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BELANGRIJK
1. Ten aanzien van de onderdelen in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel die betrekking
hebben op de anti-misbruikbepaling, is niet in alle gevallen duidelijk of deze opmerkingen betrekking hebben
op zowel de toets die is opgenomen in (het voorgestelde) artikel 17, lid 3, onderdeel b, Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en de toets die is opgenomen in (het voorgestelde) artikel 4, lid 3, onderdeel c,
Wet op de dividendbelasting 1965, dan wel op een van beide toetsen. Het strekt daarom tot aanbeveling om
in voorkomende gevallen de opmerkingen die onder beide bepalingen zijn gerubriceerd, erop na te slaan.
2. De voetnoten bij de verschillende documenten zijn overgenomen. De nummering van de noten is echter
doorlopend en sluit derhalve niet aan bij de originele nummering van de noten.
3. Onderdelen in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel die feitelijk geen betrekking hebben op
de inhoud van het wetvoorstel zelf (zoals vragen met betrekking tot het voornemen tot afschaffing van de
dividendbelasting dat is opgenomen in het regeerakkoord van 10 oktober 2017) zijn slechts opgenomen voor
zover deze redelijkerwijs ook van belang zijn voor de inhoud van het wetvoorstel zelf.
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Uitbreiding inhoudingsvrijstelling

DEEL 1 - Wetsvoorstel
inhoudingsplicht houdstercoöperatie
en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en
enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor
houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en
wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting
(Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling).
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Art. 17 Wet VPB
TEKST
Geconsolideerde wettekst
Artikel 17
Belastbaar Nederlandse
bedrag

1 Ten aanzien van buitenlandse belastingplichtigen wordt de belasting geheven naar het belastbare
Nederlandse bedrag; artikel 7, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
2 Het belastbare Nederlandse bedrag is het in een jaar genoten Nederlandse inkomen verminderd met de op
de voet van Hoofdstuk IV te verrekenen verliezen uit Nederlands inkomen; artikel 7, vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Nederlands inkomen

3 Het Nederlandse inkomen is het gezamenlijke bedrag van:
a. de belastbare winst uit een in Nederland gedreven onderneming, zijnde het bedrag van de gezamenlijke
voordelen die worden verkregen uit een onderneming die, of een gedeelte van een onderneming dat wordt
gedreven met behulp van een vaste inrichting in Nederland of van een vaste vertegenwoordiger in Nederland
(Nederlandse onderneming);
b. het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland gevestigde vennootschap, niet zijnde een vrijgestelde
beleggingsinstelling, indien de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als hoofddoel of een van
de hoofddoelen om de heffing van inkomstenbelasting of dividendbelasting bij een ander te ontgaan en er
sprake is van een kunstmatige constructie of reeks van constructies waarbij:
1°. een constructie uit verscheidene stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of reeks van constructies als kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij niet is opgezet op
grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen;
b. het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland gevestigde vennootschap, niet zijnde een vrijgestelde
beleggingsinstelling, indien de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als hoofddoel of een van
de hoofddoelen om de heffing van inkomstenbelasting bij een ander te ontgaan en er sprake is van een
kunstmatige constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidene stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties als kunstmatig wordt
beschouwd voor zover zij, onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen;
c. de belastbare winst van een op Aruba, Curaçao of Sint Maarten gevestigd lichaam voor zover die wordt
behaald uit een op de BES eilanden gedreven onderneming met behulp van een vaste inrichting of een vaste
vertegenwoordiger op de BES eilanden en die vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger op basis van artikel
5.2 van de Belastingwet BES voor de toepassing van de opbrengstbelasting als bedoeld in hoofdstuk V van de
Belastingwet BES niet op de BES eilanden maar in Nederland zou zijn gevestigd indien de vaste inrichting een
lichaam zou zijn geweest of de activiteiten van de vaste vertegenwoordiger in een lichaam zouden zijn
ondergebracht.

Gelijkstelling

4 Voor de toepassing van het derde lid, onderdeel b, is afdeling 4.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van
overeenkomstige toepassing.
5 In afwijking van het derde lid, onderdeel b, wordt, indien het aanmerkelijk belang wordt gehouden om de
heffing van alleen dividendbelasting te ontgaan, het in aanmerking te nemen belastbare inkomen uit dat
aanmerkelijk belang gesteld op 15/H gedeelte van de ontvangen opbrengst, bedoeld in de Wet op de
dividendbelasting 1965, uit dat belang. Daarbij staat H voor het percentage van het hoogste tarief, bedoeld in
artikel 22, geldend voor het jaar waarin het voordeel is genoten.

Delegatie

5. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan onder geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen als bedoeld in het derde lid, onderdeel b.
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Voorstel van wet
ARTIKEL I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland gevestigde vennootschap, niet zijnde een vrijgestelde
beleggingsinstelling, indien de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als hoofddoel of een van
de hoofddoelen om de heffing van inkomstenbelasting bij een ander te ontgaan en er sprake is van een
kunstmatige constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidende stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties als kunstmatig wordt
beschouwd voor zover zij, onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen;.
2. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan onder geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen als bedoeld in het derde lid, onderdeel b.

Tweede Nota van wijziging
Ontvangen 8 november 2017
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
1
In het in artikel I, onderdeel A, onder 1, opgenomen artikel 17, derde lid, onderdeel b, onder 1°, wordt
«verscheidende» vervangen door: verscheidene.
(…)
TOELICHTING
Met deze nota van wijziging wordt een redactionele wijziging aangebracht in het voorgestelde artikel 17,
derde lid, onderdeel b, onder 1°, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en in het voorgestelde
artikel 4, derde lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wet op de dividendbelasting 1965.
De voorstellen in deze nota van wijziging zijn beoordeeld met de uitvoeringstoets nieuwe stijl. Voor deze
voorstellen geldt dat de eerder uitgebrachte uitvoeringstoets onverkort van kracht is. De nota van wijziging
heeft geen gevolgen voor de uitvoeringskosten van de Belastingdienst.
De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 9., blz. 1

TOELICHTING
Let op: Ten aanzien van de onderdelen in de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel die betrekking hebben op de anti-misbruikbepaling, is niet in alle gevallen
duidelijk of deze opmerkingen betrekking hebben op zowel de toets die is opgenomen
in (het voorgestelde) artikel 17, lid 3, onderdeel b, Wet op de vennootschapsbelasting
1969 en de toets die is opgenomen in (het voorgestelde) artikel 4, lid 3, onderdeel c,
Wet op de dividendbelasting 1965, dan wel op een van beide toetsen. Het strekt
daarom tot aanbeveling om in voorkomende gevallen de opmerkingen die onder beide
bepalingen zijn gerubriceerd, erop na te slaan.

3

DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Memorie van toelichting - algemeen deel
Afstemming anti-misbruik

Moeder-dochterrelaties

Overige

2.3 Antimisbruikbepalingen
De nieuwe bepaling om misbruik te bestrijden ten aanzien van het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling
richting derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag dat voorziet in een dividendartikel heeft
gesloten (een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die geldt voor de relatie met een of meer landen
binnen het Koninkrijk daaronder begrepen) of een openbaar lichaam binnen het Koninkrijk waarvoor
Nederland een zodanige regeling heeft getroffen, vraagt om afstemming met de huidige nationale
antimisbruikbepalingen voor kapitaalvennootschappen en coöperaties in de vennootschaps- en
dividendbelasting, en ook met de Europeesrechtelijke en verdragsrechtelijke antimisbruikbepalingen. De
nieuwe nationale antimisbruikbepaling dient dus in lijn te zijn met de antimisbruikbepalingen die worden
gehanteerd op Europees niveau en de antimisbruikbepalingen die als inzet bij de verdragsonderhandelingen
gelden. Dit is nodig om een uniform beleid te creëren. Voordat verder wordt ingegaan op de nieuwe
antimisbruikbepaling worden hierna de huidige nationale antimisbruikbepalingen in de vennootschaps- en
dividendbelasting en de verdragsrechtelijke antimisbruikbepaling kort beschreven.
Huidige nationale antimisbruikbepaling
Als gevolg van de implementatie van de in Richtlijn 2015/121/EU1 opgenomen algemene antimisbruikbepaling
is een bepaling in de wet opgenomen voor de bestrijding van misbruik in moeder-dochterrelaties. De huidige
nationale antimisbruikbepaling komt er in het kort op neer dat moet worden getoetst of het belang in het
Nederlandse lichaam (gehouden door het dividendontvangende lichaam) wordt gehouden met als hoofddoel
of een van de hoofddoelen het ontgaan van belastingheffing (subjectieve toets) en de structuur niet is
opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen (objectieve
toets). Dit laatste wordt getoetst aan de hand van de beoordeling of voldoende substance aanwezig is bij het
dividendontvangende lichaam. De algemene antimisbruikbepaling voor kapitaalvennootschappen is
geïmplementeerd in de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de vennootschapsbelasting (buitenlandse
AB-regeling). De buitenlandse AB-regeling ziet niet alleen op reguliere voordelen (zoals dividenden) maar ook
op vervreemdingsvoordelen. Daarnaast bevat de dividendbelasting nog een specifieke antimisbruikbepaling
voor coöperaties die is afgeleid van de buitenlandse AB- regeling. Deze bepaling creëert een inhoudingsplicht
voor de dividendbelasting bij coöperaties in geval van misbruik.
Huidige verdragsrechtelijke antimisbruikbepaling
De uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling betekent het eenzijdig afzien van de heffing over dividenden in
deelnemingssituaties. Indien op basis van de nieuwe nationale antimisbruikbepaling er toch geen recht
bestaat op de inhoudingsvrijstelling, wordt er alsnog dividendbelasting ingehouden. In dat geval wordt ook
het van toepassing zijnde belastingverdrag van belang. Het is dan niet wenselijk dat de antimisbruikbepaling
in het betreffende belastingverdrag soepeler is dan de nieuwe nationale antimisbruikbepaling in de wet,
omdat men anders op grond van dat verdrag alsnog voor een vermindering van dividendbelasting in
aanmerking zou kunnen komen.
Bij het BEPS-project is onder actiepunt 6 een minimumstandaard afgesproken om verdragsmisbruik tegen te
gaan. Nederland heeft aangegeven dat bij het sluiten van nieuwe verdragen en bij de herziening van
bestaande verdragen gehoor gegeven wordt aan het genoemde actiepunt 6, zodat dit ook deel uitmaakt van
het Nederlandse verdragsbeleid.2 Actiepunt 6 is ook opgenomen in het multilateraal instrument van de OESO
(actiepunt 15 van het BEPS-project).

Principal Purposes Test

Nederland heeft als implementatie van actiepunt 6 in dit multilateraal instrument gekozen voor een Principal
Purposes Test (PPT).3 Met een PPT worden verdragsvoordelen niet toegekend voor een bestanddeel van het
inkomen indien het verkrijgen van dit verdragsvoordeel een van de voornaamste redenen was voor een
constructie of transactie die tot dat voordeel heeft geleid.
Nieuwe nationale antimisbruikbepaling
De nieuwe nationale antimisbruikbepaling is in lijn met de algemene antimisbruikbepaling uit de MDR en de
implementatie van de PPT uit actiepunt 6 van het BEPS-project. De nieuwe nationale antimisbruikbepaling
geldt voor zowel kapitaalvennootschappen als houdstercoöperaties, zodat kapitaalvennootschappen en

1

Richtlijn 2015/121/EU van de Raad van 27 januari 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke
fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PbEU 2015, L 21).
2
Kamerstukken I 2015/16, 25 087, K, blz. 7.
3
Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 135.
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houdstercoöperaties ook in dat opzicht gelijk worden behandeld. De bepaling houdt in dat de
inhoudingsvrijstelling toepassing mist als sprake is van misbruik.

Subjectieve toets
Objectieve toets

Moment toetsing

Kunstmatige
constructie

Ingevolge de voorgestelde antimisbruikbepaling is sprake van misbruik indien – kort gezegd – de aandelen in
de in Nederland gevestigde vennootschap of houdstercoöperatie worden gehouden met als hoofddoel of een
van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan (subjectieve toets) en er
sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets). Om te bepalen of het hoofddoel of
een van de hoofddoelen is gelegen in het ontgaan van de heffing van dividendbelasting bij een ander wordt
een vergelijking gemaakt tussen de situatie dat de aandelen of de lidmaatschapsrechten in het uitdelende, in
Nederland gevestigde lichaam worden gehouden door de belastingplichtige (het lichaam dat de aandelen of
de lidmaatschapsrechten in het in Nederland gevestigde lichaam onmiddellijk houdt), ten opzichte van de
situatie dat de aandelen of de lidmaatschapsrechten rechtstreeks zouden worden gehouden door de
achterligger(s) die – onmiddellijk of middellijk – de aandelen of lidmaatschapsrechten in de belastingplichtige
bezit(ten), dus zonder tussenkomst van de belastingplichtige (de zogenoemde wegdenkgedachte). Indien de
situatie zonder tussenkomst van de belastingplichtige niet zou leiden tot een hogere Nederlandse
dividendbelastingclaim, zal er geen sprake zijn van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander. Deze
toetsing vindt steeds plaats op het moment van uitkering.
Indien wel sprake is van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander moet vervolgens worden beoordeeld
of er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie. Net als bij de huidige antimisbruikbepalingen
wordt een constructie als kunstmatig beschouwd voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke
redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Van geldige zakelijke redenen is sprake indien deze
worden gereflecteerd in de substance van het lichaam dat het belang in het Nederlandse lichaam onmiddellijk
houdt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien het lichaam dat het belang houdt een materiële onderneming
drijft, dat wil zeggen een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die met een winstoogmerk deelneemt
aan het economische verkeer, en het belang in dat Nederlandse lichaam functioneel tot zijn
ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Hierbij is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten aanzien van
het bestaande begrippenkader, waaronder de begrippen ondernemen en beleggen.

Tussenhoudster

Als de aandeelhouder die het belang onmiddellijk houdt zelf geen materiële onderneming uitoefent, kan ook
nog steeds sprake zijn van geldige zakelijke redenen als die aandeelhouder bijvoorbeeld een schakelfunctie
vervult (de zogenoemde schakelende tussenhoudster) en beschikt over relevante substance. De wijze waarop
beoordeeld wordt of sprake is van een schakelfunctie wijzigt niet ten opzichte van het huidige beleid. Wat
onder een schakelfunctie moet worden verstaan, is aan de orde gekomen tijdens de parlementaire
behandeling van Overige fiscale maatregelen 2010.4

Schakelfunctie

Van een schakelfunctie is sprake indien de tussenhoudster een relatie legt tussen de bedrijfsmatige
activiteiten of hoofdkantooractiviteiten van de moedermaatschappij en de activiteiten van haar
kleindochtermaatschappij(en). De term relevant is nieuw. Voor de aanwezigheid van relevante substance
dient er in ieder geval ook te worden voldaan aan een tweetal aanvullende nieuwe criteria: het
loonkostencriterium van € 100.000 en het vereiste van een eigen kantoorruimte. Indien voldaan wordt aan de
criteria, wil dit zeggen dat zowel de constructie (het houden van aandelen/lidmaatschapsrechten) als de
transactie (bijvoorbeeld de winstuitdeling of vervreemding) niet kunstmatig is en er dus sprake is van geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Voor de verdere invulling van relevante
substance wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. In de praktijk doet zich een grote
verscheidenheid aan casusposities voor. Of in een concreet geval sprake is van een ontgaansconstructie zal
van geval tot geval, op basis van de concrete omstandigheden van het voorliggende geval, moeten worden
beoordeeld. Voor de vraag of de inhoudingsvrijstelling van toepassing is, kan zekerheid vooraf worden
gevraagd bij de Belastingdienst.
De vraag hoe de nieuwe nationale antimisbruikbepaling uitwerkt laat zich dus het beste uitleggen aan de
hand van casuïstiek. Hierna volgt een drietal voorbeelden.
Voorbeeld 1:
In Chili wordt een materiële onderneming gedreven. Tussen Nederland en Chili is geen belastingverdrag van
toepassing. In het Verenigd Koninkrijk (VK) is een tussenhoudster gevestigd. Bekeken moet worden of de
tussenhoudster in het VK is tussengeschoven om Nederlandse dividendbelasting te ontgaan.
4 Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 3, blz. 59.
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In dit voorbeeld is er sprake van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting omdat op een rechtstreekse
uitkering aan Chili dividendbelasting zou zijn ingehouden. De inhoudingsvrijstelling geldt alleen nationaal
alsmede richting EU/EER-landen en verdragslanden. De tussenhoudster in het VK is hier tussengeschoven om
Nederlandse dividendbelasting te ontgaan. Dit betekent dat voor toepassing van de subjectieve toets sprake
is van een ontgaansmotief, zodat vervolgens de objectieve toets moet worden toegepast. Dit betekent dat
alleen indien de tussenhoudster in het VK voldoet aan het vereiste van relevante substance de
inhoudingsvrijstelling van toepassing is.
Voorbeeld 2:
In voorbeeld 2 wordt in Canada een materiële onderneming gedreven. Tussen Nederland en Canada is een
verdrag van toepassing, waarin een tarief van 5% voor deelnemingsdividenden is overeengekomen. In het VK
is een tussenhoudster gevestigd.

In dit voorbeeld is er geen sprake van het ontgaan van dividendbelasting. Bij een rechtstreekse uitkering van
Nederland aan Canada was de inhoudingsvrijstelling van toepassing geweest omdat het verdrag tussen
Nederland en Canada voorziet in een dividendartikel. Het feit dat een 5%-tarief is overeengekomen in het
verdrag tussen Nederland en Canada, doet daar niet aan af. Aan de objectieve toets wordt niet meer
toegekomen.
Voorbeeld 3:
In voorbeeld 3 wordt in Chili een materiële onderneming gedreven. In de Verenigde Staten (VS) wordt een
functie als regionaal hoofdkantoor uitgeoefend. De tussenhoudster in Hongkong drijft geen materiële
onderneming, maar vervult wel een schakelfunctie.
6
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Ook in dit voorbeeld is er geen sprake van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting. Nederland heeft
een verdrag met de VS dat voorziet in een dividendartikel. Bij een rechtstreekse dividenduitkering aan de VS
zou daarmee de inhoudingsvrijstelling gelden. De tussenhoudster in Hongkong kan dus niet zijn
tussengeschoven om Nederlandse dividendbelasting te ontgaan. Aan de objectieve toets wordt niet meer
toegekomen.
In de voorbeelden is steeds sprake van een 100%-belang in de inhoudingsplichtige. Indien het belang in de
inhoudingsplichtige is verdeeld over meerdere aandeelhouders wordt de toepassing van de
inhoudingsvrijstelling per aandeelhouder die het belang onmiddellijk houdt beoordeeld. Ook bij de leden van
een houdstercoöperatie wordt de toepassing van de inhoudingsvrijstelling per lid beoordeeld.
Internetconsultatie
Op de internetconsultatie5, die liep van 16 mei 2017 tot en met 13 juni 2017, zijn in totaal 11 reacties
binnengekomen, waarvan 10 openbaar zijn. De reacties zijn afkomstig van koepel- en belangenorganisaties (in
totaal 5) en particulieren en bedrijven (in totaal 6). Voorafgaand aan de internetconsultatie is de Nationale
Coöperatieve Raad (NCR) geconsulteerd, waarbij de NCR in een gesprek op ambtelijk niveau heeft
aangegeven zich te kunnen vinden in de geconsulteerde tekst. De NCR deed de suggestie om in de toelichting
te verduidelijken dat van een samenwerkende groep (waardoor er mogelijk toch een inhoudingsplicht voor de
dividendbelasting kan ontstaan, ondanks dat individuele leden, op zichzelf beschouwd, geen kwalificerende
lidmaatschapsrechten bezitten) geen sprake is bij de samenwerking tussen de leden van een coöperatie in de
vorm van een ledenraad bestaande uit afgevaardigden uit regio’s of districten die gekozen zijn uit en door
leden. Deze suggestie is overgenomen en in de memorie van toelichting verwerkt. De NCR schat in dat het
reële coöperatieve bedrijfsleven door de in het consultatiedocument opgenomen maatregelen niet wordt
geraakt.
De volgende koepel- en belangenorganisatie hebben openbaar gereageerd op de internetconsultatie:


Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen;



VNO-NCW;



Verbond van Verzekeraars;



The Netherlands British Chamber of Commerce;

5

De openbare reacties en de geconsulteerde conceptwettekst en conceptmemorie van toelichting zijn terug te vinden op:
https://www.internetconsultatie.nl/houdstercoop.
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de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
De volgende particulieren en bedrijven hebben openbaar gereageerd op de internetconsultatie:



STP Tax Lawyers;



Redactie Vakstudie Nieuws;



Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma;



Van Campen/Liem;



Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie is de geconsulteerde tekst op een aantal punten
gewijzigd. Daarnaast is, mede vanwege verzoeken die zijn gedaan in reacties op de internetconsultatie, in de
memorie van toelichting op enkele plekken een bevestiging gegeven van bestaand beleid, is een aantal
verduidelijkingen aangebracht en zijn enkele omissies hersteld.
Hierna worden de meest in het oog springende punten besproken.
Overgangsrecht
In de consultatie wordt gepleit voor een overgangsregeling zodat ondernemingen de tijd krijgen om hun
structuren aan te passen en voldoende gelegenheid krijgen om in overleg te treden met de Belastingdienst.

Overgangstermijn
substancevoorwaarden

De geconsulteerde tekst voorziet niet in overgangsrecht. Met de aankondiging van de maatregelen zoals
opgenomen in de brief van 20 september 2016, het schriftelijk overleg over deze brief van 16 december 20166
en de internetconsultatie hebben belastingplichtigen voldoende tijd en inzicht in de maatregelen gekregen.
Echter, het wetsvoorstel heeft ook tot gevolg dat de relevante lopende rulings hun geldigheid verliezen op
basis van de in de advance tax ruling (ATR)7 opgenomen bepaling dat de ATR vervalt bij een relevante
wetswijziging. Nieuwe rulings kunnen pas na de beoogde inwerkingtreding van 1 januari 2018 worden
afgegeven. Daarom vindt het kabinet het – bij nader inzien – redelijk om belastingplichtigen drie maanden de
tijd te geven om aan de twee nieuwe substancevoorwaarden, te weten het loonkostencriterium en de eigen
kantoorruimte, te kunnen voldoen. Om dit te bewerkstelligen, treden de wijzigingen in de ministeriële
regelingen (aanpassing van de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 en de
Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965) – waarmee nadere regels worden gegeven om te bepalen of
er sprake is van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen – alleen ten aanzien van
de reeds bestaande substancevoorwaarden in werking met ingang van 1 januari 2018. De wijzigingen in
dezelfde ministeriële regelingen ten aanzien van de twee nieuwe substancevoorwaarden zullen pas in
werking treden met ingang van 1 april 2018.
Belastingplichtigen waarvan de ATR per 1 januari 2018 als gevolg van de in het onderhavige wetsvoorstel
opgenomen wijzigingen komt te vervallen, maar die wel voldoen aan de tot dan reeds bestaande
substancevoorwaarden, kunnen er dus tot 1 april 2018 van uitgaan dat zij voor de toepassing van de
inhoudingsvrijstelling voldoen aan de daarvoor gestelde substancevoorwaarden.
Antimisbruikbepaling
In de consultatie wordt meerdere keren verzocht om een verduidelijking van de antimisbruikbepaling ten
aanzien van de ondernemingseis. Opgemerkt is dat het onduidelijk is bij welke stap van de
antimisbruikbepaling het ondernemingsvereiste een rol speelt.

Ondernemingeis

Ingevolge de Wet implementatie van de wijzigingen van de Moeder-dochterrichtlijn 2015 zijn met ingang van
1 januari 2016 de in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) en de Wet op de
dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) opgenomen bepalingen voor de bestrijding van misbruik in moederdochterrelaties aangepast. De in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen antimisbruikbepaling borduurt
voort op die aanpassingen. Dit betekent dat er geen inhoudelijke wijziging is beoogd ten aanzien van het
bestaande begrippenkader, waaronder de begrippen beleggen en ondernemen. Voor de vraag of de
6
7

Kamerstukken II 2016/16, 25 087, nr. 137.
Een ATR geeft zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie of samenstel van transacties.
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inhoudingsvrijstelling van toepassing is dient eerst op het niveau van de aandeelhouder die het belang
onmiddellijk houdt, dan wel het lid, te worden getoetst of sprake is van misbruik. Dit betekent dat nog steeds
in alle gevallen – dus zowel wanneer het belang tot het ondernemingsvermogen behoort als wanneer dat niet
het geval is – getoetst moet worden of het belang wordt gehouden met als hoofddoel of een van de
hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan (subjectieve toets), en zo ja, of er
sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets). Net als bij de huidige
antimisbruikbepalingen wordt een constructie als kunstmatig beschouwd voor zover zij niet is opgezet op
grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Van geldige zakelijke
redenen is sprake indien deze worden gereflecteerd in de substance van het lichaam dat het belang in het in
Nederland gevestigde lichaam onmiddellijk houdt.
Bij de objectieve toets speelt het ondernemingsvereiste een rol bij het vaststellen of sprake is van geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Daarvan is namelijk bijvoorbeeld sprake als de
aandeelhouder die het belang in het in Nederland gevestigde lichaam onmiddellijk houdt een materiële
onderneming drijft en dat belang ook functioneel tot het vermogen van die onderneming kan worden
gerekend. Ook bij een schakelende tussenhoudster is er sprake van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen indien voldaan wordt aan de criteria voor relevante substance.
Substancevoorwaarden
In de consultatie wordt gevraagd of het niet overnemen van enkele voorwaarden voor het in behandeling
nemen van een verzoek tot zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie (of
samenstel van transacties) van houdstervennootschappen in internationale structuren 8 een bewuste keuze is.
Het gaat hierbij om de voorwaarde dat het lichaam dat als houdstervennootschap fungeert op correcte wijze
aan zijn aangifteverplichtingen heeft voldaan en om de voorwaarde die geldt voor verzoeken met betrekking
tot een transactie tot een deelneming, dat de kostprijs van de deelneming voor ten minste 15% is
gefinancierd met eigen vermogen.

Voorwaarden
zekerheid vooraf

Het is een bewuste keuze om de bedoelde twee voorwaarden niet te stellen, omdat dit vanuit
uitvoeringsperspectief niet voor de hand ligt. De Belastingdienst beschikt namelijk niet over de informatie of
de in het buitenland gevestigde tussenhoudster aan alle aangifteverplichtingen heeft voldaan en welk deel
van het eigen vermogen is toe te rekenen aan de deelneming in het in Nederland gevestigde lichaam.
Daarnaast wordt ten aanzien van de substancevoorwaarden in de consultatie verschillende keren aangegeven
dat met betrekking tot het loonkostencriterium de grens van € 100.000 te hoog is en wordt verzocht om een
tegenbewijsregeling, dan wel het criterium van relevante substance per land toe te passen in plaats van per
entiteit. Om het verder oprekken van de criteria te voorkomen, is de geconsulteerde tekst op dit punt niet
aangepast.
Hybride entiteiten
In de internetconsultatie wordt ervoor gepleit om voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling de eis te laten
vervallen dat de opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van de betreffende andere staat aldaar is
gevestigd en naar de maatstaven van dat verdragsland niet fiscaal transparant is. In dit kader wordt gewezen
op het beleidsbesluit van 19 maart 1997.9
Het gaat hier om de situatie dat de opbrengstgerechtigde naar Nederlandse maatstaven niet- transparant is,
maar in het land waarin de achterligger van die opbrengstgerechtigde is gevestigd fiscaal als transparant
wordt behandeld. In dat geval is de inhoudingsvrijstelling niet van toepassing. Op grond van het genoemde
besluit kunnen de achterliggende participanten recht hebben op teruggaaf van dividendbelasting onder de
voorwaarde dat zij bij een onmiddellijk aandelenbezit recht hadden op een vrijstelling dan wel op
vermindering op basis van het belastingverdrag.
Inhoudingsvrijstelling
hybride entiteit

8
9

Naar aanleiding van dit verzoek is de geconsulteerde tekst aangepast. Onder voorwaarden is het mogelijk om
in situaties waarin naar Nederlandse maatstaven de hybride entiteit als opbrengstgerechtigde wordt
aangemerkt, maar die entiteit naar buitenlandse maatstaven niet als de gerechtigde tot de opbrengst wordt
beschouwd en voor de omgekeerde situatie waarbij de hybride entiteit naar Nederlandse maatstaven niet als

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2014, nr.DGB 2014/3099 (Stcrt. 2014, 15956).
Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 19 maart 1997, nr. IFZ97/204M.
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opbrengsgerechtigde wordt aangemerkt, maar die entiteit naar buitenlandse maatstaven wel als de
gerechtigde tot de opbrengst wordt beschouwd, in aanmerking te komen voor de inhoudingsvrijstelling.
Uitbreiden inhoudingsvrijstelling naar niet-verdragslanden

Geen uitbreiding nietverdragslanden

Aanpassing buitenlands
AB-regeling

In de geconsulteerde tekst wordt de inhoudingsvrijstelling uitgebreid richting derde landen ingeval sprake is
van een gesloten belastingverdrag met Nederland waarin een dividendbepaling is opgenomen. In de
consultatie wordt een aantal keer gevraagd om de inhoudingsvrijstelling nog verder uit te breiden, namelijk
ook naar niet-verdragslanden. Zoals uiteengezet in paragraaf 2.2 staat een ongelimiteerde doorstroom van
vrijgestelde dividenden haaks op het door Nederland gevoerde beleid. Het huidige klimaat binnen de EU en
de OESO op het gebied van de bestrijding van belastingontwijking vraagt om een proactieve houding van
landen. Dientengevolge is de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling beperkt tot bedoelde verdragslanden
en is tevens voorzien in een adequate regeling voor de bestrijding van misbruik. Daarnaast schaadt een
uitbreiding richting niet-verdragslanden de onderhandelingspositie bij het sluiten van belastingverdragen en
bij het heronderhandelen van bestaande belastingverdragen. Immers, de voorgenomen inhoudingsvrijstelling
maakt mogelijk deel uit van de onderhandelingsinzet. Een verdere uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling
heeft bovendien een extra budgettaire derving tot gevolg. De geconsulteerde tekst is op dit punt daarom niet
aangepast.
Buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling
Naar aanleiding van de ontvangen reacties in de consultatie wordt de buitenlandse AB-regeling aangepast
waardoor deze regeling alleen nog toepassing vindt in situaties waarin sprake is van het ontgaan van
inkomstenbelasting. In verband hiermee wordt het “ontgaan van dividendbelasting” geschrapt uit de
subjectieve toets en vervalt het artikelonderdeel dat hierop specifiek ziet. Dit om een overlap met de
voorgestelde aanpassingen in de Wet DB 1965 te voorkomen. De buitenlandse AB-regeling blijft wel
toepassing vinden op reguliere voordelen om een anders te behalen tariefsvoordeel bij het omzetten van
vervreemdingsvoordeel (20%/25% vennootschapsbelasting) in reguliere voordelen (15% dividendbelasting) te
vermijden. Door aan te blijven sluiten bij het inkomensbegrip van het aanmerking belang in de zin van
hoofdstuk 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 kan bovendien rekening worden gehouden met eventuele
aftrekbare kosten, zoals in een van de reacties in de consultatie is gevraagd.
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
De toets of sprake is van een houdstercoöperatie vindt plaats op het niveau van de coöperatie. In de
consultatie wordt gevraagd om bij die toets ook rekening te houden met de werkzaamheden van de
dochtermaatschappijen die deel uitmaken van een fiscale eenheid waarvan die coöperatie de
moedermaatschappij is. Omdat de Wet DB 1965 bij het bepalen van de inhoudingsplicht geen fiscale eenheid
kent, is de geconsulteerde tekst op dit punt niet aangepast.

Terugbetaling inleggelden

Terugbetaling van inleggelden
In een van de reacties wordt gewezen op het verschil in behandeling tussen de nv/bv en de coöperatie met
betrekking tot terugbetaling van kapitaal/inleggelden. Een terugbetaling van kapitaal door een nv/bv is onder
voorwaarden vrijgesteld van belastingheffing, ook indien er zuivere winst is. Een terugbetaling van ingelegde
gelden door een coöperatie is echter niet zonder heffing van dividendbelasting mogelijk. De coöperatie kent
namelijk geen nominaal waarde van het kapitaal en heeft ook geen algemene vergadering van
aandeelhouders. Heffing van dividendbelasting over de teruggaaf aan een lid van – eerder door dat lid –
gestort inleggeld is echter niet beoogd. Daarom is de geconsulteerde tekst op dit punt aangepast en is
expliciet bepaald dat gehele of gedeeltelijke teruggaaf van inleggelden niet tot de opbrengst behoort.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz. 5-13

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel I, onderdeel A (artikel 17 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Op grond van het huidige artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 wordt een in het buitenland
gevestigd lichaam dat een aanmerkelijk belang houdt in een in Nederland gevestigd lichaam in de heffing van
vennootschapsbelasting betrokken voor de dividenden uit en de voordelen behaald bij de vervreemding van
de aandelen in dat laatstgenoemde lichaam als het aanmerkelijk belang wordt gehouden met als hoofddoel of
een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting en de structuur niet is
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opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen (de buitenlandse
AB-regeling).
Voorkomen overlap

1.

Door de voorgestelde antimisbruikbepaling in artikel 4 van de Wet DB 1965 zou er een overlap ontstaan
met de huidige buitenlandse AB-regeling en de flankerende regeling voor coöperaties in de
dividendbelasting (het huidige artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965) in situaties waarin sprake is
van het ontgaan van dividendbelasting. De wijziging van het derde lid, onderdeel b, van artikel 17 van de
Wet Vpb 1969 strekt ertoe om deze overlap te voorkomen doordat de buitenlandse AB-regeling
voortaan alleen nog toepassing vindt in situaties waarin sprake is van het ontgaan van
inkomstenbelasting bij een ander.
De buitenlandse AB-regeling blijft wel toepassing vinden op reguliere voordelen. Indien de buitenlandse
AB-regeling niet langer van toepassing is op reguliere voordelen zou een tariefsvoordeel behaald kunnen
worden bij het omzetten van vervreemdingsvoordelen (nog wel 20%/25% vennootschapsbelasting bij
toepassing van de buitenlandse AB-regeling) in reguliere voordelen (alleen 15% dividendbelasting). En
ten aanzien van belangen van ten minste 5% in een coöperatie die niet kwalificeert als
houdstercoöperatie, zou – in situaties waarin sprake is van het ontgaan van inkomstenbelasting – anders
helemaal niet meer kunnen worden geheven over reguliere voordelen.
Indien de buitenlandse AB-regeling van toepassing is op een – door de in Nederland gevestigde
vennootschap uitgekeerd – dividend (regulier voordeel) aan de buitenlandse belastingplichtige, kan de
ten laste van die belastingplichtige ingehouden dividendbelasting ter zake van dat dividend ingevolge de
eerste volzin van het eerste lid van artikel 25 van de Wet Vpb 1969 worden verrekend met de door die
belastingplichtige over het reguliere voordeel verschuldigde vennootschapsbelasting. Het dividend vormt
dan ingevolge artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 immers een bestanddeel van zijn
Nederlandse inkomen.

2.

Voorts wordt de uitleg van het begrip “kunstmatig” in het derde lid, onderdeel b, van genoemd artikel 17
in overeenstemming gebracht met de redactie van dit begrip in de voorgestelde nationale
antimisbruikbepaling van artikel 4, derde lid, onderdeel d, van de Wet DB 1965.
Ingevolge het huidige vijfde lid van artikel 17 van de Wet Vpb 1969 wordt de
vennootschapsbelastingheffing gesteld op 15% indien het aanmerkelijk belang wordt gehouden om
alleen de heffing van dividendbelasting te ontgaan. Dit lid vervalt in verband met de voorgestelde
aanpassingen in het derde lid, onderdeel b, van genoemd artikel 17.

3.

In het voorgestelde vijfde lid (nieuw) van genoemd artikel 17 wordt geregeld dat bij ministeriële regeling
regels worden gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan onder geldige zakelijke redenen die
de economische realiteit weerspiegelen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de
artikelsgewijze toelichting bij artikel II, onderdeel C.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz.15

Nota nav verslag

Belang

I. Algemeen
Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de fracties
van de VVD, het CDA, D66, de SP, de ChristenUnie en de SGP. Het kabinet is verheugd dat meerdere fracties
de wens van het kabinet delen om belastingconstructies met houdstercoöperaties in internationale
structuren tegen te gaan, waarbij oog gehouden wordt voor het vestigingsklimaat. Wel begrijpt het kabinet
dat er vragen zijn bij de leden van de fracties van het CDA en de SGP over hoe het onderhavige wetsvoorstel
zich verhoudt tot het voornemen de dividendbelasting af te schaffen en een bronheffing in te voeren voor
misbruiksituaties. Het belang van het onderhavige wetsvoorstel ligt in het zoveel mogelijk opheffen van het
verschil in behandeling in de dividendbelasting tussen kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties. Het
is aan een volgend kabinet om verder invulling te geven aan die bronheffing over dividenden en de bestrijding
van belastingontwijking. Het is denkbaar dat met dit wetsvoorstel belangrijk voorwerk wordt verricht dat als
basis kan dienen voor de eveneens aangekondigde bronheffing op dividenden die in relatie tot low tax
jurisdictions zal worden geheven.
Hierna wordt bij de beantwoording van de vragen zo veel mogelijk de volgorde van het verslag aangehouden,
met dien verstande dat gelijkluidende of in elkaars verlengde liggende vragen gebundeld zijn beantwoord. De
vragen die betrekking hebben op de trustsector en de jaarverslaggevingsverplichtingen hebben geen relatie
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met het onderhavige wetsvoorstel. Deze vragen zal ik overbrengen aan mijn ambtsopvolger met het verzoek
deze door middel van een afzonderlijke brief te laten beantwoorden. Het ligt voor de hand deze brief na
afronding van het parlementaire traject van het pakket Belastingplan, begin 2018 aan uw Kamer te sturen.
De leden van de fractie van het CDA vragen in te gaan op de door de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs (NOB) gestelde vragen naar aanleiding van het onderhavige wetsvoorstel. Deze vragen
worden, voor zover de vragen niet al door de leden van een van de fracties zijn gesteld of in het verlengde
hiervan liggen, beantwoord aan het slot van deze nota naar aanleiding van het verslag.
Budgettaire aspecten
De leden van de fractie van het CDA vragen of het kabinet kan aangeven waarom de zeer beperkte opbrengst
van de inhoudingsplicht bij houdstercoöperaties verdwijnt door het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling.
Deze leden vragen of het kabinet tevens het effect van de inhoudingsplicht bij houdstercoöperaties kan
kwantificeren en hoeveel concerns naar verwachting zullen herstructureren buiten Nederland. Voorts vragen
deze leden of het mogelijk is dat de opbrengst van de inhoudingsplicht daardoor negatief wordt.
Effect inhoudsplicht
houdstercoöperaties

Naar verwachting zullen circa 2000 houdstercoöperaties in eerste instantie geraakt worden door het invoeren
van de inhoudingsplicht. Het is niet op voorhand duidelijk in hoeveel gevallen er daadwerkelijk
geherstructureerd zal worden. Dit hangt af van de specifieke situatie, waaronder bijvoorbeeld of er voldaan
wordt aan de voorwaarden voor de inhoudingsvrijstelling, waardoor er feitelijk toch geen dividendbelasting
hoeft te worden ingehouden. Het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling naar derde landen waarmee
Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling heeft tot gevolg dat
vaker sprake zal zijn van toepasbaarheid van de inhoudingsvrijstelling, waardoor de kans op een opbrengst
van de inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties nog geringer wordt dan deze zou zijn geweest als de
inhoudingsvrijstelling niet zou worden uitgebreid.
Aangezien het wetsvoorstel tot doel heeft het reële coöperatieve bedrijfsleven te ontzien, is de verwachting
dat de gevolgen voor andere belastingopbrengsten beperkt zullen zijn.

Ontvangen voordeel

De leden van de fractie van de SP willen graag weten bij welke personen uiteindelijk het voordeel van het
onderhavige wetsvoorstel terechtkomt.
Door de voorgestelde uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling treedt een vermindering van de opbrengst van
de dividendbelasting op van € 30 miljoen. Dit voordeel komt terecht bij de ontvangers van
deelnemingsdividenden, voor zover die zijn gevestigd in landen, niet deel uitmakend van de EU of de EER,
waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling, maar niet in
een tarief van 0% voor deelnemingsdividenden.
Uitvoeringskosten Belastingdienst
Naar aanleiding van de hierover door de Afdeling advisering van de Raad van State gemaakte opmerkingen
vragen de leden van de fractie van de VVD wat de gevolgen zijn indien de aanpassingen voor de
dividendbelasting niet al per 1 januari 2018 gereed zouden zijn. De leden van de fractie van het CDA vragen
wat een latere inwerkingtreding zou betekenen voor een adequaat toezicht. Voorts vragen deze leden naar
aanleiding van de opmerking dat het toezicht op de juiste toepassing van de vrijstelling de eerste jaren wordt
bemoeilijkt en slechts selectief zal kunnen plaatsvinden, welke risico’s worden gelopen. De leden van de
fractie van D66 vragen hoe deze risico’s kunnen worden verkleind.

Uitvoering

In de uitvoeringstoets heeft de Belastingdienst aangegeven dat, met inachtneming van de geschetste risico’s,
invoering per 1 januari 2018 mogelijk is. Hierbij is van belang dat de Belastingdienst zich maximaal zal
inspannen om de aanpassingen van de aangiftemiddelen en het formulier voor de meldplicht per 1 januari
2018 beschikbaar te stellen op de website van de Belastingdienst. Inmiddels is duidelijk dat dit voor
genoemde datum gaat lukken. Het wetsvoorstel beoogt onder meer de inhoudingsvrijstelling uit te breiden.
Daardoor zal het aantal vennootschappen dat een beroep doet op de inhoudingsvrijstelling toenemen.
Hierdoor neemt ook het risico op een onterechte toepassing van de inhoudingsvrijstelling toe. Door het
invoeren van een meldplicht wordt het mogelijk om te identificeren wie gebruikmaakt van de vrijstelling en
kan toezicht plaatsvinden. Dit toezicht wordt echter bemoeilijkt doordat het proces niet gedigitaliseerd is en
daarom geen geautomatiseerde analyses gemaakt kunnen worden. Ook bestaat de kans dat
inhoudingsplichtigen zich ten onrechte niet melden. Om dit tegen te gaan wordt een verzuimboete
geïntroduceerd. Deze risico’s op een onterechte toepassing van de inhoudingsvrijstelling en het toezicht
12
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daarop kunnen worden verkleind door het proces te digitaliseren waardoor geautomatiseerde analyses
gemaakt kunnen worden. Aangezien het proces nog niet gedigitaliseerd is, zal de Belastingdienst inzetten op
het stimuleren van vooroverleg.
III. Commentaar NOB
Voor zover het kabinet in deze nota hierop nog niet is ingegaan bij de beantwoording van de vragen van de
leden van de verschillende fracties, wordt hier ingegaan op het commentaar van de NOB.
(…)
De NOB vraagt hoe de voorgestelde wijzigingen met de betrekking tot de buitenlandse AB-regeling zich
10
verhouden tot de zaak Eqiom.
Ingevolge het voorgestelde artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 wordt, met inachtneming
van de in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen wijzigingen, een in het buitenland gevestigd lichaam dat
een aanmerkelijk belang houdt in een in Nederland gevestigd lichaam in de heffing van
vennootschapsbelasting betrokken voor dividenden uit en de voordelen behaald bij de vervreemding van de
aandelen in het laatstgenoemde lichaam als het aanmerkelijk belang wordt gehouden met als hoofddoel of
een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting en de structuur niet is opgezet op
grond van zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen (de zogenoemde buitenlandse ABregeling). Uit de door de NOB aangehaalde passage uit de parlementaire geschiedenis is af te leiden dat voor
de invulling van het ontgaanscriterium aansluiting kan worden gezocht bij de jurisprudentie van het HvJ EU
11
over de verenigbaarheid van antiontgaansbepalingen met het EU-recht. Dit geldt dus ook voor de zaak
Eqiom. De uitspraak van het HvJ EU in de zaak Eqiom heeft betrekking op het Franse systeem waarbij als
voorwaarde voor de vrijstelling van bronbelasting voor dividenduitkeringen – van een Franse ingezetene aan
een niet-ingezeten moedermaatschappij wanneer deze moedermaatschappij direct of indirect wordt
gecontroleerd door een of meer ingezetenen van een derde staat – geldt dat deze moedermaatschappij moet
aantonen dat de keten van deelnemingen niet als voornaamste doel en ook niet als een van de voornaamste
doelen heeft voordeel te halen uit deze vrijstelling. De buitenlandse AB-regeling is echter anders van opzet
dan de Franse regeling (niet per definitie sprake van heffing tenzij wordt aangetoond dat er geen sprake is van
een ontgaansconstructie, maar geen heffing tenzij sprake is van een ontgaansconstructie).

Eqiom

De NOB vraagt om voorbeelden te geven van situaties van situaties wanneer wel of geen sprake is van het
houden van een aanmerkelijk belang met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van
inkomstenbelasting bij een ander te ontgaan.

Voorbeelden bij
subjectieve test

Zoals eerder uiteengezet in de parlementaire geschiedenis dient de vraag of er sprake is van een
ontgaansconstructie van geval tot geval, op basis van de concrete omstandigheden van het voorliggende
12
geval, te worden beoordeeld. Naar aanleiding van het verzoek van de NOB om voorbeelden te geven waarin
wel of geen sprake is van een ontgaansconstructie, merk ik dan ook op dat hierover in algemene zin geen
uitspraak kan worden gedaan. Hetzelfde geldt voor enkele heel specifieke en casuïstieke vragen, waarvan er
13
een zelfs betrekking heeft op een momenteel nog lopende gerechtelijke procedure. Concrete situaties
kunnen uiteraard wel worden voorgelegd aan de Belastingdienst.
De NOB vraagt hoe dient te worden omgegaan met de situatie waarin een inwoner van een verdragsstaat,
zijnde een natuurlijke persoon, middellijk via een in het buitenland gevestigd lichaam, een aanmerkelijk
belang houdt in een in Nederland gevestigd lichaam en dat lichaam een dividend uitkeert waarbij op grond
van het van toepassing zijnde verdrag de bronbelasting op dividend bij een rechtstreeks belang in het in
Nederland gevestigde lichaam wordt beperkt tot 15%. In het verlengde hiervan vraagt de NOB of er ook kan
worden gesproken van een ontgaansmotief indien in de geschetste situatie de Nederlandse heffing over de
dividenduitkering zou kunnen worden verrekend met de buitenlandse inkomstenbelasting.
Om te bepalen of een motief is gelegen in het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting wordt een
vergelijking gemaakt tussen de situatie dat het buitenlandse lichaam het belang in de in Nederland gevestigde
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HvJ EU 7 September 2017, C-6/16, ECLI:EU:2017:641.
Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 3, blz.. 105.
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Zie bijvoorbeeld kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 10, blz.. 94.
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Rechtbank Den Haag 13 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1320, waartegen hoger beroep is ingesteld bij het gerechtshof Den Haag.
13
11

DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
vennootschap houdt, ten opzichte van de situatie dat de achterliggende aandeelhouder(s) van het in het
buitenland gevestigde lichaam het belang in de Nederland gevestigde vennootschap rechtstreeks zou(den)
houden, dus zonder tussenkomst van dat in het buitenland gevestigde lichaam. Indien de situatie zonder
tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam niet zou leiden tot een hogere Nederlandse
inkomstenbelastingclaim, zal er geen sprake zijn van ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting. Deze
toetsing vindt steeds plaats op het moment dat het voordeel uit hoofde van het aanmerkelijk belang in de
Nederland gevestigde vennootschap opkomt, hetgeen bijvoorbeeld relevant is bij latere wijzigingen in de
14
concernstructuur (doorlopende toets). Indien sprake is van een voordeel uit hoofde van het aanmerkelijk
belang bestaande uit een dividenduitkering zou de door de NOB geschetste situatie zonder tussenkomst van
het in het buitenland gevestigde lichaam niet leiden tot een hogere Nederlandse inkomstenbelastingclaim
over die dividenduitkering. In dat geval zou de ingehouden dividendbelasting verrekend kunnen worden met
de over die dividenduitkering verschuldigde inkomstenbelasting die op grond van het van toepassing zijnde
verdrag ook wordt beperkt tot 15%. Ten aanzien van een voordeel uit hoofde van het aanmerkelijk belang
bestaande uit een dividenduitkering zal er dan geen sprake zijn van ontgaan van Nederlandse
inkomstenbelasting. Overigens zal er in de geschetste structuur voor de toepassing van de
inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting wel sprake zijn van het ontgaan van dividendbelasting ingeval de
tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam leidt tot een lagere Nederlandse
dividendbelastingclaim bij die natuurlijke persoon.

Doorlopende toets

Bij het bepalen of een motief is gelegen in het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting is niet relevant of
de ingehouden dividendbelasting over de dividenduitkering – in de situatie zonder tussenkomst van het in het
buitenland gevestigde lichaam – al dan niet zou kunnen worden verrekend met door achterliggende
aandeelhouder(s) verschuldigde inkomstenbelasting in het buitenland. Om te bepalen of een motief is
gelegen in het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting wordt er namelijk alleen gekeken naar de
Nederlandse fiscale gevolgen.
Subjectieve toets per
aandeel/lidmaatschapshouder

Voorts vraagt de NOB hoe de buitenlandse AB-regeling uitwerkt indien een van de aandeelhouders in een niet
in Nederland gevestigd lichaam, dat een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigd lichaam in bezit
heeft, zijn belang houdt met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse
inkomstenbelasting, terwijl dit voor de andere aandeelhouders niet het geval is.
In dat geval wordt het aanmerkelijk belang gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het
ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting bij een ander. Indien de structuur niet is opgezet op grond van
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen is de buitenlandse AB-regeling van toepassing
op het gehele bij dat – niet in Nederland gevestigde – lichaam in bezit zijnde aanmerkelijk belang in het in
Nederland gevestigde lichaam.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34788, nr.6, blz. 26-29

17a schuldvorderingen

De NOB vraagt waarom artikel 17a, onderdeel c, van de Wet Vpb 1969 niet is geschrapt. Op grond van deze
bepaling worden ook schuldvorderingen op een in Nederland gevestigde vennootschap tot het voorwerp van
de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen gerekend. Hierbij geldt als voorwaarde dat de gerechtigde tot
de schuldvordering in de debiteur een aanmerkelijk belang heeft. Het ligt voor de hand om bij de
belastingheffing ook het geheel van economische belangen bij de vennootschap in aanmerking te nemen,
ongeacht of deze, civielrechtelijk gesproken, in aandelen dan wel in schuldvorderingen ten laste van de
vennootschap zijn belichaamd. Op deze wijze wordt ook voorkomen dat buitenlandse belastingplichtigen de
Nederlandse belastingheffing trachten te ontgaan door eigen vermogen van de vennootschap om te zetten in
15
een geldlening.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34788, nr.6, blz. 29

Schriftelijke antwoorden
Mevrouw De Vries vraagt of het klopt dat de antimisbruikbepaling nog steeds een ondernemingsvereiste
bevat dat mogelijk strijdig is met het recht van de Europese Unie (EU) en, zo nee, waarom er geen sprake is
14
15

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 10, blz.. 94.
Kamerstukken II 1962/63, 5380, nr. 19, blz.. 72.
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Begrippen beleggen en
ondernemen

In rechte lijn boven
Nederland

van strijdigheid met het EU-recht. Op basis van de voorgestelde antimisbruikbepaling is niet per definitie
sprake van misbruik enkel en alleen vanwege het ontbreken van een materiële onderneming. De voorgestelde
antimisbruikbepaling borduurt voort op de thans al in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb
1969) en in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) opgenomen antimisbruikbepalingen voor de
bestrijding van misbruik in moeder-dochterrelaties die ingevolge de Wet implementatie wijzigingen Moederdochterrichtlijn 2015 met ingang van 1 januari 2016 zijn aangescherpt. Dit betekent dat er geen inhoudelijke
wijziging is beoogd ten aanzien van het in de praktijk bestaande begrippenkader, waaronder de begrippen
beleggen en ondernemen. Bovendien kan voor de invulling van het ontgaanscriterium aansluiting worden
gezocht bij de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) over de verenigbaarheid van
antiontgaansbepalingen met het EU-recht. Ten aanzien van het ondernemingsvereiste is het kabinet van
mening dat er naar de huidige stand van de jurisprudentie van het HvJ EU geen sprake is van strijdigheid met
het EU-recht.
Mevrouw De Vries vraagt waarom het voor de beoordeling of sprake is van een ondernemingsstructuur van
belang is dat de onderneming in de «rechte lijn» boven Nederland wordt uitgeoefend. Nederland is
voorstander van het zo veel mogelijk voorkomen van fiscale belemmeringen bij ondernemingen. In een
internationale context voorkomt de deelnemingsvrijstelling dat winsten van een buitenlandse
dochtermaatschappij nogmaals worden belast bij de Nederlandse moedermaatschappij terwijl het buitenland
al heeft geheven over die winsten. Nederlandse ondernemingen in het buitenland kunnen zo concurreren op
basis van een gelijkwaardige fiscale positie. Het Nederlandse verdragsbeleid, zoals onder meer is toegelicht in
de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, is er ook op gericht in belastingverdragen een uitsluitende
woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden overeen te komen. Daarnaast is het Nederlandse
uitgangspunt dat geldstromen binnen een ondernemingsstructuur niet dienen te worden belemmerd door
bronheffingen. Daarom is een vrijstelling van dividendbelasting van toepassing voor dividenden in
deelnemingsrelaties die bij de ontvanger ervan onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Deze visie ligt ook ten
grondslag aan de Moeder-dochterrichtlijn (MDR)4 en aan het Nederlandse verdragsbeleid. Bij de toepassing
van dit uitgangspunt dient het belang in de Nederlandse vennootschap middellijk of onmiddellijk te worden
gehouden door een entiteit die een onderneming drijft. De entiteit die de onderneming drijft kan dit belang
ook middellijk houden via een vennootschap die een zogenoemde schakelfunctie vervult. Een schakelfunctie
houdt in dat een relatie wordt gelegd tussen de bedrijfsmatige activiteiten van de (uiteindelijke)
moedermaatschappij en de activiteiten van de (klein)dochtermaatschappij. Indien het belang niet geheel of
gedeeltelijk wordt gehouden door een entiteit die in de «rechte lijn» boven Nederland een onderneming
drijft, kan de schakelvennootschap in zoverre dus ook geen «schakelfunctie» vervullen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34788, nr.8, blz.2-3

EK Nota nav Verslag
Bronheffingen

Algemeen
De leden van de fractie van de VVD vragen of de afschaffing van de dividendbelasting afhankelijk is van een
gelijktijdige invoering van een bronheffing op dividenden in misbruiksituaties en naar low tax jurisdictions.
Met het afschaffen van de dividendbelasting verdwijnt de bronheffing op uitgekeerde dividenden. Zonder
nadere maatregelen zou dat de kans vergroten dat Nederland als doorstroomland wordt gebruikt bij
internationale constructies om wereldwijd de totale belastingdruk te verminderen. Daarom is in het
regeerakkoord voorgesteld om de dividendbelasting af te schaffen met uitzondering van een bronheffing op
dividend in misbruiksituaties en naar low tax jurisdictions. Deze twee maatregelen zijn derhalve onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Daarnaast wordt voorgesteld om een bronheffing op rente en royalty’s te
introduceren in misbruiksituaties en naar low tax jurisdictions. De bronheffingen op dividend, rente en
royalty’s zullen naar alle waarschijnlijkheid geen budgettaire opbrengst tot gevolg hebben. Deze
bronheffingen dienen geen budgettair doel maar beogen brievenbusfirma’s aan te pakken die Nederland als
doorstroomland gebruiken. Over de vormgeving van deze bronheffingen komen we nog uitvoerig te spreken
zodra de uitgewerkte voorstellen aan uw Kamer zijn voorgelegd. Dit zal zo spoedig mogelijk zijn. Voor een
nadere planning verwijs ik naar mijn fiscale beleidsagenda die ik begin 2018 naar de Staten-Generaal stuur.
Aan de hand van het wetsvoorstel inzake de bronheffing op dividend in misbruiksituaties en naar low tax
jurisdictions ontstaat ook helderheid omtrent de positie van onder andere vrijgestelde lichamen en
buitenlandse pensioenfondsen waarnaar deze leden vragen.
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Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 23

De leden van de fractie van de VVD vragen of het kabinet kan bevestigen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigenlijk gebruik in het kader van de toekomstige bronheffing op dividend zal worden aangesloten bij de nu
voorgestelde systematiek, zodat belastingplichtigen vroegtijdig maatregelen kunnen nemen ter voorkoming
van verrassingen. In de nota naar aanleiding van het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel is aangegeven
dat met dit wetsvoorstel belangrijk voorwerk wordt verricht dat als basis kan dienen voor de aangekondigde
bronheffing op dividenden die in misbruiksituaties en in relatie tot low tax jurisdictions zal worden geheven. 16
Dit neemt niet weg dat de maatregelen uit het regeerakkoord nog verder moeten worden uitgewerkt zodat ik
niet op voorhand kan bevestigen dat een-op-een zal worden aangesloten bij de misbruiktoets zoals
voorgesteld in het onderhavige wetsvoorstel.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34785, nr. D, blz. 23

De leden van de fractie van de VVD vragen in een aantal specifieke situaties of al dan niet sprake is van
toepassing van de inhoudingsvrijstelling. Deze leden wijzen op diverse structuren met het Verenigd Koninkrijk,
Chili, Denemarken en Luxemburg, alsook Belgische ‘family offices’. De beoordeling of er sprake is van een
inhoudingsplicht, en zo ja, of beroep kan worden gedaan op de inhoudingsvrijstelling dient van geval tot geval
op basis van de concrete feiten en omstandigheden plaats te vinden. Specifieke situaties kunnen niet in
algemene zin worden beantwoord, maar kunnen uiteraard wel worden voorgelegd aan de Belastingdienst.
Om de eenheid van beleid en uitvoering te garanderen met betrekking tot vragen of de voorgestelde
inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties en de inhoudingsvrijstelling al dan niet van toepassing is, zal dit
overleg worden geconcentreerd bij het APA/ATR-team. Het ATR-besluit17 zal op dit punt worden aangepast.

Zekerheid vooraf

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34785, nr. D, blz. 26

De leden van de fractie van GroenLinks vragen bij wie de lastenverlichting van € 30 miljoen, die verband
houdt met de voorgestelde uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling, terechtkomt. Het voordeel van het
uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling komt terecht bij een diverse groep van ontvangers van
deelnemingsdividenden. Het betreft naar schatting enkele honderden houders van deelnemingen, variërend
in grootte en in vennootschappen gevestigd in verschillende landen, niet deel uitmakend van de EU of de EER,
waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling, maar niet in
een uitsluitende woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden. Zoals in eerdere beantwoording aan de
Tweede Kamer is aangegeven, is gebleken dat Canada, China, Rusland, Taiwan, Turkije, de VS en Zuid-Korea
voorkomen als landen waar de houders van deelnemingen gevestigd zijn.18 Dit is bepaald op basis van een
analyse van een klein aantal dossiers dat wel voldoende was voor een betrouwbare budgettaire raming, maar
niet noodzakelijk een representatief beeld geeft van de landen waar de relevante deelnemingsdividenden
naartoe gaan. In hoeverre het voordeel bij de belastingplichtige terechtkomt, dan wel bij een buitenlandse
overheid door verminderde verrekening, is niet te bepalen. Dit hangt af van de individuele feiten en
omstandigheden.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34785, nr. D, blz. 30

De leden van de fractie van het CDA vragen of gekwalificeerde werkzaamheden van ingehuurd personeel
meetellen voor het loonsomcriterium, ongeacht of het intern of extern ingehuurd personeel betreft. Bij het
loonsomcriterium gaat het niet slechts om de kwantitatieve eis van € 100.000 aan loonkosten. Het betreft ook
een kwalitatieve eis. De tussenhoudstervennootschap moet bij het uitoefenen van haar werkzaamheden
beschikken over personeel dat de benodigde professionele kennis bezit om de werkzaamheden uit te
oefenen. Dit zal worden beoordeeld op basis van de concrete feiten en omstandigheden. Het personeel kan
eigen personeel betreffen, intern of extern worden ingehuurd of ter beschikking zijn gesteld.

Loonsomcriterium

16

Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 6, blz. 2.
Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2014, nr. DGB 2014/3099 (Stcrt. 2014, 15956).
18
Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 8, blz. 5.
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Wegdenkgedachte
subjectieve toets 'safe
harbor'?

In het kader van de subjectieve toets die deel uitmaakt van de nieuwe antimisbruikbepaling bij toepassing van
de inhoudingsvrijstelling vragen de leden van de fractie van de VVD of de daarbij toegepaste
wegdenkgedachte als een ‘safe harbor’ kan worden beschouwd. Tevens vragen deze leden daarbij in te gaan
op het ontbreken van een tegenbewijsregeling en hoe dat zich verhoudt tot het EU-recht. Voorts hebben de
leden van de fractie van het CDA enkele vragen gesteld over de toepassing van de subjectieve en objectieve
toets in de situatie van een buiten Nederland woonachtige aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder). De vragen
hebben betrekking op de situatie waarin een natuurlijke persoon, woonachtig in bijvoorbeeld de Verenigde
Staten (VS), zijn belang in een in Nederland gevestigde werk-bv houdt via een persoonlijke
houdstermaatschappij (Ltd) in de VS. Deze leden vragen of een dergelijke in het buitenland gevestigde
(persoonlijke) houdstermaatschappij dan buitenlands belastingplichtig is voor de Nederlandse
vennootschapsbelasting ten aanzien van een aanmerkelijk belang in de in Nederland gevestigde
werkmaatschappij. Meer specifiek vragen deze leden hoe de subjectieve en objectieve toets in een dergelijke
situatie uitpakken. Daarnaast vragen deze leden of de buitenlandse AB-houders niet geraakt worden door de
buitenlandse belastingplicht wanneer tussen de in het buitenland gevestigde persoonlijke
houdstermaatschappij en de in Nederland gevestigde werkmaatschappij een in Nederland gevestigde
tussenhoudster wordt geplaatst.
Voor de toepassing van de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de vennootschapsbelasting
(buitenlandse AB-regeling) of de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting dient, om te bepalen of een
motief is gelegen in het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting of dividendbelasting (subjectieve
toets), een vergelijking te worden gemaakt. Hierbij dient de situatie dat het buitenlandse lichaam het belang
in de in Nederland gevestigde vennootschap houdt te worden vergeleken met de situatie dat de
achterliggende aandeelhouder van het in het buitenland gevestigde lichaam het belang in de in Nederland
gevestigde vennootschap rechtstreeks zou houden, dus zonder tussenkomst van dat in het buitenland
gevestigde lichaam. Indien de situatie zonder tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam niet
zou leiden tot een hogere Nederlandse inkomstenbelastingclaim of dividendbelastingclaim, zal er geen sprake
zijn van ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting of dividendbelasting. Of dit het geval is, dient steeds te
worden getoetst op het moment dat het voordeel uit hoofde van het aanmerkelijk belang in de in Nederland
gevestigde vennootschap opkomt of het dividend wordt uitgekeerd. Er kan in zoverre dus niet op voorhand
worden gesproken van een safe harbor. Indien op basis van de subjectieve toets sprake is van een
ontgaansmotief, kan de objectieve toets in feite als een vorm van tegenbewijs worden beschouwd. Een
alternatieve vorm van tegenbewijs binnen de subjectieve toets herbergt het risico dat de
antimisbruikbepaling een loze bepaling zou kunnen worden. Daarnaast stuit dat op uitvoeringstechnische
bezwaren. Ten aanzien van een tegenbewijsmogelijkheid is het kabinet van mening dat er naar de huidige
stand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) geen sprake is van
strijdigheid met het EU-recht. Dit geldt ook met betrekking tot de zaak Eqiom19, zoals eerder aangegeven in de
nota naar aanleiding van het verslag bij onderhavig wetsvoorstel20.
In de nota naar aanleiding van het verslag bij onderhavig wetsvoorstel21 ben ik ingegaan op de toepassing van
de subjectieve toets in het geval van een voordeel uit aanmerkelijk belang, bestaande uit een
dividenduitkering. Zoals daar is aangegeven, is geen sprake van het ontgaan van inkomstenbelasting als de
Nederlandse inkomstenbelastingclaim over de dividenduitkering zonder tussenkomst van het in het
buitenland gevestigde lichaam niet hoger zou zijn. Dit is het geval indien de ingehouden dividendbelasting
zonder tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam verrekend zou kunnen worden met de over
die dividenduitkering verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting die op grond van het van toepassing
zijnde verdrag ook wordt beperkt tot 15%. Overigens zal er in de geschetste structuur met de VS voor de
toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting wel sprake zijn van het ontgaan van
dividendbelasting ingeval de tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam leidt tot een lagere
Nederlandse dividendbelastingclaim bij die natuurlijke persoon, zodat vervolgens de objectieve toets moet
worden toegepast op basis van de concrete feiten en omstandigheden in het voorliggende geval. Indien het
voordeel uit aanmerkelijk belang een vervreemdingsvoordeel betreft, dient de subjectieve toets op een
vergelijkbare manier te worden toegepast. Er is geen sprake van het ontgaan van inkomstenbelasting als de

Subjectieve toets
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Nederlandse inkomstenbelastingclaim over de vervreemdingswinst zonder tussenkomst van het in het
buitenland gevestigde lichaam niet hoger zou zijn. Dit is het geval indien het heffingsrecht over de
vervreemdingswinst zonder tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam op basis van een
belastingverdrag zou zijn toegewezen aan het land waarvan de natuurlijke persoon inwoner is. Als in het
kader van de subjectieve toets wordt vastgesteld dat het motief niet is gelegen in het ontgaan van
Nederlandse inkomstenbelasting, wordt aan de objectieve toets niet meer toegekomen. Het maakt voor de
toepassing van de buitenlandse AB-regeling geen verschil of een in het buitenland gevestigde persoonlijke
houdstermaatschappij een rechtstreeks belang houdt in een in Nederland gevestigde werkmaatschappij of
dat zij dit doet via een in Nederland gevestigde tussenhoudster. In het eerste geval zal de in het buitenland
gevestigde persoonlijke houdstermaatschappij een aanmerkelijk belang houden in de werkmaatschappij. In
het tweede geval zal dit een aanmerkelijk belang in de in Nederland gevestigde tussenhoudster zijn. De
materiële toepassing van de subjectieve toets en objectieve toets van de buitenlandse AB-regeling zal echter
niet verschillen.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 23

Rol ondernemingsvereiste

De leden van de fractie van de VVD vragen hoe twee opmerkingen in de nota naar aanleiding van het verslag
bij het onderhavige wetsvoorstel met betrekking tot het ondernemingsvereiste zich tot elkaar verhouden. Het
gaat hierbij om de opmerking dat voor de toepassing van de subjectieve toets niet is vereist dat sprake is van
een ondernemingsstructuur en de opmerking dat bij de toepassing van die toets altijd moet worden gestopt
bij de eerste materiële onderneming in de structuur. De leden van de fractie van de VVD verwijzen hierbij
naar de aantekening van de heer Lohuis in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR).22 Voor de
vraag of de inhoudingsvrijstelling van toepassing is, dient eerst op het niveau van de aandeelhouder die, dan
wel het lid dat, het belang in de inhoudingsplichtige onmiddellijk houdt te worden getoetst of sprake is van
misbruik. Dit betekent dat in alle gevallen – dus zowel wanneer het belang tot het ondernemingsvermogen
behoort als wanneer dat niet het geval is – getoetst moet worden of het belang wordt gehouden met als
hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan
(subjectieve toets), en zo ja, of er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets).
Net als bij de huidige antimisbruikbepalingen wordt een constructie als kunstmatig beschouwd voor zover zij
niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Van
geldige zakelijke redenen is sprake indien deze worden gereflecteerd in de substance van het lichaam dat het
belang in het in Nederland gevestigde lichaam onmiddellijk houdt. Ingeval er sprake is van een
ondernemingsstructuur dient er bij de toepassing van de subjectieve toets altijd te worden gestopt bij de
eerste materiële onderneming in de structuur. Voor de goede orde merk ik op dat dit geen schakelende
tussenhoudster kan zijn, dit in reactie op de vraag van deze leden hierover. Voorts kan het
ondernemingsvereiste dan ook bij de toepassing van de objectieve toets nog een rol spelen bij het beoordelen
van de vraag of sprake is van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Daarvan is
namelijk bijvoorbeeld sprake als de aandeelhouder die het belang in het in Nederland gevestigde lichaam
onmiddellijk houdt een materiële onderneming drijft en dat belang ook functioneel tot het vermogen van die
onderneming kan worden gerekend. Ook bij een schakelende tussenhoudster is er sprake van geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen indien voldaan wordt aan de criteria voor
relevante substance. Dit betekent echter niet dat bij een niet-ondernemingsstructuur per definitie sprake is
van misbruik enkel en alleen vanwege het ontbreken van een materiële onderneming. Zoals is aangegeven in
de nota naar aanleiding van het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel is het mogelijk dat bij een nietondernemingsstructuur er geen sprake is van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander omdat bij een
onmiddellijk belang van de belegger in de inhoudingsplichtige er reeds op basis van het verdrag tussen de
staat waarin de belegger is gevestigd en Nederland geen dividendbelasting verschuldigd is. 23 In dat geval
wordt bij de toepassing van de subjectieve toets dus gekeken naar de belegger. Voor de toepassing van de
subjectieve toets (de zogenoemde wegdenkgedachte) is het dus niet vereist dat sprake is van een
ondernemingsstructuur. Ingeval er bij een niet-ondernemingsstructuur na toepassing van de subjectieve toets
geen sprake is van een structuur die is opgezet met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van
dividendbelasting, is de voorgestelde antimisbruikbepaling derhalve niet van toepassing.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 25

22
23

NTFR 2017/2787
Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 6, blz. 23.
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Art. 17 Wet VPB
Omvang belang voor
schakelfunctie

De leden van de fractie van de VVD vragen of het juist is dat een schakelfunctie alleen kan zien op 100%belangen in een ondernemingsstructuur en hoe hierbij wordt omgegaan met meer gevarieerde
beleggingsstructuren. Ik bevestig dat een schakelfunctie ook kan zien op belangen kleiner dan 100% indien bij
alle aandeelhouders of leden er sprake is van een ondernemingsstructuur. In het geval er een of meer
aandeelhouders of leden zijn waarbij geen sprake is van een ondernemingsstructuur kan dus geen sprake zijn
van een schakelfunctie.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 26

'Functioneel'

De leden van de fractie van de VVD vragen wat precies bedoeld wordt met het woord functioneel. Dit begrip
speelt een rol bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie.
Een constructie wordt als kunstmatig beschouwd voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke
redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Van geldige zakelijke redenen is sprake indien deze
worden gereflecteerd in de substance van het lichaam dat het belang in het in Nederland gevestigde lichaam
onmiddellijk houdt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien het lichaam dat het belang houdt een materiële
onderneming drijft en het belang in dat in Nederland gevestigde lichaam functioneel tot zijn
ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Of een belang in een in Nederland gevestigd lichaam
functioneel tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend hangt af van de concrete feiten en
omstandigheden in het voorliggende geval. De vraag die hierbij centraal staat is of het belang al dan niet
wordt aangehouden als belegging.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 27

Terugbetaling kapitaal
open CV

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe en onder welke voorwaarden terugbetaling van kapitaal door
een open commanditaire vennootschap (cv) belastingvrij kan geschieden. Deze leden vragen of ik het ermee
eens ben dat de regeling die hier voor bv’s en nv’s geldt niet mutatis mutandis kan worden toegepast, omdat
een open cv noch een vergadering van aandeelhouders kent noch statuten waarin de nominale waarde van
de aandelen met een gelijk bedrag kan worden verminderd. Deze leden vragen of ik bereid ben een ‘regeling
casus sui generis’ te treffen voor open cv’s, zoals voor open fondsen voor gemene rekening, winstbewijzen en
houdstercoöperaties. Ook de leden van de fractie van de VVD vragen, onder verwijzing naar een vraag van de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer,
wanneer en onder welke voorwaarden dit kabinet een belastingvrije teruggaaf van gestort kapitaal op een
commanditaire participatie in een open cv bij wet zal regelen. Ik bevestig dat het momenteel niet mogelijk is
om kapitaal bij een open cv onbelast terug te betalen. Overigens bereiken mij signalen dat dit in de praktijk
geen knelpunt hoeft te zijn. Vanwege de in het regeerakkoord voorziene afschaffing van de dividendbelasting
met uitzondering van uitgaande dividendstromen naar low tax jurisdictions en in misbruiksituaties is dit
vraagstuk in een ander licht komen te staan. Ik ben van mening dat bij de beoordeling van dit vraagstuk dit
bredere kader mede bepalend is voor de uiteindelijke beantwoording van de vragen van deze leden.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 28

Brief van de Staatssecretaris van Financiën
Pensioenfondsen

Brief naar aanleiding van plenaire behandeling pakket Belastingplan 2018
De heer Van de Ven vraagt of een in het land van vestiging vrijgesteld pensioenfonds als “inwoner”
kwalificeert voor de toepassing van de nieuwe inhoudingsvrijstelling. Tevens vraagt de heer Van de Ven hoe
het kabinet voornemens is het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst met betrekking tot de regeling voor
teruggaaf van dividendbelasting voor niet in Nederland gevestigde pensioenfondsen te continueren.
Het antwoord op de eerste vraag is niet eenduidig. Voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling moet aan
een aantal vereisten worden voldaan. Een in het land van vestiging van de winstbelasting vrijgesteld
pensioenfonds kan weliswaar voldoen aan de voorwaarde dat het volgens de fiscale wetgeving van de
woonstaat aldaar is gevestigd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de inhoudingsvrijstelling ook van
toepassing is. Een ander vereiste houdt namelijk in dat de opbrengstgerechtigde een belang in de
inhoudingsplichtige heeft waarop de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening van toepassing
zou zijn indien de opbrengstgerechtigde in Nederland zou zijn gevestigd. Voor zover buitenlandse
pensioenfondsen – indien zij in Nederland zouden zijn gevestigd – niet zouden zijn onderworpen aan de
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vennootschapsbelasting, is de inhoudingsvrijstelling dus reeds om die reden niet van toepassing. Immers, in
dat geval is de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening niet van toepassing. Er wordt
momenteel wel een beleidsbesluit voorbereid waarin wordt opgenomen onder welke voorwaarden
binnenlandse en buitenlandse pensioenlichamen subjectief zijn vrijgesteld van de heffing van
vennootschapsbelasting.
Buitenlandse pensioenfondsen hebben op basis van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) wel
recht op teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting indien – kort gezegd – zij vergelijkbaar zijn met in
Nederland gevestigde pensioenfondsen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Het onderhavige
wetsvoorstel brengt hierin geen wijziging. De in het hiervoor genoemde beleidsbesluit opgenomen
voorwaarden werken ook door naar de vereisten die gelden voor de regeling voor teruggaaf van
dividendbelasting aan buitenlandse pensioenfondsen.
Ten slotte heeft de heer Van de Ven gevraagd of Nederland inzet op het aanbieden van een aantrekkelijk
vestigingslocatie voor het beheer van buitenlandse pensioenfondsen.
Het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling beoogt
misbruik van de coöperatie beter te bestrijden en een meer gelijke behandeling in de dividendbelasting van
kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties te bewerkstelligen. Dit wetsvoorstel dient geen
nevengeschikt doel. De kwestie die de heer Van de Ven opwerpt, hoort mijns inziens daarom te worden
bezien in het kader van het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Over dit onderwerp komen
we verder te spreken zodra de uitgewerkte voorstellen hiertoe aan uw Kamer zijn voorgelegd.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. E, blz. 2.
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Artikel 1 Wet op de dividendbelasting 1965
TEKST
Geconsolideerde wettekst
Subjectieve
belastingplicht

1 Onder de naam 'dividendbelasting' wordt een directe belasting geheven van degenen, die - rechtstreeks of
door middel van certificaten - gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in, en winstbewijzen van en
geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
aan in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel
of ten dele in aandelen is verdeeld.
2 Voor de toepassing van deze wet worden bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene
rekening als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, gelijkgesteld met
aandelen in vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en worden de
fondsen gelijkgesteld met vennootschappen.

