot de verhuur van lig- 
en bergplaatsen voor sportief gebruik. 
Daarnaast staat het Hof van Justitie niet toe dat 

watersportorganisaties die gebruikmaken van een of 
meer personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn 
ten behoeve van die organisatie worden uitgesloten van 
de vrijstelling. Nederland kent deze beperking omdat 
anders sprake zou zijn van concurrentieverstoring tussen 
watersportorganisaties met werknemers en commerciële 
jachthavens. Volgens het Hof van Justitie dient echter 
per geval te worden beoordeeld of van verstoring van de 
mededinging sprake is. Een algemene beperking van de 
vrijstelling is niet toegestaan.

Gevolgen voor de praktijk
De in de Nederlandse wet opgenomen btw-vrijstelling 
zal naar aanleiding van dit arrest moeten worden 
aangepast. Watersportorganisaties die gebruik maken van 
werknemers, kunnen mogelijk nu al met een beroep op 
de btw-richtlijn voor hun werkzaamheden met betrekking 
tot vaartuigen en de verhuur van lig- en bergplaatsen. 
Daarentegen kan de btw-vrijstelling na de wetswijziging 
niet meer worden toegepast voor de verhuur van lig- 
en bergplaatsen die zijn bedoeld voor recreatieve en 
residentiële doeleinden. Indien verhuur plaatsvindt voor 
sportieve doeleinden, kan de vrijstelling wel worden 
toegepast. In de praktijk dient aldus onderscheid te 
worden gemaakt tussen sportief en recreatief gebruik 
van vaartuigen. De verwachting van onder andere de 
Nederlandse regering is dat het maken van dit onderscheid 
praktische problemen oplevert. 

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

Btw en recreatieve verhuur van ligplaatsen: 

Het Hof van Justitie heeft in een recent arrest geoordeeld over de 
reikwijdte van de sportvrijstelling voor de btw. Het oordeelt dat de 
sportvrijstelling niet kan worden toegepast op de verhuur van lig- en 
bergplaatsen voor vaartuigen bestemd voor recreatieve en residentiële 
doeleinden. Daarentegen dienen ook watersportorganisaties die hun 
diensten verlenen met behulp van werknemers gebruik te kunnen 
maken van de btw-vrijstelling, aldus het Hof van Justitie. 

geen vrijstelling
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De werking van btw-fraude
Btw-fraude doet zich veelvuldig voor in de internationale 
handel binnen de EU. De oorzaak hiervoor is de 
toepassing van het btw-nultarief bij een zogenoemde 
intracommunautaire levering van goederen: een levering 
waarbij de goederen worden verzonden of vervoerd 
van de ene naar de andere EU-lidstaat. Hierdoor kan 
een fraudeur goederen zonder btw inkopen van een 
ondernemer uit de ene EU-lidstaat, terwijl hij de btw die 
zijn afnemer in een andere EU-lidstaat hem betaalt in 
eigen zak steekt. Het Hof van Justitie heeft reeds in 2006 
geoordeeld dat in geval een partij in de transactieketen 
weet of had moeten weten dat sprake was van 
btw-fraude, hem het recht op aftrek van voorbelasting 
kan worden geweigerd. Later maakte het Hof van Justitie 
eveneens duidelijk dat ook het nultarief wegens een 
intracommunautaire levering kan worden geweigerd. Op 
die wijze kan de Belastingdienst als het ware de door 
de fraudeur niet betaalde btw verhalen op partijen die 
betrokken zijn bij de btw-fraude. De fraudeur is namelijk 
meestal al verdwenen tegen de tijd dat de Belastingdienst 
de fraude op het spoor komt.