Gelijkstelling

Plaats van vestiging

2. Voor de toepassing van deze wet worden bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene
rekening als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en kwalificerende
lidmaatschapsrechten in in Nederland gevestigde houdstercoöperaties gelijkgesteld met aandelen in
vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en worden de fondsen,
onderscheidenlijk de houdstercoöperaties, gelijkgesteld met vennootschappen, waarbij de belasting mede
wordt geheven over de opbrengst van winstbewijzen van en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan fondsen voor gemene rekening,
onderscheidenlijk houdstercoöperaties.
3 Heeft de oprichting van een in het eerste lid bedoelde vennootschap plaatsgevonden naar Nederlands
recht, dan wordt die vennootschap steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd.
Een Europese naamloze vennootschap die bij haar oprichting werd beheerst door Nederlands recht, wordt
voor de toepassing van de eerste volzin geacht te zijn opgericht naar Nederlands recht.

Vrijgestelde
beleggingsinstelling

4 In afwijking van het eerste lid zijn van de belasting vrijgesteld degenen, die – rechtstreeks of door middel
van certificaten – gerechtigd zijn tot de opbrengsten van aandelen in of winstbewijzen van een lichaam als
bedoeld in artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

VBI

5 In afwijking van het vierde lid wordt wel belasting geheven van degenen die – rechtstreeks of door middel
van certificaten – gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in of winstbewijzen van een lichaam dat
ingevolge artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld van belastingheffing:
a. gedurende een tijdvak van acht maanden na het einde van het tijdvak waarover artikel 28 van de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969 op het lichaam van toepassing is geweest, voorzover de opbrengst de in die
acht maanden op grond van artikel 28, tweede lid, onderdeel b, aan de belastingplichtigen ter beschikking te
stellen winst niet te boven gaat;
b. voorzover de opbrengst het bedrag van de zuivere winst die reeds aanwezig was op het tijdstip onmiddellijk
voorafgaande aan het tijdstip waarop het lichaam wordt vrijgesteld op grond van artikel 6a van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, niet te boven gaat.

BES-eilanden

6 Voor de toepassing van deze wet worden op de BES eilanden gevestigde lichamen die door de toepassing
van artikel 5.2 van de Belastingwet BES geacht worden niet op de BES eilanden te zijn gevestigd, geacht in
Nederland te zijn gevestigd.
7 Indien een coöperatie direct of indirect aandelen, winstbewijzen of geldleningen als bedoeld in artikel 10,
eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt met als hoofddoel of een van
de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een ander te ontgaan en er
sprake is van een kunstmatige constructie of reeks van constructies, wordt voor de toepassing van deze wet,
met uitzondering van artikel 4, eerste en tweede lid, het direct of indirect door die ander gehouden
lidmaatschap van die coöperatie gelijkgesteld met een aandeel en wordt die coöperatie gelijkgesteld met een
vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Een constructie kan uit verscheidene
21

DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
stappen of onderdelen bestaan. Een constructie of reeks van constructies wordt als kunstmatig beschouwd
voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit
weerspiegelen. Indien bij een lid van een coöperatie waarop de eerste volzin niet van toepassing is en die
direct of indirect aandelen in, winstbewijzen van of geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan een in Nederland gevestigde vennootschap
houdt, het lidmaatschapsrecht tot het vermogen van een onderneming behoort en de coöperatie geen
zelfstandige reële economische betekenis heeft, wordt, indien het hoofddoel of een van de hoofddoelen van
het door de coöperatie direct of indirect houden van de aandelen, winstbewijzen of geldleningen het ontgaan
van de heffing van dividendbelasting bij een ander is, voor de toepassing van deze wet met uitzondering van
artikel 4, eerste en tweede lid, het direct of indirect gehouden lidmaatschapsrecht van die coöperatie
gelijkgesteld met een aandeel en wordt die coöperatie gelijkgesteld met een vennootschap welker kapitaal
geheel of ten dele in aandelen is verdeeld voor zover de opbrengst van het lidmaatschapsrecht in de
coöperatie niet te boven gaat het naar evenredigheid aan dat lidmaatschapsrecht toe te rekenen deel van de
zuivere winst die bij de vennootschap reeds aanwezig was op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het
tijdstip waarop de coöperatie die aandelen, winstbewijzen of geldleningen direct of indirect verkreeg. Voor de
toepassing van de eerste en vierde volzin wordt mede verstaan onder:
a. een coöperatie: een vereniging op coöperatieve grondslag;
b. een lidmaatschapsrecht: een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelgerechtigdheid tot het
vermogen van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.
Kwalificerend
lidmaatschapsrecht

Houdtstercoöperatie

7. Voor de toepassing van deze wet wordt onder een kwalificerend lidmaatschapsrecht verstaan: een
lidmaatschapsrecht van een lid van een houdstercoöperatie dat, al dan niet tezamen met de
lidmaatschapsrechten van een of meer in de tweede volzin omschreven andere leden van die
houdstercoöperatie, recht geeft op ten minste 5% van de jaarwinst van die houdstercoöperatie dan wel op
ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie wordt uitgekeerd. De in de eerste volzin bedoelde andere leden zijn
de leden die met het in die volzin bedoelde lid zijn verbonden in de zin van artikel 10a, vierde tot en met
zesde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat daarbij onder lichaam en
lichamen als bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van die wet mede wordt verstaan: natuurlijke persoon,
onderscheidenlijk natuurlijke personen.
8. Voor de toepassing van deze wet wordt onder houdstercoöperatie verstaan: een coöperatie waarvan de
feitelijke werkzaamheid in het aan het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking wordt gesteld
voorafgaande jaar doorgaans hoofdzakelijk heeft bestaan uit het houden van deelnemingen als bedoeld in
artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of het direct of indirect financieren van lichamen of
natuurlijke personen die met die coöperatie zijn verbonden in de zin van artikel 10a, vierde tot en met zesde
lid, van die wet, met dien verstande dat daarbij onder lichaam en lichamen als bedoeld in artikel 10a, zesde
lid, van die wet mede wordt verstaan: natuurlijke persoon, onderscheidenlijk natuurlijke personen.
9. Voor de toepassing van deze wet wordt mede verstaan onder:
a. een coöperatie: een vereniging op coöperatieve grondslag;
b. een lidmaatschapsrecht: een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelgerechtigdheid tot het
vermogen van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

Voorstel van wet
ARTIKEL II
De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Voor de toepassing van deze wet worden bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene
rekening als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en kwalificerende
lidmaatschapsrechten in in Nederland gevestigde houdstercoöperaties gelijkgesteld met aandelen in
vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en worden de fondsen,
onderscheidenlijk de houdstercoöperaties, gelijkgesteld met vennootschappen, waarbij de belasting mede
wordt geheven over de opbrengst van winstbewijzen van en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
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onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan fondsen voor gemene rekening,
onderscheidenlijk houdstercoöperaties.
2. Het zevende lid wordt vervangen door:
7. Voor de toepassing van deze wet wordt onder een kwalificerend lidmaatschapsrecht verstaan: een
lidmaatschapsrecht van een lid van een houdstercoöperatie dat, al dan niet tezamen met de
lidmaatschapsrechten van een of meer in de tweede volzin omschreven andere leden van die
houdstercoöperatie, recht geeft op ten minste 5% van de jaarwinst van die houdstercoöperatie dan wel op
ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie wordt uitgekeerd. De in de eerste volzin bedoelde andere leden zijn
de leden die met het in die volzin bedoelde lid zijn verbonden in de zin van artikel 10a, vierde tot en met
zesde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat daarbij onder lichaam en
lichamen als bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van die wet mede wordt verstaan: natuurlijke persoon,
onderscheidenlijk natuurlijke personen.
8. Voor de toepassing van deze wet wordt onder houdstercoöperatie verstaan: een coöperatie waarvan de
feitelijke werkzaamheid in het aan het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking wordt gesteld
voorafgaande jaar doorgaans hoofdzakelijk heeft bestaan uit het houden van deelnemingen als bedoeld in
artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of het direct of indirect financieren van lichamen of
natuurlijke personen die met die coöperatie zijn verbonden in de zin van artikel 10a, vierde tot en met zesde
lid, van die wet, met dien verstande dat daarbij onder lichaam en lichamen als bedoeld in artikel 10a, zesde
lid, van die wet mede wordt verstaan: natuurlijke persoon, onderscheidenlijk natuurlijke personen.
9. Voor de toepassing van deze wet wordt mede verstaan onder:
a. een coöperatie:
een vereniging op coöperatieve grondslag;
b. een lidmaatschapsrecht:
een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelgerechtigdheid tot het vermogen van een coöperatie of
vereniging op coöperatieve grondslag.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
2. Achtergrond van het wetsvoorstel
Internationaal opererende bedrijven in Nederland zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Het
behouden en aantrekken van deze bedrijven blijft daarom een belangrijk aandachtspunt. Zij leveren namelijk
een grote bijdrage aan de open Nederlandse economie en de economische activiteit in ons land. Een goed en
aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat past hierbij. Bij een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat is het van
belang om oog te hebben voor eventueel misbruik van het Nederlandse fiscale systeem en de
belastingverdragen, waarvoor een en ander eigenlijk niet is bedoeld. In dit kader is het toenemende gebruik
van de coöperatie in internationale structuren voor het kabinet aanleiding geweest kritisch te kijken naar het
gebruik daarvan.

Vestigingsklimaat

Opheffen ongelijkheid

24
25

Nv’s en bv’s zijn in beginsel inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Een coöperatie, ook als die niet voor
haar oorspronkelijke doel wordt benut en als houdstercoöperatie in internationale structuren wordt gebruikt,
is echter in zijn algemeenheid al bij voorbaat uitgezonderd van de inhoudingsplicht. Om dit verschil op te
heffen heeft het kabinet, mede gelet op de mededeling van de Europese Commissie inzake staatssteun van 19
mei 201624, in de brief van 20 september 2016 voorstellen gedaan. 25 Hierbij is aangegeven dat bij de
uitwerking van de voorstellen als randvoorwaarde is gesteld dat het reële coöperatieve bedrijfsleven niet
geraakt wordt. Tevens is het internationaal gedragen uitgangspunt gehanteerd om geen dividendbelasting te
heffen in deelnemingsverhoudingen. Daarbij moet uiteraard voorkomen worden dat onvoorwaardelijk een
onbelaste doorstroom van dividenden via Nederland naar een ander land plaatsvindt. Vanuit die optiek is de
herbezinning over het gebruik van de coöperatie aanleiding geweest om de heffing van dividendbelasting in
breder verband te bezien. In het licht daarvan acht het kabinet het wenselijk om de inhoudingsvrijstelling voor
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deelnemingsdividenden uit te breiden naar deelnemingsverhoudingen waarbij de aandeelhouder die het
belang onmiddellijk houdt is gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten.
Fiscale belemmeringen binnen een ondernemingsstructuur dienen namelijk zo veel mogelijk te worden
voorkomen. Uiteraard wordt daarbij voorzien in een adequate regeling voor de bestrijding van misbruik.
Het onderhavige wetsvoorstel bevat de voor deze beoogde herziening benodigde aanpassingen in de
dividend- en vennootschapsbelasting. De maatregelen passen in de strategie zoals aangekondigd in de brief
van 20 september 2016 over het fiscale vestigingsklimaat: én krachtig voortzetten van de proactieve aanpak
van internationale belastingontwijking, én het behoud van een goed fiscaal vestigingsklimaat. 26
2.1 Inhoudingsplicht houdstercoöperatie
Randvoorwaarde bij de uitwerking van de voorstellen is dat het reële coöperatieve bedrijfsleven niet geraakt
wordt. Deze randvoorwaarde is met name van belang bij het afbakenen van de inhoudingsplicht voor
houdstercoöperaties. Om ervoor te zorgen dat het reële coöperatieve bedrijfsleven zo veel mogelijk buiten de
inhoudingsplicht blijft, wordt een houdstercoöperatie gedefinieerd als een coöperatie waarvan de feitelijke
werkzaamheid hoofdzakelijk bestaat uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren
van met haar verbonden lichamen of natuurlijke personen. De term “hoofdzakelijk” komt neer op een grens
van 70%. Bij de toets of sprake is van een houdstercoöperatie wordt gekeken of de feitelijke werkzaamheid in
het aan de dividenduitkering voorafgaande jaar doorgaans aan de grens van 70% voldoet. Hiermee wordt
voorkomen dat er gestructureerd kan worden rondom het tijdstip van een dividenduitkering, waardoor de
werkzaamheid alleen op dat tijdstip onder de grens van 70% komt te liggen. De term “doorgaans” houdt in
dat, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het jaar voorafgaand aan de dividenduitkering
gedurende een korte periode, of gedurende een beperkt aantal korte perioden, kan worden afgeweken van
de grens van 70%.

Definitie
houdstercoöperatie

Kwalificerende
lidmaatschapsrechten

Daarnaast wordt met het reële coöperatieve bedrijfsleven rekening gehouden doordat de houdstercoöperatie
alleen inhoudingsplichtig wordt voor zover sprake is van kwalificerende lidmaatschapsrechten. Nederland
kent grote houdstercoöperaties met zeer veel leden in onder andere de verzekeringsbranche, de bancaire
sector en de landbouwsector. Dit zijn coöperaties waarvan de onderneming kan zijn “uitgezakt” in een
dochtermaatschappij. Hierdoor kan de feitelijke werkzaamheid van deze coöperatie hoofdzakelijk bestaan uit
het houden van deelnemingen. Voor dergelijke coöperaties brengt een inhoudingsplicht voor de
dividendbelasting veel administratieve lasten met zich, terwijl de in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen
uitbreiding van de inhoudingsplicht niet is bedoeld voor deze coöperaties. Van een kwalificerend
lidmaatschapsrecht is daarom pas sprake indien het lidmaatschapsrecht betrekking heeft op ten minste 5%
van de jaarwinst van een coöperatie dan wel op ten minste 5% van wat bij liquidatie van die coöperatie wordt
uitgekeerd. Hiermee wordt aangesloten bij het aanmerkelijkbelangbegrip in de inkomstenbelasting. Om te
voorkomen dat om de drempel van 5% heen wordt gestructureerd, worden bij de beoordeling of sprake is van
een kwalificerend lidmaatschapsrecht de lidmaatschapsrechten van een lid en de met dat lid verbonden
natuurlijke personen en verbonden lichamen gezamenlijk in aanmerking genomen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz. 3

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting

Uitbreiding subjectieve
belastingplicht

Artikel II, onderdeel A (artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965)
Artikel 1 van de Wet DB 1965 regelt de subjectieve belastingplicht voor de heffing van dividendbelasting. Op
grond van het huidige artikel 1, tweede lid, van de Wet DB 1965 zijn deelgerechtigden in fondsen voor
gemene rekening onder de subjectieve belastingplicht gebracht. Dit wordt bewerkstelligd door een
gelijkstelling van bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene rekening met aandelen in
vennootschappen en door een gelijkstelling van fondsen met vennootschappen. Deze gelijkstelling wordt
uitgebreid met kwalificerende lidmaatschapsrechten in houdstercoöperaties. De uitbreiding van de
subjectieve belastingplicht geldt dus alleen voor gerechtigden tot de opbrengst uit – de in het zevende lid van
genoemd artikel 1 nader omschreven – kwalificerende lidmaatschapsrechten.
Daarnaast wordt voor de duidelijkheid in het tweede lid van artikel 1 van de Wet DB 1965 expliciet neergelegd
dat de dividendbelasting ook over de opbrengst van winstbewijzen van en geldleningen als bedoeld in artikel
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10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet Vpb 1969 aan fondsen voor gemene rekening en houdstercoöperaties
wordt geheven.
In verband met de voorgestelde antimisbruikbepaling en de aanpassing van de buitenlandse AB- regeling
vervallen de eerste tot en met vierde volzin van het huidige zevende lid van artikel 1 van de Wet DB 1965,
inclusief de regeling die bedoeld is om te voorkomen dat een coöperatie in een structuur wordt opgenomen
om een latente Nederlandse dividendbelastingclaim ongedaan te maken. Deze laatste regeling is niet meer
nodig aangezien houdstercoöperaties voortaan inhoudingsplichtig zijn, tenzij – met inachtneming van de
voorgestelde antimisbruikbepaling – de inhoudingsvrijstelling van toepassing is. De vijfde volzin van het
huidige zevende lid wordt opgenomen in het voorgestelde negende lid.
In het voorgestelde zevende lid van artikel 1 van de Wet DB 1965 wordt omschreven wat onder een
kwalificerend lidmaatschapsrecht moet worden verstaan. Een kwalificerend lidmaatschapsrecht is een
lidmaatschapsrecht dat, al dan niet tezamen met de lidmaatschapsrechten van de met het lid verbonden
lichamen of verbonden natuurlijke personen, recht geeft op ten minste 5% van de jaarwinst van de coöperatie
dan wel op ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie wordt uitgekeerd.
Aansluiting AB

Samenwerkende groep

Houdstercoöperatie

Hierbij is aansluiting gezocht bij de beoordeling of er sprake is van een aanmerkelijk belang in een coöperatie
zoals geregeld in artikel 4.5a van de Wet IB 2001 in verbinding met artikel 4.6, onderdeel c, van die wet. Met
betrekking tot de begrippen “verbondenheid” en “samenwerkende groep” is aansluiting gezocht bij artikel
10a van de Wet Vpb 1969, met dien verstande dat ook verbonden natuurlijke personen deel kunnen uitmaken
van een samenwerkende groep. Tijdens de parlementaire behandeling van de wijzigingen in de voornoemde
renteaftrekbeperking in het Belastingplan 2017 is aangegeven dat de beoordeling of sprake is van een
samenwerkende groep afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het individuele geval.27 Het gaat in
dit geval om een door een samenwerkende groep gecoördineerde investering die gezamenlijk tot een belang
van meer dan 5% leidt, maar waarbij een of meer van de leden van die groep individueel onder de grens van
5% blijven als gevolg waarvan in beginsel ten aanzien van deze individuele leden geen sprake zou zijn van
inhoudingsplicht. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van een samenwerkende groep bij een bundeling van
portfoliobelangen (belangen <5%) in een houdstercoöperatie. Voor de vaststelling of sprake is van een
samenwerkende groep is van belang of de bundeling van portfoliobelangen gecoördineerd plaatsvindt. Dit is
bijvoorbeeld het geval als een beleggingsmaatschappij de coördinatie op zich neemt en het
lidmaatschapsrecht als beleggingsproduct aanbiedt of als een van de leden deze taak op zich neemt. Van een
samenwerkende groep is in beginsel geen sprake bij een samenwerking vanuit het coöperatieve
gedachtegoed, zoals bijvoorbeeld de samenwerking tussen de leden in de vorm van een ledenraad bestaande
uit afgevaardigden uit regio’s of districten die gekozen zijn uit en door leden. Het louter vertegenwoordigen in
de ledenraad van leden met een minderheidsbelang in een coöperatie zal in een dergelijke situatie geen
samenwerkende groep tot gevolg hebben.
In het voorgestelde achtste lid van artikel 1 van de Wet DB 1965 wordt omschreven wat onder een
houdstercoöperatie wordt verstaan. Een houdstercoöperatie is een coöperatie waarvan de feitelijke
werkzaamheid doorgaans in het aan de dividenduitkering voorafgaande jaar hoofdzakelijk heeft bestaan uit
het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van met haar verbonden lichamen in de zin
van artikel 10a, vierde en zesde lid, van de Wet Vpb 1969 of natuurlijke personen in de zin van het vijfde lid
van genoemd artikel 10a. Voor de term “jaar” dient te worden aangesloten bij artikel 7, vierde lid, eerste
volzin, van de Wet Vpb 1969, zodat hieronder wordt verstaan boekjaar, dan wel, in het geval er niet met
geregelde jaarafsluitingen wordt boekgehouden, kalenderjaar. De toets vindt plaats op het niveau van de
coöperatie zelf. Maakt de coöperatie als moedermaatschappij deel uit van een fiscale eenheid als bedoeld in
de artikelen 15 en 15a van de Wet Vpb 1969, dan vindt de toets eveneens plaats op het niveau van de
coöperatie zelf. De toerekening van vermogen en werkzaamheden als gevolg van de fiscale eenheid in de
vennootschapsbelasting wordt immers niet doorgetrokken naar de heffing van de dividendbelasting.
Het begrip “hoofdzakelijk” wil zeggen dat de werkzaamheid voor 70% of meer bestaat uit
houdsterwerkzaamheden. Deze toets is ontleend aan artikel 20, vierde lid, van de Wet Vpb 1969
(houdsterverliesregeling), met dien verstande dat in die regeling een grens van 90% geldt. De grens van 90% is
niet overgenomen omdat deze grens gemakkelijk te omzeilen zou zijn door een extra werkzaamheid door de
houdstercoöperaties te laten verrichten. In eerste aanleg wordt aan de hand van het balanstotaal bekeken of
aan de grens van 70% wordt voldaan. Ook andere factoren spelen een rol, zoals soorten van activa en passiva

Hoofdzakelijk
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Private equity structuur

op de balans, omzet, activiteiten waaruit de winst afkomstig is en de tijdsbesteding van werknemers.28 Zo zal
een tophoudster die voor meer dan 70% aan deelnemingen op haar balans houdt, maar deze deelnemingen
actief houdt, personeel in dienst heeft en overige hoofdkantoorfuncties uitoefent, niet als houdstercoöperatie
in de zin van genoemd achtste lid worden aangemerkt. Ook is het onder omstandigheden voorstelbaar dat
een coöperatie die gebruikt wordt in een private-equitystructuur waarbij het balanstotaal voor meer dan 70%
bestaat uit deelnemingen, toch niet als houdstercoöperatie wordt aangemerkt op basis van de overige
factoren, zoals werknemers, kantoorruimte en actieve betrokkenheid bij de onderneming van de
deelnemingen. Voor de vraag of sprake is van een houdstercoöperatie kan zekerheid vooraf worden gevraagd
bij de Belastingdienst.
De dividendbelasting is een tijdstipheffing. Om constructies rondom het tijdstip van een dividenduitkering te
voorkomen, vindt de beoordeling of sprake is van een houdstercoöperatie plaats aan de hand van de vraag of
in het aan het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking wordt gesteld voorafgaande jaar doorgaans aan
de genoemde grens van 70% is voldaan.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz. 16-18

Nota nav verslag
I. Algemeen
Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de fracties
van de VVD, het CDA, D66, de SP, de ChristenUnie en de SGP. Het kabinet is verheugd dat meerdere fracties
de wens van het kabinet delen om belastingconstructies met houdstercoöperaties in internationale
structuren tegen te gaan, waarbij oog gehouden wordt voor het vestigingsklimaat. Wel begrijpt het kabinet
dat er vragen zijn bij de leden van de fracties van het CDA en de SGP over hoe het onderhavige wetsvoorstel
zich verhoudt tot het voornemen de dividendbelasting af te schaffen en een bronheffing in te voeren voor
misbruiksituaties. Het belang van het onderhavige wetsvoorstel ligt in het zoveel mogelijk opheffen van het
verschil in behandeling in de dividendbelasting tussen kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties. Het
is aan een volgend kabinet om verder invulling te geven aan die bronheffing over dividenden en de bestrijding
van belastingontwijking. Het is denkbaar dat met dit wetsvoorstel belangrijk voorwerk wordt verricht dat als
basis kan dienen voor de eveneens aangekondigde bronheffing op dividenden die in relatie tot low tax
jurisdictions zal worden geheven.

Belang

Hierna wordt bij de beantwoording van de vragen zo veel mogelijk de volgorde van het verslag aangehouden,
met dien verstande dat gelijkluidende of in elkaars verlengde liggende vragen gebundeld zijn beantwoord. De
vragen die betrekking hebben op de trustsector en de jaarverslaggevingsverplichtingen hebben geen relatie
met het onderhavige wetsvoorstel. Deze vragen zal ik overbrengen aan mijn ambtsopvolger met het verzoek
deze door middel van een afzonderlijke brief te laten beantwoorden. Het ligt voor de hand deze brief na
afronding van het parlementaire traject van het pakket Belastingplan, begin 2018 aan uw Kamer te sturen.
De leden van de fractie van het CDA vragen in te gaan op de door de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs (NOB) gestelde vragen naar aanleiding van het onderhavige wetsvoorstel. Deze vragen
worden, voor zover de vragen niet al door de leden van een van de fracties zijn gesteld of in het verlengde
hiervan liggen, beantwoord aan het slot van deze nota naar aanleiding van het verslag.
Budgettaire aspecten
De leden van de fractie van het CDA vragen of het kabinet kan aangeven waarom de zeer beperkte opbrengst
van de inhoudingsplicht bij houdstercoöperaties verdwijnt door het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling.
Deze leden vragen of het kabinet tevens het effect van de inhoudingsplicht bij houdstercoöperaties kan
kwantificeren en hoeveel concerns naar verwachting zullen herstructureren buiten Nederland. Voorts vragen
deze leden of het mogelijk is dat de opbrengst van de inhoudingsplicht daardoor negatief wordt.
Effect inhoudsplicht
houdstercoöperaties

28

Naar verwachting zullen circa 2000 houdstercoöperaties in eerste instantie geraakt worden door het invoeren
van de inhoudingsplicht. Het is niet op voorhand duidelijk in hoeveel gevallen er daadwerkelijk
geherstructureerd zal worden. Dit hangt af van de specifieke situatie, waaronder bijvoorbeeld of er voldaan
wordt aan de voorwaarden voor de inhoudingsvrijstelling, waardoor er feitelijk toch geen dividendbelasting
Dit is ontleend aan vraag 3 van het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2014, DGB 2014/3102 (Stcrt. 2014, 15958).
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hoeft te worden ingehouden. Het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling naar derde landen waarmee
Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling heeft tot gevolg dat
vaker sprake zal zijn van toepasbaarheid van de inhoudingsvrijstelling, waardoor de kans op een opbrengst
van de inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties nog geringer wordt dan deze zou zijn geweest als de
inhoudingsvrijstelling niet zou worden uitgebreid.
Aangezien het wetsvoorstel tot doel heeft het reële coöperatieve bedrijfsleven te ontzien, is de verwachting
dat de gevolgen voor andere belastingopbrengsten beperkt zullen zijn.
Ontvangen voordeel

De leden van de fractie van de SP willen graag weten bij welke personen uiteindelijk het voordeel van het
onderhavige wetsvoorstel terechtkomt.
Door de voorgestelde uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling treedt een vermindering van de opbrengst van
de dividendbelasting op van € 30 miljoen. Dit voordeel komt terecht bij de ontvangers van
deelnemingsdividenden, voor zover die zijn gevestigd in landen, niet deel uitmakend van de EU of de EER,
waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling, maar niet in
een tarief van 0% voor deelnemingsdividenden.
Uitvoeringskosten Belastingdienst
Naar aanleiding van de hierover door de Afdeling advisering van de Raad van State gemaakte opmerkingen
vragen de leden van de fractie van de VVD wat de gevolgen zijn indien de aanpassingen voor de
dividendbelasting niet al per 1 januari 2018 gereed zouden zijn. De leden van de fractie van het CDA vragen
wat een latere inwerkingtreding zou betekenen voor een adequaat toezicht. Voorts vragen deze leden naar
aanleiding van de opmerking dat het toezicht op de juiste toepassing van de vrijstelling de eerste jaren wordt
bemoeilijkt en slechts selectief zal kunnen plaatsvinden, welke risico’s worden gelopen. De leden van de
fractie van D66 vragen hoe deze risico’s kunnen worden verkleind.
In de uitvoeringstoets heeft de Belastingdienst aangegeven dat, met inachtneming van de geschetste risico’s,
invoering per 1 januari 2018 mogelijk is. Hierbij is van belang dat de Belastingdienst zich maximaal zal
inspannen om de aanpassingen van de aangiftemiddelen en het formulier voor de meldplicht per 1 januari
2018 beschikbaar te stellen op de website van de Belastingdienst. Inmiddels is duidelijk dat dit voor
genoemde datum gaat lukken. Het wetsvoorstel beoogt onder meer de inhoudingsvrijstelling uit te breiden.
Daardoor zal het aantal vennootschappen dat een beroep doet op de inhoudingsvrijstelling toenemen.
Hierdoor neemt ook het risico op een onterechte toepassing van de inhoudingsvrijstelling toe. Door het
invoeren van een meldplicht wordt het mogelijk om te identificeren wie gebruikmaakt van de vrijstelling en
kan toezicht plaatsvinden. Dit toezicht wordt echter bemoeilijkt doordat het proces niet gedigitaliseerd is en
daarom geen geautomatiseerde analyses gemaakt kunnen worden. Ook bestaat de kans dat
inhoudingsplichtigen zich ten onrechte niet melden. Om dit tegen te gaan wordt een verzuimboete
geïntroduceerd. Deze risico’s op een onterechte toepassing van de inhoudingsvrijstelling en het toezicht
daarop kunnen worden verkleind door het proces te digitaliseren waardoor geautomatiseerde analyses
gemaakt kunnen worden. Aangezien het proces nog niet gedigitaliseerd is, zal de Belastingdienst inzetten op
het stimuleren van vooroverleg.

Uitvoering

Houdstercoöperaties
in Nederland

Inleiding
De leden van de fractie van de SP vragen hoeveel houdstercoöperaties Nederland kent, hoeveel zich
uitsluitend bezighouden met het houden van deelnemingen, hoeveel zich voor meer dan 70% bezighouden
met het houden van deelnemingen en hoeveel coöperaties er zijn waarvan de werkzaamheden voor minder
dan 70% bestaan uit het houden van deelnemingen. Daarnaast vragen deze leden hoeveel coöperaties er
worden geraakt door het onderhavige wetsvoorstel. Ook vragen de leden van de fractie van de SP hoeveel
coöperaties waarvan de werkzaamheden voor meer dan 70% bestaan uit het houden van deelnemingen toch
niet als houdstercoöperatie worden aangemerkt.
29

In mijn brief van 16 september 2016 heb ik aangegeven dat er op basis van de op dat moment uitgevoerde
inventarisatie 9454 coöperaties zijn in Nederland. Op basis van een aantal parameters is destijds
geïnventariseerd dat circa 2000 coöperaties worden gebruikt in een internationale structuur. In aanvulling
hierop is deze inventarisatie in maart 2017 herhaald, waarbij het percentage deelnemingen als criterium is
gebruikt. Het blijkt dat er naar schatting 2000 coöperaties zijn waarvan de werkzaamheden voor meer dan
29
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70% bestaan uit het houden van deelnemingen. Voor de overige 7500 coöperaties bestaan de
werkzaamheden voor minder dan 70% uit het houden van deelnemingen. Op basis van deze laatste
inventarisatie is nog steeds de verwachting dat 2000 coöperaties geraakt worden door het onderhavige
wetsvoorstel. Op basis van de beschikbare aangiftegegevens en de eerder gebruikte parameters is niet exact
vast te stellen welke van deze coöperaties, waarvan de werkzaamheden voor meer dan 70% bestaan uit het
houden van deelnemingen, toch niet als houdstercoöperatie worden aangemerkt. De verwachting is dat dit
voor slechts een klein deel het geval zal zijn.
"Doorgaans-70%-toets"

De leden van de fractie van de SP hebben een aantal vragen over de “doorgaans-70%-toets”. Deze leden
vragen of een feitelijk in Nederland gevestigde coöperatie met alleen houdsterwerkzaamheden kan worden
aangemerkt als een non-houdstercoöperatie vanwege de door die coöperatie in het buitenland gedreven
onderneming met behulp van een vaste inrichting. In dat kader vragen deze leden of het Advance Pricing
Agreement/Advance Tax Agreement-team (APA/ATR-team) over een dergelijke structuur zekerheid vooraf
verstrekt. Voorts vragen de leden van de fractie van de SP hoe de Belastingdienst beziet of er doorgaans
wordt voldaan aan het 70%-criterium en hoe het toezicht op dit vereiste er in de praktijk uitziet. Deze leden
vragen hoeveel fte de Belastingdienst heeft om na te gaan of er sprake is van een houdstercoöperatie. Tevens
vragen deze leden hoe moet worden omgegaan met perioden in een jaar waarin de coöperatie inactief is of
zich slechts bezighoudt met activiteiten ter voorbereiding dan wel ter beëindiging van
houdsterwerkzaamheden en vragen waarom niet gekozen is voor een harde grens. De leden van de fractie
van de VVD vragen of een rol is weggelegd voor maatwerk bij de definitie van houdstercoöperatie en of dat
het 70%-criterium strikt moet worden toegepast. De leden van de fractie van D66 vragen welke redenen ten
grondslag liggen aan het 70%-criterium en toe te lichten hoe andere lidstaten van de Europese Unie (EU) de
term hoofdzakelijk definiëren.
Een houdstercoöperatie is een coöperatie waarvan de feitelijke werkzaamheid in het aan de dividenduitkering
voorafgaande jaar doorgaans hoofdzakelijk heeft bestaan uit het houden van deelnemingen of het direct of
indirect financieren van met haar verbonden lichamen of natuurlijke personen. Het begrip “hoofdzakelijk” wil
zeggen dat de werkzaamheid voor 70% of meer bestaat uit de bedoelde houdster- of
30
financieringswerkzaamheden. Deze toets is ontleend aan artikel 20, vierde lid, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969), met dien verstande dat in die regeling een grens van 90% geldt
in plaats van 70%. In eerste aanleg wordt aan de hand van het balanstotaal bekeken of aan de grens van 70%
wordt voldaan. Die grens is een hard criterium. Echter, ook andere factoren kunnen bij het toetsen aan die
grens een rol spelen, zoals soorten van activa en passiva op de balans, omzet, activiteiten waaruit de winst
afkomstig is en de tijdsbesteding van werknemers. Voor de hiervoor uiteengezette werkzaamhedentoets
tellen ook de werkzaamheden van een eventuele vaste inrichting mee. Zekerheid vooraf over de vraag of er in
een dergelijke situatie sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting voor coöperaties vindt plaats
31
in de vorm van een ATR. De vraag of al dan niet sprake is van een houdstercoöperatie is hierbij relevant. Op
32
basis van het ATR-besluit wordt een dergelijk verzoek echter niet in behandeling genomen indien de
coöperatie niet voldoet aan de in de bijlage bij dat besluit opgenomen eisen op het gebied van reële
aanwezigheid in Nederland.

Zekerheid vooraf

Bij de toets of sprake is van een houdstercoöperatie wordt gekeken of de feitelijke werkzaamheid in het aan
de dividenduitkering voorafgaande jaar doorgaans aan de grens van 70% voldoet. Hiermee wordt voorkomen
dat er gestructureerd kan worden rondom het tijdstip van een dividenduitkering, waardoor de werkzaamheid
alleen op dat tijdstip onder de grens van 70% komt te liggen. De term “doorgaans” houdt in dat, afhankelijk
van de omstandigheden van het geval, in het jaar voorafgaand aan de dividenduitkering gedurende een korte
periode, of gedurende een beperkt aantal korte perioden, kan worden afgeweken van de grens van 70%. Deze
mogelijkheid tot afwijking is nodig om tijdelijke, niet-kunstmatige afwijkingen toe te kunnen staan. De
regeling zou anders onnodig hard kunnen uitpakken.
Ingeval de feitelijke werkzaamheid gedurende een deel van het jaar hoofdzakelijk bestaat uit
houdsterwerkzaamheden, en gedurende het andere deel van het jaar er geen of nagenoeg geen
werkzaamheden worden verricht, of hoofdzakelijk werkzaamheden in het kader van de voorbereiding of de
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Hierna wordt onder houdsterwerkzaamheden ook steeds het direct of indirect financieren van met haar verbonden lichamen of
natuurlijke personen verstaan.
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Een Advance Tax Agreement geeft zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie of samenstel van
transacties.
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Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2014, nr. DGB 2014/3099 (Stcrt 2014, nr. 15956).
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beëindiging van houdsterwerkzaamheden, wordt ook dat andere deel van het jaar aangemerkt als een deel
waarin de feitelijke werkzaamheid hoofdzakelijk bestaat uit het houdsterwerkzaamheden. De Belastingdienst
hanteert bij zijn toezicht een risicogerichte benadering. Voor de registratie van en het onderzoek naar de
juiste toepassing van de inhoudingsvrijstelling en de antimisbruikbepaling zijn incidenteel 16 fte en structureel
5 fte nodig. Hierin is ook begrepen het toezicht om na te gaan of er sprake is van een houdstercoöperatie. Het
33
70%-criterium is de Nederlandse invulling van de term hoofdzakelijk. Het ligt in de rede dat andere EUlidstaten de term “hoofdzakelijk” noch de Nederlandse invulling van die term kennen.

Toezicht

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz.2-4

Ontzien reële coöperaties
Uitzakken

Achtergrond van het wetsvoorstel
De leden van de fractie van de VVD vragen in hoeverre gegarandeerd kan worden dat reële coöperaties niet
worden geraakt en vragen wat het kabinet zal doen als dit onverhoopt wel het geval blijkt. Deze leden vragen
of voorbeelden kunnen worden gegeven van coöperaties waarbij de onderneming is “uitgezakt” in een
dochtermaatschappij. Voorts vragen deze leden in hoeverre deze regelgeving ook de landbouwsector kan
raken en of daar ook mee is gesproken. De leden van de fractie van de SP vragen waarom de uitbreiding van
de inhoudingplicht niet bedoeld is voor houdstercoöperaties met zeer veel leden in onder andere de
verzekeringsbranche, de bancaire sector en de landbouwsector en of het kabinet een zo uitputtend mogelijke
lijst kan geven van wat wordt bedoeld met “onder andere”.
Om ervoor te zorgen dat het reële coöperatieve bedrijfsleven zo veel mogelijk buiten de inhoudingsplicht
voor de dividendbelasting blijft, wordt een houdstercoöperatie gedefinieerd als een coöperatie waarvan de
feitelijke werkzaamheid hoofdzakelijk bestaat uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect
financieren van met haar verbonden lichamen of natuurlijke personen. Daarnaast wordt met het reële
coöperatieve bedrijfsleven rekening gehouden doordat de houdstercoöperatie alleen inhoudingsplichtig
wordt voor zover sprake is van kwalificerende lidmaatschapsrechten. Kort gezegd is van een kwalificerend
lidmaatschapsrecht sprake indien een lidmaatschapsrecht in een houdstercoöperatie recht geeft op 5% van
de jaarwinst van die coöperatie of van haar liquidatiesaldo. Die drempel van 5% is wenselijk om coöperaties
met een groot ledenaantal en die mogelijk onder de definitie van houdstercoöperatie zouden kunnen vallen,
op voorhand van de inhoudingsplicht uit te sluiten. De in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen
uitbreiding van de inhoudingsplicht is namelijk niet bedoeld voor dergelijke coöperaties. Op basis van artikel
2:53 van het Burgerlijk Wetboek (BW) mag een coöperatie het coöperatieve bedrijf ook geheel of gedeeltelijk
door een of meer andere rechtspersonen (bijvoorbeeld een dochtermaatschappij) laten uitoefenen. De
coöperatie zelf valt dan niet meer samen met de coöperatieve onderneming. In de praktijk blijkt dat dit
fenomeen in diverse sectoren voorkomt, waaronder bijvoorbeeld de verzekeringsbranche, de bancaire sector
en de landbouwsector. Een overzicht van de diverse sectoren waar dit voorkomt, is niet beschikbaar.

Art. 2:53 BW

Met de genoemde maatregelen wordt naar de mening van het kabinet het onderscheid met het reële
coöperatieve bedrijfsleven voldoende gewaarborgd. Het kabinet voelt zich ook gesteund door de inschatting
van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) dat het reële coöperatieve bedrijfsleven door de maatregelen in
het onderhavige wetsvoorstel niet wordt geraakt. Op ambtelijk niveau is gesproken met de NCR, die onder
meer ook coöperaties in de landbouwsector tot zijn leden mag rekenen. Daarbij kwam ook naar voren dat het
(positief) definiëren van een reële coöperatie lastiger bleek dan het definiëren van een houdstercoöperatie.
De leden van de fractie van de VVD vragen wat de gevolgen zijn voor het aantal bedrijven en het aantal banen
in Nederland van het onderhavige voorstel voor de inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties. Dit laatste
wordt ook door de leden van de fractie van de SP gevraagd. De leden van de fractie van de SP willen voorts
graag weten op welke wijze de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling bijdraagt aan een goed fiscaal
vestigingsklimaat. Deze leden vragen het kabinet zo concreet mogelijk aan te geven wat de uitbreiding van de
inhoudingsvrijstelling voor Nederland in de praktijk gaat betekenen, of hierdoor bedrijvigheid wordt
aangetrokken en zo ja, in welke vorm. Voorts vragen deze leden waarop die verwachting is gebaseerd.
Het fiscale vestigingsklimaat wordt bepaald door diverse factoren, zoals ook uiteengezet in de brief van 20
34
september 2016. Voor sommige bedrijven kan het opzetten van een structuur waarvan een coöperatie deel
uitmaakt een reden zijn om zich in Nederland te vestigen. Door het inhoudingsplichtig maken van

Gevolgen

33
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Zie bijvoorbeeld punt 1 van de resolutie van 1 juli 1971, nr. B71/12 651, BNB 1971/168.
Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 130.
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DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
houdstercoöperaties zullen bepaalde structuren niet meer via Nederland lopen. Het precieze effect hiervan is
moeilijk in te schatten. Doordat het reële coöperatieve bedrijfsleven zoveel mogelijk van de inhoudingsplicht
wordt uitgezonderd is de verwachting dat het effect van de inhoudingsplicht op het aantal banen in
Nederland relatief gering zal zijn. Tegenover het inhoudingsplichtig maken van houdstercoöperaties staat het
uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen waar Nederland een volledig belastingverdrag
mee heeft gesloten. Hierdoor wordt Nederland in voorkomende gevallen aantrekkelijker. De gevolgen voor de
werkgelegenheid van beide voorstellen gezamenlijk zullen naar de inschatting van het kabinet echter per
saldo beperkt zijn.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz.4-6

De leden van de fractie van het CDA vragen in hoeverre en op welke wijze de gekozen afbakening van
houdstercoöperaties een vertaling vormt van de voorwaarden die de Europese Commissie (EC) gegeven heeft
voor de preferente fiscale behandeling van coöperaties, namelijk:

Staatssteun

-

dat zij in het economische belang van hun leden optreden;

-

dat zij met hun leden niet een zuiver commerciële maar een bijzondere persoonlijke relatie
onderhouden;

-

dat de leden actief betrokken zijn bij het beheer van de activiteiten, en

-

dat zij recht hebben op een billijk aandeel in de economische resultaten.

De leden van de fractie van de SP vragen waarom het kabinet van mening is dat de dividendbelastingvrijdom
van non-houdstercoöperaties niet een vorm van verboden staatssteun is.
Bij het onderscheid tussen houdstercoöperaties en reële coöperaties heeft het kabinet ervoor gekozen om
houdstercoöperaties te definiëren. In de brief van 20 december 2016 is aangegeven dat het kabinet ook
nagedacht heeft over het als uitgangspunt integraal inhoudingsplichtig maken van coöperaties met vervolgens
35
een uitzondering voor reële coöperaties. Deze systematiek stuitte echter op, naar de mening van het
kabinet, terechte bezwaren van de NCR. De genoemde kenmerken waar de leden van de fractie van het CDA
naar verwijzen staan in de Mededeling van de EC betreffende het begrip “staatssteun” in de zin van artikel
36
107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), in punt 158. De EC heeft
hier de kenmerken van coöperaties willen aangeven op basis waarvan zij zich onderscheiden van commerciële
vennootschappen en zich derhalve niet in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden. Dit zouden
dus kenmerken zijn van reële coöperaties waarvoor een preferente fiscale behandeling buiten het
toepassingsgebied van de staatssteunregels valt. Het kabinet heeft met de gekozen definitie van
houdstercoöperatie in combinatie met de definitie van kwalificerende lidmaatschapsrechten tot doel geen
coöperaties te raken die voldoen aan de door de EC genoemde criteria.
De leden van de fractie van D66 vragen in welke mate mogelijkheden bestaan om de antimisbruikbepaling in
betreffende belastingverdragen aan te laten sluiten bij een minder soepele nationale antimisbruikbepaling.

Aansluiting
antimisbruikbepalingen
verdragen

35

De antimisbruikbepalingen in het onderhavige wetsvoorstel sluiten aan bij de PPT die in het BEPS-project van
de OESO is afgesproken als minimumstandaard voor het tegengaan van verdragsmisbruik. Door middel van
het multilateraal instrument (MLI) streeft Nederland ernaar in één keer zoveel mogelijk verdragen in lijn te
brengen met deze minimumstandaard. In relatie tot landen die het MLI niet ondertekenen, streeft Nederland
ernaar om de verdragen door middel van bilaterale onderhandelingen in lijn te brengen met de
minimumstandaard. Omdat de nationale antimisbruikbepalingen in het onderhavige wetsvoorstel aansluiten
bij de PPT, zal over het algemeen niet kunnen worden gezegd dat de nationale antimisbruikbepalingen minder
soepel zijn dan die zijn opgenomen in verdragen die zijn aangepast aan de BEPS-minimumstandaard. Ook in
relatie tot Curaçao, Sint-Maarten en Aruba kan de nieuwe antimisbruikbepaling in de dividendbelasting
worden toegepast. In de belastingregelingen die gelden in relatie tot Curaçao, Sint-Maarten en Aruba is
namelijk overeengekomen dat nationale antimisbruikbepalingen kunnen worden toegepast. Daarbij zijn aan

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 137, blz.. 8.
Mededeling van de Europese Commissie betreffende het begrip “staatssteun” in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, PBEU 2016 van 19
juli 2017, C 262/01.
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de toepassing van de antimisbruikbepaling van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 onder
de belastingregelingen met Curaçao en Sint-Maarten enkele specifieke voorwaarden verbonden. Dit betekent
dat met inachtneming van deze voorwaarden artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969
toegepast kan worden. Voor de nieuwe antimisbruikbepaling in de dividendbelasting gelden die voorwaarden
niet.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 6-7

Ontwijken kwalificerend
lidmaatschapsrecht

De leden van de fractie van het CDA vragen een inschatting te geven of het voor concerns met een
houdstercoöperatie makkelijk is om de lidmaatschapsrechten te verdelen zodat ter zake van die
lidmaatschapsrechten geen sprake zou zijn van een kwalificerend lidmaatschapsrecht. Tevens vragen deze
leden wanneer sprake is van een verbonden lichaam.
Om te voorkomen dat met de voor kwalificerende lidmaatschapsrechten geldende drempel van 5% wordt
gestructureerd, wordt voorgesteld dat een lid samen met hem verbonden personen of lichamen een
kwalificerend lidmaatschapsrecht heeft. In dat kader is met betrekking tot de begrippen “verbondenheid” en
“samenwerkende groep” aansluiting gezocht bij artikel 10a van de Wet Vpb 1969. Van een verbonden lichaam
is op de eerste plaats sprake als het – kort gezegd – gaat om:

Verbondenheid

-

een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte belang heeft;

-

een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige;

-

een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl deze
derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige;

-

een lichaam dat met de belastingplichtige deel uitmaakt van een fiscale eenheid.

Daarnaast wordt als verbonden lichaam ook aangemerkt een lichaam dat deel uitmaakt van een
samenwerkende groep met een of meer andere lichamen of natuurlijke personen. Tijdens de parlementaire
behandeling van het Belastingplan 2017 is in dat kader aangegeven dat de beoordeling of sprake is van een
37
samenwerkende groep afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het individuele geval. Het gaat in
dit geval om een door een samenwerkende groep gecoördineerde investering die gezamenlijk tot een belang
van meer dan 5% leidt, maar waarbij een of meer van de leden van die groep individueel onder de grens van
5% blijven als gevolg waarvan in beginsel ten aanzien van deze individuele leden geen sprake zou zijn van
inhoudingsplicht. Hiermee wordt naar de verwachting van het kabinet voldoende gewaarborgd dat in de door
deze leden geschetste situatie niet om de drempel van 5% heen kan worden gestructureerd.

Samenwerkende
groep

Energiecoöperaties

Voorts vragen de leden van de fractie van het CDA wat de gevolgen zijn van het onderhavige wetsvoorstel
voor (startende) energiecoöperaties.
Aannemende dat de feitelijke werkzaamheid van (startende) energiecoöperaties niet hoofdzakelijk bestaat uit
het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van met haar verbonden lichamen of
natuurlijke personen ligt het in de lijn der verwachting dat er geen sprake is van een houdstercoöperatie. In
dat geval blijven dergelijke coöperaties buiten de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, ook als er leden
zijn met een lidmaatschapsrecht van meer dan 5%. Desgewenst kan voor de vraag of sprake is van een
houdstercoöperatie zekerheid vooraf worden gevraagd bij de Belastingdienst.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz.10-11

De leden van de fractie van de VVD vragen waarom Nederland zich met betrekking tot de
houdstercoöperaties niet kan beroepen op de standstillbepaling. De leden van de fractie van de SP vragen of
de vrijheid van kapitaalverkeer onderscheid maakt tussen derde landen met of zonder belastingverdrag met
Nederland, de juridische juistheid van de keuze om dit onderscheid in het onderhavige wetsvoorstel te maken
en de mogelijkheid om de inhoudingsvrijstelling in het geheel niet uit te breiden naar derde landen.

Standstillbepaling

37

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 3, blz.. 30.
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DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
Ten aanzien van de mogelijkheid om de inhoudingsvrijstelling in het geheel niet uit te breiden naar derde
landen moet worden opgemerkt dat het streven bij het onderhavige wetsvoorstel is om
kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties zo veel mogelijk gelijk te behandelen. Dit wordt bereikt
door de invoering van een inhoudingsplicht voor de dividendbelasting voor houdstercoöperaties. Bij het
invoeren van deze inhoudingsplicht voor die coöperaties gelden tegelijkertijd dan weer de bepalingen van het
VWEU inzake het vrije verkeer van kapitaal die de nationale wetgever in zijn mogelijkheden beperken. Anders
dan voor kapitaalvennootschappen kan Nederland daarbij als het gaat om coöperaties geen beroep doen op
de standstillbepaling vervat in artikel 64 VWEU aangezien coöperaties niet inhoudingsplichtig waren voor de
dividendbelasting op 31 december 1993. Dit maakt het onmogelijk om coöperaties ongelimiteerd
inhoudingsplichtig te maken in relatie tot derde landen. Het elimineren van het onderscheid tussen
houdstercoöperaties en kapitaalvennootschappen brengt met zich mee dat voor houdstercoöperaties alleen
een inhoudingsplicht en een inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting op dividend richting derde
landen kan gelden als dit ook voor kapitaalvennootschappen geldt. Zonder een uitbreiding naar derde landen
kan het onderscheid tussen houdstercoöperaties en kapitaalvennootschappen niet worden weggenomen.
Het criterium inzake de aanwezigheid van een bilateraal belastingverdrag met een dividendbepaling is
opgenomen omdat in het licht van de initiatieven van de EU en de OESO inzake de bestrijding van
belastingontwijking een proactieve houding van landen gewenst is. Een ongelimiteerde doorstroom van
vrijgestelde dividenden zou daar haaks op staan. Beperkingen van het kapitaalverkeer zijn door het Hof van
Justitie van de EU (HvJ EU) toegestaan in de strijd tegen belastingontwijking en belastingfraude. Deze strijd is
door het HvJ EU aangemerkt als een dwingende reden van algemeen belang die beperkingen van de
verkeersvrijheden kan rechtvaardigen. Deze is niet expliciet terug te vinden in de teksten van de relevante
Europese verdragen zelf maar ontwikkeld door het HvJ EU in zijn jurisprudentie. De ontwikkelingen in de
jurisprudentie inzake dwingende redenen van algemeen belang vinden naar hun aard plaats in de context van
de internationale ontwikkelingen binnen de OESO en de EU inzake de strijd tegen belastingontwijking. De
samenwerking met de OESO wordt ook genoemd in artikel 220 VWEU. Ook in het licht van de ontwikkelingen
die op dit terrein in de nabije toekomst te verwachten zijn, zoals de totstandkoming van een gezamenlijke
zwarte lijst van de EU, is deze voorwaarde voor de inhoudingsvrijstelling gerechtvaardigd door de strijd tegen
belastingontwijking. Van een verboden beperking van het kapitaalverkeer is dan ook naar de mening van het
kabinet geen sprake.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz.12

Waarom vrijstelling nonhoudstercoöperatie?

Private equity

Verlengstuk

Houdstercoöperatie / reële
coöperatie

De leden van de fractie van de SP constateren dat non-houdstercoöperaties na de inwerkingtreding van de in
dit wetsvoorstel opgenomen maatregelen nog steeds zijn vrijgesteld van het inhouden van dividendbelasting.
Deze leden vrezen dat multinationale ondernemingen en private equityfondsen via deze nonhoudstercoöperaties geld zonder heffing van Nederlandse dividendbelasting zullen doorsluizen naar
belastingparadijzen. De leden van de fractie van de SP noemen dit een gat in het dividendbelastinghek om
Nederland en vragen of dit klopt. Voorts vragen deze leden op welke wijze het reële coöperatieve karakter tot
uitdrukking kan komen in private-equitystructuren. In het verlengde hiervan vragen deze leden of er sprake
kan zijn van een non-houdstercoöperatie indien een private-equityfonds 99% van de lidmaatschapsrechten
heeft en de overige 1% wordt gehouden door een 100%-dochtervennootschap van hetzelfde privateequityfonds. Deze leden vragen hetzelfde voor de situatie waarin een buitenlandse multinational via een
100%-dochtermaatschappij op de Kaaimaneilanden een 99%-belang houdt in een Nederlandse coöperatie en
via een andere 100%-dochtervennootschap de overige 1% en wat het coöperatieve element is. Ook vragen
deze leden welk doel het dient om tophoudstercoöperaties vrij van dividendbelasting winst te laten uitkeren
aan niet-inwoners waar ook ter wereld.
Een coöperatie wordt beschouwd als een verlengstuk van de ondernemer. Dit komt ook bij de fiscale
behandeling tot uitdrukking. Het uitgangspunt is dat de winsten van de coöperatie economisch één keer in de
heffing worden betrokken. Op basis van de huidige wet is de coöperatie in principe niet inhoudingsplichtig
voor de dividendbelasting, tenzij sprake is van misbruik bestaande uit het ontgaan van dividendbelasting of
buitenlandse belasting bij een ander. Met het onderhavige wetsvoorstel beoogt het kabinet het verschil in
fiscale behandeling in de dividendbelasting tussen kapitaalvennootschappen en de houdstercoöperatie zoveel
mogelijk weg te nemen. Aanleiding hiervoor is het toenemende gebruik van coöperaties in internationale
structuren. Hierbij heeft het kabinet een onderscheid gemaakt tussen twee verschijningsvormen van de
coöperatie in internationale structuren. Enerzijds de coöperatie die uitsluitend opereert als
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houdstercoöperatie en anderzijds de coöperatie die niet uitsluitend als houdstercoöperatie functioneert,
maar ook nog andere functies uitoefent zoals bijvoorbeeld hoofdkantoorfuncties of andere bedrijfsmatige
activiteiten. Deze functies worden weerspiegeld in een bijhorende substance in Nederland, waardoor de
coöperatie een reële economische betekenis heeft. Bedoeld is de eerste verschijningsvorm te treffen. Het
kabinet acht het namelijk niet langer wenselijk dat een coöperatie, die niet voor haar oorspronkelijke doel
wordt benut en als houdstercoöperatie in internationale structuren wordt gebruikt, in zijn algemeenheid al bij
voorbaat uitgezonderd is van de inhoudingsplicht. Naar de mening van het kabinet zal in de door de leden van
de fractie van de SP aangedragen voorbeelden eerder sprake zijn van een houdstercoöperatie in plaats van
een non-houdstercoöperatie. Echter, indien in de genoemde voorbeelden het inderdaad zo is dat sprake is
van een non-houdstercoöperatie, betekent dit dat de coöperatie zich voor meer dan 30% bezighoudt met
andere werkzaamheden dan houdsterwerkzaamheden. Een inhoudingsplicht ligt dan niet voor de hand omdat
sprake is van substantiële andere activiteiten met een reële economische betekenis in Nederland.
Randvoorwaarde is immers ook dat het reële coöperatieve bedrijfsleven niet wordt geraakt.
Op grond van artikel 2:53 BW en volgende is een coöperatie een bij notariële akte opgerichte vereniging, die
zich op grond van de statuten ten doel stelt te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden.
Daartoe sluit de coöperatie overeenkomsten met haar leden. In de bedoelde behoeften van de leden wordt
voorzien door het bedrijf dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen ten behoeve van de leden. Onder
bedrijfsuitoefening kunnen ook houdster- en beleggingsactiviteiten vallen die mede zijn gericht op het
besparen van kosten. Het civiele recht stelt geen eisen aan de leden. Hieruit blijkt dat in genoemde
voorbeelden er sprake kan zijn van een coöperatief karakter.
De leden van de fractie van de SP willen weten in hoeverre het onderhavige wetsvoorstel kan zorgen dat er
een alternatief ontstaat voor de zogenoemde commanditaire vennootschap (cv)/besloten vennootschap (bv)structuur.
De zogenoemde cv/bv-structuur betreft een mismatch tussen de fiscale stelsels van Nederland en - in het
bijzonder - de Verenigde Staten (VS) waardoor belastingheffing naar de winst langdurig wordt uitgesteld. Na
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implementatie van de Europese richtlijn tegen hybridemismatches met derde landen (ATAD2) zal deze
hybridemismatch worden geneutraliseerd. Het onderhavige wetsvoorstel ziet op de dividendbelasting en
bevat in het voorgestelde artikel 4, tiende lid, van de Wet DB 1965 bovendien een specifieke maatregel voor
een dergelijke structuur. Daarin wordt namelijk geregeld dat de inhoudingsvrijstelling slechts van toepassing
kan zijn indien het hybride lichaam (de cv) volgens de fiscale wetgeving van de staat waar dat lichaam is
gevestigd als gerechtigde tot de opbrengst wordt behandeld.

Cv/bv structuur

De leden van de fractie van de SP vragen of het kabinet verwacht dat het geven van zekerheid vooraf voor de
non-houdsterstatus van een coöperatie een van de meest voorkomende verschijningsvormen zal vormen van
rulings. Verder verzoeken deze leden aan te geven hoeveel rulings het APA/ATR-team de komende jaren zal
afgeven over een non-houdsterstatus van een coöperatie. Daarnaast vragen deze leden of samenvattingen
van dergelijke rulings op anonieme basis zullen worden gepubliceerd.
In zijn algemeenheid geldt dat het aan de belastingplichtige is om al dan niet zekerheid vooraf te vragen over
de toepassing van de Nederlandse regelgeving en het beleid. Indien zekerheid vooraf wordt gevraagd over het
feit of een coöperatie al dan niet wordt aangemerkt als houdstercoöperatie wordt daarmee ook impliciet de
bevestiging gevraagd of de coöperatie al dan niet inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting. In situaties
dat de coöperatie in beginsel wel inhoudingsplichtig is, zal daarom naar verwachting ook worden verzocht om
zekerheid vooraf over de toepassing van de inhoudingsvrijstelling. Hierbij spelen ook andere factoren een rol,
zoals de status van de opbrengstgerechtigde. Er is dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat rulings over
de non-houdsterstatus van een coöperatie een van de meest voorkomende verschijningsvormen zal worden.
Publicatie van informatie over ATR’s over de toepassing van de inhoudingsvrijstelling zal meelopen bij de in
het voorjaar aan uw Kamer te versturen halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. Hierin worden een
jaarverslag van het APA/ATR-team en een overzicht van exemplarische APA’s en ATR’s gevoegd.

Zekerheid vooraf

De leden van de fractie van de SP vragen of het klopt dat de winstreserves van een houdstercoöperatie alsnog
zonder inhouding van dividendbelasting kunnen worden uitgekeerd zodra deze de houdsterstatus een
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Richtlijn 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde
landen (PbEU 2017, L 144).
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volledig boekjaar niet meer heeft. Deze leden vragen of hierdoor voor houdstercoöperaties niet een prikkel
ontstaat om winsten op te potten en pas na dat moment tot uitkering over te gaan.
Verlies inhoudingsplicht

Zekerheid vooraf

Voor een coöperatie bestaat er geen inhoudingsplicht voor de heffing van dividendbelasting indien die
coöperatie in het aan de dividenduitkering voorafgaande jaar niet (meer) wordt aangemerkt als
houdstercoöperatie. Naar verwachting zullen coöperaties die opereren als houdstercoöperatie echter
goeddeels verdwijnen omdat het door de nieuwe antimisbruikbepaling voor die coöperaties niet meer
aantrekkelijk zal zijn om in Nederland gevestigd te zijn, dan wel die coöperaties substantiële andere
activiteiten in Nederland gaan ontplooien. In die gevallen zal de door deze leden geschetste prikkel zich niet
of nauwelijks voordoen, maar het spreekt voor zich dat ongewenst gebruik, ook op dit terrein, door de
Belastingdienst nauwlettend in de gaten wordt gehouden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz.11-15

III. Commentaar NOB
Voor zover het kabinet in deze nota hierop nog niet is ingegaan bij de beantwoording van de vragen van de
leden van de verschillende fracties, wordt hier ingegaan op het commentaar van de NOB.

BNB 1978/13

Meetrek- en
meesleepregeling

Zekerheid vooraf

De NOB verzoekt te bevestigen dat de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting van alle coöperaties nu
wordt geregeld door het opnemen van de subjectieve belastingplicht voor kwalificerende
lidmaatschapsrechten in in Nederland gevestigde houdstercoöperaties in artikel 1, tweede en zevende lid, van
de Wet DB 1965. Dit kan niet worden bevestigd. Er dient nog steeds separaat getoetst te worden of de
coöperatie vergelijkbaar is met een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, hetgeen onder
meer inhoudt dat de lidmaatschapsrechten vrij verhandelbaar zijn. Ook in dat geval is sprake van
inhoudingsplicht voor de dividendbelasting.
De NOB vraagt te bevestigen dat met de verwijzing naar “deelnemingen als bedoeld in artikel 13 van de Wet
Vpb 1969” in het voorgestelde artikel 1, achtste lid, van de Wet DB 1965 wordt geduid op een deelneming in
de zin van het tweede tot en met het vijfde lid van artikel 13 van de Wet Vpb 1969.
De genoemde verwijzing heeft betrekking op geheel artikel 13 van de Wet Vpb 1969, hetgeen inhoudt dat ook
de zogenoemde meetrek- en meesleepregeling van toepassing zijn.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 22-23

De NOB constateert dat een houdstercoöperatie wordt geacht een in aandelen verdeeld kapitaal te hebben.
In het verlengde daarvan vraagt de NOB of kan worden bevestigd dat deze fictie doorwerkt naar
belastingverdragen indien als voorwaarde voor toepassing van het belastingverdrag is gesteld dat aandelen
worden gehouden in een in de andere staat gevestigde maatschappij.
Doorwerking
naar verdragen

Het onderhavige wetsvoorstel beoogt uitkeringen van winst door houdstercoöperaties gelijk te behandelen
met uitkeringen van winst door kapitaalvennootschappen. Hierbij is het redelijk om uitkeringen door
houdstercoöperaties ook voor de toepassing van het dividendartikel in belastingverdragen zoveel mogelijk
gelijk te behandelen als uitkeringen van winst door kapitaalvennootschappen, ook als het dividendartikel een
bepaald aandelenbezit in het uitkerende lichaam voorschrijft.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz.29

Schriftelijke antwoorden
Mevrouw De Vries vraagt hoe breed de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) de sector vertegenwoordigt. Het
is niet aan het kabinet om uitspraken te doen over de vertegenwoordiging van de NCR. Aan de hand van de
website van de NCR kan wel worden opgemerkt dat de NCR is opgericht voor en door coöperaties uit vooral
de agrarische sector. De NCR kent inmiddels ook leden uit andere sectoren, zoals de verzekeringsbranche,
transport en logistiek, zorg en energie. De NCR geeft op zijn website aan dat de ‘NCR (...) veel kennis in huis
(heeft) over coöperatief ondernemen (...) uit wetenschappelijke studies én uit de dagelijkse praktijk van onze
leden’ en dat de ‘NCR (...) de enige vereniging van coöperaties in Nederland (is)’.
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Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 8., blz. 2

Werkgelegenheidseffect

De heer Snels vraagt naar de werkgelegenheidseffecten van de in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen
maatregelen afzonderlijk bezien. De heer Mulder vraagt of ik kan garanderen dat deze maatregelen geen
negatieve gevolgen zullen hebben voor de werkgelegenheid in Nederland. Het inhoudingsplichtig maken van
houdstercoöperaties zal mogelijk een negatief effect hebben op de werkgelegenheid doordat bepaalde
structuren niet meer via Nederland zullen lopen. Doordat het reële coöperatieve bedrijfsleven zo veel
mogelijk wordt uitgezonderd is het effect hiervan naar verwachting gering. Het uitbreiden van de
inhoudingsvrijstelling voor deelnemingsdividenden in relatie tot landen waarmee Nederland een verdrag
heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling maakt Nederland in voorkomende gevallen
aantrekkelijker, hetgeen een positief effect op de werkgelegenheid kan hebben. Dit effect is moeilijk te
kwantificeren, maar is naar alle waarschijnlijkheid eveneens niet omvangrijk. De effecten op de
werkgelegenheid van beide voorstellen zijn, zowel afzonderlijk als tezamen, naar verwachting beperkt.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 8., blz. 3

Standstillbepaling

De heren Snels en Nijboer vragen waar de lastenverlichting van € 30 miljoen, die verband houdt met de
voorgestelde uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling, voor nodig is. Ook de heer Van Weyenberg vraagt
waarom de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling onlosmakelijk is verbonden met het onderhavige
wetsvoorstel. Als gevolg van de in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde inhoudingsplicht voor een
houdstercoöperatie dient die houdstercoöperatie, net als een kapitaalvennootschap, onder omstandigheden
ook in aanmerking te komen voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling. Als dat niet het geval is, zou er
weer een ander verschil in behandeling in de dividendbelasting tussen kapitaalvennootschappen en
houdstercoöperaties ontstaan. Bovendien is in de MDR afgesproken dat binnen de EU in
deelnemingsverhoudingen geen bronbelasting wordt geheven op dividenduitkeringen. Dit geldt ook voor een
coöperatie. In die gevallen is er dus geen keuze maar een verplichting om een inhoudingsvrijstelling te
verlenen aan de houdstercoöperatie. De huidige inhoudingsvrijstelling voor kapitaalvennootschappen geldt
nu alleen in binnenlandse deelnemingsverhoudingen en richting andere lidstaten van de EU en andere staten
die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER). Het huidige fiscale
stelsel maakt dus onderscheid richting derde landen, hetgeen in beginsel in strijd is met het vrije verkeer van
kapitaal. Dit onderscheid is op grond van artikel 64 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VWEU), de zogenoemde standstillbepaling, echter toegestaan. De standstillbepaling regelt dat een
lidstaat van de EU bepaalde beperkingen van de vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen mag
handhaven als die beperkingen al bestonden op 31 december 1993. Met betrekking tot
kapitaalvennootschappen kan Nederland dus een beroep doen op de standstillbepaling omdat het
onderscheid ten aanzien van kapitaalvennootschappen in Nederland (wel inhoudingsvrijstelling) en
kapitaalvennootschappen in derde landen (geen inhoudingsvrijstelling) al bestond op 31 december 1993. Met
betrekking tot houdstercoöperaties kan Nederland zich daarentegen niet beroepen op de standstillbepaling.
In derde landen gevestigde leden van een houdstercoöperatie kunnen zich in een gelijke situatie bevinden
met leden die gevestigd zijn in Nederland. De leden in derde landen kunnen in dat geval een beroep doen op
de vrijheid van kapitaalverkeer. Een onderscheid tussen leden in Nederland van houdstercoöperaties en leden
in derde landen van houdstercoöperaties bestond op 31 december 1993 immers nog niet. Een
inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voor houdstercoöperaties kan daarom niet beperkt worden tot
binnen Nederland en de EU/EER zoals nu het geval is voor kapitaalvennootschappen, maar moet per definitie
ook gelden richting derde landen. In het licht van het streven om kapitaalvennootschappen en
houdstercoöperaties zo veel mogelijk gelijk te behandelen ligt een uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling
naar derde landen voor alleen houdstercoöperaties niet voor de hand. Houdstercoöperaties zouden in dat
geval immers alsnog niet gelijk behandeld worden met kapitaalvennootschappen en dat is juist een van de
uitgangspunten van dit wetsvoorstel. Om die reden heeft het kabinet voorgesteld om de uitbreiding van de
inhoudingsvrijstelling naar derde landen ook te laten gelden voor kapitaalvennootschappen, hetgeen een
lastenverlichting van € 30 miljoen tot gevolg heeft.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 8., blz. 3-4
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70%-eis

Mevrouw Leijten vraagt of in de definitie van houdstercoöperatie de 70%-eis niet verlaagd moet worden naar
bijvoorbeeld 30%. De vraag is bij welk percentage aan houdsterwerkzaamheden van de coöperatie sprake
dient te zijn van een houdstercoöperatie. Mevrouw Leijten meent dat dit bij bijvoorbeeld 30% het geval moet
zijn. Het civiele recht maakt concernvorming mogelijk. Dit geldt ook voor coöperaties. Een vereiste op basis
van een dergelijk laag percentage bemoeilijkt concernvorming nog verder. Een dergelijk vereiste zou ook
betekenen dat een coöperatie waarvan het merendeel van haar activiteiten bestaat uit niethoudsteractiviteiten, zoals bijvoorbeeld het verkopen van producten, toch als houdstercoöperatie wordt
aangemerkt. Dat zou naar de mening van het kabinet te ver gaan. Immers, een randvoorwaarde bij het
onderhavige wetsvoorstel is om het reële coöperatieve bedrijfsleven niet te raken.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 8., blz. 7

Brief van de Staatssecretaris van Financiën
Pensioenfondsen

Brief naar aanleiding van plenaire behandeling pakket Belastingplan 2018
De heer Van de Ven vraagt of een in het land van vestiging vrijgesteld pensioenfonds als “inwoner”
kwalificeert voor de toepassing van de nieuwe inhoudingsvrijstelling. Tevens vraagt de heer Van de Ven hoe
het kabinet voornemens is het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst met betrekking tot de regeling voor
teruggaaf van dividendbelasting voor niet in Nederland gevestigde pensioenfondsen te continueren.
Het antwoord op de eerste vraag is niet eenduidig. Voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling moet aan
een aantal vereisten worden voldaan. Een in het land van vestiging van de winstbelasting vrijgesteld
pensioenfonds kan weliswaar voldoen aan de voorwaarde dat het volgens de fiscale wetgeving van de
woonstaat aldaar is gevestigd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de inhoudingsvrijstelling ook van
toepassing is. Een ander vereiste houdt namelijk in dat de opbrengstgerechtigde een belang in de
inhoudingsplichtige heeft waarop de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening van toepassing
zou zijn indien de opbrengstgerechtigde in Nederland zou zijn gevestigd. Voor zover buitenlandse
pensioenfondsen – indien zij in Nederland zouden zijn gevestigd – niet zouden zijn onderworpen aan de
vennootschapsbelasting, is de inhoudingsvrijstelling dus reeds om die reden niet van toepassing. Immers, in
dat geval is de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening niet van toepassing. Er wordt
momenteel wel een beleidsbesluit voorbereid waarin wordt opgenomen onder welke voorwaarden
binnenlandse en buitenlandse pensioenlichamen subjectief zijn vrijgesteld van de heffing van
vennootschapsbelasting.
Buitenlandse pensioenfondsen hebben op basis van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) wel
recht op teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting indien – kort gezegd – zij vergelijkbaar zijn met in
Nederland gevestigde pensioenfondsen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Het onderhavige
wetsvoorstel brengt hierin geen wijziging. De in het hiervoor genoemde beleidsbesluit opgenomen
voorwaarden werken ook door naar de vereisten die gelden voor de regeling voor teruggaaf van
dividendbelasting aan buitenlandse pensioenfondsen.
Ten slotte heeft de heer Van de Ven gevraagd of Nederland inzet op het aanbieden van een aantrekkelijk
vestigingslocatie voor het beheer van buitenlandse pensioenfondsen.
Het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling beoogt
misbruik van de coöperatie beter te bestrijden en een meer gelijke behandeling in de dividendbelasting van
kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties te bewerkstelligen. Dit wetsvoorstel dient geen
nevengeschikt doel. De kwestie die de heer Van de Ven opwerpt, hoort mijns inziens daarom te worden
bezien in het kader van het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Over dit onderwerp komen
we verder te spreken zodra de uitgewerkte voorstellen hiertoe aan uw Kamer zijn voorgelegd.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. E, blz. 2.

Nr. 12
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 november 2017
Tijdens het wetgevingsoverleg op 6 november 2017 (Kamerstuk 34 788, nr. 11) heb ik een aantal
toezeggingen gedaan. In deze brief ga ik daar nader op in.
36

Artikel 1 Wet op de dividendbelasting 1965
Bijhouden raken van reële
coöperaties

Bijhouden ontwikkeling
aantal coöperaties en
houdstercoöperaties

Mevrouw De Vries heeft gevraagd of bijgehouden kan worden of het reële coöperatieve bedrijfsleven geraakt
wordt en, als dat het geval is, wat ik daar aan zal doen. Indien een belastingplichtige twijfel heeft over de
vraag of al dan niet sprake is van een houdstercoöperatie, kan hierover zekerheid vooraf worden gevraagd.
Indien na dit vooroverleg blijkt dat er situaties ontstaan waarin het reële coöperatieve bedrijfsleven wordt
geraakt en waarin niet in een oplossing voorzien kan worden, zal dit worden bijgehouden door de
Belastingdienst. Ik zal uw Kamer hierover rapporteren in de moties- en toezeggingenbrief op Prinsjesdag
2018. Daarna zal ik bezien of, en zo ja welke, verdere acties nodig zijn.
Daarnaast is door de heer Omtzigt gevraagd of in de komende jaren bekeken kan worden hoe het aantal
coöperaties en het aantal houdstercoöperaties als onderdeel daarvan zich ontwikkelt. Ook mevrouw Leijten
vraagt hoe dit in de komende jaren kan worden gevolgd. In de afgelopen jaren zijn reeds verschillende
inventarisaties gedaan naar het aantal coöperaties en hoeveel daarvan gebruikt worden in een internationale
structuur en in het bijzonder wanneer als criterium het percentage deelnemingen wordt gebruikt.39 Uit deze
inventarisaties bleek dat er momenteel naar schatting 9.500 coöperaties zijn, waarvan er naar schatting 2.000
coöperaties zijn waarvan de werkzaamheden voor meer dan 70% bestaan uit het houden van deelnemingen.
Het zijn deze coöperaties die mogelijk geraakt worden door het onderhavige wetsvoorstel.
Het is mogelijk in de komende jaren te volgen hoe deze aantallen zich ontwikkelen. Dit zal wel met enige
vertraging zijn, aangezien de benodigde gegevens uit de aangiften vennootschapsbelasting komen en deze
voor het jaar van inwerkingtreding 2018 pas in de loop van 2019 en in de jaren daarna binnen zullen komen.
Een zinvolle eerste analyse, die een voorlopig karakter moet hebben, kan daarom pas in het najaar van 2019
plaatsvinden. Een meer definitieve inschatting kan pas in de jaren daarna plaatsvinden, als er voldoende
aangiften vennootschapsbelasting over 2018 bij de Belastingdienst zijn ingediend voor een representatieve
inschatting. Ik heb tijdens het wetgevingsoverleg opgemerkt dat uit een dergelijke inventarisatie nog geen
conclusies getrokken kunnen worden over het effect van dit wetsvoorstel. Het zou immers mogelijk kunnen
zijn dat er evenveel houdstercoöperaties blijven bestaan, terwijl zij niet langer een fiscaal voordeel genieten.
Er zullen dan niet-fiscale redenen aan ten grondslag liggen dat dergelijke houdstercoöperaties blijven bestaan.
Te denken valt aan de flexibiliteit die de rechtsvorm van een coöperatie geniet, vergeleken met
kapitaalvennootschappen. Ik zeg toe uw Kamer in de moties- en toezeggingenbrief in het voorjaar van 2020
nader te informeren over de ontwikkeling van het aantal coöperaties.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 12, p. 1-2

EK Nota nav Verslag
Algemeen
De leden van de fractie van de VVD vragen of de afschaffing van de dividendbelasting afhankelijk is van een
gelijktijdige invoering van een bronheffing op dividenden in misbruiksituaties en naar low tax jurisdictions.
Met het afschaffen van de dividendbelasting verdwijnt de bronheffing op uitgekeerde dividenden. Zonder
nadere maatregelen zou dat de kans vergroten dat Nederland als doorstroomland wordt gebruikt bij
internationale constructies om wereldwijd de totale belastingdruk te verminderen. Daarom is in het
regeerakkoord voorgesteld om de dividendbelasting af te schaffen met uitzondering van een bronheffing op
dividend in misbruiksituaties en naar low tax jurisdictions. Deze twee maatregelen zijn derhalve onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Daarnaast wordt voorgesteld om een bronheffing op rente en royalty’s te
introduceren in misbruiksituaties en naar low tax jurisdictions. De bronheffingen op dividend, rente en
royalty’s zullen naar alle waarschijnlijkheid geen budgettaire opbrengst tot gevolg hebben. Deze
bronheffingen dienen geen budgettair doel maar beogen brievenbusfirma’s aan te pakken die Nederland als
doorstroomland gebruiken. Over de vormgeving van deze bronheffingen komen we nog uitvoerig te spreken
zodra de uitgewerkte voorstellen aan uw Kamer zijn voorgelegd. Dit zal zo spoedig mogelijk zijn. Voor een
nadere planning verwijs ik naar mijn fiscale beleidsagenda die ik begin 2018 naar de Staten-Generaal stuur.
Aan de hand van het wetsvoorstel inzake de bronheffing op dividend in misbruiksituaties en naar low tax
jurisdictions ontstaat ook helderheid omtrent de positie van onder andere vrijgestelde lichamen en
buitenlandse pensioenfondsen waarnaar deze leden vragen.

Bronheffingen

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 23
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Zie de brief van mijn ambtsvoorganger van 16 september 2016, Kamerstuk 25 087, nr. 131 en de nota naar aanleiding van het verslag
bij het onderhavige wetsvoorstel, Kamerstuk 34 788, nr. 6.
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De leden van de fractie van de VVD vragen of het kabinet kan bevestigen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigenlijk gebruik in het kader van de toekomstige bronheffing op dividend zal worden aangesloten bij de nu
voorgestelde systematiek, zodat belastingplichtigen vroegtijdig maatregelen kunnen nemen ter voorkoming
van verrassingen. In de nota naar aanleiding van het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel is aangegeven
dat met dit wetsvoorstel belangrijk voorwerk wordt verricht dat als basis kan dienen voor de aangekondigde
bronheffing op dividenden die in misbruiksituaties en in relatie tot low tax jurisdictions zal worden geheven.40
Dit neemt niet weg dat de maatregelen uit het regeerakkoord nog verder moeten worden uitgewerkt zodat ik
niet op voorhand kan bevestigen dat een-op-een zal worden aangesloten bij de misbruiktoets zoals
voorgesteld in het onderhavige wetsvoorstel.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34785, nr. D, blz. 23

De leden van de fractie van de VVD vragen in een aantal specifieke situaties of al dan niet sprake is van
toepassing van de inhoudingsvrijstelling. Deze leden wijzen op diverse structuren met het Verenigd Koninkrijk,
Chili, Denemarken en Luxemburg, alsook Belgische ‘family offices’. De beoordeling of er sprake is van een
inhoudingsplicht, en zo ja, of beroep kan worden gedaan op de inhoudingsvrijstelling dient van geval tot geval
op basis van de concrete feiten en omstandigheden plaats te vinden. Specifieke situaties kunnen niet in
algemene zin worden beantwoord, maar kunnen uiteraard wel worden voorgelegd aan de Belastingdienst.
Om de eenheid van beleid en uitvoering te garanderen met betrekking tot vragen of de voorgestelde
inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties en de inhoudingsvrijstelling al dan niet van toepassing is, zal dit
overleg worden geconcentreerd bij het APA/ATR-team. Het ATR-besluit41 zal op dit punt worden aangepast.

Zekerheid vooraf

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34785, nr. D, blz. 26

De leden van de fractie van GroenLinks vragen bij wie de lastenverlichting van € 30 miljoen, die verband
houdt met de voorgestelde uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling, terechtkomt. Het voordeel van het
uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling komt terecht bij een diverse groep van ontvangers van
deelnemingsdividenden. Het betreft naar schatting enkele honderden houders van deelnemingen, variërend
in grootte en in vennootschappen gevestigd in verschillende landen, niet deel uitmakend van de EU of de EER,
waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling, maar niet in
een uitsluitende woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden. Zoals in eerdere beantwoording aan de
Tweede Kamer is aangegeven, is gebleken dat Canada, China, Rusland, Taiwan, Turkije, de VS en Zuid-Korea
voorkomen als landen waar de houders van deelnemingen gevestigd zijn. 42 Dit is bepaald op basis van een
analyse van een klein aantal dossiers dat wel voldoende was voor een betrouwbare budgettaire raming, maar
niet noodzakelijk een representatief beeld geeft van de landen waar de relevante deelnemingsdividenden
naartoe gaan. In hoeverre het voordeel bij de belastingplichtige terechtkomt, dan wel bij een buitenlandse
overheid door verminderde verrekening, is niet te bepalen. Dit hangt af van de individuele feiten en
omstandigheden.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34785, nr. D, blz. 30

De leden van de fractie van het CDA vragen of gekwalificeerde werkzaamheden van ingehuurd personeel
meetellen voor het loonsomcriterium, ongeacht of het intern of extern ingehuurd personeel betreft. Bij het
loonsomcriterium gaat het niet slechts om de kwantitatieve eis van € 100.000 aan loonkosten. Het betreft ook
een kwalitatieve eis. De tussenhoudstervennootschap moet bij het uitoefenen van haar werkzaamheden
beschikken over personeel dat de benodigde professionele kennis bezit om de werkzaamheden uit te
oefenen. Dit zal worden beoordeeld op basis van de concrete feiten en omstandigheden. Het personeel kan
eigen personeel betreffen, intern of extern worden ingehuurd of ter beschikking zijn gesteld.

Loonsomcriterium

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 28

40

Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 6, blz. 2.
Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2014, nr. DGB 2014/3099 (Stcrt. 2014, 15956).
42
Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 8, blz. 5.
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Artikel 3 Wet op de dividendbelasting 1965
TEKST
Geconsolideerde wettekst
Opbrengst

Artikel 3
1 Tot de opbrengst behoren:
a. onmiddellijke of middellijke uitdelingen van winst, onder welke naam of in welke vorm ook gedaan
daaronder begrepen hetgeen ter gelegenheid van inkoop van aandelen, anders dan ter tijdelijke belegging,
wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal;
b. hetgeen bij liquidatie op aandelen wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de desbetreffende aandelen
gestorte kapitaal, behoudens voorzover de liquidatie-uitkering is toe te rekenen aan de
vermogensbestanddelen waarmee degene die gerechtigd is tot de liquidatie-uitkering, de onderneming van
de vennootschap met toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voortzet of
mede voortzet;
c. de nominale waarde van aandelen uitgereikt aan aandeelhouders, voor zover niet blijkt dat storting heeft
plaats gevonden of zal plaats vinden; bijschrijving op aandelen wordt met uitreiking van aandelen
gelijkgesteld;
d. gedeeltelijke teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort, indien en voor zover er zuivere winst is, tenzij
tevoren de algemene vergadering van aandeelhouders tot deze teruggaaf heeft besloten en de nominale
waarde van de desbetreffende geplaatste aandelen bij statutenwijziging met een gelijk bedrag is verminderd;
e. hetgeen wordt uitgekeerd op winstbewijzen, daaronder begrepen hetgeen wordt genoten ter gelegenheid
van afkoop of inkoop daarvan;
f. vergoedingen op geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969;
g. gehele of gedeeltelijke teruggaaf van hetgeen op bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor
gemene rekening is gestort, wordt als uitkering beschouwd, voorzover het vermogen van het fonds uitgaat
boven hetgeen op de in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid is gestort;
h. het bedrag dat als storting wordt toegerekend aan elk van de bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds
voor gemene rekening voorzover winsten van dat fonds worden bestemd om te gelden als storting op aan
deelgerechtigden uit te geven of reeds uitgegeven bewijzen van deelgerechtigdheid.;
i. renten op inleggelden en, in het algemeen, alle vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen aan een
houdstercoöperatie door leden als zodanig, met uitzondering van gehele of gedeeltelijke teruggaaf van
inleggelden.

Niet in geld genoten
opbrengst
Inkoop ter nakoming
van werknemersopties

Inkoop door
beleggingsinstelling

2 Niet in geld genoten opbrengst wordt in aanmerking genomen naar de waarde welke daaraan in het
economische verkeer kan worden toegekend.
3 Inkoop van aandelen met het oog op de nakoming van een optieverplichting jegens een werknemer van de
eigen vennootschap of een verbonden vennootschap als bedoeld in artikel 10a, zevende lid, van de Wet op de
loonbelasting 1964 is een tijdelijke belegging. Ingeval deze aandelen drie maanden na het tenietgaan van de
optieverplichting nog tot de bezittingen van de vennootschap behoren, worden zij op dat tijdstip geacht te
zijn ingekocht tegen de waarde in het economische verkeer van de aandelen op dat tijdstip. Voor de
toepassing van dit lid wordt onder een optieverplichting verstaan een verplichting die de tegenhanger is van
een recht om een of meer aandelen of daarmee gelijk te stellen rechten te verwerven, of van een recht dat
daarmee gelijk te stellen is.
4 Inkoop van aandelen in een kalenderjaar door een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve
belegging in effecten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht wordt aangemerkt als
een tijdelijke belegging, tenzij de instelling de inkoop terstond aanmerkt als een inkoop in de zin van het
eerste lid, onderdeel a. Ingeval aan het einde van het kalenderjaar meer aandelen als tijdelijke belegging zijn
ingekocht dan in dat jaar door de instelling in het economische verkeer zijn gebracht, worden de meer
ingekochte aandelen geacht een inkoop van aandelen te zijn als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, tegen
de gemiddelde waarde in het economische verkeer van de in de loop van het kalenderjaar als tijdelijke
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belegging ingekochte aandelen. Voor de toepassing van dit lid blijven aandelen die zijn ingekocht met het oog
op de nakoming van een optieverplichting als bedoeld in het derde lid, en aandelen die in het economische
verkeer zijn gebracht in het kader van een zodanige optieverplichting of ter voldoening van de in artikel 28,
tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bedoelde uitdelingsverplichting,
buiten beschouwing.

Voorstel van wet
ARTIKEL II
De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:
(…)
B
Aan artikel 3, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
i. renten op inleggelden en, in het algemeen, alle vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen aan een
houdstercoöperatie door leden als zodanig, met uitzondering van gehele of gedeeltelijke teruggaaf van
inleggelden.

TOELICHTING
Memorie van toelichting – algemeen deel
Teruggaaf inleggelden

In een van de reacties wordt gewezen op het verschil in behandeling tussen de nv/bv en de coöperatie met
betrekking tot terugbetaling van kapitaal/inleggelden. Een terugbetaling van kapitaal door een nv/bv is onder
voorwaarden vrijgesteld van belastingheffing, ook indien er zuivere winst is. Een terugbetaling van ingelegde
gelden door een coöperatie is echter niet zonder heffing van dividendbelasting mogelijk43. De coöperatie kent
namelijk geen nominaal waarde van het kapitaal en heeft ook geen algemene vergadering van
aandeelhouders. Heffing van dividendbelasting over de teruggaaf aan een lid van – eerder door dat lid –
gestort inleggeld is echter niet beoogd. Daarom is de geconsulteerde tekst op dit punt aangepast en is
expliciet bepaald dat gehele of gedeeltelijke teruggaaf van inleggelden niet tot de opbrengst behoort.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz. 13

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel II, onderdeel B (artikel 3 van de Wet op de dividendbelasting 1965)
Artikel 3 van de Wet DB 1965 regelt wat in ieder geval onder de opbrengst waarnaar dividendbelasting wordt
geheven, moet worden verstaan. Aan het eerste lid van dat artikel wordt een onderdeel toegevoegd.
Het voorgestelde onderdeel i van genoemd artikel 3, eerste lid, heeft betrekking op de houdstercoöperatie.
Uitdelingen van winst door de houdstercoöperatie aan de leden behoren ingevolge onderdeel a van genoemd
artikel 3, eerste lid, tot de opbrengst waarnaar dividendbelasting wordt geheven. De inleggelden bij een
coöperatie zijn civielrechtelijk echter niet goed vergelijkbaar met het aandelenkapitaal bij een
kapitaalvennootschap. Daarom wordt voor de duidelijkheid expliciet bepaald dat ook renten op inleggelden
en, in het algemeen, alle vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen aan een houdstercoöperatie door leden
als zodanig tot de opbrengst behoren. Hiermee is aangesloten bij de tekst van artikel 10, eerste lid, onderdeel
c, van de Wet Vpb 1969 op basis waarvan dergelijke vergoedingen bij het bepalen van de winst van de
coöperatie niet in aftrek komen. Bij gehele of gedeeltelijke teruggaaf van inleggelden kan niet worden
voldaan aan de voorwaarden van artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet DB 1965, zodat over een
dergelijke teruggaaf dividendbelasting zou worden geheven. Heffing van dividendbelasting over de teruggaaf

43

In deze situatie kan namelijk niet aan de voorwaarden van artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet DB 1965 worden voldaan.
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aan een lid van – eerder door dat lid – gestort inleggeld is echter niet beoogd. Daarom wordt voorts expliciet
bepaald dat gehele of gedeeltelijke teruggaaf van inleggelden niet tot de opbrengst behoort.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz. 18

EK Nota nav Verslag
De leden van de fractie van het CDA vragen hoe en onder welke voorwaarden terugbetaling van kapitaal door
een open commanditaire vennootschap (cv) belastingvrij kan geschieden. Deze leden vragen of ik het ermee
eens ben dat de regeling die hier voor bv’s en nv’s geldt niet mutatis mutandis kan worden toegepast, omdat
een open cv noch een vergadering van aandeelhouders kent noch statuten waarin de nominale waarde van
de aandelen met een gelijk bedrag kan worden verminderd. Deze leden vragen of ik bereid ben een ‘regeling
casus sui generis’ te treffen voor open cv’s, zoals voor open fondsen voor gemene rekening, winstbewijzen en
houdstercoöperaties. Ook de leden van de fractie van de VVD vragen, onder verwijzing naar een vraag van de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer,
wanneer en onder welke voorwaarden dit kabinet een belastingvrije teruggaaf van gestort kapitaal op een
commanditaire participatie in een open cv bij wet zal regelen. Ik bevestig dat het momenteel niet mogelijk is
om kapitaal bij een open cv onbelast terug te betalen. Overigens bereiken mij signalen dat dit in de praktijk
geen knelpunt hoeft te zijn. Vanwege de in het regeerakkoord voorziene afschaffing van de dividendbelasting
met uitzondering van uitgaande dividendstromen naar low tax jurisdictions en in misbruiksituaties is dit
vraagstuk in een ander licht komen te staan. Ik ben van mening dat bij de beoordeling van dit vraagstuk dit
bredere kader mede bepalend is voor de uiteindelijke beantwoording van de vragen van deze leden.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 28
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Artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965
TEKST
Geconsolideerde wettekst artikel 4
Inhoudingsvrijstelling bij
deelnemingsvrijstelling en
fiscale eenheid

1 Inhouding van de belasting mag achterwege blijven ten aanzien van opbrengsten van aandelen,
winstbewijzen en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, indien:
a. de deelnemingsvrijstelling, bedoeld in artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, of de
deelnemingsverrekening, bedoeld in artikel 13aa van die wet, van toepassing is op de voordelen die de tot de
opbrengstgerechtigde uit die aandelen, winstbewijzen en geldleningen geniet en de deelneming behoort tot
het vermogen van zijn in Nederland gedreven onderneming;
b. de opbrengstgerechtigde en de inhoudingsplichtige deel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid als bedoeld
in artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de aandelen, winstbewijzen en geldleningen
bij de opbrengstgerechtigde behoren tot het vermogen van zijn in Nederland gedreven onderneming.

Inhoudingsvrijstelling in
specifieke Internationale
situaties

2 Inhouding van belasting blijft achterwege ten aanzien van de opbrengsten van aandelen, winstbewijzen en
geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969, indien:
a. de opbrengstgerechtigde een lichaam is dat volgens de fiscale wetgeving van een andere lidstaat van de
Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte aldaar is gevestigd, en
a. de opbrengstgerechtigde een lichaam is dat volgens de fiscale wetgeving van:
1°. een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte aldaar is gevestigd, of
2°. een staat waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten of een
openbaar lichaam binnen het Rijk waarvoor Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele belasting
heeft getroffen dat, onderscheidenlijk die, voorziet in een regeling voor dividenden, niet zijnde een lidstaat
van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte, aldaar is gevestigd, en
b. de opbrengstgerechtigde op het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking wordt gesteld een belang in
de inhoudingsplichtige heeft waarop de deelnemingsvrijstelling, bedoeld in artikel 13 van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, of de deelnemingsverrekening, bedoeld in artikel 13aa van die wet, van
toepassing zou zijn indien hij in Nederland zou zijn gevestigd.
3 Het tweede lid vindt geen toepassing ingeval:
a. de opbrengstgerechtigde in de staat van vestiging volgens een met een derde staat gesloten verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting geacht wordt te zijn gevestigd buiten de lidstaten van de Europese Unie en
de bij ministeriële regeling aangewezen staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte;

Uitzondering

a.de opbrengstgerechtigde in de staat van vestiging volgens een door die staat met een andere staat gesloten
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting geacht wordt te zijn gevestigd in een staat waarmee Nederland
geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor
dividenden, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte;.
b. de opbrengstgerechtigde een vergelijkbare functie vervult als een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel
6a of artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, of
c. op grond van een voorschrift ter bestrijding van fraude en misbruiken opgenomen in een door Nederland
met de staat van vestiging van de opbrengstgerechtigde gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting de opbrengstgerechtigde geen aanspraak zou kunnen maken op de in dat verdrag opgenomen
verlaging van de belastingheffing op dividenden.
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Misbruiktoets

c. de opbrengstgerechtigde het belang, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, heeft met als hoofddoel of
een van de hoofddoelen om de heffing van belasting bij een ander te ontgaan en er sprake is van een
kunstmatige constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidene stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties als kunstmatig wordt
beschouwd voor zover zij, onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen.

Uiteindelijk
gerechtigde

4 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing ten aanzien van opbrengsten met betrekking waartoe de
opbrengstgerechtigde niet de uiteindelijke gerechtigde is.

Beleggingsinstelling in
relatie tot
levensloopregeling en
andere regelingen

5 Inhouding van de belasting mag achterwege blijven ten aanzien van de opbrengsten van aandelen in,
winstbewijzen ten laste van en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969 verstrekt aan aangewezen banken en beleggingsinstellingen als bedoeld in
artikel 5.14 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
6 Bij een beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 mag
inhouding van de belasting achterwege blijven ten aanzien van opbrengsten van geblokkeerde rechten van
deelneming in die instelling als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Uiteindelijke gerechtige

7 Voor het achterwege laten van de inhouding van dividendbelasting ingevolge dit artikel, een teruggaaf van
dividendbelasting ingevolge artikel 10 of artikel 10a, alsmede het achterwege laten dan wel een vermindering
of teruggaaf van dividendbelasting ingevolge de Belastingregeling voor het Koninkrijk, de Belastingregeling
voor het land Nederland of een door Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting,
wordt niet als uiteindelijk gerechtigde beschouwd degene die in samenhang met de genoten opbrengst een
tegenprestatie heeft verricht als onderdeel van een samenstel van transacties waarbij aannemelijk is dat:
a. de opbrengst geheel of gedeeltelijk direct of indirect ten goede is gekomen aan:
1. een natuurlijke persoon of een rechtspersoon ten aanzien van wie inhouding niet achterwege mag blijven,
terwijl dit ten aanzien van degene die de tegenprestatie heeft verricht wel mag, of
2. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in mindere mate gerechtigd is tot vermindering of teruggaaf
van dividendbelasting dan degene die de tegenprestatie heeft verricht; en
b. deze natuurlijke persoon of rechtspersoon een positie in aandelen, winstbewijzen of geldleningen als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 op directe of
indirecte wijze behoudt of verkrijgt die vergelijkbaar is met zijn positie in soortgelijke aandelen, winstbewijzen
of geldleningen voorafgaand aan het moment waarop het samenstel van transacties een aanvang heeft
genomen.

Uitbreidingen

8 Voor de toepassing van het zevende lid:
a. kan van een samenstel van transacties eveneens sprake zijn ingeval transacties zijn aangegaan op een
gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een
gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht vergelijkbaar systeem
dat gelegen of werkzaam is in een staat die niet een lidstaat is van de Europese Unie;
b. wordt met een samenstel van transacties gelijkgesteld een transactie die betrekking heeft op de enkele
verwerving van een of meer dividendbewijzen of op de vestiging van kortlopende genotsrechten op aandelen;
c. zijn de artikelen 2.14a en 10a.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing.

Achterliggende
gerechtigde

9. Indien een opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van de staat op grond van wiens recht die
opbrengstgerechtigde is opgericht aldaar niet wordt behandeld als de gerechtigde tot de opbrengst van
aandelen, winstbewijzen en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 omdat die opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van die staat niet
aldaar is gevestigd, en die opbrengstgerechtigde niet volgens de fiscale wetgeving van een andere staat in die
staat is gevestigd, wordt voor de toepassing van dit artikel een achterliggende gerechtigde tot die opbrengst
geacht de opbrengstgerechtigde te zijn, mits iedere zodanige gerechtigde volgens de fiscale wetgeving van de
staat waarin hij is gevestigd, aldaar wordt behandeld als de gerechtigde tot die opbrengst. Van achterliggende
gerechtigdheid als bedoeld in de eerste volzin is slechts sprake voor zover de gerechtigdheid tot de opbrengst,
bedoeld in die volzin, rechtstreeks verband houdt met een participatie in degene die zonder de toepassing
van de eerste volzin de opbrengstgerechtigde zou zijn. Het tweede lid vindt geen toepassing ingeval niet ten
aanzien van iedere achterliggende gerechtigde inhouding van belasting ingevolge dat lid achterwege zou
blijven ingeval hij zijn middellijke belang in de inhoudingsplichtige onmiddellijk zou hebben.
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10. Indien een opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van de staat waarin die
opbrengstgerechtigde is gevestigd aldaar niet wordt behandeld als de gerechtigde tot de opbrengst van
aandelen, winstbewijzen en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 omdat die opbrengstgerechtigde een belang in de inhoudingsplichtige heeft
door tussenkomst van een lichaam dat die staat als gerechtigde tot die opbrengst beschouwt, wordt die
opbrengstgerechtigde voor de toepassing van dit artikel geacht niet de opbrengstgerechtigde te zijn. Indien
het in de eerste volzin bedoelde lichaam volgens de fiscale wetgeving van de staat waarin dat lichaam is
gevestigd aldaar wordt behandeld als de gerechtigde tot de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van en
geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969, wordt dat lichaam voor de toepassing van dit artikel geacht de opbrengstgerechtigde te zijn.
11. Voor de toepassing van het tweede lid is de inhoudingsplichtige verplicht binnen een maand na het
tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking is gesteld een verklaring te verstrekken aan de inspecteur dat
aan de in het tweede, derde en vierde lid gestelde voorwaarden is voldaan, en bij hem opgaaf te doen volgens
bij ministeriële regeling te stellen regels.
Delegatie

12. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan onder geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen als bedoeld in het derde lid, onderdeel c.

Voorstel van Wet
ARTIKEL II
De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:
(…)
C
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de opbrengstgerechtigde een lichaam is dat volgens de fiscale wetgeving van:
1°. een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte aldaar is gevestigd, of
2°. een staat waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten of een
openbaar lichaam binnen het Rijk waarvoor Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele belasting
heeft getroffen dat, onderscheidenlijk die, voorziet in een regeling voor dividenden, niet zijnde een lidstaat
van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte, aldaar is gevestigd, en.
2. Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de opbrengstgerechtigde in de staat van vestiging volgens een door die staat met een andere staat gesloten
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting geacht wordt te zijn gevestigd in een staat waarmee Nederland
geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor
dividenden, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte;.
3. Het derde lid, onderdeel c, komt te luiden:
c. de opbrengstgerechtigde het belang, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, heeft met als hoofddoel of
een van de hoofddoelen om de heffing van belasting bij een ander te ontgaan en er sprake is van een
kunstmatige constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidende stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties als kunstmatig wordt
beschouwd voor zover zij, onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen.
4. Er worden vier leden toegevoegd, luidende:
9. Indien een opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van de staat op grond van wiens recht die
opbrengstgerechtigde is opgericht aldaar niet wordt behandeld als de gerechtigde tot de opbrengst van
aandelen, winstbewijzen en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 omdat die opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van die staat niet
aldaar is gevestigd, wordt voor de toepassing van dit artikel een achterliggende gerechtigde tot die opbrengst
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geacht de opbrengstgerechtigde te zijn, mits iedere zodanige gerechtigde volgens de fiscale wetgeving van de
staat waarin hij is gevestigd, aldaar wordt behandeld als de gerechtigde tot die opbrengst. Van achterliggende
gerechtigdheid als bedoeld in de eerste volzin is slechts sprake voor zover de gerechtigdheid tot de opbrengst,
bedoeld in die volzin, rechtstreeks verband houdt met een directe participatie in degene die zonder de
toepassing van de eerste volzin de opbrengstgerechtigde zou zijn.
10. Indien een opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van de staat waarin die
opbrengstgerechtigde is gevestigd aldaar niet wordt behandeld als de gerechtigde tot de opbrengst van
aandelen, winstbewijzen en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 omdat die opbrengstgerechtigde een belang in de inhoudingsplichtige heeft
door tussenkomst van een lichaam dat die staat als gerechtigde tot die opbrengst beschouwt, wordt die
opbrengstgerechtigde voor de toepassing van dit artikel geacht niet de opbrengstgerechtigde te zijn. Indien
het in de eerste volzin bedoelde lichaam volgens de fiscale wetgeving van de staat waarin dat lichaam is
gevestigd aldaar wordt behandeld als de gerechtigde tot de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van en
geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969, wordt dat lichaam voor de toepassing van dit artikel geacht de opbrengstgerechtigde te zijn.
11. Voor de toepassing van het tweede lid is de inhoudingsplichtige verplicht binnen een maand na het
tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking is gesteld een verklaring te verstrekken aan de inspecteur dat
aan de in het tweede, derde en vierde lid gestelde voorwaarden is voldaan, en bij hem opgaaf te doen volgens
bij ministeriële regeling te stellen regels.
12. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan onder geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen als bedoeld in het derde lid, onderdeel c.

Nota van wijziging
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
In het in artikel II, onderdeel C, onder 4, opgenomen artikel 4, negende lid, wordt in de eerste volzin «niet
aldaar is gevestigd» vervangen door «niet aldaar is gevestigd, en die opbrengstgerechtigde niet volgens de
fiscale wetgeving van een andere staat in die staat is gevestigd» en wordt in de tweede volzin «directe
participatie» vervangen door «participatie». Voorts wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het tweede lid
vindt geen toepassing ingeval niet ten aanzien van iedere achterliggende gerechtigde inhouding van belasting
ingevolge dat lid achterwege zou blijven ingeval hij zijn middellijke belang in de inhoudingsplichtige
onmiddellijk zou hebben.

Technische aanpassing
voorstel

Participatie in hybride
entiteit

Toelichting
Deze nota van wijziging bevat enkele technische aanpassingen van het voorgestelde artikel 4, negende lid, van
de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965). In de eerste plaats wordt geregeld dat de in genoemd
negende lid opgenomen regeling geen toepassing vindt indien de opbrengstgerechtigde, bedoeld in dat lid, is
gevestigd in een andere staat dan de staat op grond van wiens recht die opbrengstgerechtigde is opgericht. In
de tweede plaats vervalt met deze nota van wijziging in de tweede volzin van genoemd negende lid het
vereiste dat de participatie in de hybride entiteit, bedoeld in die volzin, direct moet worden gehouden. Die
voorwaarde is overbodig, gezien de in genoemde volzin opgenomen voorwaarde dat de aldaar bedoelde
opbrengst rechtstreeks verband moet houden met de participatie in de bedoelde hybride entiteit. Tot slot
wordt aan genoemd negende lid een volzin toegevoegd waarmee – overeenkomstig hetgeen in de memorie
van toelichting is uiteengezet1 – ook in de wettekst tot uitdrukking wordt gebracht dat de in artikel 4, tweede
lid, van de Wet DB 1965 opgenomen inhoudingsvrijstelling slechts toepassing kan vinden indien ieder van de
participanten in de hybride entiteit – bij een onmiddellijk belang in de inhoudingsplichtige – individueel zou
kwalificeren voor toepassing van de in genoemd tweede lid opgenomen inhoudingsvrijstelling.
De voorstellen in deze nota van wijziging zijn beoordeeld met de uitvoeringstoets nieuwe stijl. Voor deze
voorstellen geldt dat de eerder uitgebrachte uitvoeringstoets onverkort van kracht is. De nota van wijziging
heeft geen gevolgen voor de uitvoeringskosten van de Belastingdienst.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 7., blz. 1

Tweede nota van wijziging
Nr. 9TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 8 november 2017
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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
(…)
2
In het in artikel II, onderdeel C, onder 3, opgenomen artikel 4, derde lid, onderdeel c, onder 1°, wordt
«verscheidende» vervangen door: verscheidene.
TOELICHTING
Redactionele wijziging

Met deze nota van wijziging wordt een redactionele wijziging aangebracht in het voorgestelde artikel 17,
derde lid, onderdeel b, onder 1°, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en in het voorgestelde
artikel 4, derde lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wet op de dividendbelasting 1965.
De voorstellen in deze nota van wijziging zijn beoordeeld met de uitvoeringstoets nieuwe stijl. Voor deze
voorstellen geldt dat de eerder uitgebrachte uitvoeringstoets onverkort van kracht is. De nota van wijziging
heeft geen gevolgen voor de uitvoeringskosten van de Belastingdienst.
De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 9., blz. 1

TOELICHTING
Let op: Ten aanzien van de onderdelen in de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel die betrekking hebben op de anti-misbruikbepaling, is niet in alle gevallen
duidelijk of deze opmerkingen betrekking hebben op zowel de toets die is opgenomen
in (het voorgestelde) artikel 17, lid 3, onderdeel b, Wet op de vennootschapsbelasting
1969 en de toets die is opgenomen in (het voorgestelde) artikel 4, lid 3, onderdeel c,
Wet op de dividendbelasting 1965, dan wel op een van beide toetsen. Het strekt
daarom tot aanbeveling om in voorkomende gevallen de opmerkingen die onder beide
bepalingen zijn gerubriceerd, erop na te slaan.

Memorie van toelichting - algemeen deel
2.2 Uitbreiding inhoudingsvrijstelling
Nederland is voorstander van het zo veel mogelijk voorkomen van fiscale belemmeringen bij
ondernemingen.44 Winsten van de dochtermaatschappij dienen na belastingheffing over de winst bij de
dochtermaatschappij niet nogmaals te worden belast bij de moedermaatschappij. Nederlandse
ondernemingen in het buitenland kunnen zo concurreren op basis van een gelijkwaardige fiscale positie met
lokale ondernemingen. Daarnaast dienen geldstromen binnen een ondernemingsstructuur niet te worden
belemmerd door bronheffingen. Dit geldt niet alleen voor nationaal opererende bedrijven, maar ook voor
internationaal opererende bedrijven. In de vennootschapsbelasting is dit vormgegeven door de
deelnemingsvrijstelling, op basis waarvan dividenden bij de ontvanger onder voorwaarden worden vrijgesteld.
Flankerend hieraan geldt in de dividendbelasting een inhoudingsvrijstelling indien bij de ontvanger de
deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Voorkomen fiscale
belemmeringen

Deze visie wordt ook internationaal breedgedragen. Binnen de EU komt dit naar voren in de Moederdochterrichtlijn45 (MDR). Ook in bilaterale verhoudingen voorzien veel belastingverdragen in het beperken of
geheel achterwege blijven van een bronbelasting over deelnemingsdividenden. Het Nederlandse
verdragsbeleid, zoals onder meer is toegelicht in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 201146, is er ook op gericht
in belastingverdragen een uitsluitende woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden overeen te komen. Dit
streven wordt door Nederland echter niet altijd (ten volle) gerealiseerd. Daarom wordt in het onderhavige
wetsvoorstel de inhoudingsvrijstelling uitgebreid richting derde landen.
Naast beleidsmatige redenen zijn er ook juridische overwegingen om de inhoudingsvrijstelling uit te breiden
richting derde landen. De huidige inhoudingsvrijstelling geldt nu alleen nationaal en richting lidstaten van de
44

Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 131.
Richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor
moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PbEU 2011, L 345).
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EU en landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de EER. Het huidige fiscale stelsel maakt dus
onderscheid richting derde landen. Dit onderscheid is op grond van artikel 64 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, de zogenoemde standstillbepaling, toegestaan. De standstillbepaling regelt
dat een lidstaat van de EU bepaalde beperkingen van de vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen mag
handhaven als die beperkingen al bestonden op 31 december 1993 (Verdrag van Maastricht waarin vrijheid
van kapitaalverkeer met derde landen is opgenomen). Met betrekking tot kapitaalvennootschappen kan
Nederland dus een beroep doen op de standstillbepaling omdat het onderscheid ten aanzien van
kapitaalvennootschappen in Nederland (wel inhoudingsvrijstelling) en kapitaalvennootschappen in derde
landen (geen inhoudingsvrijstelling) al bestond op 31 december 1993.
Houdstercoöperaties en
standstillbepaling

Uitbreiding alleen in
verdragssituaties

Afstemming huidige
antimisbruikbepalingen
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Met betrekking tot houdstercoöperaties kan Nederland zich daarentegen niet beroepen op de
standstillbepaling. In derde landen gevestigde leden van een houdstercoöperatie kunnen zich in een gelijke
situatie bevinden met leden die gevestigd zijn in Nederland. De leden in derde landen kunnen in dat geval een
beroep doen op de vrijheid van kapitaalverkeer. Een onderscheid tussen leden in Nederland van
houdstercoöperaties en leden in derde landen van houdstercoöperaties bestond op 31 december 1993
immers nog niet. Een inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voor houdstercoöperaties kan daarom niet
beperkt worden tot Nederland en de EU/EER zoals nu het geval is voor kapitaalvennootschappen, maar moet
ook gelden richting derde landen. In het licht van het streven om kapitaalvennootschappen en
houdstercoöperaties zo veel mogelijk gelijk te behandelen ligt een beperking van de uitbreiding van de
inhoudingsvrijstelling tot alleen houdstercoöperaties niet voor de hand. Houdstercoöperaties zouden in dat
geval alsnog niet gelijk behandeld worden met kapitaalvennootschappen.
Het vereiste van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met een dividendbepaling
De uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen wordt echter niet ongelimiteerd
vormgegeven. Initiatieven van de EU en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) op het gebied van de bestrijding van belastingontwijking vraagt om een proactieve houding van
landen. De verbintenis van Nederland aan het Base Erosion and Profit Shifting-project van de G20/OESO
(BEPS-project) en de totstandkoming van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking (Anti Tax Avoidance
Directive)47 onder het Nederlandse voorzitterschap laten zien dat Nederland deze proactieve houding heeft.
Een ongelimiteerde doorstroom van vrijgestelde dividenden staat haaks op het gevoerde beleid.
Dientengevolge geldt de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen alleen als er sprake is
van een met Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (een regeling ter voorkoming
van dubbele belasting die geldt voor de relatie met een of meer landen binnen het Koninkrijk daaronder
begrepen) en richting een openbaar lichaam binnen het Koninkrijk waarvoor Nederland (dat wil zeggen het in
Europa gelegen deel van het Koninkrijk) een regeling ter voorkoming van dubbele belasting heeft getroffen en
in dat verdrag of die regeling een dividendbepaling is opgenomen. Daarnaast wordt in de wet voorzien in een
adequate regeling voor de bestrijding van misbruik.
2.3 Antimisbruikbepalingen
De nieuwe bepaling om misbruik te bestrijden ten aanzien van het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling
richting derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag dat voorziet in een dividendartikel heeft
gesloten (een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die geldt voor de relatie met een of meer landen
binnen het Koninkrijk daaronder begrepen) of een openbaar lichaam binnen het Koninkrijk waarvoor
Nederland een zodanige regeling heeft getroffen, vraagt om afstemming met de huidige nationale
antimisbruikbepalingen voor kapitaalvennootschappen en coöperaties in de vennootschaps- en
dividendbelasting, en ook met de Europeesrechtelijke en verdragsrechtelijke antimisbruikbepalingen. De
nieuwe nationale antimisbruikbepaling dient dus in lijn te zijn met de antimisbruikbepalingen die worden
gehanteerd op Europees niveau en de antimisbruikbepalingen die als inzet bij de verdragsonderhandelingen
gelden. Dit is nodig om een uniform beleid te creëren. Voordat verder wordt ingegaan op de nieuwe
antimisbruikbepaling worden hierna de huidige nationale antimisbruikbepalingen in de vennootschaps- en
dividendbelasting en de verdragsrechtelijke antimisbruikbepaling kort beschreven.

Richtlijn 2016/1164/EU van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke
rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 93).
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Moeder-dochterrelaties

Buitenlands AB

Huidige nationale antimisbruikbepaling
Als gevolg van de implementatie van de in Richtlijn 2015/121/EU48 opgenomen algemene
antimisbruikbepaling is een bepaling in de wet opgenomen voor de bestrijding van misbruik in moederdochterrelaties. De huidige nationale antimisbruikbepaling komt er in het kort op neer dat moet worden
getoetst of het belang in het Nederlandse lichaam (gehouden door het dividendontvangende lichaam) wordt
gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van belastingheffing (subjectieve toets)
en de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit
weerspiegelen (objectieve toets). Dit laatste wordt getoetst aan de hand van de beoordeling of voldoende
substance aanwezig is bij het dividendontvangende lichaam. De algemene antimisbruikbepaling voor
kapitaalvennootschappen is geïmplementeerd in de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de
vennootschapsbelasting (buitenlandse AB-regeling). De buitenlandse AB-regeling ziet niet alleen op reguliere
voordelen (zoals dividenden) maar ook op vervreemdingsvoordelen. Daarnaast bevat de dividendbelasting
nog een specifieke antimisbruikbepaling voor coöperaties die is afgeleid van de buitenlandse AB- regeling.
Deze bepaling creëert een inhoudingsplicht voor de dividendbelasting bij coöperaties in geval van misbruik.
Huidige verdragsrechtelijke antimisbruikbepaling
De uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling betekent het eenzijdig afzien van de heffing over dividenden in
deelnemingssituaties. Indien op basis van de nieuwe nationale antimisbruikbepaling er toch geen recht
bestaat op de inhoudingsvrijstelling, wordt er alsnog dividendbelasting ingehouden. In dat geval wordt ook
het van toepassing zijnde belastingverdrag van belang. Het is dan niet wenselijk dat de antimisbruikbepaling
in het betreffende belastingverdrag soepeler is dan de nieuwe nationale antimisbruikbepaling in de wet,
omdat men anders op grond van dat verdrag alsnog voor een vermindering van dividendbelasting in
aanmerking zou kunnen komen.
Bij het BEPS-project is onder actiepunt 6 een minimumstandaard afgesproken om verdragsmisbruik tegen te
gaan. Nederland heeft aangegeven dat bij het sluiten van nieuwe verdragen en bij de herziening van
bestaande verdragen gehoor gegeven wordt aan het genoemde actiepunt 6, zodat dit ook deel uitmaakt van
het Nederlandse verdragsbeleid.49 Actiepunt 6 is ook opgenomen in het multilateraal instrument van de OESO
(actiepunt 15 van het BEPS-project).

Principal Purposes Test

Nederland heeft als implementatie van actiepunt 6 in dit multilateraal instrument gekozen voor een Principal
Purposes Test (PPT).50 Met een PPT worden verdragsvoordelen niet toegekend voor een bestanddeel van het
inkomen indien het verkrijgen van dit verdragsvoordeel een van de voornaamste redenen was voor een
constructie of transactie die tot dat voordeel heeft geleid.
Nieuwe nationale antimisbruikbepaling
De nieuwe nationale antimisbruikbepaling is in lijn met de algemene antimisbruikbepaling uit de MDR en de
implementatie van de PPT uit actiepunt 6 van het BEPS-project. De nieuwe nationale antimisbruikbepaling
geldt voor zowel kapitaalvennootschappen als houdstercoöperaties, zodat kapitaalvennootschappen en
houdstercoöperaties ook in dat opzicht gelijk worden behandeld. De bepaling houdt in dat de
inhoudingsvrijstelling toepassing mist als sprake is van misbruik.
Ingevolge de voorgestelde antimisbruikbepaling is sprake van misbruik indien – kort gezegd – de aandelen in
de in Nederland gevestigde vennootschap of houdstercoöperatie worden gehouden met als hoofddoel of een
van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan (subjectieve toets) en er
sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets). Om te bepalen of het hoofddoel of
een van de hoofddoelen is gelegen in het ontgaan van de heffing van dividendbelasting bij een ander wordt
een vergelijking gemaakt tussen de situatie dat de aandelen of de lidmaatschapsrechten in het uitdelende, in
Nederland gevestigde lichaam worden gehouden door de belastingplichtige (het lichaam dat de aandelen of
de lidmaatschapsrechten in het in Nederland gevestigde lichaam onmiddellijk houdt), ten opzichte van de
situatie dat de aandelen of de lidmaatschapsrechten rechtstreeks zouden worden gehouden door de
achterligger(s) die – onmiddellijk of middellijk – de aandelen of lidmaatschapsrechten in de belastingplichtige
bezit(ten), dus zonder tussenkomst van de belastingplichtige (de zogenoemde wegdenkgedachte). Indien de
situatie zonder tussenkomst van de belastingplichtige niet zou leiden tot een hogere Nederlandse

Misbruiksituaties
subjectieve toets

48

Objectieve toets

Richtlijn 2015/121/EU van de Raad van 27 januari 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke
fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PbEU 2015, L 21).
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dividendbelastingclaim, zal er geen sprake zijn van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander. Deze
toetsing vindt steeds plaats op het moment van uitkering.
Indien wel sprake is van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander moet vervolgens worden beoordeeld
of er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie. Net als bij de huidige antimisbruikbepalingen
wordt een constructie als kunstmatig beschouwd voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke
redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Van geldige zakelijke redenen is sprake indien deze
worden gereflecteerd in de substance van het lichaam dat het belang in het Nederlandse lichaam onmiddellijk
houdt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien het lichaam dat het belang houdt een materiële onderneming
drijft, dat wil zeggen een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die met een winstoogmerk deelneemt
aan het economische verkeer, en het belang in dat Nederlandse lichaam functioneel tot zijn
ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Hierbij is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten aanzien van
het bestaande begrippenkader, waaronder de begrippen ondernemen en beleggen.

Schakelfunctie

Als de aandeelhouder die het belang onmiddellijk houdt zelf geen materiële onderneming uitoefent, kan ook
nog steeds sprake zijn van geldige zakelijke redenen als die aandeelhouder bijvoorbeeld een schakelfunctie
vervult (de zogenoemde schakelende tussenhoudster) en beschikt over relevante substance. De wijze waarop
beoordeeld wordt of sprake is van een schakelfunctie wijzigt niet ten opzichte van het huidige beleid. Wat
onder een schakelfunctie moet worden verstaan, is aan de orde gekomen tijdens de parlementaire
behandeling van Overige fiscale maatregelen 2010.51
Van een schakelfunctie is sprake indien de tussenhoudster een relatie legt tussen de bedrijfsmatige
activiteiten of hoofdkantooractiviteiten van de moedermaatschappij en de activiteiten van haar
kleindochtermaatschappij(en). De term relevant is nieuw. Voor de aanwezigheid van relevante substance
dient er in ieder geval ook te worden voldaan aan een tweetal aanvullende nieuwe criteria: het
loonkostencriterium van € 100.000 en het vereiste van een eigen kantoorruimte. Indien voldaan wordt aan de
criteria, wil dit zeggen dat zowel de constructie (het houden van aandelen/lidmaatschapsrechten) als de
transactie (bijvoorbeeld de winstuitdeling of vervreemding) niet kunstmatig is en er dus sprake is van geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Voor de verdere invulling van relevante
substance wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. In de praktijk doet zich een grote
verscheidenheid aan casusposities voor. Of in een concreet geval sprake is van een ontgaansconstructie zal
van geval tot geval, op basis van de concrete omstandigheden van het voorliggende geval, moeten worden
beoordeeld. Voor de vraag of de inhoudingsvrijstelling van toepassing is, kan zekerheid vooraf worden
gevraagd bij de Belastingdienst.
De vraag hoe de nieuwe nationale antimisbruikbepaling uitwerkt laat zich dus het beste uitleggen aan de
hand van casuïstiek. Hierna volgt een drietal voorbeelden.
Voorbeeld 1:
In Chili wordt een materiële onderneming gedreven. Tussen Nederland en Chili is geen belastingverdrag van
toepassing. In het Verenigd Koninkrijk (VK) is een tussenhoudster gevestigd. Bekeken moet worden of de
tussenhoudster in het VK is tussengeschoven om Nederlandse dividendbelasting te ontgaan.
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Wel ontgaansmotief

In dit voorbeeld is er sprake van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting omdat op een rechtstreekse
uitkering aan Chili dividendbelasting zou zijn ingehouden. De inhoudingsvrijstelling geldt alleen nationaal
alsmede richting EU/EER-landen en verdragslanden. De tussenhoudster in het VK is hier tussengeschoven om
Nederlandse dividendbelasting te ontgaan. Dit betekent dat voor toepassing van de subjectieve toets sprake
is van een ontgaansmotief, zodat vervolgens de objectieve toets moet worden toegepast. Dit betekent dat
alleen indien de tussenhoudster in het VK voldoet aan het vereiste van relevante substance de
inhoudingsvrijstelling van toepassing is.
Voorbeeld 2:
In voorbeeld 2 wordt in Canada een materiële onderneming gedreven. Tussen Nederland en Canada is een
verdrag van toepassing, waarin een tarief van 5% voor deelnemingsdividenden is overeengekomen. In het VK
is een tussenhoudster gevestigd.

Geen ontgaansmotief

In dit voorbeeld is er geen sprake van het ontgaan van dividendbelasting. Bij een rechtstreekse uitkering van
Nederland aan Canada was de inhoudingsvrijstelling van toepassing geweest omdat het verdrag tussen
Nederland en Canada voorziet in een dividendartikel. Het feit dat een 5%-tarief is overeengekomen in het
verdrag tussen Nederland en Canada, doet daar niet aan af. Aan de objectieve toets wordt niet meer
toegekomen.
Voorbeeld 3:
In voorbeeld 3 wordt in Chili een materiële onderneming gedreven. In de Verenigde Staten (VS) wordt een
functie als regionaal hoofdkantoor uitgeoefend. De tussenhoudster in Hongkong drijft geen materiële
onderneming, maar vervult wel een schakelfunctie.
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Geen ontgaansmotief

Ook in dit voorbeeld is er geen sprake van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting. Nederland heeft
een verdrag met de VS dat voorziet in een dividendartikel. Bij een rechtstreekse dividenduitkering aan de VS
zou daarmee de inhoudingsvrijstelling gelden. De tussenhoudster in Hongkong kan dus niet zijn
tussengeschoven om Nederlandse dividendbelasting te ontgaan. Aan de objectieve toets wordt niet meer
toegekomen.
In de voorbeelden is steeds sprake van een 100%-belang in de inhoudingsplichtige. Indien het belang in de
inhoudingsplichtige is verdeeld over meerdere aandeelhouders wordt de toepassing van de
inhoudingsvrijstelling per aandeelhouder die het belang onmiddellijk houdt beoordeeld. Ook bij de leden van
een houdstercoöperatie wordt de toepassing van de inhoudingsvrijstelling per lid beoordeeld.

Mening Nationale
Coöperatieve Raad

Internetconsultatie
Op de internetconsultatie52, die liep van 16 mei 2017 tot en met 13 juni 2017, zijn in totaal 11 reacties
binnengekomen, waarvan 10 openbaar zijn. De reacties zijn afkomstig van koepel- en belangenorganisaties (in
totaal 5) en particulieren en bedrijven (in totaal 6). Voorafgaand aan de internetconsultatie is de Nationale
Coöperatieve Raad (NCR) geconsulteerd, waarbij de NCR in een gesprek op ambtelijk niveau heeft
aangegeven zich te kunnen vinden in de geconsulteerde tekst. De NCR deed de suggestie om in de toelichting
te verduidelijken dat van een samenwerkende groep (waardoor er mogelijk toch een inhoudingsplicht voor de
dividendbelasting kan ontstaan, ondanks dat individuele leden, op zichzelf beschouwd, geen kwalificerende
lidmaatschapsrechten bezitten) geen sprake is bij de samenwerking tussen de leden van een coöperatie in de
vorm van een ledenraad bestaande uit afgevaardigden uit regio’s of districten die gekozen zijn uit en door
leden. Deze suggestie is overgenomen en in de memorie van toelichting verwerkt. De NCR schat in dat het
reële coöperatieve bedrijfsleven door de in het consultatiedocument opgenomen maatregelen niet wordt
geraakt.
De volgende koepel- en belangenorganisatie hebben openbaar gereageerd op de internetconsultatie:


Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen;



VNO-NCW;



Verbond van Verzekeraars;



The Netherlands British Chamber of Commerce;

52

De openbare reacties en de geconsulteerde conceptwettekst en conceptmemorie van toelichting zijn terug te vinden op:
https://www.internetconsultatie.nl/houdstercoop.
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de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
De volgende particulieren en bedrijven hebben openbaar gereageerd op de internetconsultatie:



STP Tax Lawyers;



Redactie Vakstudie Nieuws;



Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma;



Van Campen/Liem;



Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie is de geconsulteerde tekst op een aantal punten
gewijzigd. Daarnaast is, mede vanwege verzoeken die zijn gedaan in reacties op de internetconsultatie, in de
memorie van toelichting op enkele plekken een bevestiging gegeven van bestaand beleid, is een aantal
verduidelijkingen aangebracht en zijn enkele omissies hersteld.
Hierna worden de meest in het oog springende punten besproken.
Overgangsrecht
In de consultatie wordt gepleit voor een overgangsregeling zodat ondernemingen de tijd krijgen om hun
structuren aan te passen en voldoende gelegenheid krijgen om in overleg te treden met de Belastingdienst.

Overgangsrecht nieuwe
substancevoorwaarden

De geconsulteerde tekst voorziet niet in overgangsrecht. Met de aankondiging van de maatregelen zoals
opgenomen in de brief van 20 september 2016, het schriftelijk overleg over deze brief van 16 december
201653 en de internetconsultatie hebben belastingplichtigen voldoende tijd en inzicht in de maatregelen
gekregen. Echter, het wetsvoorstel heeft ook tot gevolg dat de relevante lopende rulings hun geldigheid
verliezen op basis van de in de advance tax ruling (ATR)54 opgenomen bepaling dat de ATR vervalt bij een
relevante wetswijziging. Nieuwe rulings kunnen pas na de beoogde inwerkingtreding van 1 januari 2018
worden afgegeven. Daarom vindt het kabinet het – bij nader inzien – redelijk om belastingplichtigen drie
maanden de tijd te geven om aan de twee nieuwe substancevoorwaarden, te weten het loonkostencriterium
en de eigen kantoorruimte, te kunnen voldoen. Om dit te bewerkstelligen, treden de wijzigingen in de
ministeriële regelingen (aanpassing van de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 en de
Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965) – waarmee nadere regels worden gegeven om te bepalen of
er sprake is van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen – alleen ten aanzien van
de reeds bestaande substancevoorwaarden in werking met ingang van 1 januari 2018. De wijzigingen in
dezelfde ministeriële regelingen ten aanzien van de twee nieuwe substancevoorwaarden zullen pas in
werking treden met ingang van 1 april 2018.
Belastingplichtigen waarvan de ATR per 1 januari 2018 als gevolg van de in het onderhavige wetsvoorstel
opgenomen wijzigingen komt te vervallen, maar die wel voldoen aan de tot dan reeds bestaande
substancevoorwaarden, kunnen er dus tot 1 april 2018 van uitgaan dat zij voor de toepassing van de
inhoudingsvrijstelling voldoen aan de daarvoor gestelde substancevoorwaarden.
Antimisbruikbepaling
In de consultatie wordt meerdere keren verzocht om een verduidelijking van de antimisbruikbepaling ten
aanzien van de ondernemingseis. Opgemerkt is dat het onduidelijk is bij welke stap van de
antimisbruikbepaling het ondernemingsvereiste een rol speelt.
Ingevolge de Wet implementatie van de wijzigingen van de Moeder-dochterrichtlijn 2015 zijn met ingang van
1 januari 2016 de in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) en de Wet op de
dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) opgenomen bepalingen voor de bestrijding van

Verduidelijking

misbruik in moeder-dochterrelaties aangepast. De in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen
antimisbruikbepaling borduurt voort op die aanpassingen. Dit betekent dat er geen inhoudelijke wijziging is
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beoogd ten aanzien van het bestaande begrippenkader, waaronder de begrippen beleggen en ondernemen.
Voor de vraag of de inhoudingsvrijstelling van toepassing is dient eerst op het niveau van de aandeelhouder
die het belang onmiddellijk houdt, dan wel het lid, te worden getoetst of sprake is van misbruik. Dit betekent
dat nog steeds in alle gevallen – dus zowel wanneer het belang tot het ondernemingsvermogen behoort als
wanneer dat niet het geval is – getoetst moet worden of het belang wordt gehouden met als hoofddoel of
een van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan (subjectieve toets), en
zo ja, of er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets). Net als bij de huidige
antimisbruikbepalingen wordt een constructie als kunstmatig beschouwd voor zover zij niet is opgezet op
grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Van geldige zakelijke
redenen is sprake indien deze worden gereflecteerd in de substance van het lichaam dat het belang in het in
Nederland gevestigde lichaam onmiddellijk houdt.
Bij de objectieve toets speelt het ondernemingsvereiste een rol bij het vaststellen of sprake is van geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Daarvan is namelijk bijvoorbeeld sprake als de
aandeelhouder die het belang in het in Nederland gevestigde lichaam onmiddellijk houdt een materiële
onderneming drijft en dat belang ook functioneel tot het vermogen van die onderneming kan worden
gerekend. Ook bij een schakelende tussenhoudster is er sprake van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen indien voldaan wordt aan de criteria voor relevante substance.
Substancevoorwaarden
In de consultatie wordt gevraagd of het niet overnemen van enkele voorwaarden voor het in behandeling
nemen van een verzoek tot zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie (of
samenstel van transacties) van houdstervennootschappen in internationale structuren 55 een bewuste keuze
is. Het gaat hierbij om de voorwaarde dat het lichaam dat als houdstervennootschap fungeert op correcte
wijze aan zijn aangifteverplichtingen heeft voldaan en om de voorwaarde die geldt voor verzoeken met
betrekking tot een transactie tot een deelneming, dat de kostprijs van de deelneming voor ten minste 15% is
gefinancierd met eigen vermogen.
Het is een bewuste keuze om de bedoelde twee voorwaarden niet te stellen, omdat dit vanuit
uitvoeringsperspectief niet voor de hand ligt. De Belastingdienst beschikt namelijk niet over de informatie of
de in het buitenland gevestigde tussenhoudster aan alle aangifteverplichtingen heeft voldaan en welk deel
van het eigen vermogen is toe te rekenen aan de deelneming in het in Nederland gevestigde lichaam.
Loonkostencriterium

Daarnaast wordt ten aanzien van de substancevoorwaarden in de consultatie verschillende keren aangegeven
dat met betrekking tot het loonkostencriterium de grens van € 100.000 te hoog is en wordt verzocht om een
tegenbewijsregeling, dan wel het criterium van relevante substance per land toe te passen in plaats van per
entiteit. Om het verder oprekken van de criteria te voorkomen, is de geconsulteerde tekst op dit punt niet
aangepast.
Hybride entiteiten
In de internetconsultatie wordt ervoor gepleit om voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling de eis te laten
vervallen dat de opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van de betreffende andere staat aldaar is
gevestigd en naar de maatstaven van dat verdragsland niet fiscaal transparant is. In dit kader wordt gewezen
op het beleidsbesluit van 19 maart 1997.56
Het gaat hier om de situatie dat de opbrengstgerechtigde naar Nederlandse maatstaven niet- transparant is,
maar in het land waarin de achterligger van die opbrengstgerechtigde is gevestigd fiscaal als transparant
wordt behandeld. In dat geval is de inhoudingsvrijstelling niet van toepassing. Op grond van het genoemde
besluit kunnen de achterliggende participanten recht hebben op teruggaaf van dividendbelasting onder de
voorwaarde dat zij bij een onmiddellijk aandelenbezit recht hadden op een vrijstelling dan wel op
vermindering op basis van het belastingverdrag.
Naar aanleiding van dit verzoek is de geconsulteerde tekst aangepast. Onder voorwaarden is het mogelijk om
in situaties waarin naar Nederlandse maatstaven de hybride entiteit als opbrengstgerechtigde wordt
aangemerkt, maar die entiteit naar buitenlandse maatstaven niet als de gerechtigde tot de opbrengst wordt
beschouwd en voor de omgekeerde situatie waarbij de hybride entiteit naar Nederlandse maatstaven niet als

Ook inhoudingsvrijstelling hybride
entiteiten
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opbrengsgerechtigde wordt aangemerkt, maar die entiteit naar buitenlandse maatstaven wel als de
gerechtigde tot de opbrengst wordt beschouwd, in aanmerking te komen voor de inhoudingsvrijstelling.
Uitbreiden inhoudingsvrijstelling naar niet-verdragslanden
Geen uitbreiding naar
niet-verdragstand

Wijziging buitenlandse
AB-regeling

In de geconsulteerde tekst wordt de inhoudingsvrijstelling uitgebreid richting derde landen ingeval sprake is
van een gesloten belastingverdrag met Nederland waarin een dividendbepaling is opgenomen. In de
consultatie wordt een aantal keer gevraagd om de inhoudingsvrijstelling nog verder uit te breiden, namelijk
ook naar niet-verdragslanden. Zoals uiteengezet in paragraaf 2.2 staat een ongelimiteerde doorstroom van
vrijgestelde dividenden haaks op het door Nederland gevoerde beleid. Het huidige klimaat binnen de EU en
de OESO op het gebied van de bestrijding van belastingontwijking vraagt om een proactieve houding van
landen. Dientengevolge is de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling beperkt tot bedoelde verdragslanden
en is tevens voorzien in een adequate regeling voor de bestrijding van misbruik. Daarnaast schaadt een
uitbreiding richting niet-verdragslanden de onderhandelingspositie bij het sluiten van belastingverdragen en
bij het heronderhandelen van bestaande belastingverdragen. Immers, de voorgenomen inhoudingsvrijstelling
maakt mogelijk deel uit van de onderhandelingsinzet. Een verdere uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling
heeft bovendien een extra budgettaire derving tot gevolg. De geconsulteerde tekst is op dit punt daarom niet
aangepast.
Buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling
Naar aanleiding van de ontvangen reacties in de consultatie wordt de buitenlandse AB-regeling aangepast
waardoor deze regeling alleen nog toepassing vindt in situaties waarin sprake is van het ontgaan van
inkomstenbelasting. In verband hiermee wordt het “ontgaan van dividendbelasting” geschrapt uit de
subjectieve toets en vervalt het artikelonderdeel dat hierop specifiek ziet. Dit om een overlap met de
voorgestelde aanpassingen in de Wet DB 1965 te voorkomen. De buitenlandse AB-regeling blijft wel
toepassing vinden op reguliere voordelen om een anders te behalen tariefsvoordeel bij het omzetten van
vervreemdingsvoordeel (20%/25% vennootschapsbelasting) in reguliere voordelen (15% dividendbelasting) te
vermijden. Door aan te blijven sluiten bij het inkomensbegrip van het aanmerking belang in de zin van
hoofdstuk 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 kan bovendien rekening worden gehouden met eventuele
aftrekbare kosten, zoals in een van de reacties in de consultatie is gevraagd.
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
De toets of sprake is van een houdstercoöperatie vindt plaats op het niveau van de coöperatie. In de
consultatie wordt gevraagd om bij die toets ook rekening te houden met de werkzaamheden van de
dochtermaatschappijen die deel uitmaken van een fiscale eenheid waarvan die coöperatie de
moedermaatschappij is. Omdat de Wet DB 1965 bij het bepalen van de inhoudingsplicht geen fiscale eenheid
kent, is de geconsulteerde tekst op dit punt niet aangepast.