De visie van het Europese Hof
De zaken Italmoda, Turbu en Turbu’s Mobile Phones 
betreffen alle drie btw-fraude zaken waarbij sprake is 
van intracommunautaire leveringen van goederen. De 
betrokken belastingplichtigen zijn niet de echte fraudeurs, 
maar de Belastingdienst meent dat zij wel wetenschap 
hadden van de btw-fraude. Daarom wordt hen 
btw-aftrek en/of toepassing van het nultarief geweigerd. 
De Nederlandse btw-wetgeving voorziet echter niet 

geen recht op nultarief en btw-aftrek 
Bij wetenschap van fraude

Recent heeft de Hoge Raad in zijn einduitspraak in de zaken 
Italmoda, Turbu en Turbu’s Mobile Phones geoordeeld dat 
wanneer een belastingplichtige wist of had moeten weten dat 
sprake was van btw-fraude in de transactieketen waarvan hij 
deel uitmaakt, hem het nultarief en het recht op btw-aftrek 
kunnen worden geweigerd. 

expliciet in de mogelijkheid om het recht op aftrek van 
voorbelasting of het nultarief in geval van btw-fraude 
te weigeren. De Hoge Raad heeft daarom prejudiciële 
vragen gesteld aan het Hof van Justitie of weigering 
van de btw-aftrek en het nultarief toch mogelijk zijn 
wanneer de nationale wetgeving daarin niet expliciet 
voorziet. Het Hof van Justitie oordeelde dat een dergelijke 
expliciete mogelijkheid in de nationale wetgeving niet 
noodzakelijk is. In de zaak Italmoda speelde daarbij nog 
een rol dat de fraude niet in Nederland, maar in Italië 
had plaatsgevonden. Ook dat was volgens het Hof van 
Justitie geen belemmering voor weigering van het recht 
op btw-aftrek of het nultarief in Nederland. De Hoge Raad 
heeft recent conform dit oordeel van het Hof van Justitie 
beslist en de zaken verwezen voor nader onderzoek voor 
het antwoord op de vraag of Italmoda, Turbu en Turbu’s 
Mobile Phones wisten of hadden moeten weten van de 
btw-fraude.

Wetenschap als kernvraagstuk
Als gevolg van het bovenstaande oordeel van het 
Hof van Justitie, is het kernvraagstuk in geval een 
belastingplichtige geconfronteerd wordt met naheffingen 
wegens vermeende betrokkenheid bij btw-fraude of 
de belastingplichtige wist of had moeten weten van de 
fraude. Niet alleen personen die zelf actief meewerken 
aan de btw-fraude kunnen worden geconfronteerd met 
een weigering van het recht op aftrek of het nultarief. Ook 
bonafide ondernemers die hadden moeten weten dat 
sprake was van btw-fraude, kunnen door een dergelijke 
weigering getroffen worden. Het is hierbij wel van belang 
dat een beoordeling plaatsvindt op basis van de feiten 
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en omstandigheden zoals die ten tijde van de transactie 
in kwestie bekend waren of hadden kunnen zijn. De 
bewijslast van wetenschap ligt bij de Belastingdienst. 
De mogelijkheid om te worden geconfronteerd met een 
naheffing wegens wetenschap van btw-fraude, betekent 
dat ondernemers in de praktijk zorgvuldig te werk moeten 
gaan wanneer het gaat om intracommunautaire handel. 
Wanneer er aanwijzingen zijn voor btw-fraude op de 
markt is het voor ondernemers raadzaam om contact op 
te nemen met hun adviseur, dan wel (rechtstreeks) met de 
Belastingdienst. Dergelijke aanwijzingen kunnen zijn: een 
plotseling toenemend volume in de handel van bepaalde 
goederen, ongebruikelijk lage prijzen of dezelfde goederen 
die een aantal malen aan de ondernemer te koop 
worden aangeboden. 

Belasten van intracommunautaire transacties
Btw-fraude zal nooit helemaal verdwijnen, maar een 
aanpassing van de btw-regelgeving kan deze fraude 
wel verminderen. In haar VAT Action Plan heeft de 
Europese Commissie op 7 april jl. voorgesteld om 
intracommunautaire transacties te belasten. Hierdoor 
wordt het btw-voordeel dat met intracommunautaire 
btw-fraude wordt behaald aanzienlijk verkleind. Concrete 
voorstellen liggen er nog niet. Zodra daarover meer 
bekend is komen wij daarin Taxtueel stellig op terug. 

Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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