Terugbetaling inleggeld

Terugbetaling van inleggelden
In een van de reacties wordt gewezen op het verschil in behandeling tussen de nv/bv en de coöperatie met
betrekking tot terugbetaling van kapitaal/inleggelden. Een terugbetaling van kapitaal door een nv/bv is onder
voorwaarden vrijgesteld van belastingheffing, ook indien er zuivere winst is. Een terugbetaling van ingelegde
gelden door een coöperatie is echter niet zonder heffing van dividendbelasting mogelijk17. De coöperatie
kent namelijk geen nominaal waarde van het kapitaal en heeft ook geen algemene vergadering van
aandeelhouders. Heffing van dividendbelasting over de teruggaaf aan een lid van – eerder door dat lid –
gestort inleggeld is echter niet beoogd. Daarom is de geconsulteerde tekst op dit punt aangepast en is
expliciet bepaald dat gehele of gedeeltelijke teruggaaf van inleggelden niet tot de opbrengst behoort.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz. 5-13

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Uitbreiding
inhoudingsvrijstelling in
verdragssituaties

Artikel II, onderdeel C (artikel 4 van de Wet op de dividendbelasting 1965)
Het huidige artikel 4, tweede lid, van de Wet DB 1965 regelt de inhoudingsvrijstelling in deelnemingssituaties
binnen de EU/EER. Voorgesteld wordt deze inhoudingsvrijstelling uit te breiden naar derde landen waarmee
Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten of richting een openbaar lichaam
binnen het Koninkrijk waarvoor Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele belasting heeft getroffen
dat, onderscheidenlijk die, voorziet in een regeling voor dividenden. Daarbij moet dat verdrag of die regeling
54

Artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965
in werking zijn getreden. Onder een verdrag wordt mede verstaan een regeling ter voorkoming van dubbele
belasting die geldt voor de relatie met een of meer landen binnen het Koninkrijk. Dit betekent dat de
inhoudingsvrijstelling ook van toepassing is in relatie tot landen binnen het Koninkrijk waarvoor de
Belastingregelingen tussen Nederland en Curaçao en Nederland en Sint Maarten van toepassing zijn of
waarvoor de Belastingregeling voor het Koninkrijk tussen Nederland en Aruba van toepassing is. De
Belastingregeling voor het land Nederland kwalificeert als een hiervoor bedoelde regeling ter voorkoming van
dubbele belasting voor een openbaar lichaam binnen het Koninkrijk, zodat de inhoudingsvrijstelling ook van
toepassing is in relatie tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat het verdrag (of de regeling) een regeling voor
dividenden dient te bevatten, betekent dat een verdrag dat gesloten is alleen ten behoeve van natuurlijke
personen, en waarin dividend-, interest- en royalty-artikelen ontbreken, zoals het verdrag tussen Nederland
en Bermuda, niet voldoet.
Hetzelfde geldt voor zogenoemde Tax Information Exchange Agreements. De hiervoor beschreven uitbreiding
van de inhoudingsvrijstelling wordt bewerkstelligd door het tweede lid, onderdeel a, van genoemd artikel 4 te
wijzigen. De inhoudingsvrijstelling is thans van toepassing indien de opbrengstgerechtigde gevestigd is in een
EU/EER-land en wordt met de voorgestelde uitbreiding ook van toepassing indien de opbrengstgerechtigde
gevestigd is in een derde land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft
gesloten dat voorziet in een regeling voor dividenden. Daarbij moet de opbrengstgerechtigde in het land van
vestiging in beginsel fiscaal als niet-transparant worden behandeld. Voor hybride entiteiten wordt een
specifieke regeling voorgesteld die hierna verder wordt toegelicht.
Inhoudingsvrijstelling
niet van toepassing

Nieuwe nationale
antimisbruikbepaling

Subjectieve toets

Objectieve toets

Schakelende
tussenhoudster

Het voorgestelde derde lid, onderdeel a, van genoemd artikel 4 regelt dat de inhoudingsvrijstelling niet van
toepassing is indien de opbrengstgerechtigde in de staat van vestiging volgens een door die staat met een
andere staat gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting geacht wordt te zijn gevestigd in een
staat waarmee Nederland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat voorziet in
een regeling voor dividenden, niet zijnde een EU/EER-land.
Het huidige artikel 4, derde lid, onderdeel c, van de Wet DB 1965 vervalt en wordt vervangen door de
voorgestelde nieuwe nationale antimisbruikbepaling. Ingevolge de voorgestelde antimisbruikbepaling is
sprake van misbruik indien – kort gezegd – de aandelen in de in Nederland gevestigde vennootschap of de
lidmaatschapsrechten in een houdstercoöperatie worden gehouden met als hoofddoel of een van de
hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan (subjectieve toets) en er sprake is
van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets). In het algemeen deel van de toelichting is de
werking van deze toetsen nader toegelicht.
Ten aanzien van de subjectieve toets is het ontgaan van buitenlandse belasting, zoals genoemd in het huidige
artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965, niet overgenomen in de voorgestelde antimisbruikbepaling. Door
de implementatie van de algemene antimisbruikbepaling van de MDR en de uitkomsten uit het BEPS-project
hebben landen zelf de mogelijkheid om het ontgaan van hun eigen belastingheffing tegen te gaan. Daarbij
geldt dat via een verzoek om inlichtingenuitwisseling de buitenlandse autoriteiten voldoende informatie
kunnen verkrijgen van de Belastingdienst.
Ten opzichte van de objectieve toets in de huidige antimisbruikbepalingen geldt voor de nieuwe
antimisbruikbepaling dat het, kort gezegd, om “relevante” substance moet gaan, en wordt voorgesteld om in
de wettekst naast “(reeks van) constructie(s)” ook “(samenstel van) transactie(s)” op te nemen. Hiermee
wordt aansluiting gezocht bij de PPT van actiepunt 6 van het BEPS-project. Net als een constructie kan een
transactie uit verscheidene stappen of onderdelen bestaan.
Op grond van het voorgestelde artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969, onderscheidenlijk het
voorgestelde artikel 4, twaalfde lid, van de Wet DB 1965, zullen in de Uitvoeringsbeschikking
vennootschapsbelasting 1971, onderscheidenlijk de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965, nadere
regels worden gesteld voor de invulling van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit
weerspiegelen (relevante substance) indien het belang in het in Nederland gevestigde lichaam wordt
gehouden door een schakelende tussenhoudster. Hiervan zal ingevolge de te stellen voorwaarden sprake zijn
indien de tussenhoudster cumulatief voldoet aan de volgende voorwaarden:
•

Ten minste de helft van het totale aantal statutaire en beslissingsbevoegde bestuursleden van de
tussenhoudster woont of is feitelijk gevestigd in de staat waarin de tussenhoudster is gevestigd.
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•

De in de staat waarin de tussenhoudster is gevestigd wonende of gevestigde bestuursleden beschikken
over de benodigde professionele kennis om hun taken naar behoren uit te voeren, tot welke taken ten
minste behoort de besluitvorming, op grond van de eigen verantwoordelijkheid van de tussenhoudster en
binnen het kader van de normale concernbemoeienis, over door de tussenhoudster af te sluiten
transacties, alsmede het zorg dragen voor een goede afhandeling van de afgesloten transacties.

•

De tussenhoudster beschikt over gekwalificeerd personeel voor de adequate uitvoering en registratie van
de door de tussenhoudster af te sluiten transacties.

•

De bestuursbesluiten van de tussenhoudster worden genomen in de staat waarin de tussenhoudster is
gevestigd.

•

De belangrijkste bankrekeningen van de tussenhoudster worden aangehouden in de staat waarin de
tussenhoudster is gevestigd.

•

De boekhouding van de tussenhoudster wordt gevoerd in de staat waarin de tussenhoudster is gevestigd.

•

De tussenhoudster heeft een bedrag aan loonkosten dat een vergoeding vormt voor de werkzaamheden
ten behoeve van een schakelfunctie en dat overeenkomt met wat vertaald naar Nederlandse maatstaven
ten minste € 100.000 zou bedragen.

•

De tussenhoudster heeft gedurende een periode van ten minste 24 maanden een in de staat waarin de
tussenhoudster is gevestigd gelegen onroerende zaak of deel van een onroerende zaak ter beschikking
waarbij zich in die onroerende zaak, onderscheidenlijk dat deel, een kantoor bevindt dat is voorzien van
gebruikelijke faciliteiten voor de uitoefening van een schakelfunctie en de werkzaamheden ten behoeve
van de schakelfunctie ook daadwerkelijk in dat kantoor worden uitgeoefend.

Hierna wordt kort ingegaan op de (nieuwe) voorwaarden met betrekking tot het loonkostencriterium en de
aanwezigheid van een eigen kantoorruimte. De overige voorwaarden zijn ontleend aan de voorwaarden voor
het in behandeling nemen van een verzoek tot zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een
voorgenomen transactie (of samenstel van transacties) van houdsters in internationale structuren.57
Het loonkostencriterium is opgenomen naar aanleiding van de motie Grashoff c.s. van 20 januari 2017.58 In
deze motie wordt gepleit voor substance-eisen met het oog op het terugdringen van brievenbus-bv’s en
wordt een loonsomcriterium een kansrijke benadering genoemd. Hoewel de motie is gericht op inkomende
dividendstromen - dat wil zeggen dat het gaat om de substance van een tussenhoudster in Nederland - wordt
het loonkostencriterium in ieder geval passend geacht voor het onderhavige wetsvoorstel dat betrekking
heeft op uitgaande dividendstromen waarbij het gaat om de substance van de betreffende (tussen)houdster
in het buitenland. Het bedrag van € 100.000 representeert een loonsom die, naar Nederlandse maatstaven, in
het licht van een tussenhoudster die een schakelfunctie vervult als een realistische beloning kan worden
beschouwd. Daarbij wordt deze norm vertaald naar de maatstaven van de staat waarin de tussenhoudster is
gevestigd. Op die wijze wordt rekening gehouden met het welvaartsniveau van de staat waarin de
tussenhoudster is gevestigd. Indien bijvoorbeeld aldaar in zijn algemeenheid een veel lager loon gebruikelijk is
dan in Nederland, wordt hierdoor de minimumnorm dienovereenkomstig naar beneden bijgesteld. Gezien het
bovenstaande zal het loonkostencriterium naar verwachting in de praktijk niet tot onredelijke uitkomsten
leiden.

Loonsomcriterium

Bij het loonkostencriterium hoeft personeel niet in dienst te zijn bij de tussenhoudster zelf, maar is het ook
mogelijk om personeel in te lenen binnen het concern dat meetelt voor de loonkosten, mits sprake is van
relevantie. Hiervan is bijvoorbeeld geen sprake indien de werkzaamheden louter ondersteunend zijn of
ondergeschikt aan de houdsterwerkzaamheden. Het gaat bij een loonkostencriterium erom dat aan de
tussenhoudster voldoende loonkosten kunnen worden toegerekend ten aanzien van relevante
werkzaamheden ten behoeve van de schakelfunctie die voor rekening en risico van de tussenhoudster
worden uitgeoefend. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van een zogenoemde
salary split,59 mits de loonkosten die worden toegerekend aan de tussenhoudster betrekking hebben op de

Relevante
werkzaamheden
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Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2014, nr. DGB 2014/3099 (Stcrt. 2014, 15956).
Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 139.
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Er zijn twee soorten salary splits. In de eerste plaats de materiële salary split waarin het loon van een werknemer voor een deel aan
Nederland en voor een deel aan een of meer andere landen wordt toegewezen omdat hij voor zijn werkgever in meerdere landen werkt
(waaronder begrepen tewerkstelling bij een concernvennootschap). In de tweede plaats de formele salary split waarin het loon van een
werknemer voor een deel aan Nederland en voor een deel aan een of meer andere landen wordt toegewezen omdat hij gelijktijdig voor
56
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houdsterwerkzaamheden. Hierbij dienen de houdsterwerkzaamheden te worden uitgeoefend in het land
waar de tussenhoudster is gevestigd. Het gaat hierbij alleen om de toerekening. Het is niet relevant of het
land waar de tussenhoudster is gevestigd ook heffingsbevoegd is over het loon (vergoeding voor de
schakelwerkzaamheden).
Eigen kantoorruimte

Het vereiste van de aanwezigheid van een eigen kantoorruimte is ontleend aan de Belastingwet BES. Ten
aanzien van het vereiste van de eigen kantoorruimte wordt opgemerkt dat het niet volstaat dat de
kantoorruimte alleen wordt gehuurd of in bezit is. Vereist is dat de kantoorruimte ook feitelijk wordt gebruikt
voor de uitoefening van de werkzaamheden ten behoeve van de schakelfunctie. Het voldoen aan het vereiste
van ten minste 24 maanden zou aannemelijk kunnen worden gemaakt aan de hand van het feit dat de
tussenhoudster de onroerende zaak (of een deel daarvan) in eigendom heeft of beschikt over een
huurcontract dat nog ten minste 24 maanden zal lopen. Ook ingeval de kantoorruimte op het moment dat de
opbrengst ter beschikking wordt gesteld nog niet gedurende een periode van 24 maanden aan de
tussenhoudster ter beschikking heeft gestaan, kan aan het vereiste worden voldaan, tenzij op dat moment
reeds bekend is dat niet aan de voorwaarde van ten minste 24 maanden zal worden voldaan.
Belastingplichtigen krijgen drie maanden extra de tijd om aan de twee nieuwe substancevoorwaarden, te
weten het loonkostencriterium en de eigen kantoorruimte, te kunnen voldoen. De wijzigingen in de
Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 en de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
treden alleen ten aanzien van de reeds bestaande substancevoorwaarden met ingang van 1 januari 2018 in
werking. De twee nieuwe substancevoorwaarden zullen pas in werking treden met ingang van 1 april 2018.
Belastingplichtigen waarvan de ATR per 1 januari 2018 als gevolg van de in het onderhavige wetsvoorstel
opgenomen wijzigingen komt te vervallen, maar die wel voldoen aan de tot dan reeds bestaande
substancevoorwaarden, kunnen er dus tot 1 april 2018 van uitgaan dat zij voor de toepassing van de
inhoudingsvrijstelling voldoen aan de daarvoor gestelde substancevoorwaarden.
In lijn met de parlementaire behandeling van de Wet implementatie van de wijzigingen van de Moederdochterrichtlijn 2015 wordt deze substance niet op het niveau van het concern beoordeeld, maar op het
niveau van de aandeelhouder die het belang onmiddellijk houdt.60

Fraus legis

Voorts wordt opgemerkt dat de voorgestelde antimisbruikbepaling het leerstuk van fraus legis niet vervangt.
Dat betekent dat de inspecteur in daartoe aanleiding gevende gevallen zich kan beroepen op zowel het
leerstuk van fraus legis als de voorgestelde antimisbruikbepaling. Ook de toets of sprake is van uiteindelijke
gerechtigdheid blijft aan de orde. Indien de inhoudingsvrijstelling ten onrechte is toegepast, zal de
Belastingdienst in lijn met het beleidsbesluit van 21 november 201161 niet bij de inhoudingsplichtige naheffen
indien de inhoudingsplichtige te goeder trouw is en de onjuiste toepassing van de inhoudingsvrijstelling te
wijten is aan onjuiste informatie van de opbrengstgerechtigde.

Ook inhoudsvrijstelling
hybride entiteiten

In het voorgestelde artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 is een specifieke regeling opgenomen voor de
situatie dat de opbrengstgerechtigde in de staat op grond van wiens recht die opbrengstgerechtigde is
opgericht niet wordt behandeld als de gerechtigde tot de opbrengst (bijvoorbeeld de dividenduitkering). Het
gaat hier bijvoorbeeld om de situatie waarin de opbrengstgerechtigde naar Nederlandse maatstaven fiscaal
niet-transparant is, maar naar het van toepassing zijnde buitenlandse recht wel. In een dergelijke situatie is de
opbrengstgerechtigde volgens de fiscale wetgeving van het land op grond van wiens recht de
opbrengstgerechtigde is opgericht niet aldaar gevestigd. Zonder een nadere regeling zou de
inhoudingsvrijstelling dan per definitie worden uitgesloten, dus ook in de gevallen waarin de achterliggende
participanten bij een rechtstreeks belang in de inhoudingsplichtige wel recht zouden hebben op de toepassing
van de inhoudingsvrijstelling. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een in de praktijk vaak voorkomende
situatie waarbij aandelen in een in Nederland gevestigd lichaam worden gehouden door een LLC die is
opgericht naar het recht van de VS.

verschillende concernonderdelen in verschillende staten arbeid verricht en waarbij met de verschillende concernonderdelen voor de
desbetreffende werkzaamheden arbeidscontracten zijn gesloten.
60
Kamerstukken II 2015/16, 34 306, nr. 6, blz. 16 en 17.
61
Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 21 november 2011, nr. DGB2011/6870M (Stcrt. 2012, 151).
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Nederland beschouwt de LLC als de opbrengstgerechtigde aangezien de LLC naar Nederlandse fiscale
maatstaven niet transparant is. De LLC wordt naar de fiscale maatstaven van de VS echter als transparant
aangemerkt en is zodoende niet aldaar gevestigd in de zin van het voorgestelde artikel 4, tweede lid,
onderdeel a, onder 2°, van de Wet DB 1965. Dientengevolge zou de inhoudingsvrijstelling dus niet van
toepassing zijn. In dergelijke situaties dient te worden teruggevallen op het betreffende belastingverdrag
waarbij in voorkomende gevallen sprake kan zijn van zwaardere voorwaarden of een lagere vermindering
(bijvoorbeeld als er in het belastingverdrag geen uitsluitende woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden
is overeengekomen).
Om ook in dergelijke situaties toepassing van de inhoudingsvrijstelling op basis van artikel 4 van de Wet DB
1965 mogelijk te maken, wordt – in lijn met het bestaande (verdrags)beleid62 – ingevolge genoemd negende
lid iedere direct achterliggende participant naar rato van zijn gerechtigdheid tot de opbrengst van aandelen,
winstbewijzen en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet Vpb 1969 voor de
toepassing van de voorgestelde inhoudingsvrijstelling in genoemd artikel 4 als de opbrengstgerechtigde
aangemerkt, mits ieder van die participanten in de hybride entiteit – bij een rechtstreeks belang in de
inhoudingsplichtige – individueel zou kwalificeren voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling en iedere
participant aangemerkt wordt als gerechtigde tot de opbrengst op grond van het recht van de staat waarin de
participant is gevestigd. Dit laatste houdt in dat het door de inhoudingsplichtige uitgekeerde dividend bij
iedere direct achterliggende participant in de hybride entiteit volgens de fiscale wetgeving van de staat
waarin de participant is gevestigd, wordt behandeld als bestanddeel van het inkomen, de winst of het
voordeel van die achterliggende participant. Het aanmerken van de direct achterliggende participant als de
opbrengstgerechtigde heeft tot gevolg dat die participant dient te voldoen aan de – in het tweede, derde en
vierde lid van artikel 4 van de Wet DB 1965 – voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling opgenomen
vereisten ten aanzien van de opbrengstgerechtigde. De inhoudingsvrijstelling wordt ingevolge het
voorgestelde negende lid slechts toegepast indien alle direct achterliggende participanten in de hybride
entiteit aan de in genoemd negende lid opgenomen voorwaarden voldoen. In voorkomende gevallen is het
daarbij mogelijk dat de direct achterliggende participanten in de betreffende hybride entiteit in verschillende
(verdrags)landen zijn gevestigd. In dat geval worden de direct achterliggende participanten naar rato van hun
gerechtigdheid tot de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste
lid, onderdeel d, van de Wet Vpb 1969 als de opbrengstgerechtigde aangemerkt, mits de betreffende hybride
entiteit zowel volgens de fiscale wetgeving van de staat op grond van wiens recht die entiteit is opgericht
alsook volgens de fiscale wetgeving van alle staten waarin de verschillende direct achterliggende
participanten zijn gevestigd, als transparant wordt aangemerkt.
Omgekeerde situatie
hybride entiteit
62

In het voorgestelde artikel 4, tiende lid, van de Wet DB 1965 is een specifieke regeling opgenomen voor de
omgekeerde situatie met een hybride entiteit. In die situatie wordt de hybride entiteit naar Nederlandse

In dit kader wordt verwezen naar de brief van 28 oktober 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 135), waarin wordt gesteld dat
de maatregelen van het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming
van grondslaguitholling en winstverschuiving reeds behoren tot het Nederlandse verdragsbeleid.
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fiscale maatstaven niet als de opbrengstgerechtigde aangemerkt, maar wordt de hybride entiteit wel als de
gerechtigde tot de opbrengst aangemerkt volgens de fiscale wetgeving van de staat waarin deze entiteit
volgens die fiscale wetgeving is gevestigd. Een voorbeeld hiervan is de Belgische vennootschap onder firma
(vof). Zonder een nadere bepaling worden op basis van artikel 1, eerste lid, van de Wet DB 1965 de
achterliggende participanten van de vof als de opbrengstgerechtigden aangemerkt voor toepassing van de
inhoudingsvrijstelling. Ingeval de achterliggende participanten bijvoorbeeld niet zijn gevestigd in een land
waarmee Nederland een belastingverdrag met een dividendartikel heeft gesloten, zou de
inhoudingsvrijstelling dus niet van toepassing zijn. In lijn met het bestaande (verdrags)beleid wordt ingevolge
de tweede volzin van genoemd tiende lid in dergelijke situaties de hybride entiteit als de
opbrengstgerechtigde aangemerkt ingeval de hybride entiteit volgens de fiscale wetgeving van de staat
waarin die entiteit is gevestigd aldaar wordt behandeld als de gerechtigde tot de opbrengst. Dat wil zeggen
dat de hybride entiteit volgens de fiscale wetgeving van de staat waarin deze is gevestigd niet-transparant is
en de dividenduitkering door die staat wordt behandeld als bestanddeel van het inkomen, de winst of het
voordeel van die entiteit.

CV/BV-Structuur

Een ander voorbeeld waar genoemd tiende lid op ziet, is de structuur waarbij de achterliggende participanten
in een commanditaire vennootschap (cv) zijn gevestigd in de VS, maar de cv zelf is gevestigd in een ander land
(cv/bv-structuur).
Genoemd tiende lid regelt dat ook in deze situatie de hybride entiteit als opbrengstgerechtigde wordt
aangemerkt onder de voorwaarde dat volgens de fiscale wetgeving van de staat waarin de hybride entiteit is
gevestigd, die entiteit als de gerechtigde tot de opbrengst wordt behandeld. Dat wil zeggen dat de
dividenduitkering door die staat wordt behandeld als bestanddeel van het inkomen, de winst of het voordeel
van de in die staat gevestigde hybride entiteit.
In dit voorbeeld zijn de achterliggende participanten op grond van de reguliere systematiek – dat wil zeggen
naar Nederlandse maatstaven op basis van artikel 1, eerste lid, van de Wet DB 1965 – de
opbrengstgerechtigden. De in Nederland gevestigde bv is de inhoudingsplichtige. De hybride entiteit is het in
genoemd tiende lid bedoelde lichaam door tussenkomst waarvan de opbrengstgerechtigde een belang heeft
in de inhoudingsplichtige. Wordt dat lichaam volgens de fiscale wetgeving van het land waar dat lichaam is
gevestigd, behandeld als gerechtigde tot de opbrengst, dan wordt ingevolge de tweede volzin van het
voorgestelde tiende lid dat lichaam geacht de opbrengstgerechtigde te zijn. In dat geval dient dat lichaam
voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling te voldoen aan de – in het tweede, derde en vierde lid van
artikel 4 – opgenomen vereisten ten aanzien van de opbrengstgerechtigde.
Ingeval niet aan de voorwaarde wordt voldaan dat de hybride entiteit volgens de fiscale wetgeving van de
staat waarin die entiteit is gevestigd aldaar als de gerechtigde tot de opbrengst wordt behandeld, wordt die
entiteit niet als opbrengstgerechtigde aangemerkt. In dat geval is – in lijn met het bestaande (verdrags)beleid
– het tweede lid van genoemd artikel 4 (de inhoudingsvrijstelling) niet van toepassing. Zonder nadere regeling
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zouden in het geschetste voorbeeld de achterliggende participanten in de VS als opbrengstgerechtigden
worden aangemerkt waarvoor dan mogelijk een inhoudingsvrijstelling kan gelden. Hierdoor kan er een
inhoudingsvrijstelling gelden met betrekking tot een dividendstroom die mogelijk fiscaal niet wordt
“opgepikt”. De eerste volzin van het voorgestelde artikel 4, tiende lid, van de Wet DB 1965 verhindert dit door
in de beschreven situatie de achterliggende participanten voor de toepassing van genoemd artikel 4 uit te
sluiten als opbrengstgerechtigden. In die situatie kan onder omstandigheden nog wel worden teruggevallen
op het betreffende belastingverdrag met de staat waarin de opbrengstgerechtigden zijn gevestigd (in het
voorbeeld de staat waarin de achterliggende participanten zijn gevestigd).

Informatieverplichting

Procedure
inhoudingsverplichting

In het voorgestelde artikel 4, elfde lid, van de Wet DB 1965 is een informatieverplichting opgenomen. Voor de
juiste toepassing van de in artikel 4, tweede lid, van de Wet DB 1965 opgenomen inhoudingsvrijstelling dient
de inspecteur in de eerste plaats op de hoogte te zijn van het feit dat er door een in Nederland gevestigde
inhoudingsplichtige dividend wordt uitgekeerd aan een opbrengstgerechtigde. Voorts dient hij in dat geval
over de nodige informatie te beschikken om te kunnen beoordelen of de inhouding van dividendbelasting
terecht achterwege blijft. Die benodigde informatie is voor in Nederland gevestigde opbrengstgerechtigden
bij de Belastingdienst aanwezig, maar dit is niet het geval voor niet in Nederland gevestigde
opbrengstgerechtigden. In verband hiermee bevat het voorgestelde artikel 4, elfde lid, van de Wet DB 1965
een informatieverplichting voor de inhoudingsplichtige ten aanzien van uitgekeerde dividenden aan een niet
in Nederland gevestigde opbrengstgerechtigde waarbij de inhouding van dividendbelasting op grond van
genoemde inhoudingsvrijstelling achterwege is gebleven. De belastingplichtige dient te verklaren dat in de in
het tweede, derde en vierde lid van genoemd artikel 4 gestelde voorwaarden is voldaan. Daarnaast dient de
belastingplichtige een opgaaf te doen waaraan bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld. De
voorgestelde procedure dat binnen een maand na de terbeschikkingstelling van het dividend de benodigde
informatie moet worden verstrekt, sluit aan bij de termijn waarbinnen een aangifte dividendbelasting moet
worden ingediend. Hiermee is beoogd een zowel voor de inhoudingsplichtige als de Belastingdienst zo licht
mogelijke procedure voor te schrijven.
Indien er sprake is van een hybride entiteit als bedoeld in het voorgestelde negende of tiende lid van
genoemd artikel 4 dient de inhoudingsplichtige de vereiste informatie te verstrekken met betrekking tot
iedere achterliggende participant die ingevolge het negende lid, onderscheidenlijk met betrekking tot de
hybride entiteit die ingevolge het tiende lid, als de opbrengstgerechtigde wordt aangemerkt.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz. 18-25

Nota nav verslag
De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de substance-eisen aangepast worden. Deze
leden stellen vast dat bij de invulling hiervan is gekozen voor de Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-criteria
en vragen waarom niet gekozen is voor strengere criteria. De leden van de fractie van D66 vragen hoe
substance in antimisbruikbepalingen wordt toegepast. Deze leden vragen ook hoe andere leden van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) substance definiëren en toepassen.
Invulling substanceeisen

Als onderdeel van het BEPS-project is een minimumstandaard gedefinieerd voor het tegengaan van
verdragsmisbruik. Deze minimumstandaard houdt in dat verdragsvoordelen niet worden toegekend indien
een structuur is opgezet of een transactie is aangegaan met het voornaamste doel of een van de voornaamste
doelen om toegang tot het verdrag te verkrijgen (Principal Purposes Test (PPT)). De PPT is bedoeld als een
flexibele maatregel om allerlei vormen van verdragsmisbruik op een effectieve wijze tegen te gaan, waarbij
landen zelf een nadere invulling kunnen geven aan de relevante toetsingscriteria. Met de
antimisbruikbepalingen in het wetsvoorstel wordt aansluiting gezocht bij de PPT. De te stellen substanceeisen vloeien niet rechtstreeks voort uit het BEPS-project, maar maken deel uit van de Nederlandse invulling
van de PPT en zijn strenger dan in de bestaande nationale antimisbruikbepalingen die door de voorgestelde
antimisbruikbepalingen worden vervangen. De substance-eisen die in de memorie van toelichting bij het
onderhavige wetsvoorstel zijn opgenomen, geven een invulling aan de substance-eisen die worden gesteld
aan de entiteit/schakel onmiddellijk boven Nederland (Nederland is het bronland) voor de toepassing van de
inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting of de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de
vennootschapsbelasting (buitenlandse AB-regeling). Andere landen zullen een eigen invulling geven aan de
PPT en aan eventueel door die landen te stellen substance-eisen.
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Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 4.

Tussenhoudster in niet
verdragsland

Voorts vragen de leden van de fractie van de VVD of een structuur waarbij een tussenhoudstervennootschap
is gevestigd in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten, niet zijnde een land behorende tot
de EU of de Europese Economische Ruimte (EER), ook kan kwalificeren voor de inhoudingsvrijstelling mits in
de eerste schakel boven Nederland (of boven de tussenhoudstervennootschap) een materiële onderneming
wordt gedreven door een entiteit gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft
gesloten dat voorziet in een dividendartikel, of gevestigd in een land behorende tot de EU/EER.
Naar ik aanneem, doelen deze leden op de situatie dat de aandelen in een in Nederland gevestigd lichaam
onmiddellijk worden gehouden door een tussenhoudstervennootschap, gevestigd in een land waarmee
Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten, niet zijnde een land behorende tot de EU/EER, waarvan de
aandelen worden gehouden door een lichaam waarin een materiële onderneming wordt gedreven en dat
bijvoorbeeld is gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in
een dividendartikel. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn ingeval in het derde voorbeeld in de
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memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel de in Hongkong gevestigde
tussenhoudstervennootschap wordt vervangen door een tussenhoudstervennootschap gevestigd in een land
waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten. Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Wet op de
dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) is de tussenhoudstervennootschap dan de belastingplichtige en is er
voor de toepassing van de Wet DB 1965 dus sprake van een dividenduitkering van de in Nederland gevestigde
inhoudingsplichtige aan die tussenhoudstervennootschap. Omdat die tussenhoudster is gevestigd in een land
waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten, kan deze structuur niet kwalificeren voor de
inhoudingsvrijstelling zoals opgenomen in het voorgestelde artikel 4, tweede lid, van de Wet DB 1965.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 6

De leden van de fractie van D66 vragen in hoeverre bestaande of te herziene verdragen onder de
minimumstandaard van actiepunt 6 vallen. Deze leden vragen in hoeverre landen verschillen in de wijze
waarop zij actiepunt 6 implementeren, welke landen bijvoorbeeld ook voor een PPT kiezen en welke landen
niet, en wat de beweegredenen zijn om wel of niet voor een PPT te kiezen. De leden van de fractie van de SP
vragen hoe in OESO- en EU-verband wordt aangekeken tegen de keuze voor ofwel een Limitation on benefits
(LOB)-bepaling ofwel een PPT-bepaling. Deze leden vragen ook welke van de twee onbedoeld gebruik
effectiever tegengaat en waarom Nederland kiest voor een PPT.
Om te voldoen aan de afgesproken minimumstandaard van actiepunt 6 van het BEPS-project van de OESO,
dient een verdrag een PPT te bevatten, of een PPT in combinatie met een zogenoemde ‘simplified’ LOBbepaling, dan wel een gedetailleerde LOB-bepaling in combinatie met een antidoorstroombepaling. Uit de
(voorlopige) keuzes die landen hebben gemaakt in het kader van het MLI, blijkt dat alle landen voor een PPT
kiezen, waarbij slechts enkele deze aanvullen met een LOB. Nederland heeft ook de keuze voor de PPT
gemaakt omdat met deze maatregel zelfstandig aan de minimumstandaard tegen verdragsmisbruik wordt
voldaan en deze maatregel voldoende flexibel is om allerlei vormen van verdragsmisbruik op effectieve wijze
aan te pakken.

PPT

De leden van de fractie van D66 vragen of veranderende maatschappelijke opvattingen over
belastingontduiking, sinds de behandeling van Overige fiscale maatregelen 2010, volgens het kabinet
aanleiding geven tot een andere invulling van wat onder een schakelfunctie zou moeten worden verstaan.
Het kabinet heeft ervoor gekozen om in het onderhavige wetsvoorstel geen inhoudelijke wijziging aan te
brengen ten aanzien van de schakelfunctie als concept. Van een schakelfunctie is sprake indien de
tussenhoudstervennootschap een relatie legt tussen de bedrijfsmatige activiteiten of
hoofdkantooractiviteiten van de moedervennootschap en de activiteiten van haar
kleindochtervennootschap(pen). Wel wordt in het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld om de substanceeisen aan dergelijke buitenlandse tussenhoudstervennootschappen verder aan te scherpen. Met de in het
onderhavige wetsvoorstel voorgestelde maatregelen en de implementatie van antimisbruikbepalingen in

Schakelfunctie

63

Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 3, blz.. 9.
61

DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
belastingverdragen, onder andere via ratificatie van het MLI, kunnen kunstmatige situaties worden bestreden.
Het kabinet is van mening dat hiermee een effectieve antimisbruikbepaling wordt voorgesteld.
De leden van de fractie van de SP vragen het kabinet aan te geven in hoeverre het uitgangspunt om geen
dividendbelasting te heffen in deelnemingsverhoudingen nog steeds gedragen wordt in internationaal
verband. Deze leden vragen welke OESO-landen wel dividendbelasting heffen in deelnemingsverhoudingen en
welke niet.
Deelnemingsdividenden

Het niet heffen van dividendbelasting in deelnemingsverhoudingen is erop gericht om economisch dubbele
belasting over dezelfde winsten binnen een concern te voorkomen. Het uitgangspunt dat deze economisch
dubbele belasting voorkomen of beperkt dient te worden, is internationaal nog steeds breedgedragen. Dit
komt bijvoorbeeld tot uiting in het OESO-modelverdrag waarin voor deelnemingsdividenden wordt uitgegaan
van een gereduceerd tarief van 5%. In bilaterale verhoudingen tussen OESO-lidstaten wordt bovendien in veel
gevallen een vrijstelling overeengekomen. Zo heeft Nederland belastingverdragen gesloten met 33 OESOlidstaten, waarbij in 15 verdragen een exclusieve woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden is
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overeengekomen. Ook kan in dit kader worden gewezen op de Moeder-dochterrichtlijn (MDR) van de EU,
waarin is afgesproken dat binnen de EU in deelnemingsverhoudingen geen bronbelasting wordt geheven op
dividenduitkeringen.
De leden van de fractie van de SP vragen in welke gevallen het kabinet een onbelaste doorstroom van
dividenden richting andere landen gewenst acht, en of de doorstroom zal vergroten of verkleinen. Voorts
vragen deze leden in hoeverre de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling nieuwe mogelijkheden van tax
planning creëert en in hoeverre die worden tegengegaan door de regeling ter bestrijding van misbruik.

Bestrijding misbruik

Nederland is voorstander van het zo veel mogelijk voorkomen van fiscale belemmeringen bij
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ondernemingen. Winsten van de dochtermaatschappij dienen na belastingheffing over de winst bij de
dochtermaatschappij niet nogmaals te worden belast bij de moedermaatschappij. Nederlandse
ondernemingen die actief zijn in het buitenland kunnen zo concurreren op basis van een gelijkwaardige fiscale
positie met lokale ondernemingen. Daarnaast dienen geldstromen in deelnemingssituaties niet te worden
belemmerd door bronheffingen. Dit geldt niet alleen voor nationaal opererende bedrijven, maar ook voor
internationaal opererende bedrijven. Zoals hiervoor uiteengezet wordt deze visie ook internationaal
breedgedragen. Het Nederlandse verdragsbeleid, zoals onder meer is toegelicht in de Notitie Fiscaal
66
Verdragsbeleid 2011 , is er ook op gericht in belastingverdragen een uitsluitende woonstaatheffing voor
deelnemingsdividenden overeen te komen. Dit streven wordt door Nederland echter niet altijd (ten volle)
gerealiseerd. Daarom wordt in het onderhavige wetsvoorstel de inhoudingsvrijstelling uitgebreid richting
derde landen. De uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen wordt, net als binnen de EU,
echter niet ongelimiteerd vormgegeven. Initiatieven van de EU en de OESO op het gebied van de bestrijding
van belastingontwijking vragen om een proactieve houding van landen. De verbintenis van Nederland aan het
BEPS-project en de totstandkoming van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking (Anti Tax Avoidance
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Directive (ATAD1)) laten zien dat Nederland deze proactieve houding heeft. Een ongelimiteerde doorstroom
van vrijgestelde dividenden staat haaks op het gevoerde beleid. Dientengevolge geldt de uitbreiding van de
inhoudingsvrijstelling richting derde landen alleen als er sprake is van – kort gezegd – een met Nederland
gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en in dat verdrag een dividendbepaling is opgenomen.
Om te voorkomen dat kunstmatige structuren worden opgezet of transacties worden aangegaan met als (een
van de) voornaamste doel(en) de voordelen van dit beleid te kunnen genieten, is Nederland een voorstander
van adequate antimisbruikbepalingen. Hiertoe zijn in het onderhavige wetsvoorstel antimisbruikbepalingen
opgenomen en streeft Nederland ernaar in haar verdragen te voldoen aan de in OESO-verband afgesproken
minimumstandaard tegen verdragsmisbruik. Met de genomen maatregelen wordt naar de verwachting van
het kabinet het tegengaan van ongewenste planningsmogelijkheden voldoende gewaarborgd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 7-9
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Richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor
groepsmaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PbEU 2011, L 345).
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Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 131.
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Kamerstukken II 2010/11, 25 087, nr. 7, bijlage.
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Richtlijn 2016/1164/EU van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke
rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 193).
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Artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965
Inhoudingsplicht houdstercoöperatie
De leden van de fractie van de VVD vragen in hoeverre een overgangsrecht van drie maanden voldoende is.
Daarnaast vragen deze leden wat de gevolgen zijn van het niet overnemen van enkele voorwaarden voor het
in behandeling nemen van een verzoek tot zekerheid vooraf van een houdstervennootschap in een
internationale structuur.
Zekerheid vooraf
substancevoorwaarden

De twee nieuwe substancevoorwaarden (het loonsomcriterium en het vereiste van een eigen kantoorruimte)
zullen pas in werking treden per 1 april 2018. Het kabinet acht het redelijk om belastingplichtigen drie
maanden de tijd te geven om aan de twee nieuwe substancevoorwaarden te voldoen en meent dat die
periode daarvoor voldoende zou moeten zijn. De nieuwe substancevoorwaarden worden gesteld aan het
opbrengstgerechtigde lichaam. De eisen voor het in behandeling nemen van een verzoek tot zekerheid vooraf
die worden gesteld aan het in Nederland gevestigde lichaam dat het dividend uitkeert, blijven in het
onderhavige wetsvoorstel ongewijzigd. Er is geen wijziging beoogd ten aanzien van het in behandeling nemen
van een verzoek tot zekerheid vooraf van een houdstervennootschap in een internationale structuur.
De leden van de fractie van de VVD geven aan dat in de internetconsultatie ten aanzien van de
substancevoorwaarden is verzocht om een tegenbewijsregeling en vragen in hoeverre een
tegenbewijsregeling te maken heeft met het oprekken van de criteria.
Het opnemen van een tegenbewijsregeling zou, naast uitvoeringstechnische bezwaren, het gevaar van een
glijdende schaal met zich kunnen brengen. Het verder oprekken van de criteria dient naar de mening van het
kabinet voorkomen te worden omdat anders het risico bestaat dat de antimisbruikbepaling een loze bepaling
wordt. Wel is naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State opgenomen dat
bij het loonkostencriterium de norm van € 100.000 wordt vertaald naar de maatstaven van de staat waarin de
tussenhoudstervennootschap is gevestigd.

Tegenbewijsregeling

Voorts vragen de leden van de fractie van de VVD wat de gevolgen zouden zijn als zou worden toegestaan dat
de relevante substance per land mag worden toegepast in plaats van per entiteit.
Substance beoordeeld
per entiteit

In lijn met hetgeen is aangegeven tijdens de parlementaire behandeling van de Wet implementatie van de
wijzigingen van de Moeder-dochterrichtlijn 2015 worden de substance-eisen in een land niet op het niveau
van het concern beoordeeld, maar op het niveau van het lichaam dat het belang in de inhoudingsplichtige
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onmiddellijk houdt. Dit geldt ook voor de aanvullende substance-eisen met betrekking tot loonkosten en de
eigen kantoorruimte zoals deze in het onderhavige wetsvoorstel worden voorgesteld. De substance-eisen
worden toegepast bij de entiteit die het belang onmiddellijk houdt omdat de aandelen functioneel aan deze
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entiteit kunnen worden toegerekend.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 9-10

Uitbreiding inhoudingsvrijstelling
In het licht van de goede trouw bij belastingverdragen vragen de leden van de fractie van het CDA hoe de
uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling zich verhoudt tot verdragen waarin geen vrijstelling van
dividendbelasting is afgesproken. Deze leden vragen of er belastingverdragen zijn die wel een dividendartikel
hebben, maar waarin het te heffen percentage niet wordt teruggebracht tot onder het Nederlandse tarief van
de dividendbelasting. De leden van de fractie van de SP vragen of het niet vreemd is om inhouding van
dividendbelasting eenzijdig achterwege te laten wanneer onder een verdrag bijvoorbeeld 5% kan worden
geheven.

Goede trouw

Nederland streeft ernaar om in verdragen een uitsluitende woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden
overeen te komen. In sommige gevallen is de andere staat hiermee niet akkoord gegaan en is in het kader van
een totaalcompromis een (beperkte) bronstaatheffing over deelnemingsdividenden overeengekomen,
variërend van 2,5% tot 15%. Daarnaast is een verdragspercentage van 15% gebruikelijk voor nietdeelnemingsdividenden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat onder verdragen in veel gevallen pas sprake is
van een deelnemingsdividend, indien de opbrengstgerechtigde een aandelenbelang van 10% of 25% houdt in
de uitkerende vennootschap. Door de invoering of uitbreiding van een inhoudingsvrijstelling kan het in relatie
tot landen waarmee een (beperkte) bronstaatheffing is overeengekomen, voorkomen dat Nederland op basis
68
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Kamerstukken II 2015/16, 34 306, nr. 6, blz.. 16 en 17.
Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2014, nr. DGB 2014/3099 (Stcrt. 2014, 15956).
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DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
van het nationale recht niet zal heffen, terwijl dit onder het verdrag wel zou kunnen. Deze situatie kan zich
tevens voordoen met betrekking tot interest en royalty’s, waarover Nederland op basis van haar nationale
wetgeving geen bronheffing heft en in sommige verdragen een (beperkte) bronstaatheffing is
overeengekomen. Dit is niet een situatie die zich enkel voordoet met betrekking tot Nederland. Ook andere
landen komen in belastingverdragen heffingsmogelijkheden overeen, waarbij een van de verdragspartners
deze niet (volledig) zal effectueren. In deze gevallen is het van belang dat de heffingsverdeling tussen beide
landen op basis van het verdrag als geheel evenwichtig is verdeeld, met inachtneming van het gegeven dat
niet iedere heffingsmogelijkheid door beide verdragspartners kan worden geëffectueerd op basis van de dan
geldende nationale wetgeving. Ook zal het invoeren van een nationale inhoudingsvrijstelling geen inbreuk
maken op de goede trouw onder belastingverdragen. Door de inhoudingsvrijstelling zal een
opbrengstgerechtigde die is gevestigd in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten namelijk
niet worden benadeeld.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 11-12

De leden van de fractie van de SP vragen waarom er geen minimumbezitsperiode wordt ingevoerd terwijl de
MDR deze mogelijkheid wel biedt.
Er is voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling geen minimumbezitsperiode ingevoerd omdat de
deelnemingsvrijstelling ook geen minimumbezitsperiode kent.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 12

Antimisbruikbepalingen
De leden van de fractie van de VVD vragen in hoeverre de vastgoedbelegger de dupe is van de voorgestelde
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antimisbruikbepaling en om een reactie op een hierover verschenen artikel in de TaxLive d.d. 27 juni 2017.
Het artikel berust op een misverstand. In het artikel wordt verondersteld dat in een vastgoedstructuur per
definitie sprake is van misbruik enkel en alleen vanwege het ontbreken van een materiële onderneming. Dat
is niet het geval. Voor de toepassing van de subjectieve toets (de zogenoemde wegdenkgedachte) is het niet
vereist dat sprake is van een ondernemingsstructuur. Ingeval er bij een vastgoedstructuur na toepassing van
de subjectieve toets geen sprake is van een structuur die is opgezet met als hoofddoel of een van de
hoofddoelen het ontgaan van dividendbelasting, is de voorgestelde antimisbruikbepaling in artikel 4 van de
Wet DB 1965 niet van toepassing.

Vastgoedbelegger

Verschil oude en
nieuwe bepalingen

De leden van de fractie van de VVD vragen naar het verschil tussen de huidige antimisbruikbepaling en de
nieuwe nationale antimisbruikbepaling. De leden van de fractie van het CDA vragen om een voorbeeld te
geven van een situatie die wel onder de huidige antimisbruikbepaling valt, maar niet onder de nieuwe
nationale antimisbruikbepaling en vice versa.
Momenteel is de huidige algemene nationale antimisbruikbepaling ten aanzien van kapitaalvennootschappen
geïmplementeerd in de buitenlandse AB-regeling in de vennootschapsbelasting. Daarnaast bevat de
dividendbelasting nog een flankerende antimisbruikbepaling voor coöperaties die is afgeleid van de
buitenlandse AB-regeling. Op grond van de buitenlandse AB-regeling wordt een niet in Nederland gevestigd
lichaam dat een aanmerkelijk belang houdt in een in Nederland gevestigd lichaam in de heffing van
vennootschapsbelasting betrokken voor de dividenden uit en de voordelen behaald bij de vervreemding van
de aandelen in het laatstgenoemde lichaam als het aanmerkelijk belang wordt gehouden met als hoofddoel of
een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting en de structuur niet is
opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. De flankerende
bepaling voor coöperaties creëert een inhoudingsplicht voor de dividendbelasting bij coöperaties ingeval
sprake is van misbruik bestaande uit het ontgaan van dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een
ander. De voorgestelde inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties heeft een ander uitgangspunt omdat
houdstercoöperaties op basis daarvan in beginsel inhoudingsplichtig worden voor de dividendbelasting, tenzij
de inhoudingsvrijstelling kan worden toegepast. Door de voorgestelde antimisbruikbepaling bij de toepassing
van de inhoudingsvrijstelling zou er een overlap ontstaan met de huidige buitenlandse AB-regeling en de
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“Vastgoedbelegger de dupe van nieuwe antimisbruikbepaling in de dividendbelasting”, TaxLive d.d. 27 juni 2017.
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flankerende regeling voor coöperaties in de dividendbelasting. Daarom wordt voorgesteld dat de
buitenlandse AB-regeling alleen nog toepassing vindt in situaties waarin sprake is van het ontgaan van
inkomstenbelasting en wordt voorgesteld de flankerende antimisbruikbepaling voor coöperaties in de
dividendbelasting te laten vervallen.
Ontgaan belasting bij een
ander

Een voorbeeld van een situatie die wel onder de huidige antimisbruikbepaling valt, maar niet onder de
nieuwe nationale antimisbruikbepaling is die waarbij buitenlandse belasting bij een ander wordt ontgaan. Een
dergelijke situatie valt niet onder het bereik van de nieuwe antimisbruikbepaling. Door de implementatie van
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de algemene antimisbruikbepaling van de MDR en de uitkomsten uit het BEPS-project hebben landen zelf de
mogelijkheid om het ontgaan van hun eigen belastingheffing tegen te gaan. Daarbij geldt dat via een verzoek
om inlichtingenuitwisseling de buitenlandse autoriteiten voldoende informatie kunnen verkrijgen van de
Belastingdienst om misbruik tegen te gaan.
Een situatie die niet onder de huidige antimisbruikbepaling valt, maar wel onder de nieuwe nationale
antimisbruikbepaling is bijvoorbeeld dat er voor houdstercoöperaties eerder sprake kan zijn van een
inhoudingsplicht dan alleen in misbruiksituaties. Zo zal er voor een houdstercoöperatie een inhoudingsplicht
ontstaan ten aanzien van een lid dat is gevestigd in een land waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft
gesloten dat voorziet in een dividendartikel. Verder geldt ingeval het belang in de inhoudingsplichtige
coöperatie wordt gehouden door een schakelende tussenhoudster dat het, ten opzichte van de objectieve
toets in de huidige antimisbruikbepalingen, bij de nieuwe antimisbruikbepaling, kort gezegd, om “relevante”
substance moet gaan. Bovendien gelden er dan twee nieuwe voorwaarden met betrekking tot het
loonkostencriterium en de aanwezigheid van een eigen kantoorruimte, hetgeen een aanscherping vormt ten
opzichte van de objectieve toets in de huidige antimisbruikbepalingen.
Voorts vragen de leden van de fractie van de VVD wat de noodzaak is van de introductie van de nieuwe
antimisbruikbepaling en waarom zowel het leerstuk van fraus legis als de voorgestelde antimisbruikbepaling
van toepassing is.

Fraus legis

Als gevolg van de implementatie van de in de MDR opgenomen algemene antimisbruikbepaling is momenteel
een bepaling in de wet opgenomen voor de bestrijding van misbruik in moeder-dochterrelaties. Die uit de
MDR voortvloeiende verplichting blijft bestaan. In verband met de voorgestelde uitbreiding van de
inhoudingsvrijstelling naar landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in
een dividendartikel, wordt deze bepaling deels – namelijk voor zover sprake is van het ontgaan van
dividendbelasting – verplaatst naar artikel 4 van de Wet DB 1965, dat ziet op de toepassing van de
inhoudingsvrijstelling. Daarbij dienen de antimisbruikbepalingen ook in lijn te worden gebracht met de
Nederlandse invulling van de PPT als resultaat van actiepunt 6 van het BEPS-project. Voorts is niet bedoeld te
zeggen dat het leerstuk van fraus legis en de voorgestelde antimisbruikbepaling tegelijkertijd van toepassing
zouden zijn. Bedoeld is te zeggen dat de voorgestelde antimisbruikbepaling het leerstuk van fraus legis niet
vervangt. Dat betekent dat, ingeval de voorgestelde antimisbruikbepaling niet van toepassing is, de inspecteur
zich in daartoe aanleiding gevende gevallen kan beroepen op het leerstuk van fraus legis.
Omzeilen substance-eisen

De leden van de fractie van D66 vragen of signalen worden ontvangen dat het tweetal aanvullende nieuwe
substance-eisen (het loonsomcriterium en het vereiste van een eigen kantoorruimte) makkelijk kan worden
omzeild en hoe de Belastingdienst de toepassing van de substance-eisen gaat monitoren. De leden van de
fractie van het CDA vragen wanneer sprake is van een kantoor dat is voorzien van de gebruikelijke faciliteiten
voor houdsteractiviteiten en welke werkzaamheden meetellen voor het loonkostencriterium. Ook de leden
van de fractie van de SP vragen wat wordt bedoeld met een eigen kantoorruimte en of hieraan wordt voldaan
indien deze bij een trustkantoor wordt afgenomen. Voorts vragen deze leden of enkel door gebruik te maken
van een trustkantoor aan de substance-eisen kan worden voldaan. Daarnaast vragen de leden van de fractie
van de SP waarom is gekozen voor het loonkostencriterium van € 100.000, of dit criterium niet meer is dan
een extraatje in de bedrijfskosten en of makkelijk aan dit criterium kan worden voldaan.
De werkzaamheden die meetellen voor het loonkostencriterium betreffen relevante werkzaamheden ten
behoeve van de schakelfunctie. Dat betekent dat een relatie wordt gelegd tussen de activiteiten van lichamen
binnen een keten. Hiervan is geen sprake indien de activiteiten als beleggen moeten worden gekwalificeerd.
Het aan het loonsomcriterium gekoppelde bedrag van € 100.000 representeert een loonsom die, naar

Loonsomcriterium
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Richtlijn 2015/121/EU van de Raad van 27 januari 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke
fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PbEU 2015, L 21).
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Nederlandse maatstaven, in het licht van een tussenhoudster die een schakelfunctie vervult als een
realistische beloning kan worden beschouwd.
Bij een kantoorruimte dient het te gaan om een eigen kantoorruimte die is ingericht en ook daadwerkelijk
wordt gebruikt om de werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Hiervan is geen sprake indien de kantoorruimte
alleen wordt gehuurd of in bezit is zonder dat sprake is van daadwerkelijk gebruik, of als het slechts een lege
kantoorruimte betreft. Of aan deze criteria wordt voldaan, zal van geval tot geval worden beoordeeld. Dit is
namelijk sterk afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden van het voorliggende geval. Indien er
enkel gebruik wordt gemaakt van een trustkantoor zal naar alle waarschijnlijkheid niet aan de substance-eisen
worden voldaan. Naast de nieuwe substancecriteria waaronder het loonsomcriterium gelden namelijk ook de
reeds bestaande criteria. Een van deze criteria betreft bijvoorbeeld de voorwaarde dat de bestuursleden
dienen te beschikken over de benodigde professionele kennis om hun taken naar behoren uit te voeren.
Voorts gaat het bij het loonsomcriterium niet slechts om de kwantitatieve eis van € 100.000 aan loonkosten.
De tussenhoudstervennootschap moet bij het uitoefenen van de werkzaamheden gebruikmaken van eigen,
ter beschikking gesteld of ingehuurd personeel. Naast de kwantitatieve eis van € 100.000 gaat het hierbij om
een kwalitatief criterium. Het personeel moet de benodigde professionele kennis bezitten om de
werkzaamheden uit te voeren. De beoordeling of hiervan sprake is, vindt ook plaats op basis van de concrete
feiten en omstandigheden van het voorliggende geval.

Kantoorruimte

Dit kabinet heeft de overtuiging dat met deze vereisten een voldoende en effectieve dam wordt opgeworpen
tegen kunstmatige structuren. De dividenduitkerende vennootschap moet beoordelen of de
inhoudingsvrijstelling van toepassing is op het uit te keren dividend. In een aantal situaties dient hierbij te
worden vastgesteld of voldoende substance aanwezig is bij het dividendontvangende lichaam. Indien de
uitkerende vennootschap heeft vastgesteld dat de inhoudingsvrijstelling van toepassing is, dient die
vennootschap dit te melden aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan op basis van de bij de uitkerende
vennootschap aanwezige informatie toezicht houden op de substance-eisen.
De leden van de fractie van de SP vragen in te gaan op het effect van de in de loop der jaren aangescherpte
substance-eisen, welke alternatieven er bestaan voor de substance-eisen en in te gaan op de suggestie van
deze leden om btw-opbrengsten of een aantal fte’s op te nemen in de substance-eisen.
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Gevolgen aanscherping
substance-eisen

In de brief van 4 november 2016 heb ik naar aanleiding van een door uw Kamer aangenomen motie, een
aantal mogelijkheden geschetst om de substance-eisen voor Nederlandse vennootschappen aan te scherpen.
Het ging hierbij om de situatie waarin een vennootschap in Nederland is gevestigd (het woonland) betalingen
ontvangt uit een ander land (het bronland). In die brief ben ik ingegaan op de reeds genomen nationale en
internationale maatregelen om misbruik van verdragen te voorkomen. Tevens heb ik aangegeven dat de
verhoogde aandacht hiervoor, ook vanwege het toezicht hierop door de Belastingdienst, in de praktijk een
gedragsverandering heeft teweeggebracht. Ten slotte heb ik in de brief een aantal technische opties geschetst
om de substance-eisen aan te scherpen, maar heb ik tevens aangegeven dat het beleid gericht zou moeten
zijn op het beter in staat stellen van de bronlanden om te beoordelen of sprake is van misbruik. In de situatie
van het onderhavige wetsvoorstel op ziet, is Nederland het bronland en stelt het kabinet voor de substanceeisen aan te scherpen waarmee zij deel uitmaken van de Nederlandse invulling van de PPT. Hierbij is naast
een eigen kantoorruimte die is ingericht en ook daadwerkelijk wordt gebruikt om de werkzaamheden te
kunnen uitoefenen, een kwalitatieve loonsomeis gesteld. Hiermee is dus niet gekozen voor een kwantitatieve
toets van een aantal fte of een bepaald percentage van de kosten of de opbrengst. Er zijn verschillende
mogelijkheden om substance-eisen in te vullen en naar de mening van het kabinet worden met de nieuwe
substance-eisen adequate maatregelen getroffen om misbruik tegen te gaan.
De leden van de fractie van de SP vragen hoe getoetst wordt of het belang in het Nederlandse lichaam wordt
gehouden met als hoofddoel het ontgaan van belastingheffing. Deze leden vragen hoe vaak deze toets
jaarlijks wordt uitgevoerd en in hoeveel gevallen de conclusie is dat een van de hoofddoelen het ontgaan van
belastingheffing is. Voorts vragen deze leden of bij iedere uitkering van dividend de wegdenkgedachte wordt
gehanteerd en of de Belastingdienst voldoende capaciteit heeft voor het toezicht.

Subjectieve toets

De dividendbelasting is een aangiftebelasting. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting,
waarbij sprake is van een aanslagbelasting en de inspecteur een aanslag oplegt. Bij een aangiftebelasting zoals
de dividendbelasting en de loonbelasting bepaalt de inhoudingsplichtige de hoogte van het af te dragen
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bedrag aan belasting. Bij de dividendbelasting toetst de inhoudingsplichtige of al dan niet recht bestaat op
toepassing van de inhoudingsvrijstelling. Hiertoe behoort ook de toets of als gevolg van de
antimisbruikbepaling de inhouding niet achterwege kan blijven. Deze toets vindt plaats op het moment van
iedere uitkering. Voor de inhoudingsplichtige is een informatieverplichting opgenomen ten aanzien van
uitgekeerde dividenden aan een niet in Nederland gevestigde opbrengstgerechtigde waarbij de inhouding van
dividendbelasting op grond van de inhoudingsvrijstelling achterwege is gebleven. De inhoudingsplichtige dient
daarbij te verklaren dat aan de voorwaarden van de inhoudingsvrijstelling is voldaan. De Belastingdienst
ontvangt op deze wijze informatie voor het toezicht op de juiste toepassing van de inhoudingsvrijstelling. De
Belastingdienst hanteert bij zijn toezicht verschillende vormen van toezicht en hanteert hierbij een
risicogerichte benadering. De controleaanpak van de Belastingdienst is beschreven in de notitie
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Controleaanpak Belastingdienst. Voor de registratie van en het onderzoek naar de juiste toepassing van de
inhoudingsvrijstelling en de antimisbruikbepaling zijn incidenteel 16 fte en structureel 5 fte nodig. Hierin is
ook het toezicht begrepen. Aangezien de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen nog in werking moeten
treden, is het te vroeg om een conclusie te trekken in hoeveel gevallen er misbruik zal worden geconstateerd.
De leden van de fractie van de SP vragen of wordt bijgehouden wanneer antimisbruikbepalingen worden
gehanteerd om te toetsen of (verdrags)voordelen worden gegeven en of daarover in de toekomst wordt
gerapporteerd.
De Nederlandse wetgeving kent vele antimisbruikbepalingen. Voorbeelden hiervan zijn de artikelen 10a en
17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 en het huidige artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965.
Daarnaast wordt getoetst op het leerstuk van fraus legis. Ook vele belastingverdragen bevatten een
antimisbruikbepaling. De Belastingdienst toetst hier continu op. Gegeven de omvang van het aantal
antimisbruikbepalingen en de intensiteit waarmee deze worden getoetst, wordt dit niet geregistreerd. Van
rapportage kan alleen al om die reden geen sprake zijn.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 15-19

Internetconsultatie
De leden van de fractie van het CDA vragen waarom het kabinet ervoor heeft gekozen om specifieke
bepalingen voor hybride entiteiten op te nemen. Deze leden merken op dat deze bepalingen weinig met het
wetsvoorstel te maken hebben omdat het niet of nauwelijks hybride coöperaties zal betreffen. Voorts vragen
de leden van de fractie van het CDA of het wel evenwichtig is om in die betreffende situaties een
inhoudingsvrijstelling te verlenen en wat de verhouding is tussen deze bepalingen en de verdragstoepassing.
De betreffende bepalingen voor hybride entiteiten zijn opgenomen in het voorgestelde artikel 4, negende en
tiende lid, van de Wet DB 1965. Daarbij gaat het om situaties waarin een hybride entiteit lid is van een in
Nederland gevestigde coöperatie, of aandeelhouder in een in Nederland gevestigde vennootschap, en niet
om een hybride coöperatie zoals de leden van de fractie van het CDA lijken te veronderstellen. Met deze
bepalingen ontstaat er naar de mening van het kabinet een evenwichtige behandeling. Dit kan als volgt
worden toegelicht.

Hybride entiteiten

Artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 bevat een specifieke regeling voor de situatie dat de
opbrengstgerechtigde in de staat op grond van wiens recht die opbrengstgerechtigde is opgericht aldaar niet
wordt behandeld als de gerechtigde tot de dividenduitkering, omdat die opbrengstgerechtigde naar het van
toepassing zijnde buitenlandse recht transparant is; dit terwijl die opbrengstgerechtigde naar Nederlandse
maatstaven niet-transparant is. Zonder een nadere regeling zou de inhoudingsvrijstelling dan per definitie
worden uitgesloten omdat de opbrengstgerechtigde volgens de van toepassing zijnde buitenlandse (“lokale”)
fiscale wetgeving niet als inwoner wordt beschouwd; dat zou dus ook het geval zijn in die situaties waarin de
achterliggende participanten in die hybride entiteit bij een rechtstreeks belang in de inhoudingsplichtige wel
recht zouden hebben op de toepassing van de inhoudingsvrijstelling. Om in dergelijke situaties toepassing van
de inhoudingsvrijstelling mogelijk te maken, wordt ingevolge genoemd negende lid – kort gezegd – onder
voorwaarden iedere achterliggende participant naar rato van zijn gerechtigdheid tot de dividenduitkering als
de opbrengstgerechtigde aangemerkt, waarbij die dividenduitkering rechtstreeks verband moet houden met
diens participatie in de hybride entiteit. Genoemde voorwaarden houden in dat iedere participant
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Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/
aangifte_betalen_en_toezicht/toezicht/handhaving_en_controle/controleaanpak_belastingdienst.
67

DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
aangemerkt wordt als de gerechtigde tot de dividenduitkering op grond van het recht van de staat waarin de
participant is gevestigd en ieder van die participanten in de hybride entiteit – bij een rechtstreeks belang in de
inhoudingsplichtige – individueel zou kwalificeren voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling.
In het voorgestelde artikel 4, tiende lid, van de Wet DB 1965 is een specifieke regeling opgenomen voor de
omgekeerde situatie met een hybride entiteit. In die situatie wordt de hybride entiteit naar Nederlandse
fiscale maatstaven niet als de opbrengstgerechtigde aangemerkt, maar wordt de hybride entiteit wel als de
gerechtigde tot de dividenduitkering aangemerkt volgens de fiscale wetgeving van de staat waarin deze
entiteit volgens die fiscale wetgeving is gevestigd. In dat geval zijn de achterliggende participanten van de
hybride entiteit op grond van de reguliere systematiek van de dividendbelasting – dat wil zeggen: naar
Nederlandse maatstaven, op basis van artikel 1, eerste lid, van de Wet DB 1965 – de opbrengstgerechtigden.
De in Nederland gevestigde vennootschap of coöperatie is de inhoudingsplichtige. De hybride entiteit is het
lichaam door tussenkomst waarvan de opbrengstgerechtigde een belang heeft in die inhoudingsplichtige.
Wordt dat lichaam volgens de fiscale wetgeving van het land waar dat lichaam is gevestigd, behandeld als
gerechtigde tot de dividenduitkering, dan wordt ingevolge het voorgestelde tiende lid dat lichaam geacht de
opbrengstgerechtigde te zijn. In dat geval dient dat lichaam voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling
te voldoen aan de vereisten die ingevolge die vrijstelling ten aanzien van de opbrengstgerechtigde worden
gesteld. Ingeval daarentegen niet aan de voorwaarde wordt voldaan dat de hybride entiteit volgens de fiscale
wetgeving van de staat waarin die entiteit is gevestigd aldaar als de gerechtigde tot de dividenduitkering
wordt behandeld, wordt die entiteit niet als opbrengstgerechtigde aangemerkt. In dat geval is de
inhoudingsvrijstelling dus niet van toepassing. Zonder nadere regeling zouden de achterliggende participanten
als opbrengstgerechtigden worden aangemerkt waarvoor dan mogelijk de inhoudingsvrijstelling kan gelden.
Hierdoor kan er een inhoudingsvrijstelling gelden met betrekking tot een dividendstroom die mogelijk fiscaal
niet wordt “opgepikt”. Het voorgestelde artikel 4, tiende lid, van de Wet DB 1965 verhindert dit door in de
laatstgenoemde situatie de achterliggende participant(en) voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling uit
te sluiten als opbrengstgerechtigde(n). In die situatie kan onder omstandigheden nog wel worden
teruggevallen op het betreffende belastingverdrag met de staat waarin de opbrengstgerechtigden zijn
gevestigd (dus de staat waarin de achterliggende participanten zijn gevestigd), dit in antwoord op de laatste
vraag van deze leden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 19-20

Voorts vragen de leden van de fractie van het CDA waarom het kabinet ervoor gekozen heeft de in het
wetsvoorstel opgenomen maatregelen per 1 januari 2018 in werking te laten treden en of inwerkingtreding
per 1 januari 2019 meer voor de hand ligt. Tevens vragen de leden van de fractie van het CDA waarom de
budgettaire samenhang als argument is gegeven voor de inwerkingtredingsdatum terwijl het wetsvoorstel
een budgettaire derving heeft en wat bedoeld wordt met de fiscale jaarindeling.
Datum inwerkingtreding

Er zijn verschillende redenen waarom voor inwerkingtreding per 1 januari 2018 is gekozen. Ten eerste wordt
met dit wetsvoorstel niet alleen de Wet DB 1965 gewijzigd, maar ook de Wet Vpb 1969 voor wat betreft de
buitenlandse AB-regeling. Anders dan de dividendbelasting is de vennootschapsbelasting wel een
tijdvakbelasting, zodat het wenselijk is rekening te houden met de fiscale jaarindeling. Dit houdt in dat
rekening gehouden wordt met het feit dat de belastingschuld pas na afloop van het tijdvak (bij de
vennootschapsbelasting boek- of kalenderjaar) bepaald kan worden. Ten tweede bestaat er budgettaire
samenhang met het pakket Belastingplan 2018. De derving van dit wetsvoorstel wordt immers gedekt binnen
het totale lastenbeeld van 2018. Tot slot is het van belang om mogelijke ongewenste nadelen zo spoedig
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mogelijk te voorkomen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz.21-22

III. Commentaar NOB
Voor zover het kabinet in deze nota hierop nog niet is ingegaan bij de beantwoording van de vragen van de
leden van de verschillende fracties, wordt hier ingegaan op het commentaar van de NOB.
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Mededeling van de Europese Commissie betreffende het begrip “staatssteun” in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, PBEU 2016 van 19
juli 2017, C 262/01.
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Artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965
(…)
De NOB vraagt te bevestigen dat met de verwijzing naar «deelnemingen als bedoeld in artikel 13 van de Wet
Vpb 1969» in het voorgestelde artikel 1, achtste lid, van de Wet DB 1965 wordt geduid op een deelneming in
de zin van het tweede tot en met het vijfde lid van artikel 13 van de Wet Vpb 1969.
De genoemde verwijzing heeft betrekking op geheel artikel 13 van de Wet Vpb 1969, hetgeen inhoudt dat ook
de zogenoemde meetrek- en meesleepregeling van toepassing zijn.
De NOB vraagt of er bij toepassing van de wegdenkgedachte altijd moet worden gestopt bij de eerste
onderneming in de structuur of dat eventueel mag worden doorgekeken naar een onderneming die zich
hoger in de structuur bevindt. De NOB verwijst in dit kader ook naar voorbeeld 3 van de memorie van
75
toelichting.
Niveau wegdenkgedachte

In alle gevallen, dus zowel wanneer het belang in het in Nederland gevestigde lichaam tot het
ondernemingsvermogen behoort als wanneer dat niet het geval is, moet getoetst worden of het belang wordt
gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te
ontgaan (subjectieve toets) en of er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets).
Om te bepalen of er sprake is van het ontgaan van de heffing van dividendbelasting bij een ander wordt een
vergelijking gemaakt tussen de situatie dat de aandelen of de lidmaatschapsrechten in het uitdelende, in
Nederland gevestigde, lichaam worden gehouden door de belastingplichtige (het lichaam dat de aandelen of
de lidmaatschapsrechten in het in Nederland gevestigde lichaam onmiddellijk houdt), ten opzichte van de
situatie dat de aandelen of de lidmaatschapsrechten rechtstreeks zouden worden gehouden door de
achterligger(s) die – onmiddellijk of middellijk – de aandelen of lidmaatschapsrechten in de belastingplichtige
bezit(ten), dus zonder tussenkomst van de belastingplichtige (de zogenoemde wegdenkgedachte). Indien de
situatie zonder tussenkomst van de belastingplichtige niet zou leiden tot een hogere Nederlandse
dividendbelastingclaim, zal er geen sprake zijn van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander.
Voorgaande betekent dat er altijd moet worden gestopt bij de eerste materiële onderneming in de structuur.
Dit kan betekenen dat er meerdere schakels moeten worden weggedacht. In het genoemde voorbeeld 3 van
de memorie van toelichting wordt dus gekeken tot de VS en wordt de in Hongkong gevestigde tussenhoudster
weggedacht.
De NOB wijst erop dat in de nota naar aanleiding van het verslag bij de Wet implementatie wijzigingen
Moeder-dochterrichtlijn 2015 is aangegeven dat geen sprake is van het houden van een aanmerkelijk belang
met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van dividendbelasting indien inhouding van
Nederlandse dividendbelasting, bijvoorbeeld op basis van een bilateraal belastingverdrag, reeds volledig
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achterwege mag blijven zonder tussenschakeling van het buitenlandse lichaam. De NOB vraagt of dit nog
steeds geldt.

Zakelijke
beleggingsstructuur

Dit kan worden bevestigd. Het is dus ook mogelijk dat bij een – door de NOB als voorbeeld gestelde –
volstrekt zakelijke beleggingsstructuur er geen sprake is van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander
omdat bij een onmiddellijk belang van de belegger er reeds op basis van het verdrag tussen de staat waarin
de belegger is gevestigd en Nederland geen dividendbelasting verschuldigd is.
De NOB vraagt of het de bedoeling is dat artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 slechts geldt voor de
toepassing van de inhoudingsvrijstelling en daarmee dus niet voor de vraag of al dan niet sprake is van een
kwalificerend lidmaatschapsrecht in een houdstercoöperatie in de zin van het voorgestelde artikel 1, tweede
lid, van de Wet DB 1965. Dit kan worden bevestigd. Voor de vraag of de uitkering is gedaan ter zake van een
kwalificerend lidmaatschapsrecht dient te worden gekeken naar de hybride entiteit zelf en niet naar de
achterliggende participanten. Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Wet DB 1965 is die hybride entiteit
namelijk de belastingplichtige aangezien de hybride entiteit naar Nederlandse maatstaven niet-transparant is.
Voor de toepassing van de Wet DB 1965 is er dus sprake van een dividenduitkering van de inhoudingsplichtige
aan de hybride entiteit. Op basis van de wetssystematiek past er daarom ook geen voor-zover-benadering en
kan artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 alleen worden toegepast indien de hybride entiteit volgens de
fiscale wetgeving van alle staten waarin de verschillende achterliggende participanten zijn gevestigd als
transparant wordt aangemerkt en ieder van die participanten in de hybride entiteit – bij een rechtstreeks

Toepassing
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belang in de inhoudingsplichtige – individueel zou kwalificeren voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling,
dit in antwoord op de vragen van de NOB hierover. Door middel van de tegelijk met deze nota verzonden nota
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van wijziging wordt – overeenkomstig hetgeen in de memorie van toelichting is uiteengezet – de
voorwaarde met betrekking tot individuele kwalificatie voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling bij een
rechtstreeks belang ook in de tekst van artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 tot uitdrukking gebracht.
Artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 is ook van toepassing in situaties waarin meerdere – in dat lid
bedoelde – hybride entiteiten zijn gestapeld mits alle uiteindelijke achterliggende participanten van de
inhoudingsplichtige entiteit voldoen aan de in dat lid gestelde voorwaarden. Door middel van de tegelijk met
deze nota verzonden nota van wijziging wordt dit conform de suggestie van de NOB verduidelijkt in de tekst
van artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965.
De NOB vraagt hoe het voorgestelde artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 zich verhoudt tot het besluit
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van 19 maart 1997.
Het voorgestelde artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 bevat een regeling die de voorwaarden bepaalt
waaronder achterliggende gerechtigden aanspraak kunnen maken op de nationale inhoudingsvrijstelling
indien de hybride entiteit door fiscale transparantie in het land van oprichting zelfstandig niet voor de
inhoudingsvrijstelling in aanmerking komt. Het genoemde besluit ziet daarentegen op de toepassing van
verdragen en niet op de toepassing van nationale wetgeving.
De NOB vraagt of kan worden bevestigd dat het voorgestelde artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 geen
invloed zal hebben op de vergelijkbare bepaling zoals opgenomen in enkele belastingverdragen, zoals
bijvoorbeeld artikel 24, vierde lid, van het verdrag met de VS en artikel 22, derde lid, van het verdrag met het
Verenigd Koninkrijk.
Het voorgestelde artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 ziet op de toepassing van de
inhoudingsvrijstelling in de Wet DB 1965. Deze bepaling in de nationale wet beïnvloedt de (toepassing van)
genoemde verdragsbepalingen niet.
Conform de suggestie van de NOB wordt – door middel van de tegelijk met deze nota verzonden nota van
wijziging – de tekst van artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 aangepast, zodat dit lid niet van toepassing
is ingeval de entiteit is gevestigd in een andere staat dan de staat op grond van wiens recht die entiteit is
opgericht.
De NOB vraagt of het klopt dat het voorgestelde artikel 4, tiende lid, van de Wet DB 1965 onder
omstandigheden wel gedeeltelijk van toepassing kan zijn. Hiermee wordt gedoeld op het gevolg dat ingevolge
dat lid alleen die achterliggende participanten voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling als de
opbrengstgerechtigde worden uitgesloten ten aanzien van wie geldt dat volgens de fiscale wetgeving van de
staat waarin die participant is gevestigd de hybride entiteit als de gerechtigde tot de opbrengst wordt
beschouwd. Het kan worden bevestigd dat artikel 4, tiende lid, van de Wet DB 1965 onder omstandigheden
gedeeltelijk van toepassing kan zijn. Dit houdt verband met het feit dat het tiende lid van dat artikel ziet op de
omgekeerde situatie dan die in het voorgestelde artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 is geregeld. In het
tiende lid is een specifieke regeling op genomen voor de situatie met een entiteit die naar Nederlandse
maatstaven transparant is, maar die naar het van toepassing zijnde buitenlandse recht niet-transparant is.
Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Wet DB 1965 is dan de achterliggende participant de belastingplichtige.
Voor de toepassing van de Wet DB 1965 is er dus sprake van dividenduitkeringen van de inhoudingsplichtige
aan de achterliggende participanten. Op basis van de wetssystematiek wordt het tiende lid van genoemd
artikel 4 daarom per achterliggende participant toegepast. Voorts is er geen wijziging beoogd ten aanzien van
het beleid met betrekking tot de kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen, dit in reactie op een vraag van
de NOB hierover.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 23-25
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Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 3, blz.. 23.
Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 19 maart 1997, nr. IFZ97/204M.
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Artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965
Informatieverplichting
en ATR

De NOB vraagt of de notificatie van artikel 4, elfde lid, van de Wet DB 1965 achterwege kan blijven indien er
zekerheid vooraf is verkregen over een structuur door middel van een ATR.
In het voorgestelde artikel 4, elfde lid, van de Wet DB 1965 is bepaald dat de inhoudingsplichtige verplicht is
een verklaring te verstrekken dat aan de in het voorgestelde artikel 4, tweede, derde en vierde lid, van de Wet
DB 1965 gestelde voorwaarden is voldaan en dat er een opgaaf moet worden gedaan volgens bij ministeriële
regeling te stellen regels. Het betreft hier een informatieverplichting jegens de inspecteur die per
dividenduitkering moet plaatsvinden binnen een maand na deze uitkering. De verklaring en de opgaaf,
bedoeld in het voorgestelde artikel 4, elfde lid, van de Wet DB 1965, kunnen dan ook niet achterwege blijven
indien er in vooroverleg zekerheid vooraf is gekregen over een structuur door middel van een ATR.
De NOB constateert dat het voorgestelde artikel 4, tweede lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wet DB 1965
slechts verlangt dat de opbrengstgerechtigde “volgens de fiscale wetgeving van (…) aldaar is gevestigd”. Dit
duidt volgens de NOB op inwonerschap volgens nationaal recht van het verdragsland. De NOB vraagt of kan
worden bevestigd dat het alleen gaat om inwonerschap naar nationaal recht van het betreffende
verdragsland.

Verdragsinwonerschap

Er kan worden bevestigd dat dient te worden gekeken naar inwonerschap op grond van de relevante
nationale fiscale (winstbelasting)wetgeving van het betreffende verdragsland. Dit zal veelal samengaan met
verdragsinwonerschap.
De NOB verzoekt aan te geven of het van toepassing zijn van de zogenoemde dividendstrippingsbepaling in
artikel 4, zevende lid, van de Wet DB 1965 dient te worden getoetst naar het moment van (het samenstel van)
de transacties dan wel naar het moment van de dividenduitkering.
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt geen wijziging beoogd van de maatregelen tegen dividendstripping.
In hoeverre deze maatregelen van toepassing zijn, is in zijn algemeenheid afhankelijk van de omstandigheden
en hangt van verschillende factoren af. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het tijdsverloop tussen de
tussenschakeling van de tussenhoudster en de dividenduitkering, het karakter van de dividenduitkering
(regulier, incidenteel of liquidatie-uitkering) en de duurzaamheid van de tussenschakeling van de
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tussenhoudster. Indien een duurzame herstructurering plaatsvindt die verband houdt met het onderhavige
wetsvoorstel, in een situatie waarin tot 1 januari 2018 geen inhoudingsplicht bestond voor de
dividendbelasting, is er in beginsel geen aanleiding om de maatregelen tegen dividendstripping toe te passen.

Dividendstripping

De NOB vraagt in hoeverre een ATR waarin ook andere afspraken zijn gemaakt die niet worden geraakt door
deze wetswijziging, haar geldigheid verliest als gevolg van deze wetswijziging.
Zoals ook blijkt uit de in een ATR opgenomen kritische veronderstelling vervalt de ATR in haar geheel indien
sprake is van een relevante wetswijziging. Ten aanzien van een ATR waarin zekerheid is gegeven over de
toepassing van de dividendbelasting of buitenlandse belastingplicht ingevolge de buitenlandse AB-regeling, is
sprake van een relevante wetswijziging. De desbetreffende ATR vervalt dan in beginsel in haar geheel per 1
januari 2018, dus met inbegrip van de afspraken die zijn gemaakt over andere onderwerpen. Uiteraard is het
denkbaar dat de zekerheid die in een ATR is opgenomen over een ander onderwerp relevant blijft omdat de
wet niet is gewijzigd op dat punt. In dat geval kan een belastingplichtige zich melden bij het APA-/ATR-team
en kan worden bezien of de ATR kan worden aangepast.

Bestaande ATR's

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 25-26

De NOB vraagt om een reactie op de in een artikel in het Weekblad voor Fiscaal Recht opgeworpen vraag hoe
het vereiste van de aanwezigheid van een eigen kantoorruimte wordt toegepast bij nieuw opgerichte
80
tussenhoudsters. In dat artikel wordt verondersteld dat pas na 24 maanden kan worden beoordeeld of aan
het vereiste van de aanwezigheid van een eigen kantoorruimte is voldaan.

Beoordeling
kantoorruimte

Dat laatste is niet het geval. Ook ingeval de kantoorruimte op het moment dat de opbrengst ter beschikking
wordt gesteld nog niet gedurende een periode van 24 maanden aan de tussenhoudster (de buitenlandse
belastingplichtige voor toepassing van de buitenlandse AB-regeling) ter beschikking heeft gestaan, kan aan
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Rechte lijn

Kamerstukken I 2001/02, 27 896, nr. 117d, blz.. 1-2 en het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 21 november 2011, nr.
DGB 2011/6870M (Stcrt. 2012, 151), onder 5.3.
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Prof. dr. mr. P.G.H. Albert, Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, WFR 2018/192.
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DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
dat vereiste worden voldaan, tenzij op dat moment reeds bekend is dat niet aan de voorwaarde van ten
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minste 24 maanden zal worden voldaan.
De NOB vraagt of het voor de beoordeling of er sprake is van een ondernemingsstructuur van belang is dat de
onderneming in de ‘rechte lijn’ boven Nederland wordt uitgeoefend.
Indien sprake is van een ondernemingsstructuur dient de onderneming inderdaad in een rechte lijn boven
Nederland te worden uitgeoefend. Of in de rechte lijn boven Nederland een onderneming wordt uitgeoefend
dient van geval tot geval te worden beoordeeld.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 28-29

Schriftelijke antwoorden
Ondernemingsvereiste
niet strijdig met EUrecht

Noodzaak 'rechte lijn'

Mevrouw De Vries vraagt of het klopt dat de antimisbruikbepaling nog steeds een ondernemingsvereiste
bevat dat mogelijk strijdig is met het recht van de Europese Unie (EU) en, zo nee, waarom er geen sprake is
van strijdigheid met het EU-recht. Op basis van de voorgestelde antimisbruikbepaling is niet per definitie
sprake van misbruik enkel en alleen vanwege het ontbreken van een materiële onderneming. De voorgestelde
antimisbruikbepaling borduurt voort op de thans al in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb
1969) en in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) opgenomen antimisbruikbepalingen voor de
bestrijding van misbruik in moeder-dochterrelaties die ingevolge de Wet implementatie wijzigingen Moederdochterrichtlijn 2015 met ingang van 1 januari 2016 zijn aangescherpt. Dit betekent dat er geen inhoudelijke
wijziging is beoogd ten aanzien van het in de praktijk bestaande begrippenkader, waaronder de begrippen
beleggen en ondernemen. Bovendien kan voor de invulling van het ontgaanscriterium aansluiting worden
gezocht bij de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) over de verenigbaarheid van
antiontgaansbepalingen met het EU-recht.82 Ten aanzien van het ondernemingsvereiste is het kabinet van
mening dat er naar de huidige stand van de jurisprudentie van het HvJ EU geen sprake is van strijdigheid met
het EU-recht.
Mevrouw De Vries vraagt waarom het voor de beoordeling of sprake is van een ondernemingsstructuur van
belang is dat de onderneming in de ‘rechte lijn’ boven Nederland wordt uitgeoefend. Nederland is
voorstander van het zo veel mogelijk voorkomen van fiscale belemmeringen bij ondernemingen. In een
internationale context voorkomt de deelnemingsvrijstelling dat winsten van een buitenlandse
dochtermaatschappij nogmaals worden belast bij de Nederlandse moedermaatschappij terwijl het buitenland
al heeft geheven over die winsten. Nederlandse ondernemingen in het buitenland kunnen zo concurreren op
basis van een gelijkwaardige fiscale positie. Het Nederlandse verdragsbeleid, zoals onder meer is toegelicht in
de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, is er ook op gericht in belastingverdragen een uitsluitende
woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden overeen te komen. Daarnaast is het Nederlandse
uitgangspunt dat geldstromen binnen een ondernemingsstructuur niet dienen te worden belemmerd door
bronheffingen. Daarom is een vrijstelling van dividendbelasting van toepassing voor dividenden in
deelnemingsrelaties die bij de ontvanger ervan onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Deze visie ligt ook ten
grondslag aan de Moeder- dochterrichtlijn (MDR)83 en aan het Nederlandse verdragsbeleid. Bij de toepassing
van dit uitgangspunt dient het belang in de Nederlandse vennootschap middellijk of onmiddellijk te worden
gehouden door een entiteit die een onderneming drijft. De entiteit die de onderneming drijft kan dit belang
ook middellijk houden via een vennootschap die een zogenoemde schakelfunctie vervult. Een schakelfunctie
houdt in dat een relatie wordt gelegd tussen de bedrijfsmatige activiteiten van de (uiteindelijke)
moedermaatschappij en de activiteiten van de (klein)dochtermaatschappij. Indien het belang niet geheel of
gedeeltelijk wordt gehouden door een entiteit die in de ‘rechte lijn’ boven Nederland een onderneming drijft,
kan de schakelvennootschap in zoverre dus ook geen ‘schakelfunctie’ vervullen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 8., blz. 2-3
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Richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor
groepsmaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PbEU 2011, L 345).
82

72

Artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965

Aansluiting
Internationale regels

De heer Snels vraagt waarom ervoor wordt gekozen om aan te sluiten bij de in de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geformuleerde minimumstandaarden. Ook vraagt de
heer Snels of in internationaal verband kan worden samengewerkt om te leren en registreren welke criteria
wel en welke niet werken. De heer Mulder vraagt waarom Nederland de nationale antimisbruikbepaling
afstemt met Europese antimisbruikbepalingen en antimisbruikbepalingen in verdragen. Belastingontwijking is
een mondiaal probleem. Daarom is het uitgangspunt van Nederland dat maatregelen tegen
belastingontwijking primair op mondiaal niveau dienen te worden overeengekomen. In dit opzicht zijn in
OESO-verband grote stappen gezet in het kader van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-project,
waarbij onder meer minimumstandaarden voor maatregelen tegen verdragsmisbruik zijn afgesproken. De
Principal Purposes Test (PPT) voldoet als maatregel tegen verdragsmisbruik zelfstandig aan de
minimumstandaard en biedt voldoende flexibiliteit om allerlei vormen van verdragsmisbruik op effectieve
wijze aan te pakken. Doordat de PPT is bedoeld als maatregel die allerlei vormen van verdragsmisbruik moet
kunnen bestrijden, is het lastig om in internationaal verband precieze toepassingscriteria overeen te komen of
te registreren. Wel wordt in OESO-verband voortdurend gesproken over relevante ontwikkelingen op het
gebied van internationale belastingheffing in de verschillende lidstaten, en zal langs die weg ook op het
gebied van de PPT van elkaar kunnen worden geleerd. Het is voor het effectief tegengaan van
verdragsmisbruik onnodig om maatregelen te nemen die afwijken van de maatregelen die in OESO-verband
zijn overeengekomen. Bovendien zou het nemen van afwijkende maatregelen inefficiënt zijn, omdat deze
apart met iedere verdragspartner zouden moeten worden afgestemd, terwijl de PPT via het multilaterale
instrument (MLI) op efficiënte wijze in één keer in veel verdragen kan worden opgenomen.84 Het in de
nationale wetgeving opnemen van een antimisbruikmaatregel die afwijkt van de maatregelen die in
verdragen worden opgenomen is niet effectief, omdat een afwijkende maatregel onder het verdrag mogelijk
niet zou kunnen worden geëffectueerd. Bij de in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde aanpassingen ten
aanzien van de nationale antimisbruikbepalingen wordt daarom aangesloten bij de PPT die via het MLI in
bilaterale verdragen zal worden opgenomen. Overigens bevat de tegelijk met deze brief verzonden tweede
nota van wijziging nog een redactionele wijziging van deze aanpassingen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 8., blz. 4

Terecht komen €30
miljoen

De heer Nijboer vraagt waar de € 30 miljoen terechtkomt. Meer specifiek vraagt hij naar welke beleggers in
aantallen, naar sector en naar land. Het voordeel van het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling komt
terecht bij een diverse groep van ontvangers van deelnemingsdividenden, dus niet alleen bij beleggers zoals
de heer Nijboer lijkt te veronderstellen. Het betreft hier naar schatting enkele honderden houders van
belangen in deelnemingen, variërend in grootte en gevestigd in verschillende landen, niet deel uitmakend van
de EU of de EER, waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een
dividendbepaling, maar niet in een tarief van 0% voor deelnemingsdividenden. De raming is gebaseerd op een
analyse van de aangiften dividendbelasting, waarbij de grootste betalers zijn bekeken en een steekproef is
getrokken uit de overige dossiers. Uit de analyse bleek dat Canada, China, Rusland, Taiwan, Turkije, de
Verenigde Staten en Zuid-Korea voorkwamen als landen waar de houders van de deelnemingen gevestigd
waren. De analyse betrof echter een klein aantal dossiers, dat wel voldoende was voor een betrouwbare
budgettaire raming, maar niet noodzakelijk een representatief beeld geeft van de landen waar de
deelnemingsdividenden naar toe gaan. Ook andere uitsplitsingen zijn op basis hiervan niet te geven. In
verband met de fiscale geheimhoudingsplicht is het niet mogelijk een nadere uitsplitsing te geven van de
grootste bijdragers, aangezien dit de vertrouwelijkheid van gegevens van individuele inhoudingsplichtigen kan
raken.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 8., blz. 5

Er zijn diverse vragen gesteld over de Nederlandse invulling van de PPT door middel van substance-eisen. Zo
vraagt de heer Snels waarom Nederland niet streeft naar hogere standaarden. In het kader van de invulling
van de substance vraagt de heer Nijboer of de frietkraambenadering een goede benadering is. De zorg
bestaat dat de nieuwe substance-eisen, zoals het loonsomcriterium, slechts verwerkt zullen worden in hogere
rekeningen. Ook de heer Van Weyenberg vraagt in dit kader hoe ervoor gezorgd wordt dat niet alleen op
papier aan de substance-eisen wordt voldaan. De heer Van Weyenberg geeft hier het voorbeeld van een plant

PPT
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Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 135.
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Substance-eisen

DEEL 1 - Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
in een leeg kantoor. Mevrouw Leijten vraagt of ik bereid ben om de substance-eisen te verhogen en hoe ik
bijvoorbeeld aankijk tegen het verhogen van de substance-eisen door 5 fte te eisen. Voorts vraagt mevrouw
Leijten of het kantoorvereiste direct in kan gaan in plaats van na 2 jaar.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de substance-eisen in te vullen. De nieuwe substance-eisen vormen
een optelsom van eisen. Ten eerste moet voldaan worden aan de voorwaarden voor het in behandeling
nemen van een verzoek tot zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie (of
samenstel van transacties) van houdsters in internationale structuren.85 Ten tweede moet voldaan worden
aan het loonkostencriterium. Dit criterium is aangekondigd in de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel
naar aanleiding van de motie Grashoff c.s. van 20 januari 2017.86 En tot slot moet voldaan worden aan het
kantoorvereiste, dat is ontleend aan de Belastingwet BES. Dat betekent een aanscherping van de huidige
substance-eisen, ook gezien het gegeven dat cumulatief aan al deze voorwaarden voldaan moet worden. Het
kabinet verwacht dat met deze vereisten een effectieve stap wordt genomen tegen kunstmatige structuren.
Het kabinet stelt een kwalitatieve loonsomeis voor. Hiermee is dus niet gekozen voor een kwantitatieve toets
van een aantal fte, dit in reactie op de vraag van mevrouw Leijten. Bij het loonsomcriterium gaat het namelijk
niet slechts om de kwantitatieve eis van € 100.000 aan loonkosten. De tussenhoudstervennootschap moet bij
het uitoefenen van de werkzaamheden gebruikmaken van eigen, ter beschikking gesteld of ingehuurd
personeel. Naast de kwantitatieve eis van € 100.000 gaat het hierbij om een kwalitatief criterium. Het
personeel moet de benodigde professionele kennis bezitten om de werkzaamheden uit te voeren. Bovendien
moeten de door dat personeel te verrichten werkzaamheden niet louter ondersteunend of ondergeschikt zijn
aan de houdsterwerkzaamheden. Deze combinatie aan eisen werkt naar de mening van het kabinet
effectiever dan een vereiste van een minimumaantal fte. Ten aanzien van de eigen kantoorruimte merk ik op
het bij een kantoorruimte dient te gaan om een eigen kantoorruimte die is ingericht en ook daadwerkelijk
wordt gebruikt om de werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Hiervan is geen sprake indien de kantoorruimte
alleen wordt gehuurd of in bezit is zonder dat sprake is van daadwerkelijk gebruik, of als het slechts een lege
kantoorruimte betreft. Het idee dat het kantoorvereiste pas na 2 jaar ingaat, berust naar de mening van het
kabinet op een misverstand. Ook ingeval de kantoorruimte op het moment dat de opbrengst ter beschikking
wordt gesteld nog niet gedurende een periode van 24 maanden aan de tussenhoudster (de buitenlandse
belastingplichtige voor toepassing van de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de
vennootschapsbelasting (buitenlandse AB-regeling)) ter beschikking heeft gestaan, kan aan dat vereiste
worden voldaan. Indien echter op dat moment reeds bekend is dat niet aan de voorwaarde van ten minste 24
maanden zal worden voldaan, is niet aan deze substancevoorwaarde voldaan.

Loonsomeis

De heer Van Weyenberg verwijst naar vragen die door zijn fractie zijn gesteld over de invulling die andere
landen geven aan substance-eisen. Gevraagd wordt welke keuzes een aantal ons omringende landen in dit
kader maakt, of deze landen ook een loonsomcriterium gebruiken, of deze landen eisen dat kantoorruimte
beschikbaar is en of het dan om een leeg kantoor gaat of dat er echte werkzaamheden moeten plaatsvinden.
Ook mevrouw Leijten vraagt hoe andere landen reële economische activiteit toetsen.
Invulling door andere
landen

Bij de nationale antimisbruikbepalingen in het onderhavige wetsvoorstel wordt aangesloten bij de PPT uit het
BEPS-project van de OESO. De PPT is bedoeld als een flexibele maatregel om allerlei vormen van
verdragsmisbruik op een effectieve wijze tegen te gaan. Landen kunnen daarbij zelf een nadere invulling
geven aan de relevante toetsingscriteria. In welke gevallen landen voor de invulling van de relevante
toetsingscriteria voor de PPT zullen aansluiten bij substance, en welke substance-eisen zij precies zullen
stellen aan een lichaam dat fungeert als tussenhoudster, is op dit moment niet bekend. In dit kader moet
namelijk worden bedacht dat de PPT veelal in verdragen zal worden geïntroduceerd door middel van het nog
te ratificeren MLI. Vervolgens zal blijken welke invulling de verschillende landen geven aan de PPT.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 8., blz. 5-6

Brief van de Staatssecretaris van Financiën
Nr. 12
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
85
86

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2014, nr. DGB 2014/3099 (Stcrt. 2014, 15956).
Kamerstukken II 2016/17, 25 087, nr. 139.
74

Artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965
Den Haag, 16 november 2017
Tijdens het wetgevingsoverleg op 6 november 2017 (Kamerstuk 34 788, nr. 11) heb ik een aantal toezeggingen
gedaan. In deze brief ga ik daar nader op in.
(…)
Toezicht substance-eisen

De heer Van Weyenberg, de heer Omtzigt en mevrouw Leijten hebben verzocht aan te geven hoe de
Belastingdienst het toezicht op de substance-eisen zal vormgeven en hoe gekeken kan worden of er sprake is
van reële economische activiteit. Om te voorkomen dat verschillende discussies door elkaar gaan lopen, merk
ik graag op dat het onderhavige wetsvoorstel ziet op uitgaande dividendstromen en de
antimisbruikbepalingen die deze stromen willen treffen. Nederland is in die situatie bronland. De in het kader
van de voorgestelde antimisbruikbepaling in de dividendbelasting aangekondigde substance-eisen houden in
dat geval verband met de toepassing van de inhoudingsvrijstelling. Daarom worden de aangekondigde
substance-eisen gesteld aan het dividendontvangende lichaam, ofwel het in het buitenland gevestigde
lichaam dat die de aandelen of lidmaatschapsrechten in de in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige
onmiddellijk houdt. Deze substance-eisen zullen met ingang van 1 januari 2018 worden opgenomen in de
Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965.87 De wijzigingen hiervoor zullen worden opgenomen in de
zogenoemde eindejaarsregeling die eind dit jaar in de Staatscourant verschijnt.
Daarnaast is er met uw Kamer gediscussieerd over substance-eisen met betrekking tot inkomende
dividenden.88 In die situatie wordt het dividend door een in Nederland gevestigd lichaam ontvangen. Hier ziet
het onderhavige wetsvoorstel dus niet op. Mijn ambtsvoorganger heeft aangegeven dat hiervoor samenhang
bestaat met de in het onderhavige wetsvoorstel aangekondigde substance-eisen. Tevens heeft hij voorgesteld
om deze discussie na afronding van het onderhavige wetsvoorstel verder aan te gaan.89 Dat lijkt ook mij voor
nu de juiste volgorde.
De handhaving van de in de memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel aangekondigde
substance-eisen zal bestaan uit twee elementen, het stimuleren van vooroverleg en toezicht op toepassing
van de inhoudingsvrijstelling. Allereerst zal de Belastingdienst inzetten op het stimuleren van vooroverleg. Dit
geldt ook voor de vraag of de voorgestelde inhoudingsvrijstelling al dan niet van toepassing is. Hiertoe
behoort tevens de vraag of de antimisbruikbepaling van toepassing is. Om de eenheid van beleid en uitvoering
op die punten te garanderen, zal dit vooroverleg binnen de Belastingdienst worden geconcentreerd bij het
APA/ATR-team. Het APA/ATR-team geeft in situaties van vooroverleg zekerheid vooraf in de vorm van een
Advance Tax Ruling. Het voordeel van vooroverleg voor de Belastingdienst is dat de belastingplichtige in die
situaties alle relevante informatie dient aan te leveren om te kunnen beoordelen of sprake is van een
houdstercoöperatie en of de inhoudingsvrijstelling van toepassing is. Het tweede element in de handhaving
ziet op het toezicht achteraf op de vraag of de inhoudingsvrijstelling terecht is toegepast. Een
inhoudingsplichtige (bijvoorbeeld een houdstercoöperatie, een naamloze vennootschap of een besloten
vennootschap) zal binnen een maand na toepassing van de inhoudingsvrijstelling aan de inspecteur een
melding hiervan moeten doen.

Vooroverleg

Toezicht achteraf

Verstrekken gegevens

De volgende gegevens zullen hierbij moeten worden verstrekt:
a. de naam, het adres en de staat van vestiging, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet op de
dividendbelasting 1965, van de opbrengstgerechtigde;
b. het nominaal gestorte kapitaal en het aantal stemgerechtigde aandelen van de inhoudingsplichtige;
c. het gedeelte van het kapitaal, bedoeld in onderdeel b, het aantal stemgerechtigde aandelen en het
percentage van de stemrechten dat de opbrengstgerechtigde bezit in de inhoudingsplichtige;
d. het bedrag van de opbrengst;
e. de datum waarop de opbrengst ter beschikking is gesteld, en
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Hetzelfde geldt overigens voor de aangekondigde (gelijkluidende) substance-eisen in het kader van de toepassing van de buitenlandse
aanmerkelijkbelangregeling in de vennootschapsbelasting. Die zullen met ingang van 1 januari 2018 worden opgenomen in de
Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.
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Zie bijvoorbeeld de brief van 4 november 2016, Kamerstuk 25 087, nr. 136.
89
Kamerstuk 34 552, nr. 87, blz. 16.
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f. ingeval artikel 4, negende of tiende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 is toegepast, een melding
van die toepassing.90
Deze gegevens moeten worden verstrekt via een speciaal voor dit doel ontwikkeld formulier dat op de
website van de Belastingdienst wordt geplaatst. In de bijlage bij deze brief is een exemplaar van dit formulier
gevoegd.91 Aan de hand van deze informatie zal de Belastingdienst het toezicht uitoefenen via een
risicogerichte benadering. De controleaanpak van de Belastingdienst is beschreven in de notitie
Controleaanpak Belastingdienst.92 De Belastingdienst kan bij de inhoudingsplichtige nadere informatie
opvragen over de gegevens die zijn gebruikt bij het toepassen van de inhoudingsvrijstelling. Hieronder vallen
ook de gegevens die zien op de substance-eisen van het dividendontvangende lichaam. De voorgestelde
inhoudingsvrijstelling is van toepassing richting andere lidstaten van de Europese Unie, richting andere staten
die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en richting landen
waarmee, kort gezegd, een volledig belastingverdrag is gesloten. De Belastingdienst kan daarom ook de
buitenlandse autoriteiten om informatie verzoeken op basis van de regelgeving inzake informatie-uitwisseling
om (mede) aan de hand van die informatie zelfstandig de substance-eisen te toetsen. Op basis van de
informatie van de inhoudingsplichtige en eventueel de informatie van de buitenlandse autoriteiten kan de
inspecteur dus een oordeel vormen over de juiste toepassing van de inhoudingsvrijstelling en meer specifiek
de antimisbruikbepaling en de daarbij behorende substance-eisen.
Uitbreiden
inhoudingsvrijstelling naar
derde landen

Gelijkheidsbeginsel en
staatssteun

Tot slot maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn antwoord op de tijdens het wetgevingsoverleg gestelde
vraag over het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling naar derde landen aan te vullen. Door de heer Snels
werd gevraagd of er een juridisch bezwaar is om de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling naar derde
landen geen doorgang te laten vinden. Zoals ik tijdens het wetgevingsoverleg uiteen heb gezet, is de
uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen voor houdstercoöperaties verplicht op basis
van het EU-recht (vrij verkeer van kapitaal). Met betrekking tot houdstercoöperaties kan Nederland zich
namelijk niet beroepen op de standstillbepaling. Op basis van het vrije verkeer van kapitaal is Nederland niet
verplicht om de inhoudingsvrijstelling richting derde landen ook ten aanzien van bijvoorbeeld
kapitaalvennootschappen uit te breiden aangezien Nederland met betrekking tot kapitaalvennootschappen
wel een beroep op de standstillbepaling kan doen. Tevens heb ik erop gewezen geen voorstander te zijn van
het beperken van de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling naar derde landen tot alleen
houdstercoöperaties. Hiermee zou Nederland in strijd komen met het gelijkheidsbeginsel aangezien dan een
ongelijke behandeling ontstaat tussen houdstercoöperaties (wel inhoudingsvrijstelling naar derde landen) en
kapitaalvennootschappen (geen inhoudingsvrijstelling naar derde landen). Een ander aspect, naast de
strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel, is het risico op staatssteun dat die ongelijke behandeling met zich
mee kan brengen. Dit aspect is nog niet benoemd. De hiervoor gesignaleerde ongelijke behandeling tussen
houdstercoöperaties en kapitaalvennootschappen die dan ontstaat, is weliswaar niet in strijd met het vrije
verkeer van kapitaal, maar brengt wel een risico op staatssteun ten aanzien van houdstercoöperaties – met
eventuele verplichtingen tot terugvordering van dien – met zich mee.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 12, p. 3-5

EK Nota nav Verslag
Wegdenkgedachte
subjectieve toets 'safe
harbor'?

Nieuwe antimisbruikbepaling
In het kader van de subjectieve toets die deel uitmaakt van de nieuwe antimisbruikbepaling bij toepassing van
de inhoudingsvrijstelling vragen de leden van de fractie van de VVD of de daarbij toegepaste
wegdenkgedachte als een ‘safe harbor’ kan worden beschouwd. Tevens vragen deze leden daarbij in te gaan
op het ontbreken van een tegenbewijsregeling en hoe dat zich verhoudt tot het EU-recht. Voorts hebben de
leden van de fractie van het CDA enkele vragen gesteld over de toepassing van de subjectieve en objectieve
toets in de situatie van een buiten Nederland woonachtige aanmerkelijkbelanghouder (AB-houder). De vragen
hebben betrekking op de situatie waarin een natuurlijke persoon, woonachtig in bijvoorbeeld de Verenigde
Staten (VS), zijn belang in een in Nederland gevestigde werk-bv houdt via een persoonlijke
houdstermaatschappij (Ltd) in de VS. Deze leden vragen of een dergelijke in het buitenland gevestigde
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De te verstrekken gegevens zullen worden opgenomen in de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965.
Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/
aangifte_betalen_en_toezicht/toezicht/handhaving_en_controle/controleaanpak_belastingdienst.
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Subjectieve toets

Artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965
(persoonlijke) houdstermaatschappij dan buitenlands belastingplichtig is voor de Nederlandse
vennootschapsbelasting ten aanzien van een aanmerkelijk belang in de in Nederland gevestigde
werkmaatschappij. Meer specifiek vragen deze leden hoe de subjectieve en objectieve toets in een dergelijke
situatie uitpakken. Daarnaast vragen deze leden of de buitenlandse AB-houders niet geraakt worden door de
buitenlandse belastingplicht wanneer tussen de in het buitenland gevestigde persoonlijke
houdstermaatschappij en de in Nederland gevestigde werkmaatschappij een in Nederland gevestigde
tussenhoudster wordt geplaatst.

Objectieve toets als
tegenbewijs

93
94
95

Voor de toepassing van de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de vennootschapsbelasting
(buitenlandse AB-regeling) of de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting dient, om te bepalen of een
motief is gelegen in het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting of dividendbelasting (subjectieve
toets), een vergelijking te worden gemaakt. Hierbij dient de situatie dat het buitenlandse lichaam het belang
in de in Nederland gevestigde vennootschap houdt te worden vergeleken met de situatie dat de
achterliggende aandeelhouder van het in het buitenland gevestigde lichaam het belang in de in Nederland
gevestigde vennootschap rechtstreeks zou houden, dus zonder tussenkomst van dat in het buitenland
gevestigde lichaam. Indien de situatie zonder tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam niet
zou leiden tot een hogere Nederlandse inkomstenbelastingclaim of dividendbelastingclaim, zal er geen sprake
zijn van ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting of dividendbelasting. Of dit het geval is, dient steeds te
worden getoetst op het moment dat het voordeel uit hoofde van het aanmerkelijk belang in de in Nederland
gevestigde vennootschap opkomt of het dividend wordt uitgekeerd. Er kan in zoverre dus niet op voorhand
worden gesproken van een safe harbor. Indien op basis van de subjectieve toets sprake is van een
ontgaansmotief, kan de objectieve toets in feite als een vorm van tegenbewijs worden beschouwd. Een
alternatieve vorm van tegenbewijs binnen de subjectieve toets herbergt het risico dat de
antimisbruikbepaling een loze bepaling zou kunnen worden. Daarnaast stuit dat op uitvoeringstechnische
bezwaren. Ten aanzien van een tegenbewijsmogelijkheid is het kabinet van mening dat er naar de huidige
stand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) geen sprake is van
strijdigheid met het EU-recht. Dit geldt ook met betrekking tot de zaak Eqiom93, zoals eerder aangegeven in de
nota naar aanleiding van het verslag bij onderhavig wetsvoorstel94.
In de nota naar aanleiding van het verslag bij onderhavig wetsvoorstel95 ben ik ingegaan op de toepassing van
de subjectieve toets in het geval van een voordeel uit aanmerkelijk belang, bestaande uit een
dividenduitkering. Zoals daar is aangegeven, is geen sprake van het ontgaan van inkomstenbelasting als de
Nederlandse inkomstenbelastingclaim over de dividenduitkering zonder tussenkomst van het in het
buitenland gevestigde lichaam niet hoger zou zijn. Dit is het geval indien de ingehouden dividendbelasting
zonder tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam verrekend zou kunnen worden met de over
die dividenduitkering verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting die op grond van het van toepassing
zijnde verdrag ook wordt beperkt tot 15%. Overigens zal er in de geschetste structuur met de VS voor de
toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting wel sprake zijn van het ontgaan van
dividendbelasting ingeval de tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam leidt tot een lagere
Nederlandse dividendbelastingclaim bij die natuurlijke persoon, zodat vervolgens de objectieve toets moet
worden toegepast op basis van de concrete feiten en omstandigheden in het voorliggende geval. Indien het
voordeel uit aanmerkelijk belang een vervreemdingsvoordeel betreft, dient de subjectieve toets op een
vergelijkbare manier te worden toegepast. Er is geen sprake van het ontgaan van inkomstenbelasting als de
Nederlandse inkomstenbelastingclaim over de vervreemdingswinst zonder tussenkomst van het in het
buitenland gevestigde lichaam niet hoger zou zijn. Dit is het geval indien het heffingsrecht over de
vervreemdingswinst zonder tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam op basis van een
belastingverdrag zou zijn toegewezen aan het land waarvan de natuurlijke persoon inwoner is. Als in het
kader van de subjectieve toets wordt vastgesteld dat het motief niet is gelegen in het ontgaan van
Nederlandse inkomstenbelasting, wordt aan de objectieve toets niet meer toegekomen. Het maakt voor de
toepassing van de buitenlandse AB-regeling geen verschil of een in het buitenland gevestigde persoonlijke
houdstermaatschappij een rechtstreeks belang houdt in een in Nederland gevestigde werkmaatschappij of
dat zij dit doet via een in Nederland gevestigde tussenhoudster. In het eerste geval zal de in het buitenland
gevestigde persoonlijke houdstermaatschappij een aanmerkelijk belang houden in de werkmaatschappij. In
het tweede geval zal dit een aanmerkelijk belang in de in Nederland gevestigde tussenhoudster zijn. De

HvJ EU 7 september 2017, C-6/16, ECLI:EU:2017:641.
Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 6, blz. 27.
Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 6, blz. 27.
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materiële toepassing van de subjectieve toets en objectieve toets van de buitenlandse AB-regeling zal echter
niet verschillen.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 23

Rol ondernemingsvereiste

De leden van de fractie van de VVD vragen hoe twee opmerkingen in de nota naar aanleiding van het verslag
bij het onderhavige wetsvoorstel met betrekking tot het ondernemingsvereiste zich tot elkaar verhouden. Het
gaat hierbij om de opmerking dat voor de toepassing van de subjectieve toets niet is vereist dat sprake is van
een ondernemingsstructuur en de opmerking dat bij de toepassing van die toets altijd moet worden gestopt
bij de eerste materiële onderneming in de structuur. De leden van de fractie van de VVD verwijzen hierbij
naar de aantekening van de heer Lohuis in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR). 96 Voor de
vraag of de inhoudingsvrijstelling van toepassing is, dient eerst op het niveau van de aandeelhouder die, dan
wel het lid dat, het belang in de inhoudingsplichtige onmiddellijk houdt te worden getoetst of sprake is van
misbruik. Dit betekent dat in alle gevallen – dus zowel wanneer het belang tot het ondernemingsvermogen
behoort als wanneer dat niet het geval is – getoetst moet worden of het belang wordt gehouden met als
hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan
(subjectieve toets), en zo ja, of er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets).
Net als bij de huidige antimisbruikbepalingen wordt een constructie als kunstmatig beschouwd voor zover zij
niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Van
geldige zakelijke redenen is sprake indien deze worden gereflecteerd in de substance van het lichaam dat het
belang in het in Nederland gevestigde lichaam onmiddellijk houdt. Ingeval er sprake is van een
ondernemingsstructuur dient er bij de toepassing van de subjectieve toets altijd te worden gestopt bij de
eerste materiële onderneming in de structuur. Voor de goede orde merk ik op dat dit geen schakelende
tussenhoudster kan zijn, dit in reactie op de vraag van deze leden hierover. Voorts kan het
ondernemingsvereiste dan ook bij de toepassing van de objectieve toets nog een rol spelen bij het beoordelen
van de vraag of sprake is van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Daarvan is
namelijk bijvoorbeeld sprake als de aandeelhouder die het belang in het in Nederland gevestigde lichaam
onmiddellijk houdt een materiële onderneming drijft en dat belang ook functioneel tot het vermogen van die
onderneming kan worden gerekend. Ook bij een schakelende tussenhoudster is er sprake van geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen indien voldaan wordt aan de criteria voor
relevante substance. Dit betekent echter niet dat bij een niet-ondernemingsstructuur per definitie sprake is
van misbruik enkel en alleen vanwege het ontbreken van een materiële onderneming. Zoals is aangegeven in
de nota naar aanleiding van het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel is het mogelijk dat bij een nietondernemingsstructuur er geen sprake is van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander omdat bij een
onmiddellijk belang van de belegger in de inhoudingsplichtige er reeds op basis van het verdrag tussen de
staat waarin de belegger is gevestigd en Nederland geen dividendbelasting verschuldigd is. 97 In dat geval
wordt bij de toepassing van de subjectieve toets dus gekeken naar de belegger. Voor de toepassing van de
subjectieve toets (de zogenoemde wegdenkgedachte) is het dus niet vereist dat sprake is van een
ondernemingsstructuur. Ingeval er bij een niet-ondernemingsstructuur na toepassing van de subjectieve toets
geen sprake is van een structuur die is opgezet met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van
dividendbelasting, is de voorgestelde antimisbruikbepaling derhalve niet van toepassing.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 25

De leden van de fractie van de VVD vragen of het juist is dat een schakelfunctie alleen kan zien op 100%belangen in een ondernemingsstructuur en hoe hierbij wordt omgegaan met meer gevarieerde
beleggingsstructuren. Ik bevestig dat een schakelfunctie ook kan zien op belangen kleiner dan 100% indien bij
alle aandeelhouders of leden er sprake is van een ondernemingsstructuur. In het geval er een of meer
aandeelhouders of leden zijn waarbij geen sprake is van een ondernemingsstructuur kan dus geen sprake zijn
van een schakelfunctie.

Omvang belang
schakelfunctie

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 26
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NTFR 2017/2787.
Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 6, blz. 23.
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De leden van de fractie van de VVD wijzen op de situatie van een in Nederland gevestigde schakelende
Dividendbelastingbesparend
tussenhoudster met voldoende substance die een deelneming houdt in een in het buitenland gevestigd
motief?
lichaam via een in Nederland gevestigde dochtermaatschappij (dit omwille van juridische en commerciële
redenen), maar waarvan die in Nederland gevestigde dochtermaatschappij zelf geen personeel/kantoor heeft.
Deze leden vragen of er een dividendbelastingbesparend motief aanwezig is.
Het onderhavige wetsvoorstel ziet op uitgaande dividendstromen en de antimisbruikbepalingen die deze
stromen willen treffen. Nederland is in die situatie bronland. De in het kader van de voorgestelde
antimisbruikbepaling in de dividendbelasting aangekondigde substance-eisen houden in dat geval verband
met de toepassing van de inhoudingsvrijstelling. Daarom worden de aangekondigde substance-eisen gesteld
aan het dividendontvangende lichaam, ofwel het in het buitenland gevestigde lichaam dat de aandelen of
lidmaatschapsrechten in de in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige onmiddellijk houdt. In de door de
leden van de fractie van de VVD geschetste situatie wordt het dividend door een in Nederland gevestigd
lichaam ontvangen. Hier ziet het onderhavige wetsvoorstel dus niet op. Eerder is aangegeven dat hiervoor wel
samenhang bestaat met de in het onderhavige wetsvoorstel aangekondigde substance-eisen en daarbij is
voorgesteld om deze discussie na afronding van het onderhavige wetsvoorstel verder aan te gaan. 98 Zoals
toegezegd tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer zal de aanpak van het kabinet
om belastingontwijking te bestrijden in beeld worden gebracht in een brief. In de brief van 1 december
jongstleden (inzake beantwoording vragen voorbereiding Algemene Financiële Beschouwingen) is reeds
toegezegd deze brief ook aan uw Kamer te sturen.99 De minister-president heeft in het debat van 15
november jongstleden aangegeven dat deze brief begin volgend jaar wordt gestuurd. In dit kader is op 22
november jongstleden in de Tweede Kamer ook de motie van de leden Leijten en Bruins aangenomen waarin
het kabinet wordt gevraagd in de fiscale beleidsagenda 2018 aan te geven hoe het wil omgaan met substanceeisen om brievenbusconstructies tegen te gaan.100
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 26

De leden van de fractie van de VVD vragen wat precies bedoeld wordt met het woord functioneel. Dit begrip
speelt een rol bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie.
Een constructie wordt als kunstmatig beschouwd voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke
redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Van geldige zakelijke redenen is sprake indien deze
worden gereflecteerd in de substance van het lichaam dat het belang in het in Nederland gevestigde lichaam
onmiddellijk houdt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien het lichaam dat het belang houdt een materiële
onderneming drijft en het belang in dat in Nederland gevestigde lichaam functioneel tot zijn
ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Of een belang in een in Nederland gevestigd lichaam
functioneel tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend hangt af van de concrete feiten en
omstandigheden in het voorliggende geval. De vraag die hierbij centraal staat is of het belang al dan niet
wordt aangehouden als belegging.

"Functioneel"

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 27

Pensioenfondsen, sovereign
wealth funds e.a.
buitenlandse
overheidsinstellingen

98
99

De leden van de fractie van de VVD vragen om verduidelijking of in een belastingverdragsland gevestigde
pensioenfondsen, sovereign wealth funds en andere buitenlandse overheidsinstellingen aan de
'inwonervoorwaarde' van artikel 4, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet
DB 1965) voldoet, ook wanneer zij in dat verdragsland niet subjectief aan belastingheffing onderworpen zijn.
Verder vragen deze leden hoe in dat kader moet worden aangekeken tegen de voorwaarde van artikel 4,
tweede lid, onderdeel b, van de Wet DB 1965. Voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling van artikel 4,
tweede lid, van de Wet DB 1965 moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Een van deze vereisten
houdt in dat de opbrengstgerechtigde een belang in de inhoudingsplichtige heeft waarop de
deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening van toepassing zou zijn indien de opbrengstgerechtigde
in Nederland zou zijn gevestigd. Voor zover buitenlandse pensioenfondsen en andere buitenlandse
vrijgestelde instellingen, indien zij in Nederland zouden zijn gevestigd, niet zijn onderworpen aan de
vennootschapsbelasting en daarmee niet onder de deelnemingsvrijstelling of deelnemingsverrekening vallen,

Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 87, blz. 16.
Kamerstukken I 2017/18, 34 775, nr. A.
Kamerstukken II 2017/18, 34 785, nr. 50.
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is de inhoudingsvrijstelling van artikel 4, tweede lid, van de Wet DB 1965 dus reeds om die reden niet van
toepassing op dergelijke buitenlandse vrijgestelde instellingen.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 27

Terugbetaling kapitaal open
CV

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe en onder welke voorwaarden terugbetaling van kapitaal door
een open commanditaire vennootschap (cv) belastingvrij kan geschieden. Deze leden vragen of ik het ermee
eens ben dat de regeling die hier voor bv’s en nv’s geldt niet mutatis mutandis kan worden toegepast, omdat
een open cv noch een vergadering van aandeelhouders kent noch statuten waarin de nominale waarde van
de aandelen met een gelijk bedrag kan worden verminderd. Deze leden vragen of ik bereid ben een ‘regeling
casus sui generis’ te treffen voor open cv’s, zoals voor open fondsen voor gemene rekening, winstbewijzen en
houdstercoöperaties. Ook de leden van de fractie van de VVD vragen, onder verwijzing naar een vraag van de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer,
wanneer en onder welke voorwaarden dit kabinet een belastingvrije teruggaaf van gestort kapitaal op een
commanditaire participatie in een open cv bij wet zal regelen. Ik bevestig dat het momenteel niet mogelijk is
om kapitaal bij een open cv onbelast terug te betalen. Overigens bereiken mij signalen dat dit in de praktijk
geen knelpunt hoeft te zijn. Vanwege de in het regeerakkoord voorziene afschaffing van de dividendbelasting
met uitzondering van uitgaande dividendstromen naar low tax jurisdictions en in misbruiksituaties is dit
vraagstuk in een ander licht komen te staan. Ik ben van mening dat bij de beoordeling van dit vraagstuk dit
bredere kader mede bepalend is voor de uiteindelijke beantwoording van de vragen van deze leden.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 28

Loonsomcriterium

De leden van de fractie van het CDA vragen of gekwalificeerde werkzaamheden van ingehuurd personeel
meetellen voor het loonsomcriterium, ongeacht of het intern of extern ingehuurd personeel betreft. Bij het
loonsomcriterium gaat het niet slechts om de kwantitatieve eis van € 100.000 aan loonkosten. Het betreft ook
een kwalitatieve eis. De tussenhoudstervennootschap moet bij het uitoefenen van haar werkzaamheden
beschikken over personeel dat de benodigde professionele kennis bezit om de werkzaamheden uit te
oefenen. Dit zal worden beoordeeld op basis van de concrete feiten en omstandigheden. Het personeel kan
eigen personeel betreffen, intern of extern worden ingehuurd of ter beschikking zijn gesteld.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 28

De leden van de fractie van de PvdA constateren dat het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling in de
dividendbelasting leidt tot een budgettaire derving van € 30 miljoen, terwijl het onder de dividendbelasting
brengen van de houdstercoöperatie een zeer beperkte tot verwaarloosbare budgettaire opbrengst heeft.
Daarnaast hebben de maatregelen in dit wetsvoorstel in de periode van 2017 tot en met 2021
uitvoeringskosten voor de Belastingdienst tot gevolg. De budgettaire derving wordt gedekt binnen het totale
lastenbeeld voor 2018. Deze lastenverlichting gaat evenwel vooral naar het buitenland. Het behouden en
aantrekken van internationaal opererende bedrijven was één van de motivaties voor dit voorstel, zo stellen
deze leden. Deze leden ontvangen graag een cijfermatige onderbouwing van het verwachte effect op de
Nederlandse economie. Voorts vernemen deze leden graag welke andere maatregelen het kabinet ziet om de
Nederlandse economie te versterken. Het doel van dit wetsvoorstel is niet het behouden en aantrekken van
het internationaal opererende bedrijfsleven. Daarvoor ziet het kabinet het totale pakket aan maatregelen
zoals voorgesteld in het regeerakkoord, fiscaal en niet-fiscaal, als middel om de Nederlandse economie te
versterken. Dit wetsvoorstel heeft als doel een gelijke behandeling van houdstercoöperaties en
kapitaalvennootschappen voor de toepassing van de dividendbelasting te bewerkstelligen. Door het
inhoudingsplichtig maken van houdstercoöperaties verdwijnt in die gevallen de fiscaal gedreven voorkeur
voor het gebruik van een houdstercoöperatie boven een kapitaalvennootschap. Dit kan ertoe leiden dat
bepaalde structuren niet meer via Nederland zullen lopen. Doordat het reële coöperatieve bedrijfsleven
zoveel mogelijk wordt uitgezonderd is de verwachting dat het negatieve effect op de Nederlandse economie
relatief gering blijft. Tegenover het inhoudingsplichtig maken van houdstercoöperaties staat het uitbreiden
van de inhoudingsvrijstelling. Dit is in lijn met het Nederlandse streven om geen dividendbelasting te heffen in
ondernemingsstructuren, alsook een gevolg van Europeesrechtelijke verplichtingen.
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Ongelijke behandeling

In een artikel in het Weekblad voor Fiscaal Recht (WFR) schrijft de heer Albert ten aanzien van het
onderhavige wetsvoorstel dat naar zijn mening de koopman er beter is uitgekomen dan de dominee. 101 De
leden van de fractie van de PvdA vragen welke lessen het kabinet uit deze analyse trekt. Tevens vragen deze
leden hoe de effectiviteit van de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voor het
bevorderen van het vestigingsklimaat in relatie tot alternatieve maatregelen kan worden onderbouwd. In het
aangehaalde artikel merkt de auteur op dat de eenzijdige uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling
ongetwijfeld de belangrijkste wijziging van het onderhavige wetsvoorstel is en dat deze uitbreiding een impuls
zal vormen voor de doorstroompraktijk. Het kabinet is op dit punt een andere mening toegedaan. Op de
eerste plaats is de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen geen keuze, maar dwingt het
EU-recht Nederland hiertoe, dit ook in reactie op de door de leden van de fractie van de PvdA gestelde vraag
naar de effectiviteit. Zoals uiteengezet in de brief van 16 november 2017 is de uitbreiding van de
inhoudingsvrijstelling richting derde landen voor houdstercoöperaties verplicht op basis van het vrije verkeer
van kapitaal aangezien Nederland zich met betrekking tot houdstercoöperaties niet kan beroepen op de
standstillbepaling.102 Voorts heb ik er in die brief op gewezen dat vanwege de gewenste gelijke behandeling
van houdstercoöperaties enerzijds en kapitaalvennootschappen anderzijds, die stap naar de mening van
kabinet ook voor kapitaalvennootschappen moet worden gezet. Bovendien kan het niet zetten van die laatste
stap een risico op staatssteun met zich meebrengen. Zonder die stap ontstaat er immers een ongelijke
behandeling tussen houdstercoöperaties (wel inhoudingsvrijstelling naar derde landen) en
kapitaalvennootschappen (geen inhoudingsvrijstelling naar derde landen).
Naast het feit dat de eenzijdige uitbreiding dus niet primair een keuze van het kabinet is, wordt die uitbreiding
bovendien niet ongelimiteerd vormgegeven. Een ongelimiteerde uitbreiding zou haaks staan op de
internationale (OESO en EU) en nationale initiatieven inzake de bestrijding van belastingontwijking. Daarom
geldt de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen alleen als er sprake is van – kort
gezegd – een met Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en in dat verdrag een
dividendbepaling is opgenomen. Tevens bevat het onderhavige wetsvoorstel een antimisbruikbepaling om te
voorkomen dat kunstmatige structuren worden opgezet met als (een van de) voornaamste doel(en) de
voordelen van de inhoudingsvrijstelling te kunnen genieten. Ten slotte streeft Nederland in zijn
belastingverdragen ernaar te voldoen aan de in OESO-verband afgesproken minimumstandaard tegen
verdragsmisbruik.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 29-30

Budgettaire delving

De leden van de fractie van GroenLinks vragen bij wie de lastenverlichting van € 30 miljoen, die verband
houdt met de voorgestelde uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling, terechtkomt. Het voordeel van het
uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling komt terecht bij een diverse groep van ontvangers van
deelnemingsdividenden. Het betreft naar schatting enkele honderden houders van deelnemingen, variërend
in grootte en in vennootschappen gevestigd in verschillende landen, niet deel uitmakend van de EU of de EER,
waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling, maar niet in
een uitsluitende woonstaatheffing voor deelnemingsdivi-denden. Zoals in eerdere beantwoording aan de
Tweede Kamer is aangegeven, is gebleken dat Canada, China, Rusland, Taiwan, Turkije, de VS en Zuid-Korea
voorkomen als landen waar de houders van deelne-mingen gevestigd zijn.103 Dit is bepaald op basis van een
analyse van een klein aantal dossiers dat wel voldoende was voor een betrouwbare budgettaire raming, maar
niet noodzakelijk een representatief beeld geeft van de landen waar de relevante deelnemingsdividenden
naartoe gaan. In hoeverre het voordeel bij de belastingplichtige terechtkomt, dan wel bij een buitenlandse
overheid door verminderde verrekening, is niet te bepalen. Dit hangt af van de individuele feiten en
omstandigheden.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. D, blz. 30
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Prof. dr. mr. P.G.H. Albert, Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, WFR 2018/192.
Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 12, blz. 4.

Kamerstukken II 2017/18, 34 788, nr. 8, blz. 5.
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Brief van de Staatssecretaris van Financiën
Pensioenfondsen

Brief naar aanleiding van plenaire behandeling pakket Belastingplan 2018
De heer Van de Ven vraagt of een in het land van vestiging vrijgesteld pensioenfonds als “inwoner”
kwalificeert voor de toepassing van de nieuwe inhoudingsvrijstelling. Tevens vraagt de heer Van de Ven hoe
het kabinet voornemens is het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst met betrekking tot de regeling voor
teruggaaf van dividendbelasting voor niet in Nederland gevestigde pensioenfondsen te continueren.
Het antwoord op de eerste vraag is niet eenduidig. Voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling moet aan
een aantal vereisten worden voldaan. Een in het land van vestiging van de winstbelasting vrijgesteld
pensioenfonds kan weliswaar voldoen aan de voorwaarde dat het volgens de fiscale wetgeving van de
woonstaat aldaar is gevestigd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de inhoudingsvrijstelling ook van
toepassing is. Een ander vereiste houdt namelijk in dat de opbrengstgerechtigde een belang in de
inhoudingsplichtige heeft waarop de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening van toepassing
zou zijn indien de opbrengstgerechtigde in Nederland zou zijn gevestigd. Voor zover buitenlandse
pensioenfondsen – indien zij in Nederland zouden zijn gevestigd – niet zouden zijn onderworpen aan de
vennootschapsbelasting, is de inhoudingsvrijstelling dus reeds om die reden niet van toepassing. Immers, in
dat geval is de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening niet van toepassing. Er wordt
momenteel wel een beleidsbesluit voorbereid waarin wordt opgenomen onder welke voorwaarden
binnenlandse en buitenlandse pensioenlichamen subjectief zijn vrijgesteld van de heffing van
vennootschapsbelasting.
Buitenlandse pensioenfondsen hebben op basis van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) wel
recht op teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting indien – kort gezegd – zij vergelijkbaar zijn met in
Nederland gevestigde pensioenfondsen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Het onderhavige
wetsvoorstel brengt hierin geen wijziging. De in het hiervoor genoemde beleidsbesluit opgenomen
voorwaarden werken ook door naar de vereisten die gelden voor de regeling voor teruggaaf van
dividendbelasting aan buitenlandse pensioenfondsen.
Ten slotte heeft de heer Van de Ven gevraagd of Nederland inzet op het aanbieden van een aantrekkelijk
vestigingslocatie voor het beheer van buitenlandse pensioenfondsen.
Het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling beoogt
misbruik van de coöperatie beter te bestrijden en een meer gelijke behandeling in de dividendbelasting van
kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties te bewerkstelligen. Dit wetsvoorstel dient geen
nevengeschikt doel. De kwestie die de heer Van de Ven opwerpt, hoort mijns inziens daarom te worden
bezien in het kader van het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Over dit onderwerp komen
we verder te spreken zodra de uitgewerkte voorstellen hiertoe aan uw Kamer zijn voorgelegd.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. E, blz. 2.
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Art. 67ca AWR
TEKST
Voorstel van wet
ARTIKEL III
In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt in artikel 67ca, eerste lid, onderdeel d, «artikel 9, eerste
lid» vervangen door: de artikelen 4, elfde lid, en 9, eerste lid.
ARTIKEL IV
In de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 komt artikel XI te luiden:
ARTIKEL XI
In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt in artikel 67ca, eerste lid, onderdeel d, «de artikelen 4,
elfde lid, en 9, eerste lid» vervangen door: de artikelen 4, elfde lid, 4a, zevende en achtste lid, en 9, eerste lid.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
-

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel III (artikel 67ca van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)
Met het voorgestelde artikel 4, elfde lid, van de Wet DB 1965 wordt een informatieverplichting
geïntroduceerd. Deze verplichting geldt voor inhoudingsplichtigen ter zake van uitgekeerde dividenden aan
een niet in Nederland gevestigde opbrengstgerechtigde waarbij de inhouding van dividendbelasting op grond
van de in artikel 4, tweede lid, van de Wet DB 1965 opgenomen inhoudingsvrijstelling achterwege is gebleven.
Met de voorgestelde toevoeging van een verwijzing naar artikel 4, elfde lid, van de Wet DB 1965 aan artikel
67ca, eerste lid, onderdeel d, van de AWR kan de inspecteur de inhoudingsplichtige die de benodigde
informatie niet binnen een maand na de beschikbaarstelling van het dividend verstrekt een verzuimboete
opleggen van ten hoogste € 5.278.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz. 25

Artikel IV (artikel XI van de Fiscale vereenvoudigingswet 2017)
Ingevolge artikel III van het onderhavige voorstel van wet wordt voorgesteld artikel 67ca van de AWR te
wijzigen. Dat artikel wordt eveneens gewijzigd op grond van artikel XI van de Fiscale vereenvoudigingswet
2017. Die wijziging treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking. Dat tijdstip ligt naar
verwachting na 1 januari 2018. De voorgestelde wijziging van artikel XI van de Fiscale vereenvoudigingswet
2017 regelt de samenloop die ontstaat.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 788, nr. 3, blz. 25
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Nota nav verslag
II. Artikelsgewijze toelichting
De leden van de fractie van de VVD vragen waar de in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 67ca van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) vermelde informatieverplichting over gaat en wat hiervan de
noodzaak is.
Deze informatieverplichting wordt geïntroduceerd in het voorgestelde artikel 4, elfde lid, van de Wet DB
1965. Deze verplichting geldt voor inhoudingsplichtigen ter zake van uitgekeerde dividenden aan een niet in
Nederland gevestigde opbrengstgerechtigde waarbij de inhouding van dividendbelasting op grond van de in
het voorgestelde artikel 4, tweede lid, van de Wet DB 1965 opgenomen inhoudingsvrijstelling achterwege is
gebleven. Voor de juiste toepassing van de inhoudingsvrijstelling dient de inspecteur in de eerste plaats op de
hoogte te zijn van het feit dat er door een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige dividend wordt
uitgekeerd aan een opbrengstgerechtigde. Voorts dient hij in dat geval over de nodige informatie te
beschikken om te kunnen beoordelen of de inhouding van dividendbelasting terecht achterwege blijft. Die
benodigde informatie is voor in Nederland gevestigde opbrengstgerechtigden bij de Belastingdienst aanwezig,
maar dit is niet het geval voor niet in Nederland gevestigde opbrengstgerechtigden. De inhoudingsplichtige
dient te verklaren dat in de in het tweede, derde en vierde lid van genoemd artikel 4 gestelde voorwaarden is
voldaan. Daarnaast dient de inhoudingsplichtige een opgaaf te doen waaraan bij ministeriële regeling nadere
regels worden gesteld. De voorgestelde procedure dat binnen een maand na de terbeschikkingstelling van het
dividend de benodigde informatie moet worden verstrekt, sluit aan bij de termijn waarbinnen een aangifte
dividendbelasting moet worden ingediend.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 22

III. Commentaar NOB
Voor zover het kabinet in deze nota hierop nog niet is ingegaan bij de beantwoording van de vragen van de
leden van de verschillende fracties, wordt hier ingegaan op het commentaar van de NOB.
(…)
AWR

De NOB vraagt naar een mogelijke strijdigheid met het EU-recht van de informatieverplichting die gekoppeld
is aan de toepassing van de inhoudingsvrijstelling.
De informatie die verstrekt moet worden, moet door de uitdelende vennootschap reeds verzameld worden
om zelf te kunnen beslissen de inhoudingsvrijstelling toe te passen. Het enkele verstrekken van deze
informatie aan de Belastingdienst kan dan ook niet worden aangemerkt als zodanig bezwarend dat hier
sprake kan zijn van een beperking van het vrije verkeer van kapitaal. Zelfs indien deze verplichting mocht
worden aangemerkt als een beperking, dan kan deze gerechtvaardigd worden met een beroep op de
noodzaak van fiscale controles aangezien de Belastingdienst deze informatie – anders dan in binnenlandse
situaties – niet op andere wijze kan verkrijgen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 788, nr. 6., blz. 25
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Artikel 17 Wet VPB
TEKST
Voorstel van wet
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
A.

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Het derde lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. de voordelen die worden behaald bij de vervreemding van tot een aanmerkelijk belang in de zin van
hoofdstuk 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 behorende aandelen of winstbewijzen in een in Nederland
gevestigde vennootschap, niet zijnde een vrijgestelde beleggingsinstelling, indien de belastingplichtige het
aanmerkelijk belang houdt met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van
inkomstenbelasting of dividendbelasting bij een ander te ontgaan en er sprake is van een kunstmatige
constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidende stappen of onderdelen kan bestaan; 2°. een constructie of
transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties als
kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij, onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond van geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen;.
2.

Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan onder geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen als bedoeld in het derde lid, onderdeel b.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel I, onderdeel A (artikel 17 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Op grond van het huidige artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
(Wet Vpb 1969) wordt een in het buitenland gevestigd lichaam dat een aanmerkelijk belang houdt in een in
Nederland gevestigd lichaam in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken voor de dividenden uit en
de voordelen behaald bij de vervreemding van de aandelen in dat laatstgenoemde lichaam als het
aanmerkelijk belang wordt gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van
Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting en de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke
redenen die de economische realiteit weerspiegelen (de buitenlandse AB-regeling).
Door de voorgestelde antimisbruikbepaling in artikel 4 van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB
1965) zou er een overlap ontstaan met de huidige buitenlandse AB-regeling en de flankerende regeling voor
coöperaties in de dividendbelasting (het huidige artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965) voor wat betreft
de reguliere voordelen zoals dividenden. De wijziging van het derde lid, onderdeel b, van artikel 17 van de
Wet Vpb 1969 strekt ertoe om deze overlap te voorkomen doordat de buitenlandse AB-regeling voortaan
alleen nog toepassing vindt op vervreemdingsvoordelen van het aanmerkelijk belang. Met
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vervreemdingsvoordelen worden vervreemdingsvoordelen bedoeld in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001).
Voorts wordt de uitleg van het begrip “kunstmatig” in het derde lid, onderdeel b, van genoemd artikel 17 in
overeenstemming gebracht met de redactie van dit begrip in de voorgestelde nationale antimisbruikbepaling
van artikel 4, derde lid, onderdeel d, van de Wet DB 1965.
In het voorgestelde zesde lid van genoemd artikel 17 wordt geregeld dat bij ministeriële regeling regels
worden gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan onder geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze
toelichting bij artikel II, onderdeel B.
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Artikel 1 Wet op de dividendbelasting 1965
TEKST
Voorstel van wet
De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Voor de toepassing van deze wet worden bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene
rekening als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en kwalificerende
lidmaatschapsrechten in in Nederland gevestigde houdstercoöperaties gelijkgesteld met aandelen in
vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en worden de fondsen,
onderscheidenlijk de houdstercoöperaties, gelijkgesteld met vennootschappen. Voor de toepassing van de
eerste volzin wordt de belasting mede geheven over de opbrengst van winstbewijzen van en geldleningen als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan fondsen
voor gemene rekening, onderscheidenlijk houdstercoöperaties.
2. Het zevende lid wordt vervangen door:
7. Voor de toepassing van deze wet wordt onder een kwalificerend lidmaatschapsrecht verstaan: een
lidmaatschapsrecht van een lid van een houdstercoöperatie dat, al dan niet tezamen met de
lidmaatschapsrechten van een of meer in de tweede volzin omschreven andere leden van die
houdstercoöperatie, recht geeft op ten minste 5% van de jaarwinst van die houdstercoöperatie dan wel op
ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie wordt uitgekeerd. De in de eerste volzin bedoelde andere leden zijn
de leden die met het in die volzin bedoelde lid zijn verbonden in de zin van artikel 10a, vierde tot en met
zesde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat daarbij onder lichaam en
lichamen als bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van die wet mede wordt verstaan natuurlijke persoon,
onderscheidenlijk natuurlijke personen.
8. Voor de toepassing van deze wet wordt onder houdstercoöperatie verstaan: een coöperatie waarvan de
feitelijke werkzaamheid in het aan het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking wordt gesteld
voorafgaande jaar doorgaans hoofdzakelijk heeft bestaan uit het houden van deelnemingen als bedoeld in
artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of het direct of indirect financieren van lichamen of
natuurlijke personen die met die coöperatie zijn verbonden in de zin van artikel 10a, vierde tot en met zesde
lid, van die wet, met dien verstande dat daarbij onder lichaam en lichamen als bedoeld in artikel 10a, zesde
lid, van die wet mede wordt verstaan natuurlijke persoon, onderscheidenlijk natuurlijke personen.
9. Voor de toepassing van deze wet wordt mede verstaan onder:
a. een coöperatie: een vereniging op coöperatieve grondslag;
b. een lidmaatschapsrecht: een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelgerechtigdheid tot het
vermogen van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
2.1
Inhoudingsplicht houdstercoöperatie
Randvoorwaarde bij de uitwerking van de voorstellen is dat het reële coöperatieve bedrijfsleven niet geraakt
wordt. Deze randvoorwaarde is met name van belang bij het afbakenen van de inhoudingsplicht voor
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houdstercoöperaties. Om ervoor te zorgen dat het reële coöperatieve bedrijfsleven zo veel mogelijk buiten de
inhoudingsplicht blijft, wordt een houdstercoöperatie gedefinieerd als een coöperatie waarvan de feitelijke
werkzaamheid hoofdzakelijk bestaat uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren
van met haar verbonden lichamen of natuurlijke personen. De term “hoofdzakelijk” komt neer op een grens
van 70%. Bij de toets of sprake is van een houdstercoöperatie wordt gekeken of de feitelijke werkzaamheid in
het aan de dividenduitkering voorafgaande jaar doorgaans aan de grens van 70% voldoet. Hiermee wordt
voorkomen dat er gestructureerd kan worden rondom het tijdstip van een dividenduitkering, waardoor de
werkzaamheid alleen op dat tijdstip onder de grens van 70% komt te liggen. De term “doorgaans” houdt in
dat, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het jaar voorafgaand aan de dividenduitkering
gedurende een korte periode, of gedurende een beperkt aantal korte perioden, kan worden afgeweken van
de grens van 70%.
Daarnaast wordt met het reële coöperatieve bedrijfsleven rekening gehouden doordat de houdstercoöperatie
alleen inhoudingsplichtig wordt voor zover sprake is van kwalificerende lidmaatschapsrechten. Nederland
kent grote houdstercoöperaties met zeer veel leden in onder andere de verzekeringsbranche, de bancaire
sector en de landbouwsector. Dit zijn coöperaties waarvan de onderneming kan zijn “uitgezakt” in een
dochtermaatschappij. Hierdoor kan de feitelijke werkzaamheid van deze coöperatie hoofdzakelijk bestaan uit
het houden van deelnemingen. Voor dergelijke coöperaties brengt een inhoudingsplicht voor de
dividendbelasting veel administratieve lasten met zich, terwijl de in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen
uitbreiding van de inhoudingsplicht niet is bedoeld voor deze coöperaties. Van een kwalificerend
lidmaatschapsrecht is daarom pas sprake indien het lidmaatschapsrecht betrekking heeft op ten minste 5%
van de jaarwinst van een coöperatie dan wel op ten minste 5% van wat bij liquidatie van die coöperatie wordt
uitgekeerd. Hiermee wordt aangesloten bij het aanmerkelijkbelangbegrip in de inkomstenbelasting. Om te
voorkomen dat om de drempel van 5% heen wordt gestructureerd, worden bij de beoordeling of sprake is van
een kwalificerend lidmaatschapsrecht delidmaatschapsrechten van een lid en de met dat lid verbonden
natuurlijke personen en verbonden lichamen gezamenlijk in aanmerking genomen.

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel II, onderdeel A (artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965)
Artikel 1 van de Wet DB 1965 regelt de subjectieve belastingplicht voor de heffing van dividendbelasting. Op
grond van het huidige artikel 1, tweede lid, van de Wet DB 1965 zijn deelgerechtigden in fondsen voor
gemene rekening onder de subjectieve belastingplicht gebracht. Dit wordt bewerkstelligd door een
gelijkstelling van bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene rekening met aandelen in
vennootschappen en door een gelijkstelling van fondsen met vennootschappen. Deze gelijkstelling wordt
uitgebreid met kwalificerende lidmaatschapsrechten in houdstercoöperaties. De uitbreiding van de
subjectieve belastingplicht geldt dus alleen voor gerechtigden tot de opbrengst uit – de in het zevende lid van
genoemd artikel 1 nader omschreven – kwalificerende lidmaatschapsrechten.
Daarnaast wordt voor de duidelijkheid in het tweede lid van artikel 1 van de Wet DB 1965 neergelegd dat de
dividendbelasting ook over de opbrengst van winstbewijzen van en geldleningen als bedoeld in artikel 10,
eerste lid, onderdeel d, van de Wet Vpb 1969 aan fondsen voor gemene rekening en houdstercoöperaties
wordt geheven.
In verband met de voorgestelde antimisbruikbepaling en de aanpassing van de buitenlandse AB- regeling
vervallen de eerste tot en met vierde volzin van het huidige zevende lid van artikel 1 van de Wet DB 1965,
inclusief de regeling die bedoeld is om te voorkomen dat een coöperatie in een structuur wordt opgenomen
om een latente Nederlandse dividendbelastingclaim ongedaan te maken. Deze laatste regeling is niet meer
nodig aangezien houdstercoöperaties voortaan inhoudingsplichtig zijn, tenzij – met inachtneming van de
voorgestelde antimisbruikbepaling – de inhoudingsvrijstelling van toepassing is. De vijfde volzin van het
huidige zevende lid wordt opgenomen in het voorgestelde negende lid.
In het voorgestelde zevende lid van artikel 1 van de Wet DB 1965 wordt omschreven wat onder een
kwalificerend lidmaatschapsrecht moet worden verstaan. Een kwalificerend lidmaatschapsrecht is een
lidmaatschapsrecht dat, al dan niet tezamen met de lidmaatschapsrechten van de met het lid verbonden
lichamen of verbonden natuurlijke personen, recht geeft op ten minste 5% van de jaarwinst van de coöperatie
dan wel op ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie wordt uitgekeerd. Hierbij is aansluiting gezocht bij de
90

Artikel 1 Wet op de dividendbelasting 1965
beoordeling of er sprake is van een aanmerkelijk belang in een coöperatie zoals geregeld in artikel 4.5a van de
Wet IB 2001 in verbinding met artikel 4.6, onderdeel c, van die wet. Met betrekking tot de begrippen
“verbondenheid” en “samenwerkende groep” is aansluiting gezocht bij artikel 10a van de Wet Vpb 1969, met
dien verstande dat ook verbonden natuurlijke personen deel kunnen uitmaken van een samenwerkende
groep. Tijdens de parlementaire behandeling van de wijzigingen in de voornoemde renteaftrekbeperking in
het Belastingplan 2017 is aangegeven dat de beoordeling of sprake is van een samenwerkende groep
afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het individuele geval. Het gaat in dit geval om een
samenwerkende groep die zich richt op het ontgaan van de inhoudingsplicht bij een houdstercoöperatie. Zo
kan bijvoorbeeld sprake zijn van een samenwerkende groep bij een bundeling van portfoliobelangen
(belangen <5%) in een houdstercoöperatie waarbij wordt beoogd om voor de individuele leden de
inhoudingsplicht te ontlopen. Voor de vaststelling of sprake is van een samenwerkende groep is van belang of
de bundeling van portfoliobelangen gecoördineerd plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een
beleggingsmaatschappij de coördinatie op zich neemt en het lidmaatschapsrecht als beleggingsproduct
aanbiedt of als een van de leden deze taak op zich neemt. Van een samenwerkende groep is in beginsel geen
sprake bij een samenwerking vanuit het coöperatieve gedachtegoed, zoals bijvoorbeeld de samenwerking
tussen de leden in de vorm van een ledenraad bestaande uit afgevaardigden uit regio’s of districten die
gekozen zijn uit en door leden. Het louter vertegenwoordigen in de ledenraad van leden met een
minderheidsbelang in een coöperatie zal in een dergelijke situatie geen samenwerkende groep tot gevolg
hebben.
In het voorgestelde achtste lid van artikel 1 van de Wet DB 1965 wordt omschreven wat onder een
houdstercoöperatie wordt verstaan. Een houdstercoöperatie is een coöperatie waarvan de feitelijke
werkzaamheid doorgaans in het aan de dividenduitkering voorafgaande jaar hoofdzakelijk heeft bestaan uit
het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van met haar verbonden lichamen in de zin
van artikel 10a, vierde en zesde lid, van de Wet Vpb 1969 of natuurlijke personen in de zin van het vijfde lid
van genoemd artikel 10a. Deze toets vindt plaats op het niveau van de coöperatie zelf. Maakt de coöperatie
als moedermaatschappij deel uit van een fiscale eenheid als bedoeld in artikel 15 en 15a van de Wet Vpb
1969, dan vindt de toets eveneens plaats op het niveau van de coöperatie zelf. De toerekening van vermogen
en werkzaamheden als gevolg van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting wordt immers niet
doorgetrokken naar de heffing van de dividendbelasting.
Het begrip “hoofdzakelijk” wil zeggen dat de werkzaamheid voor 70% of meer bestaat uit
houdsterwerkzaamheden. Deze toets is ontleend aan artikel 20, vierde lid, van de Wet Vpb 1969
(houdsterverliesregeling), met dien verstande dat in die regeling een grens van 90% geldt. Dit betekent dat in
eerste aanleg aan de hand van het balanstotaal wordt bekeken of aan de grens van 70% wordt voldaan. Ook
andere factoren spelen een rol, zoals soorten van activa en passiva op de balans, omzet, activiteiten waaruit
de winst afkomstig is en de tijdsbesteding van werknemers. Zo zal een tophoudster die voor meer dan 70%
aan deelnemingen op haar balans houdt, maar deze deelnemingen actief houdt, personeel in dienst heeft en
overige hoofdkantoorfuncties uitoefent, niet als houdstercoöperatie in de zin van genoemd achtste lid
worden aangemerkt. Ook is het onder omstandigheden voorstelbaar dat een coöperatie die gebruikt wordt in
een private- equitystructuur waarbij het balanstotaal voor meer dan 70% bestaat uit deelnemingen, toch niet
als houdstercoöperatie wordt aangemerkt op basis van de overige factoren, zoals werknemers, kantoorruimte
en actieve betrokkenheid bij de onderneming van de deelnemingen.
De dividendbelasting is een tijdstipheffing. Om constructies rondom het tijdstip van een dividenduitkering te
voorkomen, vindt de beoordeling of sprake is van een houdstercoöperatie plaats aan de hand van de vraag of
in het aan het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking wordt gesteld voorafgaande jaar doorgaans aan
de genoemde grens van 70% is voldaan.
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Artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965
TEKST
Voorstel van wet
C. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de opbrengstgerechtigde een lichaam is dat volgens de fiscale wetgeving van:
1°. een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte aldaar is gevestigd, of
2°. een staat waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat
voorziet in een regeling voor dividenden, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij
is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aldaar is gevestigd, en.
2. Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de opbrengstgerechtigde in de staat van vestiging volgens een door die staat met een andere staat gesloten
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting geacht wordt te zijn gevestigd in een staat waarmee Nederland
geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor
dividenden, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte;.
3. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van “, of” aan het slot van onderdeel b door een puntkomma en
onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door “; of”, een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. de opbrengstgerechtigde het belang, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, heeft met als hoofddoel of
een van de hoofddoelen om de heffing van belasting bij een ander te ontgaan en er sprake is van een
kunstmatige constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidende stappen of onderdelen kan bestaan; 2°. een constructie of
transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties als
kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen.
4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
9. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan onder geldige
zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen als bedoeld in het vijfde lid.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
2.2
Uitbreiding inhoudingsvrijstelling
Nederland is voorstander van het zo veel mogelijk voorkomen van fiscale belemmeringen bij ondernemingen.
Winsten van de dochtermaatschappij dienen na belastingheffing over de winst bij de dochtermaatschappij
niet nogmaals te worden belast bij de moedermaatschappij. Nederlandse ondernemingen in het buitenland
kunnen zo concurreren op basis van een gelijkwaardige fiscale positie met lokale ondernemingen. Daarnaast
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dienen geldstromen binnen een ondernemingsstructuur niet te worden belemmerd door bronheffingen. Dit
geldt niet alleen voor nationaal opererende bedrijven, maar ook voor internationaal opererende bedrijven. In
de vennootschapsbelasting is dit vormgegeven door de deelnemingsvrijstelling, op basis waarvan dividenden
bij de ontvanger onder voorwaarden worden vrijgesteld. Flankerend hieraan geldt in de dividendbelasting een
inhoudingsvrijstelling indien bij de ontvanger de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.
Deze visie wordt ook internationaal breedgedragen. Binnen de EU komt dit naar voren in de Moederdochterrichtlijn (MDR). Ook in bilaterale verhoudingen voorzien veel belastingverdragen in het beperken of
geheel achterwege blijven van een bronbelasting over deelnemingsdividenden. Het Nederlandse
verdragsbeleid, zoals onder meer is toegelicht in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, is er ook op gericht in
belastingverdragen een uitsluitende woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden overeen te komen. Dit
streven wordt door Nederland echter niet altijd (ten volle) gerealiseerd. Daarom wordt in het onderhavige
wetsvoorstel de inhoudingsvrijstelling uitgebreid richting derde landen.
Het vereiste van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met een dividendbepaling
De uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen wordt echter niet ongelimiteerd
vormgegeven. Het huidige klimaat binnen de EU en de OESO op het gebied van de bestrijding van
belastingontwijking vraagt om een proactieve houding van landen. De verbintenis van Nederland aan het Base
Erosion and Profit Shifting-project van de G20/OESO (BEPS-project) en de totstandkoming van de Europese
richtlijn tegen belastingontwijking (Anti Tax Avoidance Directive) onder het Nederlandse voorzitterschap laten
zien dat Nederland deze proactieve houding heeft. Een ongelimiteerde doorstroom van vrijgestelde
dividenden staat haaks op het gevoerde beleid.
Dientengevolge geldt de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling richting derde landen alleen als er sprake is
van een met Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting waarin een dividendbepaling
is opgenomen. Daarnaast wordt in de wet voorzien in een adequate regeling voor de bestrijding van misbruik.
2.3
Antimisbruikbepalingen
De nieuwe bepaling om misbruik te bestrijden ten aanzien van het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling
richting derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een
dividendartikel vraagt om afstemming met de huidige nationale antimisbruikbepalingen voor
kapitaalvennootschappen en coöperaties in de vennootschaps- en dividendbelasting, en ook met de
Europeesrechtelijke en verdragsrechtelijke antimisbruikbepalingen. De nieuwe nationale antimisbruikbepaling
dient dus in lijn te zijn met de antimisbruikbepalingen die worden gehanteerd op Europees niveau en de
antimisbruikbepalingen die als inzet bij de verdragsonderhandelingen gelden. Dit is nodig om een uniform
beleid te creëren. Voordat verder wordt ingegaan op de nieuwe antimisbruikbepaling worden hierna de
huidige nationale antimisbruikbepalingen in de vennootschaps- en dividendbelasting en de
verdragsrechtelijke antimisbruikbepaling kort beschreven.
2.3.1. Huidige nationale antimisbruikbepaling
Met de implementatie van de in Richtlijn 2015/121/EU opgenomen algemene antimisbruikbepaling is met
ingang van 1 januari 2016 een bepaling in de wet opgenomen voor de bestrijding van misbruik in moederdochterrelaties. De huidige nationale antimisbruikbepaling komt er in het kort op neer dat moet worden
getoetst of het belang in het Nederlandse lichaam (gehouden door het dividendontvangende lichaam) wordt
gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van belastingheffing (subjectieve toets)
en de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit
weerspiegelen (objectieve toets). Dit laatste wordt getoetst aan de hand van de beoordeling of voldoende
substance aanwezig is bij het dividendontvangende lichaam. De algemene antimisbruikbepaling voor
kapitaalvennootschappen is geïmplementeerd in de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de
vennootschapsbelasting (buitenlandse AB-regeling). De buitenlandse AB-regeling ziet niet alleen op reguliere
voordelen (zoals dividenden) maar ook op vervreemdingsvoordelen. Daarnaast bevat de dividendbelasting
nog een specifieke antimisbruikbepaling voor coöperaties die is afgeleid van de buitenlandse AB- regeling.
Deze bepaling creëert een inhoudingsplicht voor de dividendbelasting bij coöperaties in geval van misbruik.
2.3.2. Huidige verdragsrechtelijke antimisbruikbepaling
De uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling betekent het eenzijdig afzien van de heffing over dividenden in
deelnemingssituaties. Indien op basis van de nieuwe nationale antimisbruikbepaling er toch geen recht
bestaat op de inhoudingsvrijstelling, wordt er alsnog dividendbelasting ingehouden. In dat geval wordt ook
het van toepassing zijnde belastingverdrag van belang. Het is dan niet wenselijk dat de antimisbruikbepaling
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in het betreffende belastingverdrag soepeler is dan de nieuwe nationale antimisbruikbepaling in de wet,
omdat men anders op grond van dat verdrag alsnog voor een vermindering van dividendbelasting in
aanmerking zou kunnen komen.
Bij het BEPS-project is onder actiepunt 6 een minimumstandaard afgesproken om verdragsmisbruik tegen te
gaan. Nederland heeft aangegeven dat bij het sluiten van nieuwe verdragen en bij de herziening van
bestaande verdragen gehoor gegeven wordt aan het genoemde actiepunt 6, zodat dit ook deel uitmaakt van
het Nederlandse verdragsbeleid. Actiepunt 6 is ook opgenomen in het multilateraal instrument van de OESO
(actiepunt 15 van het BEPS-project).
Nederland heeft als implementatie van actiepunt 6 in dit multilateraal instrument gekozen voor een Principal
Purposes Test (PPT). Met een PPT worden verdragsvoordelen niet toegekend voor een bestanddeel van het
inkomen indien het verkrijgen van dit verdragsvoordeel een van de voornaamste redenen was voor een
constructie of transactie die tot dat voordeel heeft geleid.
2.3.3. Nieuwe nationale antimisbruikbepaling
De nieuwe nationale antimisbruikbepaling is in lijn met de algemene antimisbruikbepaling uit de MDR en de
implementatie van de PPT uit actiepunt 6 van het BEPS-project. De nieuwe nationale antimisbruikbepaling
geldt voor zowel kapitaalvennootschappen als houdstercoöperaties, zodat kapitaalvennootschappen en
houdstercoöperaties ook in dat opzicht gelijk worden behandeld. De bepaling houdt in dat de
inhoudingsvrijstelling toepassing mist als sprake is van misbruik. Als onderdeel van de misbruiktoets dient
eerst echter vast te staan dat sprake is van een ondernemingsstructuur.
Ingevolge de voorgestelde antimisbruikbepaling is sprake van misbruik indien – kort gezegd – de aandelen in
de in Nederland gevestigde vennootschap of houdstercoöperatie worden gehouden met als hoofddoel of een
van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan (subjectieve toets) en er
sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets). Net als bij de huidige
antimisbruikbepalingen wordt een constructie als kunstmatig beschouwd voor zover zij niet is opgezet op
grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Van geldige zakelijke
redenen zal pas sprake zijn indien het een ondernemingsstructuur betreft, waarbij de vennootschap die het
belang in het Nederlandse lichaam onmiddellijk houdt bovendien beschikt over relevante substance. De term
relevant is nieuw. Voor de aanwezigheid van relevante substance dient er in ieder geval te worden voldaan
aan een tweetal aanvullende nieuwe criteria: het loonkostencriterium van € 100.000 en het vereiste van een
eigen kantoorruimte. Indien voldaan wordt aan de criteria, wil dit zeggen dat zowel de constructie (het
houden van aandelen/lidmaatschapsrechten) als de transactie (bijvoorbeeld de winstuitdeling of
vervreemding) niet kunstmatig is en er dus sprake is van geldige zakelijke redenen die de economische
realiteit weerspiegelen.
Voor de verdere invulling van relevante substance wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
De vraag hoe de nieuwe nationale antimisbruikbepaling uitwerkt en meer specifiek wanneer er sprake is van
het ontgaan van dividendbelasting, laat zich het beste uitleggen aan de hand van casuïstiek. Hierna volgt een
drietal voorbeelden.
Voorbeeld 1:
In Chili wordt een materiële onderneming gedreven. Er is dus sprake van een ondernemingsstructuur. Tussen
Nederland en Chili is geen belastingverdrag van toepassing. In het Verenigd Koninkrijk (VK) is een
tussenhoudster gevestigd. Bekeken moet worden of de tussenhoudster in het VK is tussengeschoven om
Nederlandse dividendbelasting te ontgaan.
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In dit voorbeeld is er sprake van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting omdat op een rechtstreekse
uitdeling aan Chili dividendbelasting zou zijn ingehouden. De inhoudingsvrijstelling geldt alleen nationaal
alsmede richting EU/EER-landen en verdragslanden. De tussenhoudster in het VK is hier tussengeschoven om
Nederlandse dividendbelasting te ontgaan. Dit betekent dat voor toepassing van de subjectieve toets sprake
is van een ontgaansmotief, zodat vervolgens de objectieve toets moet worden toegepast. Dit betekent dat
alleen indien de tussenhoudster in het VK voldoet aan het vereiste van relevante substance de
inhoudingsvrijstelling van toepassing is.
Voorbeeld 2:
In voorbeeld 2 wordt in Canada een materiële onderneming gedreven. Er is dus sprake van een
ondernemingsstructuur. Tussen Nederland en Canada is een verdrag van toepassing, waarin een tarief van 5%
voor deelnemingsdividenden is overeengekomen. In het VK is een tussenhoudster gevestigd.

In dit voorbeeld is er geen sprake van het ontgaan van dividendbelasting. Bij een rechtstreekse uitkering van
Nederland aan Canada was de inhoudingsvrijstelling van toepassing geweest omdat het verdrag tussen
Nederland en Canada voorziet in een dividendartikel en er sprake is van een ondernemingsstructuur. Het feit
dat een 5%-tarief is overeengekomen in het verdrag tussen Nederland en Canada, doet daar niet aan af. Aan
de objectieve toets wordt niet meer toegekomen.
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Voorbeeld 3:
In voorbeeld 3 wordt in Chili een materiële onderneming gedreven. In de Verenigde Staten (VS) wordt een
functie als regionaal hoofdkantoor uitgeoefend. Er is dus sprake van een ondernemingsstructuur. De
tussenhoudster in Hongkong drijft geen materiële onderneming, maar vervult wel een schakelfunctie.

Ook in dit voorbeeld is er geen sprake van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting. Bij de subjectieve
toets wordt gekeken tot de eerste schakel boven Nederland waar een materiële onderneming wordt
gedreven. In dit geval is dat de vennootschap in de VS (regionaal hoofdkantoor). Nederland heeft een verdrag
met de VS dat voorziet in een dividendartikel. Bij een rechtstreekse dividenduitdeling aan de VS zou daarmee
de inhoudingsvrijstelling gelden. De tussenhoudster in Hongkong kan dus niet zijn tussengeschoven om
Nederlandse dividendbelasting te ontgaan. Aan de objectieve toets wordt niet meer toegekomen.

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel II, onderdeel C (artikel 4 van de Wet op de dividendbelasting 1965)
Het huidige artikel 4, tweede lid, van de Wet DB 1965 regelt de inhoudingsvrijstelling in deelnemingssituaties
binnen de EU/EER. Deze inhoudingsvrijstelling wordt uitgebreid naar derde landen waarmee Nederland een
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor dividenden.
Onder een verdrag wordt mede verstaan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die geldt voor de
relatie met een of meer landen binnen het Koninkrijk. Dit betekent dat de inhoudingsvrijstelling ook van
toepassing is in relatie tot landen binnen het Koninkrijk waarvoor de Belastingregelingen tussen Nederland en
Curaçao en Nederland en Sint Maarten van toepassing zijn of waarvoor de Belastingregeling voor het
Koninkrijk tussen Nederland en Aruba van toepassing is. Dat het verdrag een regeling voor dividenden dient
te bevatten, betekent dat een verdrag dat gesloten is alleen ten behoeve van natuurlijke personen, en waarin
dividend-, interest- en royalty-artikelen ontbreken, zoals het verdrag tussen Nederland en Bermuda, niet
voldoet. Hetzelfde geldt voor zogenoemde Tax Information Exchange Agreements. De hiervoor beschreven
uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling wordt bewerkstelligd door het tweede lid, onderdeel a, van genoemd
artikel 4 te wijzigen. De inhoudingsvrijstelling is van toepassing indien de opbrengstgerechtigde gevestigd is in
een EU/EER-land of een derde land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor dividenden. Van vestiging is sprake als de
opbrengstgerechtigde ook verdragsinwoner is. De opbrengstgerechtigde moet daarbij in het land van
vestiging fiscaal al niet-transparant worden behandeld.
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Het voorgestelde derde lid, onderdeel a, van genoemd artikel 4 regelt dat de inhoudingsvrijstelling niet van
toepassing is indien de opbrengstgerechtigde in de staat van vestiging volgens een door die staat met een
andere staat gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting geacht wordt te zijn gevestigd in een
staat waarmee Nederland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat voorziet in
een regeling voor dividenden, niet zijnde een EU/EER-land.
Het voorgestelde derde lid, onderdeel d, van artikel 4 van de Wet DB 1965 bevat de voorgestelde
antimisbruikbepaling. Bij toepassing van de misbruiktoets moet eerst worden vastgesteld of sprake is van een
ondernemingsstructuur of een beleggingsstructuur. In beleggingsstructuren wordt in beginsel
dividendbelasting ingehouden, dan wel is de buitenlandse AB-regeling van toepassing. De wijze waarop
beoordeeld wordt of sprake is van een ondernemingsstructuur of een beleggingsstructuur wijzigt niet ten
opzichte van de toepassing van de huidige regelgeving in de dividend- en vennootschapsbelasting.
Van een ondernemingsstructuur is in ieder geval sprake als de directe aandeelhouder een materiële
onderneming drijft, dat wil zeggen een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die met een
winstoogmerk deelneemt aan het economische verkeer. Ook moet het belang tot zijn
ondernemingsvermogen behoren. Dat wil zeggen dat de onderneming in de Nederlandse deelneming in het
verlengde ligt van de materiële onderneming. Het mag dus niet gaan om het passief houden van de aandelen
of lidmaatschapsrechten.
Als de directe aandeelhouder zelf geen materiële onderneming uitoefent, kan nog steeds sprake zijn van een
ondernemingsstructuur als de directe aandeelhouder een schakelfunctie vervult (en dus sprake is van een
zogenoemde schakelende tussenhoudster). De wijze waarop beoordeeld wordt of sprake is van een
schakelfunctie wijzigt niet ten opzichte van het huidige beleid. Wat onder een schakelfunctie moet worden
verstaan, is aan de orde gekomen tijdens de parlementaire behandeling van Overige fiscale maatregelen
2010. Van een schakelfunctie is sprake indien de tussenhoudster een relatie legt tussen de bedrijfsmatige
activiteiten of hoofdkantooractiviteiten van de moedermaatschappij en de activiteiten van haar
kleindochtermaatschappij(en).
De inhoudingsvrijstelling van het tweede lid van genoemd artikel 4 wordt niet toegepast ingeval sprake is van
misbruik, dat wil zeggen: indien het belang wordt gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om
de heffing van Nederlandse dividendbelasting bij een ander te ontgaan. Het ontgaan van buitenlandse
belasting, zoals genoemd in het huidige artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965, is niet overgenomen in de
voorgestelde antimisbruikbepaling. Door de implementatie van de algemene antimisbruikbepaling van de
MDR en het BEPS-project hebben landen zelf de mogelijkheid om het ontgaan van hun eigen belastingheffing
tegen te gaan. Daarbij geldt dat door inlichtingenuitwisseling door de Belastingdienst het buitenland
voldoende informatie kan verkrijgen om het ontgaan van de eigen belastingheffing tegen te kunnen gaan.
De voorgestelde antimisbruikbepaling bevat een subjectieve en een objectieve toets. Bij de subjectieve toets
wordt gekeken tot de eerste schakel boven Nederland waar een materiële onderneming wordt gedreven. In
het geval er een of meer tussenschakels zijn, wordt dus op het niveau van de directe aandeelhouder die de
deelneming in het Nederlandse lichaam houdt, getoetst of deze is tussengeschoven tussen Nederland en het
land waar de materiële onderneming is gevestigd, met als doel Nederlandse dividendbelasting te ontgaan. Er
wordt dus niet als het ware door alle schakels heen gekeken. Dit is bij de huidige antimisbruikbepaling ook het
geval. Van het ontgaan van dividendbelasting is geen sprake indien zonder tussenschakeling van een
buitenlands lichaam inhouding van dividendbelasting achterwege mag blijven.
Bij de objectieve toets wordt gekeken of sprake is van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit
weerspiegelen. Van geldige zakelijke redenen is sprake indien deze worden gereflecteerd in de relevante
substance van de vennootschap die de deelneming in het Nederlandse lichaam onmiddellijk houdt. Is er
onvoldoende relevante substance dan is er sprake van een kunstmatige constructie of transactie en is de
inhoudingsvrijstelling niet van toepassing.
Ten opzichte van de objectieve toets in de huidige antimisbruikbepalingen wordt het woord “relevante”
toegevoegd en wordt naast “(reeks van) constructie(s)” ook “(samenstel van) transactie(s)” opgenomen.
Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de PPT van actiepunt 6 van het BEPS-project. Net als een constructie
kan een transactie uit verscheidene stappen of onderdelen bestaan.
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De objectieve toets vindt plaats op het niveau van de vennootschap die het belang direct houdt. De
objectieve toets zal veelal plaatsvinden in ondernemingsstructuren met een tussenhoudster. In
ondernemingsstructuren zonder tussenhoudster is namelijk al vastgesteld dat er een materiële onderneming
wordt gedreven in de schakel boven Nederland en het belang ook functioneel tot het ondernemingsvermogen
behoort. Er zijn dan geldige zakelijke redenen.
Op grond van het voorgestelde artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969, onderscheidenlijk het
voorgestelde artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965, zullen in de Uitvoeringsbeschikking
vennootschapsbelasting 1971, onderscheidenlijk de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965, nadere
regels worden gesteld voor de invulling van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit
weerspiegelen (relevante substance). Hiervan zal ingevolge de te stellen voorwaarden sprake zijn indien de
tussenhoudster in het land waar deze gevestigd is cumulatief voldoet aan de volgende voorwaarden:


Ten minste de helft van het totaal aantal statutaire en beslissingsbevoegde bestuursleden woont of is
feitelijk gevestigd in het land waar het lichaam is gevestigd.



De in het land waar het lichaam is gevestigd wonende of gevestigde bestuursleden beschikken over de
benodigde professionele kennis om hun taken naar behoren uit te voeren, tot welke taken ten minste
behoren de besluitvorming, op grond van de eigen verantwoordelijkheid van het lichaam en binnen het
kader van de normale concernbemoeienis, over de door het lichaam af te sluiten transacties, alsmede
het zorg dragen voor een goede afhandeling van de afgesloten transacties.



De bestuursbesluiten worden genomen in het land waar het lichaam is gevestigd.



De belangrijkste bankrekeningen van het lichaam worden aangehouden in het land waar het lichaam is
gevestigd.



De boekhouding wordt gevoerd in het land waar het lichaam is gevestigd.



Het lichaam wordt, naar beste weten van de vennootschap, niet (tevens) in een ander land als fiscaal
inwoner beschouwd.



Het lichaam voldoet aan een loonkostencriterium van minimaal € 100.000, waarbij de loonkosten een
vergoeding vormt voor de werkzaamheden ten behoeve van de schakelfunctie; de werkzaamheden ten
behoeve van de schakelfunctie worden uitgeoefend in het land waar het lichaam is gevestigd.



Het lichaam heeft voor een periode van ten minste 24 maanden een in het land waar het lichaam is
gevestigd gelegen onroerende zaak of een deel van een onroerende zaak ter beschikking gesteld voor
de uitoefening van de werkzaamheden ten behoeve van de schakelfunctie; in die onroerende zaak
bevindt zich een eigen kantoor dat is voorzien van gebruikelijke faciliteiten voor houdsteractiviteiten en
in die onroerende zaak worden ook daadwerkelijk de werkzaamheden ten behoeve van de
schakelfunctie uitgeoefend.

Hierna wordt kort ingegaan op de (nieuwe) voorwaarden met betrekking tot het loonkostencriterium en de
aanwezigheid van een eigen kantoorruimte. De overige voorwaarden zijn ontleend aan de voorwaarden voor
het in behandeling nemen van een verzoek tot zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een
voorgenomen transactie (of samenstel van transacties) van houdsters in internationale structuren.
Het loonkostencriterium is opgenomen naar aanleiding van de motie Grashoff c.s. van 20 januari 2017. In
deze motie wordt gepleit voor substance-eisen met het oog op het terugdringen van brievenbus-bv’s en
wordt een loonsomcriterium een kansrijke benadering genoemd. Hoewel de motie is gericht op inkomende
dividendstromen - dat wil zeggen dat het gaat om de substance van een tussenhoudster in Nederland - wordt
het loonkostencriterium ook passend geacht voor het onderhavige wetsvoorstel dat betrekking heeft op
uitgaande dividendstromen waarbij het gaat om de substance van de betreffende (tussen)houdster in het
buitenland. Bij het loonkostencriterium hoeft personeel niet in dienst te zijn bij de tussenhoudster zelf, maar
is het ook mogelijk om personeel in te lenen binnen het concern dat meetelt voor de loonkosten, mits sprake
is van relevantie. Zo is het in dienst zijn of inlenen van bijvoorbeeld ijsverkopers niet relevant voor
houdsterwerkzaamheden. Het gaat bij een loonkostencriterium erom dat aan de tussenhoudster voldoende
loonkosten kunnen worden toegerekend ten aanzien van relevante werkzaamheden ten behoeve van de
schakelfunctie die voor rekening en risico van de tussenhoudster worden
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uitgeoefend. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van een zogenoemde salary split,
mits de loonkosten die worden toegerekend aan de tussenhoudster betrekking hebben op de
houdsterwerkzaamheden. Hierbij dienen de houdsterwerkzaamheden te worden uitgeoefend in het land
waar de tussenhoudster is gevestigd. Het gaat hierbij alleen om de toerekening. Het is niet relevant of het
land waar de tussenhoudster is gevestigd ook heffingsbevoegd is over het loon (vergoeding voor de
schakelwerkzaamheden).
Het vereiste van de aanwezigheid van een eigen kantoorruimte is ontleend aan de Belastingwet BES. Ten
aanzien van het vereiste van de eigen kantoorruimte wordt opgemerkt dat het niet volstaat dat de
kantoorruimte alleen wordt gehuurd of in bezit is. Vereist is dat de kantoorruimte ook feitelijk wordt gebruikt
voor de uitoefening van de werkzaamheden ten behoeve van de schakelfunctie.
Tot slot wordt opgemerkt dat de voorgestelde antimisbruikbepaling het leerstuk van fraus legis niet vervangt.
Dat betekent dat de inspecteur in daartoe aanleiding gevende gevallen zich kan beroepen op zowel het
leerstuk van fraus legis als de voorgestelde antimisbruikbepaling. Ook de toets of sprake is van uiteindelijke
gerechtigdheid blijft aan de orde.
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implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015)
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TEKST
Voorstel van wet tot wijziging Moederdochterrichtlijn
ARTIKEL I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 13 wordt een lid toegevoegd, luidende:
17. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op voordelen uit hoofde van een deelneming voor zover
deze voordelen bestaan uit:
a. vergoedingen van of betalingen door het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden voor zover deze
rechtens dan wel in feite direct of indirect in aftrek kunnen worden gebracht op de grondslag van een naar de
winst geheven belasting;
b. hetgeen wordt ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven vergoedingen of betalingen als bedoeld
in onderdeel a.
Indien een vergoeding of betaling als bedoeld in de eerste volzin, onderdeel a, op de kostprijs van een
deelneming wordt afgeboekt, wordt een bedrag ter grootte van die vergoeding, onderscheidenlijk betaling,
tot de winst van de belastingplichtige gerekend.

Voorstel van wet (toezending Eerste Kamer)
ARTIKEL I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 13 wordt een lid toegevoegd, luidende:
17. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op voordelen uit hoofde van een deelneming voor zover
deze voordelen bestaan uit:
a. vergoedingen van of betalingen door het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden voor zover deze
rechtens dan wel in feite direct of indirect in aftrek kunnen worden gebracht op de grondslag van een naar de
winst geheven belasting;
b. hetgeen wordt ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven vergoedingen of betalingen als bedoeld
in onderdeel a.
Indien een vergoeding of betaling als bedoeld in de eerste volzin, onderdeel a, op de kostprijs van een
deelneming wordt afgeboekt, wordt een bedrag ter grootte van die vergoeding, onderscheidenlijk betaling,
tot de winst van de belastingplichtige gerekend.
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TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
2. Mismatches
Een mismatch in de fiscale behandeling van een geldverstrekking van een vennootschap aan een andere
(gelieerde) vennootschap kan ontstaan als de geldverstrekking in de ene lidstaat wordt behandeld als een
schuld en in de andere lidstaat als eigen vermogen, een zogeheten hybride lening. Dit verschil in behandeling
kan ertoe leiden dat de vergoeding op een hybride lening in de lidstaat waarin de betalende vennootschap is
gevestigd, wordt gezien als rente en daarom in aftrek kan komen voor de winstbelasting, terwijl deze
vergoeding in de lidstaat waarin de ontvangende vennootschap is gevestigd, wordt gezien als een
winstuitdeling en op grond van een deelnemingsvrijstelling is vrijgesteld. Om deze situatie, een aftrek waar
geen heffing tegenover staat, tegen te gaan is aan de MDR de verplichting toegevoegd voor de lidstaat waarin
de ontvangende vennootschap is gevestigd, om de winst die is uitgekeerd door een dochteronderneming te
belasten voor zover die winst in de andere lidstaat aftrekbaar is. Een betaling is aftrekbaar als deze in de
andere lidstaat naar haar aard in aftrek kan komen voor een naar de winst geheven belasting. Deze maatregel
is niet beperkt tot hybride leningen, maar ziet op alle deelnemingsverhoudingen waarbij sprake is van een
aftrek inzake een geldverstrekking waar geen belastingheffing tegenover staat; dus bijvoorbeeld ook op een
cumulatief preferent dividend dat aftrekbaar is bij de betaler daarvan.
Om aan deze bepaling uit de MDR uitvoering te geven wordt voorgesteld de deelnemingsvrijstelling en verrekening niet meer van toepassing te laten zijn op ontvangen vergoedingen en betalingen uit hoofde van
een deelneming voor zover deze vergoedingen of betalingen bij het lichaam waarin de deelneming wordt
gehouden rechtens dan wel in feite direct of indirect aftrekbaar zijn voor de winstbelasting. De voorgestelde
bepaling ziet in beginsel niet op voordelen die worden behaald bij de vervreemding van een deelneming of op
valutaresultaten. Deze zullen bij het lichaam waarin een deelneming wordt gehouden immers niet tot een
aftrek leiden. Daar staat tegenover dat ook indien de hiervoor genoemde vergoedingen en betalingen zijn
begrepen in de prijs van de verworven deelneming (meegekocht dividend of meegekochte rente), deze steeds
tot de winst van de ontvanger worden gerekend voor zover ze uiteraard direct of indirect bij het lichaam
waarin de deelneming wordt gehouden in aftrek kunnen worden gebracht. Teneinde het ontgaan van de
heffing te voorkomen geldt de uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling en -verrekening verder ook voor
hetgeen de belastingplichtige geniet ter vervanging van de belastbare vergoedingen of verstrekkingen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de situatie waarin een belastingplichtige het recht op de vergoedingen of
betalingen vervreemdt of een (kortdurend) vruchtgebruik vestigt op de geldverstrekking.
Bij de vormgeving van de maatregel is gekozen voor een mondiale reikwijdte, dus ongeacht de jurisdictie
waarin het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden, is gevestigd. Dit past ook binnen het uniformwereldwijd geldende karakter van de deelnemingsvrijstelling, zonder onderscheid tussen deelnemingen in de
EU of de Europese Economische Ruimte (EER) en daarbuiten. Het kabinet vindt dat het voorkomen van
mismatches niet moet worden beperkt tot de EU of de EER en kiest daarom voor een wereldwijde
benadering. Constructies met mismatches waardoor de belastingheffing wordt ontgaan, zouden anders
gemakkelijk kunnen worden verplaatst naar derde landen. De maatregel sluit in deze vorm dan ook aan bij de
conceptvoorstellen van de OESO ten aanzien van de behandeling van hybride financiële instrumenten in het
kader van het BEPS-project. Voor zover bekend kiezen ook andere EU-lidstaten, waaronder het Verenigd
Koninkrijk, België, Duitsland en Frankrijk, voor een wereldwijde toepassing van de bepaling uit Richtlijn
2014/86/EU.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 3, blz. 1-3

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel I, onderdeel A (artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Op grond van artikel 1, onderdeel a, van Richtlijn 2014/86/EU dient de lidstaat waarin de
moedermaatschappij is gevestigd de door de dochteronderneming uitgekeerde winst te belasten voor zover
die winst aftrekbaar is bij die dochteronderneming. Het voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) bepaalt daartoe dat de deelnemingsvrijstelling niet van
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toepassing is op voordelen uit hoofde van een deelneming, voor zover die voordelen bestaan uit
vergoedingen of betalingen die bij het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden in aftrek kunnen
komen voor een winstbelasting. Deze bepaling ziet niet alleen op de situatie waarin de belastingplichtige een
rechtstreekse deelneming heeft in een lichaam, maar ook op de situatie dat de belastingplichtige een hybride
schuldvordering heeft op een lichaam waarin een met de belastingplichtige verbonden lichaam, zoals een
zustervennootschap, een deelneming heeft.
De bepaling ziet op vergoedingen of betalingen die bij het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden
rechtens dan wel in feite direct of indirect in aftrek kunnen komen. Het gaat er daarbij om of de vergoeding of
betaling naar haar aard in het andere land in aftrek kan komen bij de bepaling van de totaalwinst van dat
lichaam. Het is niet van belang of de vergoeding of betaling in hetzelfde jaar in aftrek kan worden gebracht als
het jaar waarin deze wordt ontvangen. De bepaling kan ook van toepassing zijn op een vergoeding op een
hybride schuld die kan worden toegerekend aan een vaste inrichting van het lichaam waarin de deelneming
wordt gehouden en die bij de winstberekening in het land van de vaste inrichting in aftrek kan komen. De
toepassing van een algemeen werkende aftrekbeperking, zoals een earnings-strippingbepaling of een thincapitalisationbepaling, doet er niet aan af dat een (rente)betaling naar haar aard aftrekbaar is.
De voorgestelde bepaling ziet in beginsel niet op voordelen die worden behaald bij de vervreemding van een
deelneming of op valutaresultaten. Deze zullen bij het lichaam waarin een deelneming wordt gehouden
immers niet tot een aftrek leiden. Daar staat tegenover dat indien bij een verworven deelneming de hiervoor
bedoelde vergoedingen of betalingen worden afgeboekt op de prijs van die deelneming (meegekocht
dividend of meegekochte rente), een bedrag ter grootte van die vergoeding of betaling wordt geacht tot de
winst van die belastingplichtige te behoren. Het gaat hier bijvoorbeeld om de verkoop van een hybride
schuldvordering door een lichaam aan een ander lichaam. De verkoopprijs bestaat voor een deel uit nog niet
betaalde vergoedingen op die hybride schuldvordering. Het vervreemdingsresultaat valt bij de verkoper onder
de deelnemingsvrijstelling. De koper activeert de hybride schuldvordering tegen kostprijs dus inclusief de nog
te ontvangen vergoeding. Als de bij de schuldenaar aftrekbare vergoeding wordt ontvangen, boekt de koper
de vergoeding af op de hybride schuldvordering. Deze vergoeding zou zonder nadere bepaling niet belastbaar
zijn bij de belastingplichtige; in dit geval niet door de deelnemingsvrijstelling maar omdat er geen bate zou
zijn. Ook in deze situatie worden deze vergoedingen of betalingen die bij het lichaam waarin de deelneming
wordt gehouden aftrekbaar zijn, bij de ontvanger in de heffing betrokken.
Teneinde constructies gericht op het ontgaan van heffing tegen te gaan geldt de uitsluiting van de
deelnemingsvrijstelling (en -verrekening) ook voor hetgeen de belastingplichtige geniet ter vervanging van de
belastbare vergoedingen of betalingen. Dit betreft bijvoorbeeld de situatie waarin een belastingplichtige met
behoud van het belang, het recht op die vergoedingen vervreemdt of een (kortdurend) vruchtgebruik vestigt
op de geldverstrekking.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 3, blz. 7-8

Nota nav verslag
3. Mismatches
De leden van de fractie van de PvdA vragen waarom er niet is gekozen voor een aftrekbeperking in de lidstaat
van de betalende vennootschap, in plaats van te kijken naar de ontvangende vennootschap. De relevante
bepaling in de MDR die wordt gewijzigd, is gericht op de behandeling van ontvangen dividenden in de lidstaat
waarin de moedermaatschappij is gevestigd. De MDR bevat geen bepalingen die zien op de winstbepaling bij
de dochtermaatschappij. De moedermaatschappij is de ontvangende vennootschap. Het wegnemen van de
mismatch via de MDR is dus binnen de bestaande systematiek alleen mogelijk door een maatregel in te
voeren op het niveau van de moedermaatschappij.
De leden van de fractie van de SP vragen of het tegengaan van mismatches ook in de praktijk zal leiden tot
heffing op winsten die in andere landen aftrekbaar zijn. Met andere woorden, in hoeverre zal dubbele nietheffing ten aanzien van geldverstrekkingen ook in de praktijk worden beëindigd? Met de voorgestelde
bepaling zal dubbele niet-belasting als gevolg van kwalificatieverschillen inderdaad worden weggenomen.
De leden van de fractie van de SP vragen of door het wetsvoorstel ook mismatches als gevolg van verschillen
in transfer pricing worden bestreden. De leden van de fractie van het CDA vragen in het verlengde hiervan of
103

DEEL 3 Wetsvoorstel implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
het kabinet uiteen kan zetten hoe het leerstuk van de onzakelijke lening zich verhoudt tot de beperking van
de deelnemingsvrijstelling bij hybride leningen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of het de
bedoeling is dat bij een verschillende toepassing van het arm’s length beginsel dan wel door toepassing van
het leerstuk van de onzakelijke lening in bepaalde gevallen de toepassing van de deelnemingsvrijstelling
wordt uitgesloten. Ook de NOB gaat hier in haar commentaar op in. Het voorgestelde artikel 13, zeventiende
lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de Wet Vpb 1969) ziet niet op mismatches die
het gevolg zijn van een verschillende verrekenprijsbenadering. Het voorgestelde artikel ziet op mismatches
die het gevolg zijn van het karakter van het instrument. Hierdoor beoordeelt de ene staat de ter zake van de
op de hybride verstrekking betrekking hebbende vergoeding of betaling naar hun aard anders dan de andere
staat. De voorgestelde bepaling is van toepassing op vergoedingen of betalingen die naar hun aard aftrekbaar
zijn.
Richtlijn 2014/86/EU noch de implementatie daarvan is bedoeld om een principiële wijziging aan te brengen
in de behandeling van hetgeen meer aan vergoedingen wordt ontvangen als gevolg van een afwijking in de
verrekenprijsbenadering.
De leden van de fractie van het CDA vragen waarom het kabinet mogelijke dubbele belasting aanvaardt door
geen deelnemingsvrijstelling toe te staan indien een algemene renteaftrekbepaling van toepassing is bij het
lichaam waarin de deelneming wordt gehouden. Deze leden verzoeken om de deelnemingsvrijstelling alleen
uit te sluiten voor de rente die daadwerkelijk in aftrek is gekomen. De leden van de fractie van de PVV stellen
een vergelijkbare vraag. Het kabinet vindt het aanknopen bij de daadwerkelijke aftrek onwenselijk. De rente
op een «gewone» (niet-hybride) schuldvordering die bij de schuldenaar in een ander land in aftrek wordt
beperkt op grond van een algemene, generiek werkende aftrekbeperking wordt in Nederland ook in de
heffing betrokken. Het kabinet ziet niet in waarom de rente op een hybride schuldvordering tussen gelieerde
partijen gunstiger zou moeten worden behandeld dan de rente op een gewone schuldvordering, te meer nu
de wijzigingen in de MDR juist bedoeld zijn om constructies met hybride schuldvorderingen tegen te gaan.
Daar komt bij dat een dergelijke regeling zeer lastig uitvoerbaar zou zijn. Bedacht moet worden dat
vennootschappen in de praktijk een grote variatie aan schulden, zowel «gewone» (niet-hybride) als hybride,
kunnen hebben. Het zou niet alleen ingewikkeld en arbitrair zijn maar ook een grote extra uitvoeringslast met
zich brengen als bepaald zou moeten worden op welk deel van de rente die een in het buitenland gevestigde
vennootschap in totaal verschuldigd is, een generiek werkende aftrekbeperking ziet en hoe deze aan een
concrete rentebetaling moet worden toegerekend. Bovendien kan de schuldenaar de niet-aftrekbare rente in
voorkomende gevallen in een later jaar alsnog in aftrek brengen.
De leden van de fractie van het CDA vragen waarom meegekocht dividend of meegekochte rente zou moeten
worden belast. Bij de vervreemding van een als schuldvordering aangemerkte deelneming zal bij de debiteur
het door de vervreemder behaalde vervreemdingsvoordeel in beginsel niet tot een aftrek bij de debiteur
leiden. De vervreemdingsvoordelen vallen daarnaast bij de vervreemder in Nederland onder de
deelnemingsvrijstelling. De koper zal, als ook bij hem de schuldvordering als deelneming kwalificeert, de
schuldvordering voor de koopprijs activeren op zijn balans. Indien in de verkoopprijs een meegekocht
dividend of meegekochte rente is begrepen, zal het dividend of de rente bij ontvangst door de koper worden
afgeboekt op de verkrijgingsprijs van die deelneming. Zonder de slotzin van het voorgestelde artikel 13,
zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 zou – als de rente of het dividend bij de betalende vennootschap in
aftrek kan worden gebracht – bij de ontvanger geen heffing plaatsvinden. Dat betekent dat bij een mismatch
helemaal geen heffing plaatsvindt, noch bij de debiteur, noch bij de verkoper of koper. Dit is niet wenselijk.
Daarom is bepaald dat voor zover dit meegekochte dividend of die meegekochte rente aftrekbaar is, het
meegekochte dividend of de meegekochte rente bij de verkrijger tot de winst gerekend dient te worden.
Hiermee wordt de aftrekbare vergoeding of betaling belast bij degene die deze ook ontvangt.
De leden van de fractie van het CDA vragen het kabinet om te bevestigen dat de voorgestelde maatregel voor
mismatches niet geldt voor bewuste voordelen en faciliteiten van het fiscale stelsel van het andere land.
Voorts vragen deze leden of de voorgestelde bepaling zo uitwerkt dat de Braziliaanse allowance for corporate
equity in Nederland wordt belast. Het voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 is van
toepassing op vergoedingen of betalingen die naar hun aard in het land van de dochtermaatschappij in aftrek
kunnen worden gebracht, zoals het geval is bij de betalingen waarop het Braziliaanse allowance for corporate
equity regime van toepassing is. Deze betalingen kunnen in Brazilië rechtstreeks in aftrek worden gebracht op
de winst. Of de aftrek in een ander land «bewust» is toegekend, is niet relevant.
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De leden van de fractie van het CDA vragen of de voorgestelde maatregel terugwerkende kracht heeft door
het buiten werking stellen van de regelcompartimentering. Uitgangspunt bij (fiscale) wetswijzigingen is
onmiddellijke werking, waarbij de nieuwe regels vanaf hun inwerkingtreding ook van toepassing zijn op
bestaande situaties en structuren. Door het buiten werking stellen van de regelcompartimentering worden
voordelen uit hybride leningen die zijn aangegroeid voor 1 januari 2016 en na die datum worden genoten, in
de heffing betrokken voor zover de desbetreffende vergoedingen of betalingen in aftrek kunnen worden
gebracht bij het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden. Dit is in lijn met Richtlijn 2014/86/EU. Van
formeel terugwerkende kracht is dan ook geen sprake.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 6, blz. 3-5

De leden van de fractie van D66 vragen of het voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969
ook geldt voor hybride instrumenten die aan derden of buitenlandse partijen worden vervreemd. De
voorgestelde bepaling ziet niet op de vervreemdingsvoordelen op het hybride instrument.
De leden van de fractie van D66 vragen of er bij de verkoper van een hybride instrument sprake is van een
vervangende vergoeding in de zin van artikel 13, zeventiende lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 voor dit
dividend of deze rente wanneer er bij de koper een meegekocht dividend of meegekochte rente is. Dat is niet
het geval. Van een vervangende vergoeding is bijvoorbeeld sprake wanneer de belastingplichtige met behoud
van het belang bij het instrument, het recht op die vergoedingen vervreemdt of een (kortdurend)
vruchtgebruik vestigt.
De leden van de fractie van D66 vragen of een dividend uit een Belgische deelneming gezien de Belgische
notionele interestaftrek onder het voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 valt. De
bepaling ziet niet op de Belgische notionele interestaftrek omdat er geen rechtstreeks verband is tussen de
notionele interestaftrek en de vergoeding of betaling.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 6, blz. 9-10

De leden van de fractie van de ChristenUnie menen dat op grond van artikel 13, zeventiende lid, onderdeel b,
van de Wet Vpb 1969 zou kunnen worden geoordeeld dat ook vervreemdingsvoordelen zijn uitgesloten voor
zover in de vervreemdingsvoordelen bedragen voor gederfde of te derven vergoedingen of betalingen zijn
begrepen. Uit de laatste volzin van het zeventiende lid volgt volgens deze leden dat indien dergelijke
vergoedingen of betalingen zijn begrepen in de kostprijs van een deelneming, deze vergoedingen of
betalingen onder omstandigheden tot de winst moeten worden gerekend. De leden van de fractie van de
ChristenUnie vragen in te gaan op de constatering dat de voorgestelde wettekst in dergelijke gevallen
dubbele heffing lijkt mee te brengen. Genoemd onderdeel b is niet van toepassing indien het instrument in
zijn geheel wordt vervreemd. Het daarmee behaalde vervreemdingsresultaat valt onder de
deelnemingsvrijstelling. Het onderdeel is bijvoorbeeld wel van toepassing ingeval van de vervreemding van
losse termijnen of de vestiging van een vruchtgebruik terwijl het onderliggende instrument wordt behouden.
Indien onderdeel b bij de verkoper toepassing vindt, is de laatste volzin bij de koper niet van toepassing.
Onderdeel b is bij de verkoper niet van toepassing op meeverkocht dividend of meeverkochte rente indien hij
het instrument vervreemdt. Bij de verkrijger zal uitbetaald meegekocht dividend of meegekochte rente
worden belast op grond van de slotzin van het voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969.
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen het kabinet in te gaan op de mogelijkheid de
deelnemingsvrijstelling uit te sluiten voor alle voordelen uit hoofde van een deelneming voor zover de
voordelen in aftrek kunnen worden gebracht waarmee een aanzienlijke vereenvoudiging van de regeling kan
worden bereikt en de mogelijkheid van arbitrage wordt ontgaan. Indien de deelnemingsvrijstelling zou
worden uitgesloten voor alle voordelen uit hoofde van een deelneming voor zover die in aftrek kunnen
worden gebracht, zou moeten worden bepaald welk deel van het vervreemdingsvoordeel kan worden
aangemerkt als meeverkocht dividend of rente. Immers, alleen dat deel van het vervreemdingsvoordeel ziet
op een te ontvangen vergoeding die bij de debiteur in aftrek kan worden gebracht; de rest van het
vervreemdingsvoordeel niet. Bij hybride instrumenten zal (de hoogte van) de toekomstige vergoedingen of de
betalingen in de regel vanwege de winstafhankelijkheid niet van tevoren vaststaan. Bij een vervreemding zou
dat leiden tot moeizame discussies over de hoogte van het meeverkochte dividend of de meeverkochte rente.
De verkoper en de koper hebben hier een tegengesteld belang en zullen dus een verschillend standpunt
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innemen bij de waardering. De verkoper zou belang hebben bij een zo laag mogelijke waardering van dat
voordeel. De koper zou belang hebben bij een zo hoog mogelijke waardering van dat voordeel omdat hij de
daadwerkelijk ontvangen vergoeding tot het bedrag van het meegekochte dividend of rente dan wel van de
kostprijs zou mogen afboeken. Het kabinet is dan ook geen voorstander van het voorstel van deze leden.
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen een aantal voorbeelden te geven van situaties waarin
vergoedingen en betalingen als bedoeld in artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 indirect in aftrek
kunnen worden gebracht. Bij een indirecte aftrek kan worden gedacht aan een vergoeding op een hybride
schuld die kan worden toegerekend aan een vaste inrichting van het lichaam waarin de deelneming wordt
gehouden en die bij de winstberekening in het land van de vaste inrichting in aftrek kan komen.
Voorts zou gedacht kunnen worden aan een systeem vergelijkbaar met de fiscale eenheid of group relief
systeem waarbij de betaling feitelijk in aftrek komt bij een groepsmaatschappij en dus indirect bij de
betalende vennootschap.
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of er een overgangsregeling komt voor hybride
instrumenten in niet-EU-situaties. Het kabinet vindt een overgangsbepaling die erop zou zijn gericht om een
situatie van aftrek zonder corresponderende heffing langer in stand te houden, niet nodig. Feitelijk zou dat
een impuls kunnen geven om gedurende die overgangsperiode hybride instrumenten via derde landen te
structureren.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 6, blz. 11-12

7. Commentaar NOB
Voor zover het kabinet in deze nota hierop nog niet is ingegaan bij de beantwoording van de vragen van de
verschillende fracties, wordt hier ingegaan op het commentaar van de NOB.
A. Artikel I, onderdeel A, van de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (artikel 13,
zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969)
2. Dubbele belasting
De NOB vraagt waarom niet is aangesloten bij de daadwerkelijke aftrek van de vergoeding in het andere land.
De NOB acht dit onrechtvaardig, ongewenst en ook onnodig en niet in lijn met de Verklaring van de
Commissie aangaande de wijziging van de MDR, waarin expliciet wordt opgemerkt dat de voorgestelde
wijzigingen in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de MDR niet bedoeld zijn om van toepassing te zijn indien
er geen sprake is van dubbele niet-heffing of indien toepassing zou leiden tot dubbele belasting van de
winstuitkeringen tussen moedermaatschappijen en dochterondernemingen. Volgens de NOB lijkt artikel 13,
zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 verder te gaan dan de MDR direct vereist en is deze bepaling dus in
strijd met de MDR. Op grond van het gewijzigde artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de MDR is de
moedermaatschappij gehouden de uitgedeelde winst van de dochteronderneming te belasten voor zover
deze aftrekbaar is. «Aftrekbaar» betekent dat de vergoeding voor aftrek in aanmerking komt dat wil zeggen in
aftrek kan worden gebracht. «Aftrekbaar» betekent niet dat de vergoeding ook daadwerkelijk is afgetrokken.
Artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 is dus in lijn met Richtlijn 2014/86/EU.
De NOB vraagt of artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 van toepassing is indien de rente in het
land van het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden niet in aftrek komt op grond van een specifieke
aftrekbeperking zoals het Nederlandse artikel 10, eerste lid, onderdeel d, of artikel 10a van de Wet Vpb 1969.
Voorts vraagt de NOB te bevestigen dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing blijft indien het hybride
karakter van de geldverstrekking leidt tot een herkwalificatie in het land van de betaler van de niet-aftrekbare
vergoeding als dividend. Indien de vergoeding of betaling op een geldverstrekking in het land van de betaler
vanwege het hybride karakter wordt geherkwalificeerd, zoals in Nederland op grond van artikel 10, eerste lid,
onderdeel d, van de Wet Vpb 1969 het geval kan zijn, kan deze vergoeding of betaling naar haar aard in dat
land niet in aftrek worden gebracht en is artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 niet van toepassing
bij de ontvanger. Artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 is wel van toepassing op een betaling of
vergoeding die naar haar aard, bijvoorbeeld als rente, in aftrek kan worden gebracht, ook als deze rente bij
het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden op grond van een renteaftrekbeperking niet (volledig) in
aftrek komt.
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De NOB vraagt hoe het voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 zich
verhoudt tot de laatste volzin van dit lid. De NOB illustreert dit aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel
BV A (binnenlands belastingplichtig) verkoopt in de positie van crediteur een hybride instrument met
aangegroeide rente aan BV B waarvan de rente bij de debiteur aftrekbaar is. De NOB vraagt of deze
aangegroeide rente bij BV A dient te worden belast, op de voet van het voorgestelde artikel 13, zeventiende
lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 omdat er sprake is van een betaling ter vervanging van gederfde of te
derven rente. Dat is het niet het geval. Het vervreemdingsresultaat valt bij de verkoper (BV A) onder de
deelnemingsvrijstelling.
Bij BV B (eveneens binnenlands belastingplichtig), zo vervolgt de NOB, zal de uitbetaling van de rente worden
belast op grond van de slotzin van het voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 omdat
voor BV B sprake is van meegekochte rente. Dat klopt voor zover het hybride instrument bij BV B op grond
van artikel 13, vijfde lid, van de Wet Vpb 1969 als deelneming kan worden aangemerkt. Nu het
vervreemdingsresultaat bij BV A onder de deelnemingsvrijstelling valt, is geen sprake van dubbele heffing.
De NOB vraagt of ik de analyse deel dat de koper de afgeboekte rente ook ten laste van het opgeofferde
bedrag moet brengen. De laatste volzin van het voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969
leidt immers niet tot verhoging van het opgeofferde bedrag. De NOB is van mening dat het opgeofferde
bedrag dient te worden verhoogd met het bedrag bedoeld in de slotzin van artikel 13, zeventiende lid, van de
Wet Vpb 1969. Ik deel de analyse van de NOB dat de afgeboekte rente of het afgeboekte dividend ten laste
van het opgeofferde bedrag moet worden gebracht. Ik ben evenwel niet van mening dat dit betekent dat het
wenselijk is dat het opgeofferde bedrag voor de liquidatieverliesregeling moet worden verhoogd. Met het
verhogen van het opgeofferde bedrag zou worden bereikt dat het belasten van de meegekochte rente of het
meegekochte dividend als het ware wordt teruggenomen via een later liquidatieverlies. Een dergelijk
resultaat zou indruisen tegen de bedoeling van de slotzin van artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969
dat de aftrekbare vergoeding of betaling bij de koper in de heffing moet worden betrokken.
3. Verband tussen aftrek en vergoeding
De NOB zou graag bevestigd zien dat artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 ziet op de aftrek van de
vergoeding bij het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden en niet op een aftrek bij een met dat
lichaam verbonden lichaam. Dat kan ik niet zonder meer bevestigen aangezien artikel 13, zeventiende lid, van
de Wet Vpb 1969 ook van toepassing kan zijn op vergoedingen of betalingen die indirect in aftrek kunnen
worden gebracht, bijvoorbeeld als de aftrek vanwege de toepassing van een «group relief» bij een ander
lichaam kan worden benut dan het lichaam dat de vergoeding of de betaling is verschuldigd.
De NOB stelt voor een nieuw onderdeel toe te voegen aan het voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, van de
Wet Vpb 1969 met als strekking dat dit lid niet van toepassing is voor zover deze voordelen bij een met de
belastingplichtige verbonden lichaam worden opgenomen in de grondslag van een naar de winst geheven
belasting, zoals bij de toepassing van Amerikaanse CFC-regels op voordelen verkregen door Nederlandse
dochtermaatschappijen. Het gaat hier om de situatie dat een Amerikaanse moeder een belang heeft in een
Nederlandse vennootschap en Amerikaanse CFC-wetgeving van toepassing is op dat belang, waardoor
voordelen behaald door de Nederlandse vennootschap in de belastingheffing worden betrokken bij de
Amerikaanse moeder. Het kabinet neemt dit voorstel niet over. Het voorstel zou niet in overeenstemming zijn
met het nieuwe artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de MDR op grond waarvan Nederland een vergoeding of
betaling die door een vennootschap in Nederland wordt ontvangen in de heffing moet betrekken voor zover
deze vergoeding of betaling bij de dochtermaatschappij aftrekbaar is. Of buitenlandse CFC-wetgeving van
toepassing is op een belang in een Nederlandse moedermaatschappij is dan niet van belang.
De NOB vraagt te bevestigen dat de passage «rechtens dan wel in feite direct of indirect» ook ten voordele
van de belastingplichtige kan werken, bijvoorbeeld indien de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat
een aftrek bij de dochtermaatschappij wordt teruggenomen door een bijtelling elders in het concern. In dat
geval zou er, aldus de NOB, namelijk «in feite» geen sprake van een aftrek, waardoor er geen reden is om de
deelnemingsvrijstelling te weigeren. Ik kan dat niet bevestigen. Het is niet duidelijk waar de NOB concreet op
doelt.
De NOB vraagt te bevestigen dat zolang een vergoeding niet betaalbaar is gesteld, maar slechts wordt
bijgeschreven, deze toekomstige vergoeding niet in de heffing wordt betrokken doch pas op het moment van
ontvangst dan wel verkoop van het instrument waarop de vergoeding is bijgeschreven. Voorts vraagt de NOB
of een deelneming, bestaande uit aandelen en een lening die mogelijk onder de reikwijdte van het
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voorgestelde artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 valt, in haar geheel volgens de regels van
goedkoopmansgebruik moet worden gewaardeerd en of het is toegestaan deze deelneming te (blijven)
waarderen op de historische kostprijs, ook al is eventueel rente ter zake van het leningsdeel van de
deelneming bijgeschreven. Voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling en dus ook voor de toepassing
van artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 gaat het om het moment waarop de voordelen worden
genoten. Dit kan een ander moment zijn dan het moment waarop deze daadwerkelijk worden ontvangen. Als
een belastingplichtige een nog te ontvangen vergoeding of betaling reeds verantwoordt door deze bij te
schrijven op het leningdeel van de deelneming, dan moet de belastingplichtige ook op dat moment winst
nemen.
De NOB vraagt te bevestigen dat artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969 niet van toepassing is op
ontvangen rente op een deelnemerschapslening indien die rente als regel niet in de vestigingsstaat van de
deelneming aftrekbaar is. Dat kan ik niet bevestigen. Het gaat erom of de vergoeding of betaling in aftrek kan
worden gebracht. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn in de jurisdictie waarin het lichaam
waarin de deelneming wordt gehouden is gevestigd.
4. Doorwerking naar/samenhang met andere bepalingen
De NOB vraagt of een deelnemerschapslening waarvan de ontvangen rente niet onder de
deelnemingsvrijstelling valt, als «bezit waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is» in de zin van
artikel 13l, achtste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 moet worden aangemerkt. Dat kan ik bevestigen.
Een dergelijke deelnemerschapslening blijft een bezit waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, zij
het alleen op de vervreemdingsvoordelen en valutaresultaten. Ik ben echter niet voornemens te voldoen aan
het verzoek van de NOB om te regelen dat dergelijke deelnemerschapsleningen niet als een deelneming in de
zin van artikel 13l, achtste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 worden aangemerkt.
De NOB vraagt of ten aanzien van de correctie van «meegekocht» dividend (op grond van de slotzin van
artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969) een onbelaste compartimenteringsreserve zou moeten
worden gevormd nu deze correctie geen voordeel uit een deelneming is. Op grond van het voorgestelde
artikel 28c, zevende lid, van de Wet Vpb 1969 wordt de compartimentering op grond van artikel 28c van de
Wet Vpb 1969 buiten werking gesteld ten aanzien van alle voordelen als bedoeld in artikel 13, zeventiende lid,
van de Wet Vpb 1969. Daaronder moet ook de correctie van meegekocht dividend worden begrepen.
De NOB vraagt te bevestigen dat bedoeld is het voorgestelde artikel 28c, zevende lid, van de Wet Vpb 1969
van toepassing te doen zijn op eerst na 31 december 2015 genoten voordelen als bedoeld in artikel 13,
zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969. Dat kan ik bevestigen. Voor de toepassing van de
deelnemingsvrijstelling en dus ook voor de toepassing van artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969
gaat het om het moment waarop de voordelen worden genoten en dit kan een ander moment zijn dan het
moment waarop deze daadwerkelijk worden ontvangen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 6, blz. 12-15

EK Memorie van antwoord
6. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
Antimismatchmaatregel
De leden van de fractie van de VVD vragen of het kabinet het met hen eens is dat geen maatregel kan worden
ingevoerd die voorzienbaar kan leiden tot dubbele belasting en of het kabinet bereid is om belastingplichtigen
op verzoek tegemoet te komen.
Het kabinet erkent dat het denkbaar is dat er dubbele economische heffing zou kunnen plaatsvinden, maar
vindt het aanknopen bij de daadwerkelijke aftrek onwenselijk. De «gewone» rente die bij de schuldenaar in
een ander land in aftrek wordt beperkt op grond van een algemene, generiek werkende aftrekbeperking
wordt in Nederland ook in de heffing betrokken. Het kabinet ziet niet in waarom de rente op een hybride
schuldvordering tussen gelieerde partijen gunstiger zou moeten worden behandeld dan de rente op een
gewone schuldvordering, te meer nu de wijzigingen in de MDR juist bedoeld zijn om constructies met hybride
schuldvorderingen tegen te gaan. Daar komt bij dat de voorgestelde bepaling alleen van toepassing is op
gestructureerde financiële instrumenten, zoals hybride leningen, in gelieerde verhoudingen.
Belastingplichtigen hebben het in de meeste gevallen in eigen hand of er dubbele belastingheffing zal
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plaatsvinden en kunnen dat binnen de gelieerde verhoudingen ook oplossen. Een tegemoetkoming is
bovendien wetgevingstechnisch zeer complex en zou ten slotte ook nog eens lastig uitvoerbaar zijn.
Voorts vragen de leden van de fracties van de VVD en het CDA of het kabinet zich kan vinden in een uitleg van
de wettekst op grond waarvan de belastingplichtige de mogelijkheid krijgt om te bewijzen dat rente als gevolg
van een algemeen werkende aftrekbeperking in een ander land niet is afgetrokken waarbij, voor zover hij
daarin slaagt, de desbetreffende vergoeding dan alsnog is vrijgesteld.
Het kabinet kan zich niet vinden in deze uitleg. Ten eerste biedt de wettekst daar naar de mening van het
kabinet geen ruimte voor.57 Maar ook als de wettekst die ruimte wel zou bieden, is het kabinet, om de
hiervoor in deze memorie genoemde redenen, geen voorstander van de uitleg die deze leden aan de
antimismatchbepaling geven.
Daarnaast stel ik vast dat met de suggestie van de leden van de fracties van de VVD en het CDA enkel wordt
gepoogd tegemoet te komen aan het laatstgenoemde bezwaar. Aan de andere bezwaren wordt niet
tegemoetgekomen.
Volgens deze leden zou een tegenbewijsregeling slechts inhouden dat een extra vraag aan het aangiftebiljet
wordt toegevoegd. De belastingplichtige zou dan desgevraagd een eventueel extern gecertificeerde
berekening moeten overleggen van de rente die in de buitenlandse aangifte voor de winstbelasting niet in
aftrek is gebracht als gevolg van de daar geldende algemene aftrekbeperkingen. Verder zou volgens deze
leden nog een tweede vraag aan het aangiftebiljet moeten worden toegevoegd waarin de belastingplichtige
verklaart dat rente ter zake van een hybride geldverstrekking die in een eerder jaar niet in aftrek kon worden
gebracht, niet alsnog feitelijk in aftrek is gebracht in het jaar waarover hij aangifte doet of in een eerder jaar.
Eventueel alsnog aftrekbare rente zou dan in het jaar van feitelijke aftrek bij de moedermaatschappij belast
moeten worden.
Zoals al uit de vraag blijkt, zou het antwoord op een of twee vragen in het aangiftebiljet onvoldoende zijn om
vast te stellen of en in hoeverre de rente niet in aftrek is gebracht. Een dergelijke tegenbewijsregeling zou in
de uitvoering nog steeds zeer complex zijn. De Belastingdienst zou hoe dan ook steeds de opgave en de
berekening van de belastingplichtige moeten kunnen controleren. Hiervoor zijn gegevens uit het buitenland
nodig. Deze controle zou een bewerkelijke en tijdrovende handeling zijn die tot discussies met
belastingplichtigen zal leiden onder meer over de vraag hoeveel en welke rente nu precies niet aftrekbaar is.
Het financiële belang van deze toerekening van rente bij hybride instrumenten kan aanzienlijk zijn. Het
spreekt voor zich dat deze tegenbewijsregeling alleen maar nog ingewikkelder zou worden nu ook rekening
zou moeten worden gehouden met rente die in een later jaar alsnog in het buitenland in aftrek is gebracht,
hetgeen, zo is begrepen uit ambtelijke contacten, voor Duitsland een reden is geweest om in dezen voor
dezelfde lijn als Nederland te kiezen. Hoe andere lidstaten dit hebben geïmplementeerd, dit in reactie op een
vraag van de leden van de fractie van het CDA, is mij niet bekend. Om in deze gevallen de vrijstelling terug te
nemen als blijkt dat in een later jaar de rente toch weer in aftrek wordt genomen, zou de Belastingdienst
moeten volgen (voor elke hybride lening afzonderlijk) hoe in het buitenland wordt omgegaan met de nietaftrekbare rente. Anders zou een nieuwe mismatch in het leven worden geroepen. Daarbij is de vraag hoeveel
waarde kan worden gehecht aan een externe certificering. Ook een extern gecertificeerde berekening zou
moeten worden gecontroleerd door de Belastingdienst omdat ook daarbij vragen kunnen spelen over de
toerekening van niet-aftrekbare rente.
Verder menen de leden van de fractie van het CDA dat het in de rede ligt dat de aftrekbeperking allereerst
zou moeten worden toegerekend aan de geldverstrekking die de meeste eigenschappen van eigen vermogen
heeft, in casu derhalve de hybride geldverstrekking.
Een dergelijke toepassing zou het gunstigste zijn voor belastingplichtigen, maar daarmee ligt zij nog niet in de
rede. Het gaat bij hybride leningen vaak om gestructureerde financiële instrumenten waarbij in gelieerde
verhoudingen gebruik wordt gemaakt van een aftrek in het land van de betaler zonder heffing in het land van
de ontvanger. Als bij een dochtervennootschap die zowel hybride als gewone (niet-hybride) schulden heeft,
een algemeen werkende renteaftrekbeperking van toepassing is, dan wordt die dochtervennootschap op
grond van de wetgeving van dat andere land kennelijk geacht fiscaal gezien te veel en – mogelijk ook fiscaal
gedreven – schulden te hebben. Ik zie niet in waarom in dergelijke gevallen de niet-aftrekbare rente als eerste
zou moeten worden toegerekend aan een gestructureerd financieel instrument als een hybride lening.
Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat een dergelijke gunstige toerekening dan mogelijk niet alleen in relatie
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tot Nederland zou gelden, maar mogelijk ook bij «crediteuren» in andere landen zodat er zelfs te veel
ontvangen rente zou kunnen worden vrijgesteld. Het betreft hier tenslotte gestructureerde financiële
instrumenten in gelieerde verhoudingen.
De leden van de fractie van de VVD vragen nog eens toe te lichten waarom het meegekochte dividend
waarvoor wordt betaald niet in aftrek kan komen bij de koper van de hybride lening.
Bij de vervreemding van een deelneming zal bij het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden het door
de vervreemder behaalde vervreemdingsvoordeel in beginsel niet tot een aftrek leiden. De
vervreemdingsvoordelen vallen bij de vervreemder onder de deelnemingsvrijstelling. Indien bij een verkregen
deelneming sprake is van meegekocht dividend of meegekochte rente, zal de deelneming in beginsel worden
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (dus inclusief het meegekochte dividend of de meegekochte rente).
Vervolgens zal het dividend of de rente bij ontvangst worden afgeboekt op de verkrijgingsprijs van die
deelneming. Indien dit meegekochte dividend of die meegekochte rente aftrekbaar is bij de betaler ervan,
dient het meegekochte dividend of de meegekochte rente op grond van dit wetsvoorstel bij de verkrijger tot
de winst gerekend te worden. Hiermee wordt de aftrekbare vergoeding of betaling belast bij degene die deze
ook ontvangt.
De leden van de fractie van het CDA vragen naar het risico dat de antimismatchmaatregel in strijd zal worden
bevonden met het Europese recht. Het kabinet acht de voorgestelde bepaling niet in strijd met het EU-recht.
De richtlijn verplicht lidstaten om de uitgedeelde winst van de dochteronderneming te belasten voor zover
deze aftrekbaar is. «Aftrekbaar» betekent dat de vergoeding voor aftrek in aanmerking komt, dat wil zeggen
(naar haar aard) in aftrek kan worden gebracht. «Aftrekbaar» betekent niet dat de vergoeding ook
daadwerkelijk is afgetrokken, voor zover dat al goed zou kunnen worden vastgesteld. Immers,
vennootschappen hebben in de praktijk een grote variatie aan schulden, zowel «gewone» (niet-hybride) als
hybride. In veel gevallen kan dan niet worden vastgesteld of en in hoeverre een renteaftrekbeperking in een
ander land ziet op de rente op een hybride lening, op de rente op een gewone lening of op beide.
De leden van de fractie van de PvdA constateren dat gekozen is voor een wereldwijde benadering, maar dat
Luxemburg deze beperkt tot de Europese Unie. Deze leden vrezen dat financiële stromen zich als gevolg
hiervan zullen gaan verleggen naar Luxemburg en vragen of het kabinet deze vrees deelt en welke
consequenties het kabinet daaraan verbindt. Hierbij achten de leden van de fractie van de PvdA het wenselijk
om vast te houden aan een wereldwijde benadering.
Het zou kunnen dat bepaalde hybride geldverstrekkingen aan derde landen voortaan door Luxemburgse
vennootschappen worden verstrekt in plaats van door vennootschappen in andere lidstaten. Het is echter
twijfelachtig of een dergelijke praktijk lang stand zal houden. De OESO heeft in het kader van het project
inzake Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) onder andere voorstellen gedaan om mismatches als gevolg van
hybride financiële instrumenten te voorkomen. DE OESO stelt voor ook mismatches in relatie tot derde
landen te voorkomen. Naar verwachting zal de Europese Commissie het voorstel doen om de desbetreffende
BEPS-voorstellen over te nemen in de EU, ook waar het gaat om hybride mismatches in relatie tot derde
landen. Het kabinet is voorstander van «hard law» in internationaal of EU-verband om dit soort mismatches
aan te pakken en zal zich daar tijdens het komende voorzitterschap voor inzetten. Ten slotte wijs ik erop dat
Luxemburg ook lid is van de OESO en dat het moeilijk voorstelbaar is dat in OESO-verband geen druk op
Luxemburg zal worden uitgeoefend als het alleen mismatches in EU-verband zou willen aanpakken.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 302, G, blz. 74-77

EK Nota nav Verslag
3. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
De leden van de fractie van het CDA schrijven dat zij zeer verontrust zijn over de eerdere beantwoording van
de vragen over de implementatie van de antimismatchbepaling uit de Moeder-dochterrichtlijn. Volgens deze
leden geeft het kabinet een ruimere uitleg aan die bepaling dan noodzakelijk is. Zij vragen of het kabinet zich
er van bewust is dat die ruime uitleg zal leiden tot procedures.
Vooropgesteld, ik betreur het dat mijn eerdere antwoorden over de implementatie van de
antimismatchbepaling van de Moeder-dochterrichtlijn bij deze leden hebben geleid tot verontrusting. Met
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mijn beantwoording heb ik gepoogd de overwegingen van het kabinet die ten grondslag hebben gelegen aan
de gemaakte keuzes inzichtelijk te maken, waardoor ik hoopte te bereiken dat eerder minder dan meer
verontrusting zou ontstaan. Ik stel vast dat ik deze leden op dit punt helaas (nog) niet heb kunnen overtuigen.
Het kabinet vindt niet dat het een te ruime uitleg heeft gegeven aan de antimismatchregel uit de Moederdochterrichtlijn. Wel ben ik het met deze leden eens dat economisch dubbele heffing in beginsel zo veel
mogelijk zou moeten worden voorkomen. Desalniettemin moet mijns inziens niet uit het oog worden verloren
dat de voorgestelde bepaling uitsluitend betrekking heeft op gestructureerde financiële instrumenten in
gelieerde verhoudingen. In de praktijk hebben belastingplichtigen het daarom zelf in de hand om dubbele
belastingheffing te voorkomen.
Het kabinet meent bovendien dat de gekozen wijze van implementatie in overeenstemming is met de tekst
van de richtlijn. Dat Duitsland voor eenzelfde wijze van implementatie kiest, sterkt het kabinet daarin. Het
kabinet is van mening dat de implementatie niet disproportioneel is nu de richtlijn lidstaten verplicht om de
uitgedeelde winst van de dochteronderneming te belasten voor zover deze aftrekbaar is en niet slechts als
deze ook daadwerkelijk in aftrek is gebracht. Tevens wordt hiermee bereikt dat hybride geldverstrekkingen en
«gewone» leningen hetzelfde worden behandeld. Voorts kan in veel gevallen niet worden vastgesteld of en in
hoeverre een renteaftrekbeperking in een ander land ook ziet op de vergoeding op een hybride lening.
Het voorgaande laat onverlet dat het kabinet niet kan uitsluiten dat er belastingplichtigen kunnen zijn die een
andere mening hebben. Ook bij de implementatie van een richtlijn is het in geval van een procedure
uiteindelijk aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om te oordelen of de implementatie al dan niet op
de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Dat is bij de implementatie van de onderhavige richtlijn niet anders. Het
kabinet ziet die procedures met vertrouwen tegemoet.
Voorts vragen deze leden of het kabinet het met deze leden eens is dat een hybride lening in fiscale zin geen
lening is, maar een kapitaalverstrekking en dat er dan ook niet van rente gesproken kan worden, maar van
een vergoeding op het ter beschikking gestelde kapitaal. De antimismatchregel is in de Moederdochterrichtlijn opgenomen voor de situatie waarin de vergoeding op een geldverstrekking in de ene
jurisdictie aftrekbaar is terwijl deze in de andere jurisdictie niet wordt belast, bijvoorbeeld omdat de
geldverstrekking in die jurisdicties verschillend wordt behandeld. Er bestaat geen eenduidige definitie van een
hybride lening. De voorgestelde bepaling ziet onder meer op een hybride geldverstrekking door een in
Nederland gevestigd lichaam die naar Nederlands fiscaal recht als een kapitaalverstrekking wordt behandeld.
Een lening in de zin van artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is
een lening die feitelijk functioneert als eigen vermogen. Hoe dan ook, voor de voorgestelde bepaling is niet
relevant of de desbetreffende geldverstrekking moet worden beschouwd als een lening of als een
kapitaalverstrekking. Van belang is of de vergoeding daarop aftrekbaar is. Als dat het geval is, is in Nederland
de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing en wordt de vergoeding in de heffing betrokken.
De leden van de fractie van het CDA merken op dat zij de uitvoeringsargumenten niet overtuigend vinden. In
het kader van horizontaal toezicht is het volgens deze leden gebruikelijk dat er sprake is van systeemcontrole
en dat niet iedere onderliggende berekening door de inspecteur nagerekend hoeft te worden. Deze leden
vragen of het kabinet inzake hybride leningen afstand neemt van de basisprincipes van horizontaal toezicht:
wederzijds vertrouwen en transparantie. De Nederlandse Belastingdienst kent een brede handhavingsregie.
Het horizontaal toezicht met de daarbij geldende basisprincipes van wederzijds vertrouwen en transparantie
is hiervan een onderdeel en zal dat ook blijven. De Belastingdienst heeft een voorkeur voor horizontaal
toezicht dat is gebaseerd op gerechtvaardigd vertrouwen. Dat doet echter niets af aan wat eerder naar voren
is gebracht over de uitvoering, zowel vanuit het perspectief van de organisaties zelf als vanuit het perspectief
van de Belastingdienst. Daarnaast vallen niet alle belastingplichtigen die een hybride lening hebben verstrekt,
onder horizontaal toezicht.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 302, J, blz. 26-27
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Artikel 13a Wet VPB
TEKST
Voorstel tot wijziging Moederdochterrichtlijn
ARTIKEL I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
(…)
B
Aan artikel 13aa, zevende lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een
puntkomma, twee onderdelen en een volzin toegevoegd, luidende:
c. ten aanzien van voordelen voor zover deze bestaan uit vergoedingen van of betalingen door het lichaam
waarin de deelneming wordt gehouden voor zover deze rechtens dan wel in feite direct of indirect in aftrek
kunnen worden gebracht op de grondslag van een naar de winst geheven belasting;
d. op hetgeen wordt ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven vergoedingen of betalingen als
bedoeld in onderdeel c.
Indien een vergoeding of betaling als bedoeld in de eerste volzin, onderdeel c, op de kostprijs van een
deelneming wordt afgeboekt, wordt een bedrag ter grootte van die vergoeding, onderscheidenlijk betaling,
tot de winst van de belastingplichtige gerekend.

Voorstel van wet (toezending Eerste Kamer)
ARTIKEL I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
B
Aan artikel 13aa, zevende lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een
puntkomma, twee onderdelen en een volzin toegevoegd, luidende:
c. ten aanzien van voordelen voor zover deze bestaan uit vergoedingen van of betalingen door het lichaam
waarin de deelneming wordt gehouden voor zover deze rechtens dan wel in feite direct of indirect in aftrek
kunnen worden gebracht op de grondslag van een naar de winst geheven belasting;
d. op hetgeen wordt ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven vergoedingen of betalingen als
bedoeld in onderdeel c.
Indien een vergoeding of betaling als bedoeld in de eerste volzin, onderdeel c, op de kostprijs van een
deelneming wordt afgeboekt, wordt een bedrag ter grootte van die vergoeding, onderscheidenlijk betaling,
tot de winst van de belastingplichtige gerekend.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
-
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Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel I, onderdeel B (artikel 13aa van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Met het voorgestelde artikel 13aa, zevende lid, onderdelen c en d, van de Wet Vpb 1969 wordt de
deelnemingsverrekening uitgesloten voor vergoedingen en betalingen uit een laagbelaste
beleggingsdeelneming, voor zover die vergoedingen of betalingen bij het lichaam waarin de laagbelaste
beleggingsdeelneming wordt gehouden direct of indirect in aftrek kunnen komen bij het bepalen van de
winst. Voor de deelnemingsverrekening is de werkelijk verschuldigde belasting bij het lichaam waarin de
laagbelaste beleggingsdeelneming wordt gehouden niet relevant; zonder uitsluiting zou een forfaitair bedrag
aan buitenlandse belasting over de voordelen uit een laagbelaste beleggingsdeelneming kunnen worden
verrekend.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 3, blz. 8
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Artikel 17 Wet VPB
TEKST
Voorstel tot wijziging Moederdochterrichtlijn
ARTIKEL I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
C
Artikel 17, derde lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland gevestigde vennootschap, niet zijnde een vrijgestelde
beleggingsinstelling, indien de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als hoofddoel of een van
de hoofddoelen om de heffing van inkomstenbelasting of dividendbelasting bij een ander te ontgaan en er
sprake is van een kunstmatige constructie of reeks van constructies waarbij:
1°. een constructie uit verscheidene stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of reeks van constructies als kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij niet is opgezet op
grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen;.

Voorstel van wet (toezending Eerste Kamer)
ARTIKEL I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
C
Artikel 17, derde lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland gevestigde vennootschap, niet zijnde een vrijgestelde
beleggingsinstelling, indien de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als hoofddoel of een van
de hoofddoelen om de heffing van inkomstenbelasting of dividendbelasting bij een ander te ontgaan en er
sprake is van een kunstmatige constructie of reeks van constructies waarbij:
1°. een constructie uit verscheidene stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of reeks van constructies als kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij niet is opgezet op
grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen;.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
3. Antimisbruikbepaling
De bepaling op grond van Richtlijn 2015/121/EU
De bij Richtlijn 2015/121/EU in de MDR opgenomen antimisbruikbepaling is een minimumbepaling ter
bestrijding van misbruik in moeder-dochterrelaties en heeft als doel te voorzien in een consistentere
toepassing van antimisbruikbepalingen in de verschillende lidstaten. De Europese Commissie en de Raad van
de Europese Unie zien een richtlijn als het meest effectieve instrument voor de bestrijding van misbruik. De
antimisbruikbepaling is een minimumbepaling. Dit betekent dat nationale antimisbruikmaatregelen zoals
antidividendstrippingregels onverkort van kracht blijven, uiteraard voor zover zij in overeenstemming zijn met
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het EU-recht. Hetzelfde geldt voor de toepassing van fraus legis. De antimisbruikbepaling bevat een
subjectieve en een objectieve test. Op grond van de subjectieve test wordt bekeken of het hoofddoel of een
van de hoofddoelen van de constructie is om een belastingvoordeel te verkrijgen dat het doel of de strekking
van de MDR ondermijnt. Op grond van de objectieve test wordt bekeken of de constructie of reeks van
constructies kunstmatig is opgezet. Een constructie of reeks van constructies is kunstmatig voor zover zij niet
is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Een
constructie kan in haar geheel kunstmatig zijn; het kan ook zo zijn dat slechts bepaalde stappen of onderdelen
van een constructie kunstmatig zijn. Volgens de considerans van Richtlijn 2015/121/EU moeten lidstaten de
antimisbruikbepaling eveneens kunnen toepassen om die specifieke stappen of onderdelen aan te pakken,
waarbij de stappen of onderdelen van de constructie die niet kunstmatig zijn, ongemoeid worden gelaten.
Echter, ook constructies waarbij de afzonderlijke stappen of onderdelen op zichzelf niet kunstmatig zijn maar
in samenhang bezien wel, kunnen met de antimisbruikbepaling worden aangepakt. Aldus kan de
antimisbruikbepaling zo doeltreffend mogelijk en op evenredige wijze worden toegepast. De implementatie
van de algemene antimisbruikbepaling ziet alleen op de heffing van (bron)belasting op uitgekeerde winsten
en raakt de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting niet, overeenkomstig de verklaring van de
Europese Commissie bij de totstandkoming van Richtlijn 2015/121/EU.5
Inhoudingsvrijstelling versus buitenlands aanmerkelijk belang
Aan de verplichtingen uit de MDR op het punt van de toekenning van voordelen bij uitgaande dividenden
wordt in Nederland uitvoering gegeven door de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting. Toch is er niet
voor gekozen om de nieuwe antimisbruikbepaling uit de MDR in de inhoudingsvrijstelling te implementeren,
maar in de regeling voor het buitenlandse aanmerkelijk belang (buitenlandse AB-regeling) in de
vennootschapsbelasting en de daarmee samenhangende anti-ontgaansbepaling voor coöperaties in de
dividendbelasting welke bepaling voorziet in een inhoudingsplicht in geval van misbruik. Op grond van de
huidige buitenlandse AB-regeling wordt een in het buitenland gevestigd lichaam dat een aanmerkelijk belang
houdt in een Nederlands lichaam in de vennootschapsbelastingheffing betrokken voor de dividenden uit en
de vervreemdingsvoordelen op de aandelen in dat lichaam als het aanmerkelijk belang wordt gehouden met
als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting en
het aanmerkelijk belang niet behoort tot het vermogen van een onderneming. De buitenlandse AB-regeling
kent een wereldwijde benadering.
Bij implementatie van de antimisbruikbepaling in de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting zou er in
ieder geval een gedeeltelijke overlap ontstaan met de al bestaande buitenlandse AB-regeling in geval van
misbruik. De overlap zou ontstaan in situaties van misbruik waarbij aan de ene kant de inhoudingsvrijstelling
in de dividendbelasting niet van toepassing zou zijn en aan de andere kant er vennootschapsbelasting wordt
geheven op basis van de buitenlandse AB-regeling. Met een gelijktijdige toepassing van twee vergelijkbare
anti-ontgaansbepalingen zou noch de eenvoud van wetgeving noch de uitvoering zijn gediend. Daarnaast zou
de keuze voor het aanpassen van de inhoudingsvrijstelling minder goed aansluiten bij een wereldwijde
toepassing van anti-ontgaansbepalingen. Immers, de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting is alleen
van toepassing op dividenduitkeringen aan lichamen in de EU of de EER.
Het opnemen van de antimisbruikbepaling in de dividendbelasting zou verder door aandeelhouders kunnen
worden omzeild door af te zien van winstuitdelingen om uiteindelijk het rendement op het via het
aandelenbezit geïnvesteerde vermogen te realiseren door een vervreemding van de gehouden aandelen. Juist
in de gevallen waarin sprake is van een aanmerkelijk belang is een dergelijke dividendpolitiek niet
ondenkbaar. Er bestaat met andere woorden een sterke samenhang tussen de gewenste belastingheffing in
misbruiksituaties over uitgekeerde dividenden en gerealiseerde vervreemdingswinsten. Door de
antimisbruikbepaling ook uit te laten strekken tot vervreemdingsvoordelen wordt bij deze samenhang
aangesloten.
Implementatie in buitenlandse AB-regeling
De nieuwe antimisbruikbepaling uit de MDR wordt geïmplementeerd in de buitenlands AB-regeling.
Voorgesteld wordt om de terminologie van de buitenlandse AB-regeling en de inhoudingsplicht bij
coöperaties in geval van misbruik meer in overeenstemming te brengen met die van de bepaling in de MDR.
Het onderscheid in de wettekst tussen belangen die wel en niet tot het ondernemingsvermogen behoren,
komt daarmee te vervallen. Bij de aanpassingen wordt gekozen voor een wereldwijde benadering.
Vergelijkbare (ontgaans)structuren worden aldus gelijk behandeld ongeacht of de buitenlandse vennootschap
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binnen of buiten de EU is gevestigd. Dit sluit ook aan bij de internationale ontwikkelingen, zoals de
ontwikkelingen in het kader van het BEPS-project.
Bij de toepassing van de hiervoor genoemde antimisbruikbepalingen zal in de praktijk voor
beleggingsstructuren materieel de huidige lijn worden voortgezet. Dat wil zeggen dat bij belangen die ter
belegging worden gehouden, wordt geheven op grond van de buitenlandse AB-regeling. Voor
ondernemingsstructuren zullen de wijzigingen betekenen dat heffing op grond van de buitenlandse ABregeling en de inhoudingsplicht bij niet-reële coöperaties aan de orde is indien er onvoldoende substance
aanwezig is bij degene die het belang rechtstreeks houdt. Voor een nadere uitwerking hiervan wordt
verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
Verhouding met bilaterale belastingverdragen
De onderhavige implementatie van de antimisbruikbepaling in de nationale wet staat in beginsel los van de
onder de belastingverdragen overeengekomen beperkingen van het Nederlandse heffingsrecht over
dividenden in moeder-dochterverhoudingen. Dit neemt niet weg dat in veel belastingverdragen van recente
datum ook antimisbruikbepalingen zijn opgenomen die de verdragsvoordelen beperken in situaties
waartegen ook de wijziging op grond van Richtlijn 2015/121/EU een dam opwerpt. Door de internationale
ontwikkelingen, waaronder de ontwikkelingen in het kader van het BEPS-project, zal naar verwachting het
opnemen van dergelijke antimisbruikbepalingen in bilaterale belastingverdragen de norm worden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 3, blz. 3-5

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel I, onderdeel C (artikel 17 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Op grond van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 wordt een in het buitenland gevestigd
lichaam dat een aanmerkelijk belang houdt in een in Nederland gevestigd lichaam in de
vennootschapsbelastingheffing betrokken voor de dividenden uit en de vervreemdingsvoordelen op de
aandelen in dat lichaam als het aanmerkelijk belang wordt gehouden met als hoofddoel of een van de
hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting (buitenlandse AB-regeling). Bij de
huidige buitenlandse AB-regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen een aanmerkelijk belang dat tot het
ondernemingsvermogen behoort en een aanmerkelijk belang dat als belegging wordt gehouden. Alleen bij
belangen die ter belegging worden gehouden, wordt geheven op grond van de huidige buitenlandse ABregeling.
De terminologie van de buitenlandse AB-regeling wordt meer in overeenstemming gebracht met die van de
bepaling uit de MDR. Het onderscheid in de wettekst tussen belangen die wel en niet tot het
ondernemingsvermogen behoren, komt daarmee te vervallen. Dit betekent dat in alle gevallen moet worden
getoetst of het belang wordt gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van
belastingheffing en de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische
realiteit weerspiegelen. De terminologie van «het hoofddoel of een van de hoofddoelen» vervangt de huidige
terminologie van «het voornaamste doel of een van de voornaamste doelen»; daarmee is geen wijziging van
de bestaande praktijk beoogd.
Van geldige zakelijke redenen is sprake indien deze worden gereflecteerd in de substance van de
vennootschap die het aanmerkelijk belang houdt.104 Van geldige zakelijke redenen zal in ieder geval sprake zijn
indien de vennootschap die het belang houdt een materiële onderneming drijft en het aanmerkelijk belang
ook functioneel tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Ook een tophoudster die op grond
van haar activiteiten op bestuurlijk, beleidsvormend of financieel terrein een wezenlijke functie vervult ten
dienste van de bedrijfsuitoefening van de groep kan worden geacht het aanmerkelijk belang om geldige
zakelijke redenen te houden. Indien de vennootschap die het belang rechtstreeks houdt zelf geen materiële
onderneming drijft, kan niettemin sprake zijn van geldige zakelijke redenen indien deze vennootschap als
tussenhoudster een zogenoemde schakelfunctie vervult. Van een schakelfunctie is sprake indien de
tussenhoudster een relatie legt tussen de bedrijfsmatige activiteiten of hoofdkantooractiviteiten van de
moedermaatschappij en de activiteiten van haar kleindochtermaatschappij(en). Wat onder een schakelfunctie
moet worden verstaan is aan de orde gekomen tijdens de parlementaire behandeling van de wijzigingen in de
104
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deelnemingsvrijstelling in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2010. 105 De geldige zakelijke redenen
zullen bij de tussenhoudster bovendien tot uitdrukking moeten komen in de aanwezigheid van substance. Bij
onvoldoende substance in de schakelende vennootschap is er sprake van een kunstmatige constructie en
vindt – uitgaande van een motief om inkomsten- of dividendbelasting bij een ander te ontgaan – heffing van
vennootschapsbelasting plaats. Dit houdt een wijziging in ten opzichte van de huidige regeling, waarbij indien
het belang behoort tot het vermogen van een onderneming in de vorm van een schakelende houdster, geen
aanvullende eisen worden gesteld ten aanzien van de substance van die schakelende houdster. Bij de
beoordeling van de substance van de houdstervennootschap zal worden gekeken of het lichaam, zou het in
Nederland gevestigd zijn, voldoet aan de voorwaarden voor het in behandeling nemen van een verzoek tot
zekerheid vooraf voor de houdsteractiviteiten van dat lichaam.106
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 3, blz. 8-9

Nota nav verslag
4. Antimisbruikbepaling
De leden van de fractie van de PvdA vragen welke eisen worden gesteld aan het lichaam dat een aanmerkelijk
belang houdt in een Nederlandse vennootschap of coöperatie. Er moet worden getoetst of het aanmerkelijk
belang gehouden wordt met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse
inkomsten- of dividendbelasting en of de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen.
Van geldige zakelijke redenen is sprake als deze worden gereflecteerd in de substance van de vennootschap
die het aanmerkelijk belang houdt. Van geldige zakelijke redenen is in ieder geval sprake indien de
vennootschap die het aanmerkelijk belang houdt een materiële onderneming drijft en het aanmerkelijk
belang ook functioneel tot zijn ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Indien de vennootschap die
het aanmerkelijk belang houdt, geen materiële onderneming drijft, kan er toch sprake zijn van geldige
zakelijke redenen als deze vennootschap als tussenhoudster een schakelfunctie vervult. De geldige zakelijke
redenen zullen bij de tussenhoudster tot uitdrukking moeten komen in de aanwezigheid van substance.
Bij coöperaties geldt alleen een inhoudingsplicht voor de dividendbelasting indien het lidmaatschapsrecht niet
tot het ondernemingsvermogen behoort van het lid en de coöperatie zelf geen reële betekenis heeft. De
coöperatie zal in beginsel geen zelfstandige economische betekenis hebben als deze geen onderneming drijft,
dat wil zeggen geen duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die met een winstoogmerk deelneemt aan
het economische verkeer. Als een coöperatie mensen op de loondienst heeft staan en beschikt over een
kantoorruimte, is dat een relevante aanwijzing voor het drijven van een onderneming.
De leden van de fractie van de PvdA vragen of de substance-eisen ook worden gesteld als de (lege)
tussenhoudster evident niet is tussengeplaatst met als reden om de dividendbelasting of
aanmerkelijkbelangheffing te ontwijken, bijvoorbeeld omdat Nederland ook met het land van de tophoudster
daarboven een verdrag heeft dat voorziet in een 0% tarief. Het kabinet kan bevestigen dat geen sprake is van
het houden van een aanmerkelijk belang met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van
dividendbelasting indien inhouding van Nederlandse dividendbelasting, bijvoorbeeld op basis van een
bilateraal belastingverdrag, reeds volledig achterwege mag blijven zonder tussenschakeling van het
buitenlands lichaam dat een rechtstreeks aanmerkelijk belang houdt in een in Nederland gevestigd lichaam.
De leden van de fractie van de PvdA vragen of er reden is te veronderstellen dat door het eisen van te veel
substance bij het lichaam dat het belang houdt in de Nederlandse vennootschap juist substance kan
wegtrekken uit Nederland. De regeling voor het buitenlands aanmerkelijk belang in de
vennootschapsbelasting (buitenlandse AB-regeling) is bedoeld om bepaalde ontgaansconstructies tegen te
gaan. Het gaat dan met name om de bundeling van portfoliobelangen (belangen van minder dan 5%) van
buitenlandse beleggers in Nederlandse (beurs)vennootschappen teneinde Nederlandse dividendbelasting te
ontgaan (bundelingstructuren), beleggingstructuren waarbij Nederlandse lichamen door buitenlandse
beleggers als «doorstromer» worden gebruikt om buitenlandse belasting te ontgaan en structuren waarbij
door buitenlandse eigenaren van actieve (dochter)ondernemingen in binnen- en buitenland een Nederlandse
houdster wordt gebruikt om buitenlandse belasting te ontgaan. De laatste groep betreft zowel buitenlandse
DGA’s als zogenoemde «family offices». Het argument dat door de buitenlandse AB-regeling en het eisen van
105
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te veel substance bij de aanmerkelijkbelanghouder, juist substance kan wegtrekken is met name gelegen in de
derde categorie, de buitenlandse DGA’s en family offices. In deze gevallen zou door de bestaande regels
kunnen worden gestimuleerd om in de vennootschap «boven» Nederland voldoende substance op te bouwen
in plaats van «in» Nederland. Dit betreft slechts een beperkt aantal gevallen met een beperkte (potentiële)
aanwezigheid in Nederland zodat de verwachting is dat deze eis niet ten koste van potentiële
werkgelegenheid in Nederland zal gaan. Daarbij moet worden bedacht dat het eisen van minder substance
«boven» Nederland dan nu wordt geëist, zou betekenen dat deze antimisbruikmaatregel in de genoemde
misbruiksituaties niet langer zou kunnen worden toegepast. Dit zou kunnen leiden tot een substantiële
derving van de dividendbelasting. Voorts zou Nederland een doorstroomland voor beleggingsopbrengsten
kunnen worden.
De leden van de fractie van de PvdA vragen of er Europese coördinatie is met betrekking tot substance-eisen.
In beginsel is het de bevoegdheid van de lidstaten zelf om substance-eisen te stellen. Bij de toetsing van
specifieke belastingmaatregelen aan de Europese Gedragscodegroep voor bedrijfsbelastingen (Code of
Conduct for business taxation) wordt echter wel gekeken of de belastingvoordelen ook worden toegekend als
er geen sprake is van enige daadwerkelijke economische activiteit of substantiële economische aanwezigheid
in de lidstaat die deze belastingvoordelen biedt. Als wordt vastgesteld dat van onvoldoende substance sprake
is, kan de Gedragscodegroep de lidstaat er door middel van «peer pressure» toe bewegen de
belastingmaatregel in te trekken of aan te passen. In die zin oefenen de lidstaten wel druk op elkaar uit om
susbtance-eisen op te leggen en toe te passen.
De leden van de fractie van de PvdA vragen hoe substanceregels in bijvoorbeeld Luxemburg, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk worden geïnterpreteerd. Het is nog niet bekend of en zo ja welke substanceregels deze
landen hebben.
De leden van de fractie van de SP vragen of het klopt dat de substance voor toepassing van de
antimisbruikbepaling afwijkt van de wijze waarop deze in het kader van dienstverleningslichamen wordt
getoetst. Deze leden vragen waarom hiervoor is gekozen. De voorwaarden komen in beide gevallen in grote
mate overeen. Voor de toepassing van de antimisbruikbepaling wordt ook een financieringseis gesteld. De
substancevoorwaarden voor toepassing van de antimisbruikbepaling zijn ontleend aan de eisen als bedoeld in
paragraaf 8a van het ATR-besluit3 aangezien het hier om tussenhoudsters gaat en niet om
dienstverleningslichamen.
De leden van de fractie van het CDA vragen in te gaan op het verzoek van de redactie van Vakstudie Nieuws in
haar aantekening bij onderhavig wetsvoorstel om het oordeel van de Belastingdienst dat de
antimisbruikbepaling wel of niet van toepassing is vast te stellen bij voor bezwaar vatbare beschikking. Ook de
leden van de fractie van de PVV vragen naar de mogelijkheid van een voor bezwaar vatbare beschikking. De
mogelijke toepassing van de buitenlandse AB-regeling komt in het gros van de gevallen uitsluitend in
vooroverlegsituaties ter sprake. Het is nodig noch wenselijk om de uitvoering te belasten met de mogelijkheid
een voor bezwaar vatbare beschikking aan te vragen. Bij vooroverleg bestaat geen bezwaarmogelijkheid. Wel
staat op een later moment bezwaar tegen de aanslag open.
De leden van de fractie van het CDA vragen een aantal voorbeelden van geldige zakelijke redenen en een
aantal voorbeelden zonder geldige zakelijke redenen. Voor de toepassing van de buitenlandse AB-regeling is
sprake van geldige zakelijke redenen indien de buitenlandse vennootschap die het belang in de Nederlandse
vennootschap houdt een materiële onderneming drijft en het aanmerkelijk belang ook functioneel tot zijn
ondernemingsvermogen behoort. Van geldige zakelijke redenen is ook sprake als de vennootschap die het
belang rechtstreeks houdt zelf geen materiële onderneming drijft, maar wel een schakelfunctie vervult en er
voldoende substance aanwezig is. Van een schakelfunctie is sprake indien de tussenhoudster een relatie legt
tussen de bedrijfsmatige activiteiten of hoofdkantooractiviteiten van de moedermaatschappij en de
activiteiten van haar kleindochtermaatschappij(en).
Van geldige zakelijke redenen is geen sprake als het aanmerkelijk belang ter belegging wordt aangehouden.
Van geldige zakelijke redenen is ook geen sprake als de tussenhoudster die een schakelfunctie vervult niet
over voldoende substance beschikt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er in het land van vestiging van de
tussenhoudster geen bestuurders zijn aangesteld.
De leden van de fractie van het CDA vragen of het kabinet situaties ziet waarin het aanmerkelijk belang wel
tot het ondernemingsvermogen behoort, maar functioneel niet tot het ondernemingsvermogen kan worden
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gerekend. Een belang wordt geacht functioneel niet tot het ondernemingsvermogen te behoren als het
houden van het belang geen band heeft met het drijven van een onderneming van de
aanmerkelijkbelanghouder.
De leden van de fractie van het CDA vragen van welke landen bekend is dat zij de MDR beperkter zullen
invoeren. Van de in de MDR opgenomen antimisbruikbepaling is niet precies bekend hoe andere lidstaten
deze gaan implementeren en uitleggen. Wel herhaalt het kabinet zijn intentie om tijdens het aangekondigde
EU-raadsvoorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016 te bezien of, met inachtneming van het
OESO-werk op dit punt, verdere aanpassing of aanvulling van de richtlijn nodig is. Tevens merkt het kabinet
op dat sommige lidstaten, anders dan Nederland, al een algemene antimisbruikbepaling in de wet hebben
staan. Deze lidstaten zullen dus niet overgaan tot implementatie van de antimisbruikmaatregel.
De leden van de fractie van het CDA constateren dat antimisbruikmaatregelen met verdergaande
consequenties dan de richtlijn, zeker als daar in individuele gevallen dubbele belasting uit volgt, een soort
unilaterale maatregelen zijn en vraagt het kabinet op deze constatering te reageren. Het kabinet heeft steeds
uitgesproken dat belastingontwijking door multinationals een internationaal probleem is dat in internationaal
verband moet worden aangepakt. Eenzijdige maatregelen van Nederland lossen het probleem niet op en
kunnen ten koste gaan van de positie van Nederland als vestigingsland. De in de MDR opgenomen
antimisbruikmaatregel is vanzelfsprekend een maatregel die in Europees verband tot stand is gekomen. Het
kabinet heeft er bij de implementatie van deze maatregel voor gekozen de antimisbruikmaatregel zowel in
EU- als in niet-EU-situaties toe te passen. Immers, het kabinet vindt dat misbruik, in dit geval het ontgaan van
dividend- en inkomstenbelasting, in beide situaties moet worden bestreden. Het tegengaan van het ontgaan
van bronbelasting op dividenden door middel van substanceloze vennootschappen is ook een van de
onderdelen van het BEPS-project van de OESO. Het kabinet is het in zoverre niet met de leden van het CDA
eens dat hier sprake is van een eenzijdige maatregel. Verder vindt het kabinet het moeilijk voorstelbaar dat er
dubbele belasting zou ontstaan als gevolg van de toepassing van de buitenlandse AB-regeling.
De leden van de fractie van het CDA vragen of de substance voor de antimisbruikbepaling getoetst moet
worden per vennootschap of voor alle vennootschappen van een groep in Nederland tezamen. De substance
dient getoetst te worden bij de in het buitenland gevestigde directe houder van het aanmerkelijk belang in de
in Nederland gevestigde vennootschap. De aanwezigheid van andere vennootschappen van een groep in
Nederland doet bij de beoordeling niet ter zake.
De leden van de fractie van het CDA vragen of naar het oordeel van het kabinet sprake kan zijn van misbruik
als sprake is van subholdings in Nederland zonder eigen directe substance met een topholding in Nederland
met meer dan voldoende substance. In het geval een Nederlandse vennootschap een dividend uitkeert aan
een buitenlandse vennootschap, is het voor de toepassing van de voorgestelde antimisbruikbepaling niet van
belang of er in Nederland sprake is van tussenhoudsters zonder enige substance met een tophoudster met
voldoende substance. In het geval het zou gaan om een betaling aan een Nederlandse vennootschap is het ter
beoordeling aan het bronland of sprake is van misbruik.
De leden van de fractie van het CDA vragen hoe de algemene antimisbruikbepaling zich verhoudt tot fraus
legis. Het leerstuk van fraus legis blijft staan naast de algemene antimisbruikbepaling. Een inspecteur kan zich
dus, in daartoe aanleiding gevende gevallen, beroepen op zowel het leerstuk van fraus legis als de
antimisbruikbepaling.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 6, blz. 5-8

B. Artikel I, onderdeel C, Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (artikel 17, derde lid,
onderdeel b, van de Wet Vpb 1969)
6. Substance-eisen
De NOB geeft aan dat veel buitenlandse investeringsfondsen zich bedienen van rechtsvormen zoals «limited
partnerships» (LP’s), waarbij de LP wordt bestuurd door de General Partner (beherend vennoot). In al die
gevallen past het in de rechtsvorm van dergelijke personenvennootschappen om naast de General Partner
nog andere lokale bestuurders aan te stellen. De NOB vraagt of op het niveau van de General Partner(s) kan
worden voldaan aan de vereiste bestuurderssamenstelling als een van de susbtancevereisten. Het kabinet
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bevestigt dat op het niveau van de General Partner(s) kan worden voldaan aan de vereiste
bestuurderssamenstelling.
De NOB vraagt om een toelichting op de andere substance-eisen, zoals de boekhoudingseis. De NOB vraagt of
de boekhouding ook centraal kan worden gevoerd als in het land waar de schakelende vennootschap is
gevestigd geen operationele onderneming wordt gedreven. Dit is niet het geval. De toezegging voor de
Nederlandse situatie dat de boekhouding centraal gevoerd mag worden, geldt onder de voorwaarde dat het
concern ook andere activiteiten in Nederland heeft. Dat is in de voorgelegde situatie niet het geval, er
ontbreken operationele activiteiten in het land van de schakelende vennootschap. Indien er wel sprake is van
operationele activiteiten in het land van de schakelende vennootschap, mag de boekhouding in dat land wel
centraal gevoerd worden.
De NOB vraagt te bevestigen dat bij de beoordeling van de substance van een tussenhoudster of
tussenhoudsters, de financieringsverhouding op het niveau van de tussenhoudster(s) niet relevant is (geen
85/15-eis) alsook dat de voorwaarde dat de tussenhoudster op correcte wijze aan al haar
aangifteverplichtingen heeft voldaan, buiten toepassing kan worden gelaten. De 85/15 eis is wel relevant,
deze wordt voor ATR-substance verlangd. Dit is te toetsen aan de hand van bijvoorbeeld de jaarstukken van
de belastingplichtige. Het vereiste dat de tussenhoudster op correcte wijze aan al de aangifteverplichtingen
dient te voldoen, wordt evenmin buiten toepassing gelaten. Een verklaring van de belastingplichtige dat hij
aan zijn aangifteverplichtingen heeft voldaan, is in dit kader voldoende. Uiteraard kan deze verklaring wel op
juistheid worden getoetst.
De NOB vraagt om een toelichting hoe de substancevoorwaarden moeten worden getoetst indien een
buitenlandse tussenhoudster is opgericht naar het recht van Land X maar feitelijk is gevestigd in Land Y. De
NOB gaat er vanuit dat in een dergelijke situatie de voorwaarden moeten worden getoetst in de jurisdictie
waar de tussenhoudster naar Nederlandse maatstaven is gevestigd. De voorwaarden moeten worden
getoetst in de jurisdictie waar de tussenhoudster feitelijk is gevestigd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat Land
Y de vennootschap ook als inwoner beschouwt. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat aan de eisen dient te
worden voldaan voor het in aanmerking nemen van verzoeken tot zekerheid vooraf voor de
houdsteractiviteiten. Het betreft de eisen als bedoeld in paragraaf 8a van het ATR-besluit.5
7. Substance per land beoordelen
De NOB vraagt of de beoordeling van substance per land, binnen dezelfde groep, kan plaatsvinden, analoog
aan de benadering bij de binnenlandse substance-eisen in het kader van dienstverleningslichamen. Het
voorgaande kan niet worden bevestigd. In de memorie van toelichting is opgemerkt dat bij de beoordeling
van de substance van de aandeelhouder wordt gekeken of het lichaam, zou het in Nederland zijn gevestigd,
voldoet aan de voorwaarden voor het in behandeling nemen van een verzoek tot zekerheid vooraf voor de
houdsteractiviteiten van dat lichaam.6 Deze opmerking moet zo worden gelezen dat de beoordeling daarvan
geschiedt op het niveau van de directe aandeelhouder die het aanmerkelijk belang houdt en niet op het
niveau van het concern, dat wil zeggen op basis van de voorwaarden uit paragraaf 8a van het besluit.7 De
voorwaarde die in dat besluit is opgenomen in paragraaf 8b heeft een andere achtergrond: de Belastingdienst
zal alleen een ATR-verzoek in behandeling nemen indien de belanghebbende of de groep waartoe de
belanghebbende behoort een bepaalde band met Nederland heeft. Dit kan tot uitdrukking komen door
substance bij de houdstervennootschap zelf maar ook doordat de groep waartoe deze houdster behoort
overige nexus met Nederland heeft. Het stellen van substancevoorwaarden betreft in die gevallen een
afweging van capaciteitsinzet en geen antimisbruikregeling.
9. Ondernemingsbegrip
De NOB vraagt of de toezeggingen binnen de in de brief met kenmerk WJB 2000/452M geschetste kaders
onverkort gelden en aldus kunnen worden toegepast bij de beoordeling of sprake is van geldige zakelijke
redenen die de economische realiteit weerspiegelen.107 Dit kan worden bevestigd.
C Artikel II Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn (artikel 1, zevende lid, van de Wet DB
1965).
10. Wetstechnische punten
De NOB stelt voor de vierde volzin van het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 te
schrappen omdat er na het vervallen van de ondernemingseis in de eerste volzin geen reden meer is om een
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uitzondering daarop op te nemen. Het kabinet heeft ervoor gekozen om zo veel mogelijk aansluiting te
zoeken bij de huidige wettekst. Genoemde vierde volzin heeft betrekking op de situatie dat een coöperatie in
een structuur wordt gevoegd om een (latente) Nederlandse dividendbelastingclaim ongedaan te maken. Op
dit punt is geen wijziging beoogd ten opzichte van de huidige tweede volzin van genoemd artikel.
11. Overige punten
De NOB constateert in de praktijk onduidelijkheid indien door een coöperatie een Nederlandse
dochtervennootschap wordt aangekocht waarop effectief, voorafgaand aan de verkoop, geen
dividendbelastingclaim rustte in de relatie met de verkoper, bijvoorbeeld vanwege de inhoudingsvrijstelling of
een 0-procentstarief onder een belastingverdrag. De NOB gaat er vanuit dat in die gevallen geen sprake is van
een bestaande dividendbelastingclaim en derhalve geen misbruik aan de orde is en vraagt om bevestiging dat
in dergelijke gevallen de aankoop niet leidt tot het vestigen van een dividendbelastingclaim bij de
verkrijgende coöperatie. Dit kan worden bevestigd voor de toepassing van de voorgestelde vierde volzin van
artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965. Er is op dit vlak ook geen wijziging beoogd.
De NOB merkt op dat in de memorie van toelichting de inhoudingsplicht «is beperkt tot uitdelingen aan leden
waarbij het lidmaatschapsrecht niet tot het ondernemingsvermogen behoort (…)». De NOB ziet graag
bevestigd dat indien een lid naar Nederlandse maatstaven transparant is, de toets of het lidmaatschap tot het
ondernemingsvermogen behoort, plaats dient te vinden op het niveau van de (niet transparante)
achterliggende partij(en). De mogelijkheid dat het (transparante) lid rechtspersoonlijkheid bezit en juridisch
als lid dient te worden beschouwd, doet hier gelet op de fiscale transparantie niets aan af. Dit kan worden
bevestigd.
12. Eerbiedigende werking van reeds afgegeven Advance Tax Rulings
De NOB constateert dat het wetsvoorstel noch de memorie van toelichting spreekt over overgangsrecht. De
NOB zou graag vernemen of, vanuit efficiencyoverwegingen, ATR’s die zijn afgesloten onder het huidige
regime, geldig blijven tot de oorspronkelijke einddatum en niet opnieuw hoeven te worden beoordeeld. De
NOB vraagt om bevestiging dat de geldigheidsduur van ATR’s afgegeven door de Belastingdienst met
betrekking tot artikel 17 van de Wet Vpb 1969 en/of de toepassing van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB
1965 niet zal worden geraakt door de wetswijzigingen. De NOB vraagt om een overgangsbepaling voor
bestaande situaties die niet voldoen aan de nieuwe vereisten. Richtlijn 2015/121/EU laat geen ruimte voor
overgangsrecht. Indien voor 1 januari 2016 reeds voldaan wordt aan de nieuwe vereisten, zullen de reeds
afgegeven ATR’s niet vervallen per 1 januari 2016 omdat in die gevallen geen sprake is van een relevante
wetswijziging.
Voor belanghebbenden die niet voldoen aan de nieuwe vereisten zal ik in een binnenkort te publiceren
beleidsbesluit vanuit efficiency-overwegingen goedkeuren dat de ontbindende voorwaarde in onderdeel 7,
letter h, van het ATR-besluit9 (te weten: de ATR vervalt direct bij een relevante wetswijziging) van de reeds
afgegeven ATR’s met betrekking tot artikel 17 van de Wet Vpb 1969 en/of artikel 1, zevende lid, van Wet DB
1965, tot 1 april 2016 opgeschort wordt indien de belastingplichtige voldoet aan de volgende voorwaarden:
– belanghebbenden melden zich schriftelijk bij het APA/ATR-team in Rotterdam voor 1 januari 2016 en
spreken de intentie uit voor 1 april 2016 te voldoen aan de substance-eisen; en
– belanghebbenden verklaren dat zij erkennen dat de ATR komt te vervallen per 1 januari 2016 indien niet
voor 1 april 2016 aan de substance-eisen is voldaan.
Hierbij merk ik op dat dividenduitkeringen uit of vervreemdingen van het buitenlands aanmerkelijk belang of
de opbrengst van het lidmaatschapsrecht in de coöperatie in de periode tussen 1 januari 2016 en het tijdstip
dat aan de substance-eisen is voldaan altijd in de heffing worden betrokken.
13. Overgangsbepaling voor bestaande situaties die niet voldoen aan de nieuwe vereisten
Voor de belastingplichtige die niet voldoet aan de nieuwe vereisten, verzoekt de NOB om een step up toe te
passen op de verkrijgingsprijs waarbij de waarde in het economische verkeer van de desbetreffende
vermogensbestanddelen als verkrijgingsprijs in aanmerking moet worden genomen. De NOB acht een step up
met betrekking tot het buitenlandse aanmerkelijk belang legitiem, aangezien er sprake is van de aanvang van
de buitenlandse belastingplicht. Het kabinet deelt de mening van de NOB en bevestigt dat de verkrijgingsprijs
van het aanmerkelijk belang in genoemde situaties op de waarde van het economische verkeer kan worden
bepaald.
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Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 6, blz. 15-19

EK Memorie van antwoord
Antimisbruikmaatregel
De leden van de fractie van de VVD vragen of bij het redigeren van de substancetoets bij de directe
aandeelhouder voorbeelden in buitenlandse belastingstelsels zijn betrokken. Deze leden vragen welke
bepalingen van andere landen model hebben gestaan voor de gekozen maatregel.
Bij de gekozen vormgeving van de substancetoets is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande
Nederlandse praktijk van het toetsen van substance. Daarbij zijn geen voorbeelden uit andere landen
gebruikt. De substancevoorwaarden voor toepassing van de antimisbruikbepaling zijn ontleend aan de eisen
bedoeld in paragraaf 8a van het ATR-besluit.108
De leden van de fractie van de VVD vragen of het kabinet bekend is met de problemen en onduidelijkheden
die Nederlandse ondernemingen in de praktijk ondervinden bij een verzoek om vermindering van de Duitse
dividendbelasting («Kapitalertragsteuer»). Gelet op de ervaringen met het vergelijkbare artikel 50d, derde lid,
van de Einkommensteuergesetz (de Duitse wet inkomstenbelasting) is de nu voorgestelde substancetoets
naar de mening van deze leden te beperkt en eigenlijk achterhaald. Het kabinet is niet bekend met de
onduidelijkheden die Nederlandse ondernemingen in de praktijk ondervinden bij een verzoek om
vermindering van Duitse dividendbelasting.
Voorts lijkt het deze leden gewenst om bij de beoordeling of sprake is van oneigenlijk of onbedoeld gebruik de
totale substance in het land van de directe aandeelhouder te betrekken. Het gaat met name om wezenlijke
economische activiteiten van andere operationele groepsvennootschappen in dat land die – eventueel in een
fiscale eenheid of onder regels van «group relief» – zijn verenigd met de directe aandeelhouder. De leden van
de fractie van het CDA stellen een vergelijkbare vraag.
Ik deel de mening van deze leden niet dat de substance per jurisdictie getoetst zou moeten worden. Het zou
dan mogelijk zijn om substance toe te rekenen aan een directe aandeelhouder in beleggingsstructuren, alleen
omdat zich in dezelfde jurisdictie een vennootschap met substance bevindt. De substance dient in
ondernemingsstructuren getoetst te worden bij de in het buitenland gevestigde directe houder van het
aanmerkelijk belang in de in Nederland gevestigde vennootschap.
De leden van de fractie van de VVD merken op dat de voorgestelde antimisbruikbepaling ertoe leidt dat
Nederland in voorkomende gevallen dividendbelasting kan heffen bij de uitkering van dividend door een
coöperatie. Deze leden constateren dat de specifieke antimisbruikbepaling wordt aangescherpt voor de
rechtsvorm van de coöperatie. Deze leden vragen om een overzicht van de antimisbruikbepalingen bij de
heffing van de dividendbelasting onder de Nederlandse belastingwetgeving, het EU-recht, alsmede onder de
bilaterale en multilaterale belastingverdragen waarbij Nederland partij is. Deze leden vragen of in dat
overzicht opgenomen kan worden welke entiteiten onder die regelingen zijn vrijgesteld van, respectievelijk op
basis van een antimisbruikbepaling worden betrokken in de heffing van de Nederlandse dividendbelasting.
Het geven van een totaaloverzicht aan antimisbruikbepalingen in de Nederlandse belastingwetgeving,
waaronder bijvoorbeeld ook antidividendstrippingmaatregelen en maatregelen in geval van misbruik bij fusie
en splitsing, valt buiten het bestek van dit wetsvoorstel en kan daarnaast binnen het tijdsbestek dat ter
beschikking staat voor deze memorie niet worden gegeven. Het kabinet vat de vraag van de leden van deze
leden daarom zo op om een overzicht te geven van de belangrijkste antimisbruikbepalingen ten aanzien van
de dividendbelasting die relevant zijn voor coöperaties in het kader van dit wetsvoorstel. Op grond van de
buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de vennootschapsbelasting wordt een in het buitenland gevestigd
lichaam in de vennootschapsbelasting betrokken voor de dividenden uit en vervreemdingsvoordelen op de
aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap. Voorwaarde is daarvoor wel dat het aanmerkelijk
belang wordt gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse
inkomsten- of dividendbelasting en de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen (buitenlandse AB-regeling). De bepaling in de dividendbelasting op grond
waarvan coöperaties inhoudingsplichtig kunnen worden, is ontleend aan deze buitenlandse AB-regeling
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(artikel 1, zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965). De antimisbruikbepaling uit Richtlijn
2015/121/EU109 is geïmplementeerd in de buitenlandse AB-regeling respectievelijk in artikel 1, zevende lid,
van de Wet op de dividendbelasting 1965. Daardoor is de antimisbruikbepaling uit de richtlijn relevant voor
uitdelingen door NV’s, BV’s en coöperaties. De onderhavige implementatie van de antimisbruikbepaling in de
nationale wet staat in beginsel los van de onder de belastingverdragen overeengekomen beperkingen van het
Nederlandse heffingsrecht over dividenden in moeder-dochterverhoudingen. Dit neemt niet weg dat in veel
belastingverdragen van recente datum ook antimisbruikbepalingen zijn opgenomen die de verdragsvoordelen
beperken in situaties waartegen ook de wijziging op grond van Richtlijn 2015/121/EU een dam opwerpt. Deze
antimisbruikbepalingen zijn ook van toepassing op coöperaties. Door de internationale ontwikkelingen,
waaronder de ontwikkelingen in het kader van het BEPS-project, zal naar verwachting het opnemen van
dergelijke antimisbruikbepalingen in bilaterale belastingverdragen de norm worden. Tot slot merk ik op dat
het kabinet in het kader van de aanpak van belastingontwijking in de brief van 27 november 2015 heeft
geschreven dat het gezien het toenemende gebruik van coöperaties in een internationale context, het verschil
in fiscale behandeling tussen de verschillende ondernemingsvormen, zoals de NV, de BV en de coöperatie in
de Nederlandse dividendbelasting wil gaan onderzoeken.110
De leden van de fractie van de VVD vragen hoe de toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen door
de Belastingdienst wordt gehandhaafd. In de praktijk zal de belastingplichtige kunnen stellen dat er een
onderneming bij de directe aandeelhouder in het buitenland aanwezig is en er geen sprake is van een
kunstmatige structuur. De belastingplichtige heeft daarbij een duidelijk belang om aan de gestelde eisen te
voldoen, anders leidt dit tot een heffing in Nederland. De inspecteur kan daarover informatie opvragen. De
belastingplichtige moet hiervoor de gegevens aanleveren. Op aanwezigheid van substance bij de directe
aandeelhouder in het buitenland zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De substancevraag zal
overigens ook vaak al in vooroverleg aan de orde komen.
De leden van de fractie van D66 vragen om uitleg hoe de principal purposes test in de BEPS-voorstellen zich
verhoudt tot de antimisbruikbepaling die is opgenomen in dit wetsvoorstel en in hoeverre er overlapping is.
Eerst moet op grond van de Nederlandse wet worden beoordeeld of er ter zake van de winstuitkeringen van
een vennootschap of coöperatie sprake is van belastingplicht voor de ontvanger van het dividend voor de
vennootschapsbelasting (op grond van de buitenlandse AB-regeling) of inhoudingsplicht voor de
dividendbelasting (op grond van artikel 1, zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965). Als van
belastingplicht respectievelijk inhoudingsplicht sprake is, komt vervolgens de vraag aan de orde of op grond
van het toepasselijke verdrag het Nederlandse heffingsrecht geheel of ten dele wordt beperkt. Dat hangt
mede af van de toepassing van een in het desbetreffende verdrag opgenomen antimisbruikbepaling.
Toegespitst op de zogenoemde principal purposes test wordt het verdragsvoordeel, in casu het verlaagde
tarief voor dividend, geweigerd als het hoofddoel of een van de hoofddoelen van een transactie het verkrijgen
van dat verdragsvoordeel is.
De in dit wetsvoorstel voorgestelde antimisbruikbepaling is alleen van toepassing indien sprake is van het
ontgaan van dividendbelasting of inkomstenbelasting. Om te bepalen of sprake is van ontgaan moet worden
gekeken naar de verhouding tussen enerzijds de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang wordt
gehouden dan wel de vennootschap waarin de coöperatie een belang houdt en anderzijds de achterliggende
aandeelhouder dat wil zeggen de aandeelhouder van het aanmerkelijk belang respectievelijk het lid van de
coöperatie. Om te bepalen of sprake is van ontgaan kan dan ook van belang zijn wat is bepaald in het verdrag
tussen Nederland en het land van de achterliggende aandeelhouder respectievelijk het lid, bijvoorbeeld of in
dat verdrag een principal purposes test is opgenomen.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 302, G, blz. 77-79

EK Nota nav Verslag
3. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
De leden van de fractie van het CDA schrijven dat zij zeer verontrust zijn over de eerdere beantwoording van
de vragen over de implementatie van de antimismatchbepaling uit de Moeder-dochterrichtlijn. Volgens deze
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leden geeft het kabinet een ruimere uitleg aan die bepaling dan noodzakelijk is. Zij vragen of het kabinet zich
er van bewust is dat die ruime uitleg zal leiden tot procedures.
Vooropgesteld, ik betreur het dat mijn eerdere antwoorden over de implementatie van de
antimismatchbepaling van de Moeder-dochterrichtlijn bij deze leden hebben geleid tot verontrusting. Met
mijn beantwoording heb ik gepoogd de overwegingen van het kabinet die ten grondslag hebben gelegen aan
de gemaakte keuzes inzichtelijk te maken, waardoor ik hoopte te bereiken dat eerder minder dan meer
verontrusting zou ontstaan. Ik stel vast dat ik deze leden op dit punt helaas (nog) niet heb kunnen overtuigen.
Het kabinet vindt niet dat het een te ruime uitleg heeft gegeven aan de antimismatchregel uit de Moederdochterrichtlijn. Wel ben ik het met deze leden eens dat economisch dubbele heffing in beginsel zo veel
mogelijk zou moeten worden voorkomen. Desalniettemin moet mijns inziens niet uit het oog worden verloren
dat de voorgestelde bepaling uitsluitend betrekking heeft op gestructureerde financiële instrumenten in
gelieerde verhoudingen. In de praktijk hebben belastingplichtigen het daarom zelf in de hand om dubbele
belastingheffing te voorkomen.
Het kabinet meent bovendien dat de gekozen wijze van implementatie in overeenstemming is met de tekst
van de richtlijn. Dat Duitsland voor eenzelfde wijze van implementatie kiest, sterkt het kabinet daarin. Het
kabinet is van mening dat de implementatie niet disproportioneel is nu de richtlijn lidstaten verplicht om de
uitgedeelde winst van de dochteronderneming te belasten voor zover deze aftrekbaar is en niet slechts als
deze ook daadwerkelijk in aftrek is gebracht. Tevens wordt hiermee bereikt dat hybride geldverstrekkingen en
«gewone» leningen hetzelfde worden behandeld. Voorts kan in veel gevallen niet worden vastgesteld of en in
hoeverre een renteaftrekbeperking in een ander land ook ziet op de vergoeding op een hybride lening.
Het voorgaande laat onverlet dat het kabinet niet kan uitsluiten dat er belastingplichtigen kunnen zijn die een
andere mening hebben. Ook bij de implementatie van een richtlijn is het in geval van een procedure
uiteindelijk aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om te oordelen of de implementatie al dan niet op
de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Dat is bij de implementatie van de onderhavige richtlijn niet anders. Het
kabinet ziet die procedures met vertrouwen tegemoet.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 302, J, blz. 26-27
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Artikel 28c Wet VPB
TEKST
Voorstel tot wijziging
ARTIKEL I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
D
Aan artikel 28c wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. Het eerste tot en met zesde lid zijn niet van toepassing op voordelen als bedoeld in artikel 13, zeventiende
lid.

Voorstel van wet (toezending Eerste Kamer)
ARTIKEL I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
D
Aan artikel 28c wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. Het eerste tot en met zesde lid zijn niet van toepassing op voordelen als bedoeld in artikel 13, zeventiende
lid.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel I, onderdeel D (artikel 28c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Om redenen van eenvoud en uitvoerbaarheid gelden de bepalingen die betrekking hebben op het
compartimenteren van voordelen uit hoofde van een deelneming in geval van sfeerovergang volgens het
voorgestelde artikel 28c, zevende lid, van de Wet Vpb 1969 niet voor de niet onder de deelnemingsvrijstelling
vallende vergoedingen en betalingen, bedoeld in artikel 13, zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969. Aldus
wordt een samenloop tussen de regels voor compartimentering en de nieuwe regeling voor hybride
mismatches voorkomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op
een vergoeding die na 31 december 2015 wordt ontvangen op een hybride lening die vóór 1 januari 2016 is
aangegaan, ook al heeft die vergoeding betrekking op winst uit 2015.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 3, blz. 9
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Artikel 1, lid 7 Wet op de dividendbelasting
1965
TEKST
Voorstel tot wijziging
ARTIKEL II
In de Wet op de dividendbelasting 1965 komt artikel 1, zevende lid, te luiden:
7. Indien een coöperatie direct of indirect aandelen, winstbewijzen of geldleningen als bedoeld in artikel 10,
eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt met als hoofddoel of een van
de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een ander te ontgaan en er
sprake is van een kunstmatige constructie of reeks van constructies, wordt voor de toepassing van deze wet,
met uitzondering van artikel 4, eerste en tweede lid, het direct of indirect door die ander gehouden
lidmaatschap van die coöperatie gelijkgesteld met een aandeel en wordt die coöperatie gelijkgesteld met een
vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Een constructie kan uit verscheidene
stappen of onderdelen bestaan. Een constructie of reeks van constructies wordt als kunstmatig beschouwd
voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit
weerspiegelen. Indien bij een lid van een coöperatie waarop de eerste volzin niet van toepassing is en die
direct of indirect aandelen in, winstbewijzen van of geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan een in Nederland gevestigde vennootschap
houdt, het lidmaatschapsrecht tot het vermogen van een onderneming behoort en de coöperatie geen
zelfstandige reële economische betekenis heeft, wordt voor de toepassing van deze wet, met uitzondering
van artikel 4, eerste en tweede lid, het direct of indirect gehouden lidmaatschapsrecht van die coöperatie
gelijkgesteld met een aandeel en wordt die coöperatie gelijkgesteld met een vennootschap welker kapitaal
geheel of ten dele in aandelen is verdeeld voor zover de opbrengst van het lidmaatschapsrecht in de
coöperatie niet te boven gaat het naar evenredigheid aan dat lidmaatschapsrecht toe te rekenen deel van de
zuivere winst die bij de vennootschap reeds aanwezig was op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het
tijdstip waarop de coöperatie die aandelen, winstbewijzen of geldleningen direct of indirect verkreeg. Voor de
toepassing van de eerste en derde volzin wordt mede verstaan onder:
a. een coöperatie:
een vereniging op coöperatieve grondslag;
b. een lidmaatschapsrecht:
een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelgerechtigdheid tot het vermogen van een coöperatie of
vereniging op coöperatieve grondslag.

Eerste nota van wijziging
Nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 20 oktober 2015
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
In het in artikel II opgenomen artikel 1, zevende lid, vijfde volzin, van de Wet op de dividendbelasting 1965
wordt «derde» vervangen door: vierde.
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TOELICHTING
In het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt in de vijfde volzin
abusievelijk onder meer verwezen naar de derde volzin van dat lid in plaats van naar de vierde volzin. Deze
nota van wijziging herstelt deze omissie.
De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

Tweede nota van wijziging
Nr. 8
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 2 november 2015
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
In het in artikel II opgenomen artikel 1, zevende lid, vierde volzin, van de Wet op de dividendbelasting 1965
wordt de zinsnede «wordt voor de toepassing van deze wet» vervangen door: wordt, indien het hoofddoel of
een van de hoofddoelen van het door de coöperatie direct of indirect houden van de aandelen, winstbewijzen
of geldleningen het ontgaan van de heffing van dividendbelasting bij een ander is, voor de toepassing van
deze wet.
Toelichting
In het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt in de vierde volzin
de verduidelijking aangebracht dat inhouding van dividendbelasting op grond van die volzin alleen aan de
orde kan komen in het geval het hoofddoel of een van de hoofddoelen van het gebruik van de coöperatie het
ontgaan van de heffing van dividendbelasting bij een ander is. De vierde volzin richt zich op situaties waarbij
in ondernemingsstructuren kunstmatig een coöperatie wordt tussengeschoven om een bestaande
Nederlandse dividendbelastingclaim te ontgaan.

Voorstel van wet (toezending Eerste Kamer)
ARTIKEL II
In de Wet op de dividendbelasting 1965 komt artikel 1, zevende lid, te luiden:
7. Indien een coöperatie direct of indirect aandelen, winstbewijzen of geldleningen als bedoeld in artikel 10,
eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt met als hoofddoel of een van
de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een ander te ontgaan en er
sprake is van een kunstmatige constructie of reeks van constructies, wordt voor de toepassing van deze wet,
met uitzondering van artikel 4, eerste en tweede lid, het direct of indirect door die ander gehouden
lidmaatschap van die coöperatie gelijkgesteld met een aandeel en wordt die coöperatie gelijkgesteld met een
vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Een constructie kan uit verscheidene
stappen of onderdelen bestaan. Een constructie of reeks van constructies wordt als kunstmatig beschouwd
voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit
weerspiegelen. Indien bij een lid van een coöperatie waarop de eerste volzin niet van toepassing is en die
direct of indirect aandelen in, winstbewijzen van of geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan een in Nederland gevestigde vennootschap
houdt, het lidmaatschapsrecht tot het vermogen van een onderneming behoort en de coöperatie geen
zelfstandige reële economische betekenis heeft, wordt, indien het hoofddoel of een van de hoofddoelen van
het door de coöperatie direct of indirect houden van de aandelen, winstbewijzen of geldleningen het ontgaan
van de heffing van dividendbelasting bij een ander is, voor de toepassing van deze wet met uitzondering van
artikel 4, eerste en tweede lid, het direct of indirect gehouden lidmaatschapsrecht van die coöperatie
gelijkgesteld met een aandeel en wordt die coöperatie gelijkgesteld met een vennootschap welker kapitaal
geheel of ten dele in aandelen is verdeeld voor zover de opbrengst van het lidmaatschapsrecht in de
coöperatie niet te boven gaat het naar evenredigheid aan dat lidmaatschapsrecht toe te rekenen deel van de
zuivere winst die bij de vennootschap reeds aanwezig was op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het
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tijdstip waarop de coöperatie die aandelen, winstbewijzen of geldleningen direct of indirect verkreeg. Voor de
toepassing van de eerste en vierde volzin wordt mede verstaan onder:
a. een coöperatie: een vereniging op coöperatieve grondslag;
b. een lidmaatschapsrecht: een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelgerechtigdheid tot het
vermogen van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
3. Antimisbruikbepaling
De bepaling op grond van Richtlijn 2015/121/EU
De bij Richtlijn 2015/121/EU in de MDR opgenomen antimisbruikbepaling is een minimumbepaling ter
bestrijding van misbruik in moeder-dochterrelaties en heeft als doel te voorzien in een consistentere
toepassing van antimisbruikbepalingen in de verschillende lidstaten. De Europese Commissie en de Raad van
de Europese Unie zien een richtlijn als het meest effectieve instrument voor de bestrijding van misbruik. De
antimisbruikbepaling is een minimumbepaling. Dit betekent dat nationale antimisbruikmaatregelen zoals
antidividendstrippingregels onverkort van kracht blijven, uiteraard voor zover zij in overeenstemming zijn met
het EU-recht. Hetzelfde geldt voor de toepassing van fraus legis. De antimisbruikbepaling bevat een
subjectieve en een objectieve test. Op grond van de subjectieve test wordt bekeken of het hoofddoel of een
van de hoofddoelen van de constructie is om een belastingvoordeel te verkrijgen dat het doel of de strekking
van de MDR ondermijnt. Op grond van de objectieve test wordt bekeken of de constructie of reeks van
constructies kunstmatig is opgezet. Een constructie of reeks van constructies is kunstmatig voor zover zij niet
is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. Een
constructie kan in haar geheel kunstmatig zijn; het kan ook zo zijn dat slechts bepaalde stappen of onderdelen
van een constructie kunstmatig zijn. Volgens de considerans van Richtlijn 2015/121/EU moeten lidstaten de
antimisbruikbepaling eveneens kunnen toepassen om die specifieke stappen of onderdelen aan te pakken,
waarbij de stappen of onderdelen van de constructie die niet kunstmatig zijn, ongemoeid worden gelaten.
Echter, ook constructies waarbij de afzonderlijke stappen of onderdelen op zichzelf niet kunstmatig zijn maar
in samenhang bezien wel, kunnen met de antimisbruikbepaling worden aangepakt. Aldus kan de
antimisbruikbepaling zo doeltreffend mogelijk en op evenredige wijze worden toegepast. De implementatie
van de algemene antimisbruikbepaling ziet alleen op de heffing van (bron)belasting op uitgekeerde winsten
en raakt de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting niet, overeenkomstig de verklaring van de
Europese Commissie bij de totstandkoming van Richtlijn 2015/121/EU.111
Inhoudingsvrijstelling versus buitenlands aanmerkelijk belang
Aan de verplichtingen uit de MDR op het punt van de toekenning van voordelen bij uitgaande dividenden
wordt in Nederland uitvoering gegeven door de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting. Toch is er niet
voor gekozen om de nieuwe antimisbruikbepaling uit de MDR in de inhoudingsvrijstelling te implementeren,
maar in de regeling voor het buitenlandse aanmerkelijk belang (buitenlandse AB-regeling) in de
vennootschapsbelasting en de daarmee samenhangende anti-ontgaansbepaling voor coöperaties in de
dividendbelasting welke bepaling voorziet in een inhoudingsplicht in geval van misbruik. Op grond van de
huidige buitenlandse AB-regeling wordt een in het buitenland gevestigd lichaam dat een aanmerkelijk belang
houdt in een Nederlands lichaam in de vennootschapsbelastingheffing betrokken voor de dividenden uit en
de vervreemdingsvoordelen op de aandelen in dat lichaam als het aanmerkelijk belang wordt gehouden met
als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting en
het aanmerkelijk belang niet behoort tot het vermogen van een onderneming. De buitenlandse AB-regeling
kent een wereldwijde benadering.
Bij implementatie van de antimisbruikbepaling in de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting zou er in
ieder geval een gedeeltelijke overlap ontstaan met de al bestaande buitenlandse AB-regeling in geval van
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Zie 16435/14 FISC 221 ECOFIN 1157, bijlage III Verklaring van de Commissie, «De Commissie verklaart dat de voorgestelde wijzigingen
van artikel 1, lid 2, van de MDR niet bedoeld zijn om in te grijpen in nationale stelsels inzake deelnemingsvrijstelling in zoverre deze
sporen met de Verdragsbepalingen.»
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misbruik. De overlap zou ontstaan in situaties van misbruik waarbij aan de ene kant de inhoudingsvrijstelling
in de dividendbelasting niet van toepassing zou zijn en aan de andere kant er vennootschapsbelasting wordt
geheven op basis van de buitenlandse AB-regeling. Met een gelijktijdige toepassing van twee vergelijkbare
anti-ontgaansbepalingen zou noch de eenvoud van wetgeving noch de uitvoering zijn gediend. Daarnaast zou
de keuze voor het aanpassen van de inhoudingsvrijstelling minder goed aansluiten bij een wereldwijde
toepassing van anti-ontgaansbepalingen. Immers, de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting is alleen
van toepassing op dividenduitkeringen aan lichamen in de EU of de EER.
Het opnemen van de antimisbruikbepaling in de dividendbelasting zou verder door aandeelhouders kunnen
worden omzeild door af te zien van winstuitdelingen om uiteindelijk het rendement op het via het
aandelenbezit geïnvesteerde vermogen te realiseren door een vervreemding van de gehouden aandelen. Juist
in de gevallen waarin sprake is van een aanmerkelijk belang is een dergelijke dividendpolitiek niet
ondenkbaar. Er bestaat met andere woorden een sterke samenhang tussen de gewenste belastingheffing in
misbruiksituaties over uitgekeerde dividenden en gerealiseerde vervreemdingswinsten. Door de
antimisbruikbepaling ook uit te laten strekken tot vervreemdingsvoordelen wordt bij deze samenhang
aangesloten.
Implementatie in buitenlandse AB-regeling
De nieuwe antimisbruikbepaling uit de MDR wordt geïmplementeerd in de buitenlandse AB-regeling.
Voorgesteld wordt om de terminologie van de buitenlandse AB-regeling en de inhoudingsplicht bij
coöperaties in geval van misbruik meer in overeenstemming te brengen met die van de bepaling in de MDR.
Het onderscheid in de wettekst tussen belangen die wel en niet tot het ondernemingsvermogen behoren,
komt daarmee te vervallen. Bij de aanpassingen wordt gekozen voor een wereldwijde benadering.
Vergelijkbare (ontgaans)structuren worden aldus gelijk behandeld ongeacht of de buitenlandse vennootschap
binnen of buiten de EU is gevestigd. Dit sluit ook aan bij de internationale ontwikkelingen, zoals de
ontwikkelingen in het kader van het BEPS-project.
Bij de toepassing van de hiervoor genoemde antimisbruikbepalingen zal in de praktijk voor
beleggingsstructuren materieel de huidige lijn worden voortgezet. Dat wil zeggen dat bij belangen die ter
belegging worden gehouden, wordt geheven op grond van de buitenlandse AB-regeling. Voor
ondernemingsstructuren zullen de wijzigingen betekenen dat heffing op grond van de buitenlandse ABregeling en de inhoudingsplicht bij niet-reële coöperaties aan de orde is indien er onvoldoende substance
aanwezig is bij degene die het belang rechtstreeks houdt. Voor een nadere uitwerking hiervan wordt
verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
Verhouding met bilaterale belastingverdragen
De onderhavige implementatie van de antimisbruikbepaling in de nationale wet staat in beginsel los van de
onder de belastingverdragen overeengekomen beperkingen van het Nederlandse heffingsrecht over
dividenden in moeder-dochterverhoudingen. Dit neemt niet weg dat in veel belastingverdragen van recente
datum ook antimisbruikbepalingen zijn opgenomen die de verdragsvoordelen beperken in situaties
waartegen ook de wijziging op grond van Richtlijn 2015/121/EU een dam opwerpt. Door de internationale
ontwikkelingen, waaronder de ontwikkelingen in het kader van het BEPS-project, zal naar verwachting het
opnemen van dergelijke antimisbruikbepalingen in bilaterale belastingverdragen de norm worden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 3, blz. 3-5

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel II (artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965)
Coöperaties zijn in beginsel niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Sinds 1 januari 2012 is in artikel
1, zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) echter een bepaling opgenomen op
grond waarvan een coöperatie onder omstandigheden toch inhoudingsplichtig kan zijn voor de
dividendbelasting. Artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 heeft een antimisbruikkarakter en beoogt te
voorkomen dat coöperaties worden gebruikt om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan.
De bepaling is ingevoerd in samenhang met aanpassingen van de buitenlandse AB-regeling in de
vennootschapsbelasting.112 De inhoudingsplicht is beperkt tot uitdelingen aan leden waarbij het
112
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129

DEEL 3 Wetsvoorstel implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
lidmaatschapsrecht niet tot het ondernemingsvermogen behoort en de coöperatie bovendien zelf geen reële
economische betekenis heeft. Behoort het lidmaatschapsrecht wel tot het ondernemingsvermogen, dan geldt
er als maatregel tegen het verhangen van vennootschappen alleen een inhoudingsplicht met betrekking tot
uitdelingen die verband houden met een latente dividendbelastingclaim die rust op de bestaande
winstreserves van een Nederlandse vennootschap op het moment waarop de coöperatie een belang in die
vennootschap heeft verkregen.
De terminologie van het huidige artikel 1, zevende lid, eerste volzin, van de Wet DB 1965 wordt net zoals bij
de buitenlandse AB-regeling in overeenstemming gebracht met de bepaling uit de MDR. Het onderscheid
tussen lidmaatschapsrechten die wel en niet tot het ondernemingsvermogen behoren, komt in de tekst van
de eerste volzin te vervallen. Dit betekent dat onder de voorgestelde regeling inhouding van
dividendbelasting aan de orde komt als het hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van
belastingheffing is en de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische
realiteit weerspiegelen. De terminologie van «het hoofddoel of een van de hoofddoelen» vervangt de huidige
terminologie van «het voornaamste doel of een van de voornaamste doelen»; daarmee is geen wijziging van
de bestaande praktijk beoogd.
Van geldige zakelijke redenen is sprake indien de coöperatie zelfstandige reële economische betekenis heeft.
De coöperatie zal in het algemeen geen zelfstandige reële economische betekenis hebben als deze geen
onderneming drijft. In dit kader wordt uitgegaan van een materiële onderneming, dat wil zeggen een
duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die met een winstoogmerk deelneemt aan het economische
verkeer. Dit betekent in de praktijk dat een coöperatie die mensen op de loonlijst heeft staan en beschikt over
een kantoorruimte, een onderneming drijft.
Daarnaast zal van geldige zakelijke redenen sprake zijn indien het lidmaatschapsrecht tot het
ondernemingsvermogen van het lid behoort (zie ook de toelichting bij de aanpassing van de buitenlandse ABregeling). Als het directe lid van de coöperatie een schakelfunctie vervult, is er geen sprake van een
kunstmatige constructie, mits de schakelende vennootschap in het vestigingsland naar Nederlandse
maatstaven over voldoende substance beschikt.
Tot slot wordt de derde volzin van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 ook aangepast. Op grond van
deze bepaling vindt er inhouding van dividendbelasting plaats indien het lidmaatschaprecht in een niet-reële
coöperatie tot het ondernemingsvermogen van het lid behoort en de coöperatie aandelen in, winstbewijzen
van of geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet Vpb 1969 heeft verworven in
een bestaande in Nederland gevestigde vennootschap met bestaande reserves die voordat de coöperatie
deze aandelen, winstbewijzen of geldleningen verwierf, beclaimd waren met dividendbelasting. Inhouding
vindt dan alleen plaats voor zover de opbrengst van het lidmaatschapsrecht in de coöperatie niet te boven
gaat het naar evenredigheid aan dat lidmaatschapsrecht toe te rekenen deel van de zuivere winst die bij de
vennootschap reeds aanwezig was op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop de
coöperatie die aandelen, winstbewijzen of geldleningen direct of indirect verkreeg. Deze bepaling is bedoeld
om te voorkomen dat een coöperatie in een structuur wordt gevoegd om een (latente) Nederlandse
dividendbelastingclaim ongedaan te maken. Bij een zogenoemde reële coöperatie is hiervan geen sprake.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 3, blz. 9-11

Nota nav verslag
4. Antimisbruikbepaling
De leden van de fractie van de PvdA vragen welke eisen worden gesteld aan het lichaam dat een aanmerkelijk
belang houdt in een Nederlandse vennootschap of coöperatie. Er moet worden getoetst of het aanmerkelijk
belang gehouden wordt met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse
inkomsten- of dividendbelasting en of de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen.
Van geldige zakelijke redenen is sprake als deze worden gereflecteerd in de substance van de vennootschap
die het aanmerkelijk belang houdt. Van geldige zakelijke redenen is in ieder geval sprake indien de
vennootschap die het aanmerkelijk belang houdt een materiële onderneming drijft en het aanmerkelijk
belang ook functioneel tot zijn ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Indien de vennootschap die
het aanmerkelijk belang houdt, geen materiële onderneming drijft, kan er toch sprake zijn van geldige
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zakelijke redenen als deze vennootschap als tussenhoudster een schakelfunctie vervult. De geldige zakelijke
redenen zullen bij de tussenhoudster tot uitdrukking moeten komen in de aanwezigheid van substance.
Bij coöperaties geldt alleen een inhoudingsplicht voor de dividendbelasting indien het lidmaatschapsrecht niet
tot het ondernemingsvermogen behoort van het lid en de coöperatie zelf geen reële betekenis heeft. De
coöperatie zal in beginsel geen zelfstandige economische betekenis hebben als deze geen onderneming drijft,
dat wil zeggen geen duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die met een winstoogmerk deelneemt aan
het economische verkeer. Als een coöperatie mensen op de loondienst heeft staan en beschikt over een
kantoorruimte, is dat een relevante aanwijzing voor het drijven van een onderneming.
De leden van de fractie van de PvdA vragen of de substance-eisen ook worden gesteld als de (lege)
tussenhoudster evident niet is tussengeplaatst met als reden om de dividendbelasting of
aanmerkelijkbelangheffing te ontwijken, bijvoorbeeld omdat Nederland ook met het land van de tophoudster
daarboven een verdrag heeft dat voorziet in een 0% tarief. Het kabinet kan bevestigen dat geen sprake is van
het houden van een aanmerkelijk belang met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van
dividendbelasting indien inhouding van Nederlandse dividendbelasting, bijvoorbeeld op basis van een
bilateraal belastingverdrag, reeds volledig achterwege mag blijven zonder tussenschakeling van het
buitenlands lichaam dat een rechtstreeks aanmerkelijk belang houdt in een in Nederland gevestigd lichaam.
De leden van de fractie van de PvdA vragen of er reden is te veronderstellen dat door het eisen van te veel
substance bij het lichaam dat het belang houdt in de Nederlandse vennootschap juist substance kan
wegtrekken uit Nederland. De regeling voor het buitenlands aanmerkelijk belang in de
vennootschapsbelasting (buitenlandse AB-regeling) is bedoeld om bepaalde ontgaansconstructies tegen te
gaan. Het gaat dan met name om de bundeling van portfoliobelangen (belangen van minder dan 5%) van
buitenlandse beleggers in Nederlandse (beurs)vennootschappen teneinde Nederlandse dividendbelasting te
ontgaan (bundelingstructuren), beleggingstructuren waarbij Nederlandse lichamen door buitenlandse
beleggers als «doorstromer» worden gebruikt om buitenlandse belasting te ontgaan en structuren waarbij
door buitenlandse eigenaren van actieve (dochter)ondernemingen in binnen- en buitenland een Nederlandse
houdster wordt gebruikt om buitenlandse belasting te ontgaan. De laatste groep betreft zowel buitenlandse
DGA’s als zogenoemde «family offices». Het argument dat door de buitenlandse AB-regeling en het eisen van
te veel substance bij de aanmerkelijkbelanghouder, juist substance kan wegtrekken is met name gelegen in de
derde categorie, de buitenlandse DGA’s en family offices. In deze gevallen zou door de bestaande regels
kunnen worden gestimuleerd om in de vennootschap «boven» Nederland voldoende substance op te bouwen
in plaats van «in» Nederland. Dit betreft slechts een beperkt aantal gevallen met een beperkte (potentiële)
aanwezigheid in Nederland zodat de verwachting is dat deze eis niet ten koste van potentiële
werkgelegenheid in Nederland zal gaan. Daarbij moet worden bedacht dat het eisen van minder substance
«boven» Nederland dan nu wordt geëist, zou betekenen dat deze antimisbruikmaatregel in de genoemde
misbruiksituaties niet langer zou kunnen worden toegepast. Dit zou kunnen leiden tot een substantiële
derving van de dividendbelasting. Voorts zou Nederland een doorstroomland voor beleggingsopbrengsten
kunnen worden.
De leden van de fractie van de PvdA vragen of er Europese coördinatie is met betrekking tot substance-eisen.
In beginsel is het de bevoegdheid van de lidstaten zelf om substance-eisen te stellen. Bij de toetsing van
specifieke belastingmaatregelen aan de Europese Gedragscodegroep voor bedrijfsbelastingen (Code of
Conduct for business taxation) wordt echter wel gekeken of de belastingvoordelen ook worden toegekend als
er geen sprake is van enige daadwerkelijke economische activiteit of substantiële economische aanwezigheid
in de lidstaat die deze belastingvoordelen biedt. Als wordt vastgesteld dat van onvoldoende substance sprake
is, kan de Gedragscodegroep de lidstaat er door middel van «peer pressure» toe bewegen de
belastingmaatregel in te trekken of aan te passen. In die zin oefenen de lidstaten wel druk op elkaar uit om
susbtance-eisen op te leggen en toe te passen.
De leden van de fractie van de PvdA vragen hoe substanceregels in bijvoorbeeld Luxemburg, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk worden geïnterpreteerd. Het is nog niet bekend of en zo ja welke substanceregels deze
landen hebben.
De leden van de fractie van de SP vragen of het klopt dat de substance voor toepassing van de
antimisbruikbepaling afwijkt van de wijze waarop deze in het kader van dienstverleningslichamen wordt
getoetst. Deze leden vragen waarom hiervoor is gekozen. De voorwaarden komen in beide gevallen in grote
mate overeen. Voor de toepassing van de antimisbruikbepaling wordt ook een financieringseis gesteld. De
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substancevoorwaarden voor toepassing van de antimisbruikbepaling zijn ontleend aan de eisen als bedoeld in
paragraaf 8a van het ATR-besluit113 aangezien het hier om tussenhoudsters gaat en niet om
dienstverleningslichamen.
De leden van de fractie van het CDA vragen in te gaan op het verzoek van de redactie van Vakstudie Nieuws in
haar aantekening bij onderhavig wetsvoorstel om het oordeel van de Belastingdienst dat de
antimisbruikbepaling wel of niet van toepassing is vast te stellen bij voor bezwaar vatbare beschikking. Ook de
leden van de fractie van de PVV vragen naar de mogelijkheid van een voor bezwaar vatbare beschikking. De
mogelijke toepassing van de buitenlandse AB-regeling komt in het gros van de gevallen uitsluitend in
vooroverlegsituaties ter sprake. Het is nodig noch wenselijk om de uitvoering te belasten met de mogelijkheid
een voor bezwaar vatbare beschikking aan te vragen. Bij vooroverleg bestaat geen bezwaarmogelijkheid. Wel
staat op een later moment bezwaar tegen de aanslag open.
De leden van de fractie van het CDA vragen een aantal voorbeelden van geldige zakelijke redenen en een
aantal voorbeelden zonder geldige zakelijke redenen. Voor de toepassing van de buitenlandse AB-regeling is
sprake van geldige zakelijke redenen indien de buitenlandse vennootschap die het belang in de Nederlandse
vennootschap houdt een materiële onderneming drijft en het aanmerkelijk belang ook functioneel tot zijn
ondernemingsvermogen behoort. Van geldige zakelijke redenen is ook sprake als de vennootschap die het
belang rechtstreeks houdt zelf geen materiële onderneming drijft, maar wel een schakelfunctie vervult en er
voldoende substance aanwezig is. Van een schakelfunctie is sprake indien de tussenhoudster een relatie legt
tussen de bedrijfsmatige activiteiten of hoofdkantooractiviteiten van de moedermaatschappij en de
activiteiten van haar kleindochtermaatschappij(en).
Van geldige zakelijke redenen is geen sprake als het aanmerkelijk belang ter belegging wordt aangehouden.
Van geldige zakelijke redenen is ook geen sprake als de tussenhoudster die een schakelfunctie vervult niet
over voldoende substance beschikt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er in het land van vestiging van de
tussenhoudster geen bestuurders zijn aangesteld.
De leden van de fractie van het CDA vragen of het kabinet situaties ziet waarin het aanmerkelijk belang wel
tot het ondernemingsvermogen behoort, maar functioneel niet tot het ondernemingsvermogen kan worden
gerekend. Een belang wordt geacht functioneel niet tot het ondernemingsvermogen te behoren als het
houden van het belang geen band heeft met het drijven van een onderneming van de
aanmerkelijkbelanghouder.
De leden van de fractie van het CDA vragen van welke landen bekend is dat zij de MDR beperkter zullen
invoeren. Van de in de MDR opgenomen antimisbruikbepaling is niet precies bekend hoe andere lidstaten
deze gaan implementeren en uitleggen. Wel herhaalt het kabinet zijn intentie om tijdens het aangekondigde
EU-raadsvoorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016 te bezien of, met inachtneming van het
OESO-werk op dit punt, verdere aanpassing of aanvulling van de richtlijn nodig is. Tevens merkt het kabinet
op dat sommige lidstaten, anders dan Nederland, al een algemene antimisbruikbepaling in de wet hebben
staan. Deze lidstaten zullen dus niet overgaan tot implementatie van de antimisbruikmaatregel.
De leden van de fractie van het CDA constateren dat antimisbruikmaatregelen met verdergaande
consequenties dan de richtlijn, zeker als daar in individuele gevallen dubbele belasting uit volgt, een soort
unilaterale maatregelen zijn en vraagt het kabinet op deze constatering te reageren. Het kabinet heeft steeds
uitgesproken dat belastingontwijking door multinationals een internationaal probleem is dat in internationaal
verband moet worden aangepakt. Eenzijdige maatregelen van Nederland lossen het probleem niet op en
kunnen ten koste gaan van de positie van Nederland als vestigingsland. De in de MDR opgenomen
antimisbruikmaatregel is vanzelfsprekend een maatregel die in Europees verband tot stand is gekomen. Het
kabinet heeft er bij de implementatie van deze maatregel voor gekozen de antimisbruikmaatregel zowel in
EU- als in niet-EU-situaties toe te passen. Immers, het kabinet vindt dat misbruik, in dit geval het ontgaan van
dividend- en inkomstenbelasting, in beide situaties moet worden bestreden. Het tegengaan van het ontgaan
van bronbelasting op dividenden door middel van substanceloze vennootschappen is ook een van de
onderdelen van het BEPS-project van de OESO. Het kabinet is het in zoverre niet met de leden van het CDA
eens dat hier sprake is van een eenzijdige maatregel. Verder vindt het kabinet het moeilijk voorstelbaar dat er
dubbele belasting zou ontstaan als gevolg van de toepassing van de buitenlandse AB-regeling.
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De leden van de fractie van het CDA vragen of de substance voor de antimisbruikbepaling getoetst moet
worden per vennootschap of voor alle vennootschappen van een groep in Nederland tezamen. De substance
dient getoetst te worden bij de in het buitenland gevestigde directe houder van het aanmerkelijk belang in de
in Nederland gevestigde vennootschap. De aanwezigheid van andere vennootschappen van een groep in
Nederland doet bij de beoordeling niet ter zake.
De leden van de fractie van het CDA vragen of naar het oordeel van het kabinet sprake kan zijn van misbruik
als sprake is van subholdings in Nederland zonder eigen directe substance met een topholding in Nederland
met meer dan voldoende substance. In het geval een Nederlandse vennootschap een dividend uitkeert aan
een buitenlandse vennootschap, is het voor de toepassing van de voorgestelde antimisbruikbepaling niet van
belang of er in Nederland sprake is van tussenhoudsters zonder enige substance met een tophoudster met
voldoende substance. In het geval het zou gaan om een betaling aan een Nederlandse vennootschap is het ter
beoordeling aan het bronland of sprake is van misbruik.
De leden van de fractie van het CDA vragen hoe de algemene antimisbruikbepaling zich verhoudt tot fraus
legis. Het leerstuk van fraus legis blijft staan naast de algemene antimisbruikbepaling. Een inspecteur kan zich
dus, in daartoe aanleiding gevende gevallen, beroepen op zowel het leerstuk van fraus legis als de
antimisbruikbepaling.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 6, blz. 5-8

De leden van de fractie van D66 vragen of het kabinet de volgende casus wil beoordelen en vragen wanneer
in dit geval sprake is van een kunstmatige constructie of een reeks van constructies in de zin van artikel 1,
zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: de Wet DB 1965). Een in het buitenland
gevestigde groep investeerders wenst een andere in het buitenland gevestigde vennootschap van een derde
over te nemen. Met het oog op deze overname richten de investeerders een Nederlandse coöperatie op. De
coöperatie richt op haar beurt een Nederlandse vennootschap op. Vervolgens neemt de Nederlandse
vennootschap de in het buitenland gevestigde vennootschap over. Onder de investeerders zitten partijen die
hun belang in de Nederlandse coöperatie, al dan niet middels een schakelende houdstervennootschap, tot
hun ondernemingsvermogen rekenen en partijen die dat niet kunnen. Deze structuur wordt opgezet met het
oog op de voordelen van het belastingverdrag dat Nederland met het land van vestiging van de over te
nemen vennootschap heeft gesloten en om Nederlandse dividendbelasting op winstuitkeringen aan de
buitenlandse investeerders te voorkomen.
In de door deze leden geschetste casus moet getoetst worden of er een inhoudingsplicht geldt voor de
coöperatie op grond van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965. Eerst moet getoetst worden of er sprake
is van het ontgaan van dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een ander. In deze casus kan dat het
geval zijn. Er is sprake van ontgaan indien er zonder coöperatie een inhoudingsplicht zou zijn bijvoorbeeld bij
een bundeling van portfoliobelangen (belangen < 5%), tenzij de coöperatie zelfstandige reële betekenis heeft.
Stel dat er geen sprake is van een bundeling van portfoliobelangen (belangen >5% gehouden door een
lichaam), dan is wellicht geen sprake van het ontgaan van dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een
ander; dat hangt af van de positie van de desbetreffende investeerder.
Indien geen sprake is van ontgaan geldt geen inhoudingsplicht op basis van artikel 1, zevende lid, van de Wet
DB 1965, ook niet ten aanzien van de leden in de coöperatie waarbij het lidmaatschaprecht niet tot het
ondernemingsvermogen behoort. Indien wel sprake is van het ontgaan van dividendbelasting of buitenlandse
belasting bij een ander moet er per lid worden getoetst of er sprake is van een kunstmatige constructie.
De leden van de fractie van D66 constateren dat de mogelijkheid bestaat dat er geen sprake is van een
kunstmatige constructie, zodat het niet nodig is om het oogmerk voor het gebruik van de coöperatie te
toetsen, ook indien de coöperatie geen zelfstandige reële betekenis heeft. Het op ledenniveau drijven van een
onderneming, al dan niet via een schakelende tussenhoudster, zou dan voldoende zijn om niet te hoeven
spreken van een kunstmatige constructie. Deze leden vragen hoe hiermee moet worden omgegaan indien in
de geschetste casus, niet alle leden hun belang in de Nederlandse coöperatie tot hun ondernemingsvermogen
kunnen rekenen. Inhouding van dividendbelasting is aan de orde als het hoofddoel of een van de hoofddoelen
het ontgaan van belastingheffing is en de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen.
Van geldige zakelijke redenen is sprake indien de coöperatie zelfstandige reële betekenis heeft. Indien de
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coöperatie geen zelfstandige reële betekenis heeft en bij de leden het lidmaatschapsrecht niet tot het
ondernemingsvermogen behoort, is sprake van een kunstmatige constructie.
De leden van de fractie van D66 vragen of het kabinet bereid is om de uitleg over de schakelfunctie en de
benodigde substance op het niveau van de schakelende houdstervennootschap neer te leggen in een
beleidsbesluit. De susbtance eisen zijn neergelegd in het eerdergenoemde ATR-besluit. Wat onder een
schakelfunctie moet worden verstaan is aan de orde gekomen tijdens de parlementaire behandeling van de
wijzigingen in de deelnemingsvrijstelling in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2010.4 Een
beleidsbesluit heeft in de ogen van het kabinet geen meerwaarde.
De leden van de fractie van D66 vragen of het kabinet van mening is dat bij de uitleg en de toepassing van
bepalingen van de MDR, de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU inzake antimisbruik tot richtsnoer
moeten worden genomen, ook wat betreft de toepassing van de Wet Vpb 1969 en de Wet DB 1965 in relatie
tot niet-EU landen. Het kabinet is dit inderdaad van mening. De jurisprudentie van het HvJ EU inzake misbruik
is ontwikkeld naar aanleiding van de bepalingen inzake het vrij verkeer van kapitaal en de vrijheid van
vestiging. De uitleg van de MDR dient te geschieden in overeenstemming met het primaire EU recht. Als het
gaat om de toepassing van de Wet Vpb 1969 en de Wet DB 1965 in relatie tot niet-EU landen dan geldt hierbij
dat deze in overeenstemming dient te zijn met de bepalingen in het EU-werkingsverdrag inzake het vrij
verkeer van kapitaal dat ook relevant is in relatie tot derde landen. Daartoe behoort ook jurisprudentie inzake
antimisbruik.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 6, blz. 9-11

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat in de vierde volzin van artikel 1, zevende lid, van
de Wet DB 1965 verwezen wordt naar de tweede volzin. In het artikelsgewijs commentaar in de memorie van
toelichting wordt ter toelichting op deze passage verwezen naar de derde volzin van het zevende lid. Deze
leden vragen of dit een redactionele omissie is. Het kabinet dankt de leden van de fractie van de ChristenUnie
voor de oplettendheid. Het betreft inderdaad een verschrijving. Bij nota van wijziging wordt de verwijzing in
het zevende lid van genoemd artikel 1 hersteld.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 306, nr. 6, blz. 12

EK Memorie van antwoord
Antimisbruikmaatregel
De leden van de fractie van de VVD vragen of bij het redigeren van de substancetoets bij de directe
aandeelhouder voorbeelden in buitenlandse belastingstelsels zijn betrokken. Deze leden vragen welke
bepalingen van andere landen model hebben gestaan voor de gekozen maatregel.
Bij de gekozen vormgeving van de substancetoets is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande
Nederlandse praktijk van het toetsen van substance. Daarbij zijn geen voorbeelden uit andere landen
gebruikt. De substancevoorwaarden voor toepassing van de antimisbruikbepaling zijn ontleend aan de eisen
bedoeld in paragraaf 8a van het ATR-besluit.114
De leden van de fractie van de VVD vragen of het kabinet bekend is met de problemen en onduidelijkheden
die Nederlandse ondernemingen in de praktijk ondervinden bij een verzoek om vermindering van de Duitse
dividendbelasting («Kapitalertragsteuer»). Gelet op de ervaringen met het vergelijkbare artikel 50d, derde lid,
van de Einkommensteuergesetz (de Duitse wet inkomstenbelasting) is de nu voorgestelde substancetoets
naar de mening van deze leden te beperkt en eigenlijk achterhaald. Het kabinet is niet bekend met de
onduidelijkheden die Nederlandse ondernemingen in de praktijk ondervinden bij een verzoek om
vermindering van Duitse dividendbelasting.
Voorts lijkt het deze leden gewenst om bij de beoordeling of sprake is van oneigenlijk of onbedoeld gebruik de
totale substance in het land van de directe aandeelhouder te betrekken. Het gaat met name om wezenlijke
economische activiteiten van andere operationele groepsvennootschappen in dat land die – eventueel in een
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fiscale eenheid of onder regels van «group relief» – zijn verenigd met de directe aandeelhouder. De leden van
de fractie van het CDA stellen een vergelijkbare vraag.
Ik deel de mening van deze leden niet dat de substance per jurisdictie getoetst zou moeten worden. Het zou
dan mogelijk zijn om substance toe te rekenen aan een directe aandeelhouder in beleggingsstructuren, alleen
omdat zich in dezelfde jurisdictie een vennootschap met substance bevindt. De substance dient in
ondernemingsstructuren getoetst te worden bij de in het buitenland gevestigde directe houder van het
aanmerkelijk belang in de in Nederland gevestigde vennootschap.
De leden van de fractie van de VVD merken op dat de voorgestelde antimisbruikbepaling ertoe leidt dat
Nederland in voorkomende gevallen dividendbelasting kan heffen bij de uitkering van dividend door een
coöperatie. Deze leden constateren dat de specifieke antimisbruikbepaling wordt aangescherpt voor de
rechtsvorm van de coöperatie. Deze leden vragen om een overzicht van de antimisbruikbepalingen bij de
heffing van de dividendbelasting onder de Nederlandse belastingwetgeving, het EU-recht, alsmede onder de
bilaterale en multilaterale belastingverdragen waarbij Nederland partij is. Deze leden vragen of in dat
overzicht opgenomen kan worden welke entiteiten onder die regelingen zijn vrijgesteld van, respectievelijk op
basis van een antimisbruikbepaling worden betrokken in de heffing van de Nederlandse dividendbelasting.
Het geven van een totaaloverzicht aan antimisbruikbepalingen in de Nederlandse belastingwetgeving,
waaronder bijvoorbeeld ook antidividendstrippingmaatregelen en maatregelen in geval van misbruik bij fusie
en splitsing, valt buiten het bestek van dit wetsvoorstel en kan daarnaast binnen het tijdsbestek dat ter
beschikking staat voor deze memorie niet worden gegeven. Het kabinet vat de vraag van de leden van deze
leden daarom zo op om een overzicht te geven van de belangrijkste antimisbruikbepalingen ten aanzien van
de dividendbelasting die relevant zijn voor coöperaties in het kader van dit wetsvoorstel. Op grond van de
buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de vennootschapsbelasting wordt een in het buitenland gevestigd
lichaam in de vennootschapsbelasting betrokken voor de dividenden uit en vervreemdingsvoordelen op de
aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap. Voorwaarde is daarvoor wel dat het aanmerkelijk
belang wordt gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van Nederlandse
inkomsten- of dividendbelasting en de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen (buitenlandse AB-regeling). De bepaling in de dividendbelasting op grond
waarvan coöperaties inhoudingsplichtig kunnen worden, is ontleend aan deze buitenlandse AB-regeling
(artikel 1, zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965). De antimisbruikbepaling uit Richtlijn
2015/121/EU115 is geïmplementeerd in de buitenlandse AB-regeling respectievelijk in artikel 1, zevende lid,
van de Wet op de dividendbelasting 1965. Daardoor is de antimisbruikbepaling uit de richtlijn relevant voor
uitdelingen door NV’s, BV’s en coöperaties. De onderhavige implementatie van de antimisbruikbepaling in de
nationale wet staat in beginsel los van de onder de belastingverdragen overeengekomen beperkingen van het
Nederlandse heffingsrecht over dividenden in moeder-dochterverhoudingen. Dit neemt niet weg dat in veel
belastingverdragen van recente datum ook antimisbruikbepalingen zijn opgenomen die de verdragsvoordelen
beperken in situaties waartegen ook de wijziging op grond van Richtlijn 2015/121/EU een dam opwerpt. Deze
antimisbruikbepalingen zijn ook van toepassing op coöperaties. Door de internationale ontwikkelingen,
waaronder de ontwikkelingen in het kader van het BEPS-project, zal naar verwachting het opnemen van
dergelijke antimisbruikbepalingen in bilaterale belastingverdragen de norm worden. Tot slot merk ik op dat
het kabinet in het kader van de aanpak van belastingontwijking in de brief van 27 november 2015 heeft
geschreven dat het gezien het toenemende gebruik van coöperaties in een internationale context, het verschil
in fiscale behandeling tussen de verschillende ondernemingsvormen, zoals de NV, de BV en de coöperatie in
de Nederlandse dividendbelasting wil gaan onderzoeken.116
De leden van de fractie van de VVD vragen hoe de toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen door
de Belastingdienst wordt gehandhaafd. In de praktijk zal de belastingplichtige kunnen stellen dat er een
onderneming bij de directe aandeelhouder in het buitenland aanwezig is en er geen sprake is van een
kunstmatige structuur. De belastingplichtige heeft daarbij een duidelijk belang om aan de gestelde eisen te
voldoen, anders leidt dit tot een heffing in Nederland. De inspecteur kan daarover informatie opvragen. De
belastingplichtige moet hiervoor de gegevens aanleveren. Op aanwezigheid van substance bij de directe
aandeelhouder in het buitenland zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De substancevraag zal
overigens ook vaak al in vooroverleg aan de orde komen.
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De leden van de fractie van D66 vragen om uitleg hoe de principal purposes test in de BEPS-voorstellen zich
verhoudt tot de antimisbruikbepaling die is opgenomen in dit wetsvoorstel en in hoeverre er overlapping is.
Eerst moet op grond van de Nederlandse wet worden beoordeeld of er ter zake van de winstuitkeringen van
een vennootschap of coöperatie sprake is van belastingplicht voor de ontvanger van het dividend voor de
vennootschapsbelasting (op grond van de buitenlandse AB-regeling) of inhoudingsplicht voor de
dividendbelasting (op grond van artikel 1, zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965). Als van
belastingplicht respectievelijk inhoudingsplicht sprake is, komt vervolgens de vraag aan de orde of op grond
van het toepasselijke verdrag het Nederlandse heffingsrecht geheel of ten dele wordt beperkt. Dat hangt
mede af van de toepassing van een in het desbetreffende verdrag opgenomen antimisbruikbepaling.
Toegespitst op de zogenoemde principal purposes test wordt het verdragsvoordeel, in casu het verlaagde
tarief voor dividend, geweigerd als het hoofddoel of een van de hoofddoelen van een transactie het verkrijgen
van dat verdragsvoordeel is.
De in dit wetsvoorstel voorgestelde antimisbruikbepaling is alleen van toepassing indien sprake is van het
ontgaan van dividendbelasting of inkomstenbelasting. Om te bepalen of sprake is van ontgaan moet worden
gekeken naar de verhouding tussen enerzijds de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang wordt
gehouden dan wel de vennootschap waarin de coöperatie een belang houdt en anderzijds de achterliggende
aandeelhouder dat wil zeggen de aandeelhouder van het aanmerkelijk belang respectievelijk het lid van de
coöperatie. Om te bepalen of sprake is van ontgaan kan dan ook van belang zijn wat is bepaald in het verdrag
tussen Nederland en het land van de achterliggende aandeelhouder respectievelijk het lid, bijvoorbeeld of in
dat verdrag een principal purposes test is opgenomen.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 302, G, blz. 77-79

EK Nota nav Verslag
3. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
De leden van de fractie van het CDA schrijven dat zij zeer verontrust zijn over de eerdere beantwoording van
de vragen over de implementatie van de antimismatchbepaling uit de Moeder-dochterrichtlijn. Volgens deze
leden geeft het kabinet een ruimere uitleg aan die bepaling dan noodzakelijk is. Zij vragen of het kabinet zich
er van bewust is dat die ruime uitleg zal leiden tot procedures.
Vooropgesteld, ik betreur het dat mijn eerdere antwoorden over de implementatie van de
antimismatchbepaling van de Moeder-dochterrichtlijn bij deze leden hebben geleid tot verontrusting. Met
mijn beantwoording heb ik gepoogd de overwegingen van het kabinet die ten grondslag hebben gelegen aan
de gemaakte keuzes inzichtelijk te maken, waardoor ik hoopte te bereiken dat eerder minder dan meer
verontrusting zou ontstaan. Ik stel vast dat ik deze leden op dit punt helaas (nog) niet heb kunnen overtuigen.
Het kabinet vindt niet dat het een te ruime uitleg heeft gegeven aan de antimismatchregel uit de Moederdochterrichtlijn. Wel ben ik het met deze leden eens dat economisch dubbele heffing in beginsel zo veel
mogelijk zou moeten worden voorkomen. Desalniettemin moet mijns inziens niet uit het oog worden verloren
dat de voorgestelde bepaling uitsluitend betrekking heeft op gestructureerde financiële instrumenten in
gelieerde verhoudingen. In de praktijk hebben belastingplichtigen het daarom zelf in de hand om dubbele
belastingheffing te voorkomen.
Het kabinet meent bovendien dat de gekozen wijze van implementatie in overeenstemming is met de tekst
van de richtlijn. Dat Duitsland voor eenzelfde wijze van implementatie kiest, sterkt het kabinet daarin. Het
kabinet is van mening dat de implementatie niet disproportioneel is nu de richtlijn lidstaten verplicht om de
uitgedeelde winst van de dochteronderneming te belasten voor zover deze aftrekbaar is en niet slechts als
deze ook daadwerkelijk in aftrek is gebracht. Tevens wordt hiermee bereikt dat hybride geldverstrekkingen en
«gewone» leningen hetzelfde worden behandeld. Voorts kan in veel gevallen niet worden vastgesteld of en in
hoeverre een renteaftrekbeperking in een ander land ook ziet op de vergoeding op een hybride lening.
Het voorgaande laat onverlet dat het kabinet niet kan uitsluiten dat er belastingplichtigen kunnen zijn die een
andere mening hebben. Ook bij de implementatie van een richtlijn is het in geval van een procedure
uiteindelijk aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om te oordelen of de implementatie al dan niet op
de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Dat is bij de implementatie van de onderhavige richtlijn niet anders. Het
kabinet ziet die procedures met vertrouwen tegemoet.
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Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 302, J, blz. 26-27
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DEEL 4 - Belastingplan 2012 (relevante onderdelen)

DEEL 4 - Belastingplan 2012 (relevante
onderdelen)
Wijziging art. 17 Wet VPB en invoering art. 1, lid 7 Wet Div. Bel.
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Art. 2 Wet VPB

Art. 2 Wet VPB
Derde nota van wijziging
2
Artikel X wordt als volgt gewijzigd:
a. Vóór onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
0A. In artikel 2, vierde lid, wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: Bij een lichaam dat
zonder toepassing van de eerste volzin niet een binnenlandse belastingplichtige zou zijn, wordt, in afwijking
van hoofdstuk II, het voordeel uit hoofde van een aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 17, derde lid,
onderdeel b, bepaald op de voet van hoofdstuk III.
II. Onderdeelsgewijs
(…)
Artikel X, onderdeel 0A (artikel 2 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Voorgesteld wordt om bij een feitelijk niet in Nederland gevestigd lichaam, waarvan de oprichting heeft
plaatsgevonden naar Nederlands recht, het voordeel uit hoofde van een aanmerkelijk belang in een
Nederlandse vennootschap te belasten op de voet van artikel 17, derde lid, onderdeel b, en vijfde lid, van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969). Alsdan wordt een naar Nederlands recht opgericht
lichaam dat – behalve wat betreft nationaliteit – in volstrekt identieke omstandigheden verkeert als een
vreemdrechtelijk lichaam, op basis van de nationale wetgeving voor wat betreft voordelen uit hoofde van een
aanmerkelijk belang op eenzelfde wijze in de belastingheffing betrokken. Hiermee wordt de onzekerheid
weggenomen omtrent de onder meer door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) ter discussie
gestelde verenigbaarheid met het EU-recht van de in het wetsvoorstel opgenomen regeling op het punt van
de mogelijke discriminatie naar nationaliteit.
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Artikel 17 Wet VPB
TEKST
Voorstel van wet
ARTIKEL X
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
(…)
S
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel b, wordt «indien het aanmerkelijk belang niet behoort tot het vermogen van
een onderneming» vervangen door: indien de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als
voornaamste doel of een van de voornaamste doelen om de heffing van inkomstenbelasting of
dividendbelasting bij een ander te ontgaan en dit aanmerkelijk belang niet behoort tot het vermogen van een
onderneming.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. In afwijking van het derde lid, onderdeel b, wordt, indien het aanmerkelijk belang wordt gehouden om de
heffing van alleen dividendbelasting te ontgaan, het in aanmerking te nemen belastbare inkomen uit dat
aanmerkelijk belang gesteld op 15/H gedeelte van de ontvangen opbrengst, bedoeld in de Wet op de
dividendbelasting 1965, uit dat belang. Daarbij staat H voor het percentage van het hoogste tarief, bedoeld in
artikel 22, geldend voor het jaar waarin het voordeel is genoten.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
2.2. Vennootschapsbelasting
(…)
Naast de hiervoor genoemde maatregelen bevat dit wetsvoorstel twee andere wijzigingen in de sfeer van de
vennootschapsbelasting. In verband met het Europese recht vindt een aanpassing plaats van de buitenlandse
belastingplicht van stichtingen en verenigingen en de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling.
2.2.4. Buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling
Een in het buitenland gevestigd lichaam dat een aanmerkelijk belang heeft in een Nederlandse vennootschap
wordt in bepaalde gevallen voor de dividenden uit en de vervreemdingsvoordelen op de aandelen in die
vennootschap in de vennootschapsbelastingheffing betrokken (buitenlandse AB-regeling). Deze heffing geldt
alleen indien het aanmerkelijk belang niet behoort tot het ondernemingsvermogen van het in het buitenland
gevestigde lichaam. Over de verenigbaarheid van de buitenlandse AB-regeling met het EU-recht zijn vragen
gerezen omdat in puur Nederlandse verhoudingen veelal niet wordt geheven, bijvoorbeeld omdat de
deelnemingsvrijstelling kan worden toegepast. Tijdens de behandeling van de Wet werken aan winst is reeds
het voornemen geuit de buitenlandse AB-regeling op dit punt aan te passen.117 Inmiddels heeft ook de
Europese Commissie hierom in een met redenen omkleed advies verzocht.118
Het geheel afschaffen van de buitenlandse AB-regeling, zoals wel wordt bepleit, acht het kabinet niet
wenselijk. Hoewel de regeling de facto slechts in zeer beperkte mate wordt toegepast, vervult deze in de
117
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praktijk een belangrijke rol bij het tegengaan van kunstmatige constructies met als doel de heffing van
inkomsten- of dividendbelasting te ontgaan. Daarom wordt voorgesteld om dit anti-ontgaanskarakter meer
expliciet in de tekst van de regeling tot uitdrukking te brengen. Het treffen van gerichte antimisbruikbepalingen is EU-rechtelijk toegestaan. Daartoe wordt aan de buitenlandse AB-regeling als
additionele voorwaarde toegevoegd dat het aanmerkelijk belang door het buitenlandse lichaam moet worden
gehouden met als voornaamste doel of een van de voornaamste doelen het ontgaan van Nederlandse
inkomsten- of dividendbelasting bij een ander. Met betrekking tot die ander kan worden gedacht aan een of
meer van de (directe of indirecte) aandeelhouders van het in het buitenland gevestigde lichaam. De
voorwaarde dat het aanmerkelijk belang niet tot het ondernemingsvermogen van dat in het buitenland
gevestigde lichaam behoort, blijft hierbij gehandhaafd. Voor de situatie waarin het aanmerkelijk belang tot
het ondernemingsvermogen van het buitenlandse lichaam behoort, wijzigt er dus niets. Met de voorgestelde
gerichtere toepassing van de buitenlandse AB-regeling zijn dan ook geen wijzigingen beoogd ten opzichte van
de huidige uitvoeringspraktijk. Wordt het aanmerkelijk belang door het buitenlandse lichaam, buiten
ondernemingsverband, alleen gehouden om heffing van dividendbelasting te ontgaan (en dus niet mede om
inkomstenbelasting te ontgaan), dan zal de vennootschapsbelastingheffing verder worden gesteld op 15%
over de ontvangen dividenduitdelingen. Aldus wordt ook in deze situatie meer aansluiting bereikt tussen de
heffing van vennootschapsbelasting en de belasting die wordt ontgaan.
Daarnaast wordt een flankerende maatregel in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965)
voorgesteld. Op grond van deze anti-misbruikmaatregel wordt een coöperatie, die direct of indirect aandelen
houdt met als doel de heffing van Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een ander te
ontgaan, inhoudingsplichtige voor de dividendbelasting. Thans zijn coöperaties in beginsel niet als
inhoudingsplichtigen voor de dividendbelasting aangewezen. Als algemene regel blijft dit zo. Alleen voor
ontgaansstructuren wordt een uitzondering gemaakt. Met deze maatregel wordt voorkomen dat om fiscale
redenen coöperaties zonder reële betekenis worden tussengeschoven om belasting te ontgaan.
Overeenkomstig de buitenlandse AB-regeling wordt de inhoudingsplicht in beginsel beperkt tot uitdelingen
aan leden waarbij het lidmaatschapsrecht niet tot een ondernemingsvermogen behoort. Leden waarbij het
lidmaatschapsrecht wel tot het vermogen van een onderneming behoort, zijn slechts belastingplichtig naar
evenredigheid voor zover anders een latente dividendbelastingclaim die ziet op de zuivere winst van een
Nederlandse vennootschap waarin de coöperatie een belang heeft verloren zou gaan. Om in de geschetste
situaties effectief van de leden dividendbelasting te kunnen heffen, wordt ter zake de inhoudingsvrijstelling
uitgesloten. In dat kader past het ook om in die situaties bij de leden de ingehouden dividendbelasting uit te
zonderen als verrekenbare voorheffing in de Wet Vpb 1969, tenzij het dividend bij het desbetreffende lid deel
uitmaakt van zijn Nederlandse inkomen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 3, blz. 16-17

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel X, onderdeel S (artikel 17 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Ingevolge de huidige tekst van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 geldt een buitenlandse
belastingplicht voor in het buitenland gevestigde lichamen met een niet tot het ondernemingsvermogen
behorend aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap. Voorgesteld wordt om voor
toepassing van deze regeling als aanvullende (beperkende) voorwaarde op te nemen dat de belastingplichtige
dit aanmerkelijk belang houdt met als voornaamste doel of een van de voornaamste doelen om de heffing
van Nederlandse inkomsten- of dividendbelastingheffing bij een ander te ontgaan. Voor de invulling van dit
criterium kan aansluiting worden gezocht bij de jurisprudentie van het HvJ EU over de verenigbaarheid van
anti-ontgaansbepalingen met het EU-recht, waarin wordt gesproken over «volstrekt kunstmatige
constructies».119 Dit begrip dient hierbij overigens niet te beperkt te worden uitgelegd. De aanwezigheid van
enig (bijkomend) niet-fiscaal motief hoeft nog niet te betekenen dat geen sprake meer kan zijn van een
volstrekt kunstmatige constructie met als doel om de normaal verschuldigde belasting te ontwijken. Van een
volstrekt kunstmatige (ontgaans)constructie kan bijvoorbeeld sprake zijn indien een buiten de EU gevestigde
aandeelhouder met een belang in een Nederlandse vennootschap, een EU-lichaam tussenschuift om de
heffing van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting te ontgaan, zonder dat dit EU-lichaam of de
vestiging van het lichaam in de EU-lidstaat reële betekenis heeft. Ook bundelingsstructuren waarbij portfolioZie arrest van het HvJ EU van 16 juli 1998, zaak C-264/96 (ICI), BNB 1998/420, en arrest van het HvJ EU van 12 september 2006, zaak C196/04 (Cadburry Schweppes), BNB 2007/54.
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belangen van buitenlandse beleggers in Nederlandse vennootschappen worden «gebundeld» via een
buitenlandse entiteit om dividendbelasting te ontgaan, kunnen als volstrekt kunstmatig worden aangeduid
indien de buitenlandse entiteit bijvoorbeeld niet in voldoende mate beschikt over kwalitatief personeel met
voldoende bevoegdheden met betrekking tot het belang in de Nederlandse vennootschap.
Om te bepalen of er sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie moet volgens de mededeling van de
Europese Commissie van 19 december 2006 een vergelijkende analyse worden gemaakt of de economische
realiteit overeenkomt met de juridische vorm.120 Objectieve elementen voor het beoordelen van de
economische realiteit zijn onder meer de plaats van werkelijke leiding, de tastbare aanwezigheid van de
vestiging (substance) en het reële commerciële risico dat de entiteit draagt. Of in een concreet geval sprake is
van een volstrekt kunstmatige ontgaansconstructie zal evenwel van geval tot geval, op basis van de concrete
omstandigheden van het voorliggende geval, moeten worden beoordeeld.
Ingevolge artikel 17, vijfde lid, van de Wet Vpb 1969 wordt de vennootschapsbelastingheffing gesteld op 15%
over de ontvangen dividenduitdelingen indien het aanmerkelijk belang alleen wordt gehouden om de heffing
van dividendbelasting te ontgaan. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de heffingsgrondslag van de Wet op
de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965), hetgeen past in de lijn om de buitenlandse AB-regeling verder om
te vormen tot een gerichte anti-misbruikbepaling. Het tarief van 15% wordt geëffectueerd door het in
aanmerking te nemen belastbare inkomen slechts voor een evenredig gedeelte in aanmerking te nemen bij
het bepalen van de heffingsgrondslag.
Voorbeeld:
Stel het belastbare inkomen uit een AB bedraagt 100, bestaande uit dividend dat kwalificeert als opbrengst in
de zin van de Wet DB 1965. Uitgaande van een vpb-tarief van 25% wordt dan 60 (15/25 maal 100) als
inkomen uit dat aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Deze 60 wordt belast tegen 25%; dit leidt in dit
voorbeeld tot een belastingschuld van 15 (effectief dus 15% van 100).
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 3, blz. 105-106

Nota nav verslag
3.2.4. Buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling
De leden van de fractie van het CDA vragen om een toelichting op de keuze om in de buitenlandse
aanmerkelijk belangregeling (buitenlandse AB-regeling) een onderscheid in heffingsgrondslag aan te brengen
voor de situatie dat het aanmerkelijk belang wordt gehouden om alleen dividendbelasting te ontgaan versus
de situatie dat het aanmerkelijk belang wordt gehouden om inkomstenbelasting te ontgaan. Indien alleen
dividendbelasting wordt ontgaan, is 15% vennootschapsbelasting verschuldigd over de ontvangen
dividenduitdelingen. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de heffingsgrondslag van de Wet op de
dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB 1965). Dit past in de lijn om de buitenlandse AB-regeling verder om te
vormen tot een gerichte antimisbruikregeling. Ingeval het aanmerkelijk belang wordt gehouden om ook
inkomstenbelasting te ontgaan, wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang bepaald op de voet
van de Wet IB 2001. Ook dit sluit aan bij de heffingsgrondslag van de belasting die wordt ontgaan.
Voorts is door de leden van de fracties van het CDA, D66 en de SP een aantal vragen gesteld met betrekking
tot de voorgestelde maatregel op grond waarvan een coöperatie in misbruiksituaties inhoudingsplichtig wordt
voor de dividendbelasting (artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965).
De leden van de fractie van het CDA vragen waarom deze maatregel specifiek is gericht op het ontgaan van
dividendbelasting en bijvoorbeeld niet op het ontgaan van inkomstenbelasting. Indien een buiten Nederland
woonachtige natuurlijk persoon met een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap
een in Nederland gevestigde coöperatie tussenschuift, is die persoon ter zake van zijn lidmaatschap voor de
Nederlandse inkomstenbelasting buitenlands belastingplichtig ingevolge de artikelen 7.1 en 7.5 van de Wet IB
2001 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang). Met andere woorden, door middel van het
tussenschuiven van een enkele coöperatie door een natuurlijk persoon wordt geen inkomstenbelasting
ontgaan. Echter, ingeval die buiten Nederland woonachtige natuurlijk persoon met een aanmerkelijk belang in
de coöperatie vervolgens een EU-lichaam zonder reële betekenis tussenschuift om de heffing van
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Nederlandse inkomstenbelasting te ontgaan, kan dat EU-lichaam op grond van de buitenlandse AB-regeling in
de Nederlandse vennootschapsbelasting worden betrokken.
De leden van de fracties van het CDA en de SP vragen naar de wijze waarop wordt bepaald of het
voornaamste of één van de voornaamste doelen is gelegen in het ontgaan van belasting. Voorts vragen de
leden van het de fractie van het CDA hoe het begrip «volstrekt kunstmatige constructie» zich hiermee
verhoudt en hoe dat begrip precies wordt ingevuld. Bij de beoordeling wat het voornaamste doel of één van
de voornaamste doelen is voor het houden van de aandelen, winstbewijzen of geldleningen door een
coöperatie, wordt gekeken of aan de coöperatie een reële functie kan worden toegekend en wat de motieven
van de leden zijn. Op basis daarvan wordt beoordeeld of het accent ligt op het ontgaan van Nederlandse
dividendbelasting of buitenlandse belasting. Om te bepalen of een motief is gelegen in het ontgaan van
Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse belasting wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie
dat de coöperatie de aandelen, winstbewijzen of geldleningen houdt, ten opzichte van de situatie dat de
aandelen, winstbewijzen of geldleningen rechtstreeks zouden worden gehouden door de achterligger(s) die –
direct of indirect – het lidmaatschapsrecht in de coöperatie bezit/bezitten, dus zonder tussenkomst van de
coöperatie. Indien de situatie zonder tussenkomst van de coöperatie niet zou leiden tot een hogere
Nederlandse dividendbelastingclaim of buitenlandse belastingclaim, zal er geen sprake zijn van ontgaan van
Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse belasting. Deze toetsing vindt steeds plaats op het moment
dat de coöperatie een uitdeling aan haar leden doet (doorlopende toets). Dit is bijvoorbeeld relevant bij latere
wijzigingen in de concernstructuur. Bij de invulling van de ontgaanstoets dient aansluiting te worden gezocht
bij de jurisprudentie van het HvJ EU over de verenigbaarheid van antiontgaansbepalingen met het EU-recht.
Daarin wordt gesproken van een «volstrekt kunstmatige constructie». 121 Om te bepalen of hiervan sprake is,
dient een vergelijkende analyse te worden gemaakt of de economische realiteit overeenkomt met de
juridische vorm. Objectieve elementen voor het beoordelen van de economische realiteit zijn de plaats van de
werkelijke leiding, de tastbare aanwezigheid van vestiging (substance) en het reële risico dat de coöperatie
draagt. In de praktijk blijkt zich een grote verscheidenheid aan casusposities voor te doen. Of in een concreet
geval sprake is van een ontgaansconstructie zal van geval tot geval, op basis van de concrete omstandigheden
van het voorliggende geval, moeten worden beoordeeld.
In reactie op de vraag van de leden van de fractie van het CDA in hoeverre coöperaties met reële
economische betekenis worden ontzien, merk ik het volgende op. Een coöperatie is in beginsel niet als
inhoudingsplichtige voor de dividendbelasting aangewezen. Als algemene regel blijft dit zo. Alleen voor
ontgaansconstructies wordt een uitzondering gemaakt. Er treden geen ongewenste uitstralingseffecten op
naar het reguliere coöperatieve bedrijfsleven omdat het reguliere coöperatieve bedrijfsleven snel zal kunnen
vaststellen dat geen sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. De beoordeling of sprake is van
een ontgaansconstructie vindt immers plaats op het niveau van de coöperatie.
De vraag van de leden van de fractie van het CDA of de voorgestelde maatregel ook van toepassing is op
bestaande situaties wordt bevestigend beantwoord. Gezien het antimisbruikkarakter van de voorgestelde
maatregel ligt overgangsrecht ook niet voor de hand. In dit kader is echter wel van belang dat met de
voorgestelde maatregel geen wijziging is beoogd ten opzichte van het huidige uitvoeringsbeleid, waaronder
de door het APA/ATR-team gehanteerde uitgangspunten. Reeds bestaande coöperaties die zijn opgericht
binnen de kaders van dat beleid zullen daarom niet alsnog inhoudingsplichtig voor dividendbelasting worden.
De vraag van de leden van de fractie van het CDA of de maatregel ook toegepast kan worden bij transacties
met derden kan in algemene zin bevestigend worden beantwoord. Of in een na een transactie met derden tot
stand gekomen structuur een coöperatie inhoudingsplichtig is, zal afhangen van de concrete feiten en
omstandigheden. Er zijn allerlei varianten van derdetransacties. Concrete situaties kunnen worden voorgelegd
aan de Belastingdienst.
De leden van de fractie van D66 schetsen in dat kader het volgende voorbeeld. Een in het buitenland
gevestigde groep investeerders wenst een in het buitenland gevestigde vennootschap van een derde over te
nemen. Met het oog op deze overname richten de investeerders een Nederlandse coöperatie op. Bij de
investeerders kan het lidmaatschapsrecht in de coöperatie niet tot een ondernemingsvermogen worden
gerekend. De coöperatie richt vervolgens een Nederlandse bv op die de aandelen in de in het buitenland
gevestigde vennootschap verwerft. Gevraagd wordt wanneer in dit geval sprake is van een volstrekt
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kunstmatige ontgaansconstructie en de coöperatie ter zake van de uitdelingen aan haar leden
dividendbelasting dient in te houden, dan wel de buitenlandse investeerders vennootschapsbelasting zijn
verschuldigd. Aannemende dat indien de investeerders rechtstreeks een belang in de Nederlandse bv houden,
dus zonder tussenkomst van de coöperatie, dit zou leiden tot een hogere Nederlandse dividendbelastingclaim
is van belang in hoeverre aan de coöperatie reële betekenis kan worden toegekend. Zoals hiervoor
uiteengezet, wordt dit beoordeeld aan de hand van de plaats van de werkelijke leiding, de tastbare
aanwezigheid van vestiging (substance) en het reële risico dat de coöperatie draagt. Stel nu dat aan de
coöperatie op basis van de concrete omstandigheden reële betekenis kan worden toegekend, dan is de
coöperatie in het geheel niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Indien op basis van de concrete
omstandigheden echter geen reële betekenis aan de coöperatie kan worden toegekend, is de coöperatie in
dit voorbeeld wel inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. In het geschetste voorbeeld kan toepassing
van de buitenlandse AB-regeling bij de buitenlandse investeerders alleen nog aan de orde zijn voor zover
sprake is van het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting. Dit is het geval indien een buiten Nederland
woonachtige natuurlijk persoon indirect via een buitenlands lichaam zonder reële betekenis, zijnde lid van de
coöperatie, een aanmerkelijk belang in de coöperatie houdt. Naar aanleiding van de opmerking van de leden
van de fractie van D66 dat een dergelijke structuur wordt opgezet met het oog op toepassing van het
belastingverdrag tussen Nederland en het land waarin de over te nemen vennootschap is gevestigd, merk ik
nog het volgende op. De vraag of de aandelen door de coöperatie worden gehouden met als voornaamste
doel of één van de voornaamste doelen om buitenlandse belasting te ontgaan, is slechts aan de orde ingeval
de coöperatie het belang in de in het buitenland gevestigde vennootschap rechtstreeks houdt. In een
dergelijke situatie vindt overigens de toets bij de coöperatie of sprake is van inhoudingsplicht voor de
dividendbelasting, en de toets bij de investeerder of sprake is van het ontgaan van Nederlandse
inkomstenbelasting verder op dezelfde wijze plaats.
De leden van de fractie van D66 vragen voorts naar de achtergrond van het beperken van de inhoudingsplicht
voor een coöperatie tot een bestaande claim wanneer bij een lid het lidmaatschapsrecht tot een
ondernemingsvermogen behoort. Dat lid is namelijk slechts naar evenredigheid belastingplichtig voor zover
anders een bestaande latente dividendbelastingclaim die ziet op de zuivere winst van een Nederlandse
vennootschap waarin de coöperatie een belang heeft verloren zou gaan, zo merken deze leden op. Zoals ook
in de Notitie fiscaal verdragsbeleid is aangegeven, streeft Nederland ernaar in belastingverdragen een
uitsluitende woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden overeen te komen.122 In het huidige
uitvoeringsbeleid wordt in ondernemingsstructuren ervan uitgegaan dat aan een coöperatie reële betekenis
kan worden toegekend. Dit ligt anders voor situaties waarbij in ondernemingsverband een bestaande
dividendbelastingclaim wordt verijdeld door middel van een loutere verhanging binnen concernverband. De
voorgestelde maatregel vormt een codificatie van dit beleid. De leden van de fractie van het CDA vragen in dit
verband hoe het begrip «zuivere winst» dient te worden uitgelegd. Met het begrip «zuivere winst» wordt kort
gezegd gedoeld op de winst die voor uitkering beschikbaar is, ofwel alles wat er meer is dan het gestorte
kapitaal.123 Hieronder vallen dus niet alleen open maar ook stille reserves.
Voorts wordt door de leden van de fractie van het CDA gevraagd of het tussenschuiven van een coöperatie
tussen een buitenlandse vennootschap en een bv met de antidividendstrippingregels kan worden bestreden.
Voorts heeft de NOB in haar commentaar gevraagd of er niet een anticumulatieregeling met de bestaande
antidividendstrippingregels moet worden opgenomen. De antidividendstrippingregels bepalen onder welke
omstandigheden de ontvanger van het dividend niet als uiteindelijk gerechtigde wordt beschouwd, zodat
onder die omstandigheden inhouding van dividendbelasting niet achterwege mag blijven dan wel teruggaaf,
vermindering of verrekening van dividendbelasting niet wordt verleend.124 De bepalingen tegen
dividendstripping kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, van toepassing zijn op interne verhangingen.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een duurzame reorganisatie in combinatie met een dividenduitkering met een
niet-regulier karakter, gedacht kan worden aan een zogenoemd superdividend. Het is echter de vraag of de
antidividendstrippingregels de Belastingdienst voldoende mogelijkheden bieden om op te treden tegen een
fiscaal gedreven duurzame reorganisatie zonder niet-reguliere dividenduitkeringen. Indien de
antidividendstrippingregels van toepassing zijn ter zake van uitdelingen door de bv aan de coöperatie zal van
cumulatie met het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 naar verwachting echter geen
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bepaling op haar beurt aansluit op het vroegere artikel 29 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
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Zie artikel 4, vierde, zevende en achtste lid van de Wet DB 1965 wat betreft het achterwege laten van inhouding van
dividendbelasting.
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sprake zijn. Bij de toets of sprake is van ontgaan van dividendbelasting als bedoeld in artikel 1, zevende lid,
van de Wet DB 1965 dient namelijk rekening te worden gehouden met eventueel ingehouden
dividendbelasting ter zake van uitdelingen door de bv aan de coöperatie ingevolge de
antidividendstrippingregels. Toepassing van de antidividendstrippingregels zal er dan toe leiden dat in zoverre
geen sprake is van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 10, blz. 29-32

9. Commentaar derden
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen een reactie op de brieven van de KNB en de EPN. Deze
brieven bevatten slechts opmerkingen over de maatregelen die in het wetsvoorstel Overige fiscale
maatregelen 2012 zijn opgenomen. Bij de beantwoording van het verslag bij dat wetsvoorstel wordt ingegaan
op deze brieven.
Hierna wordt, zoals gevraagd door de leden van de fractie van het CDA, gereageerd op het NOB-commentaar
voor zover de daarin opgenomen punten in het voorgaande nog niet aan de orde zijn geweest.
(…)
Buitenlandse AB-regeling (inclusief maatregelen dividendbelasting)
De NOB stelt dat de buitenlandse AB-regeling ook na de voorgestelde aanpassingen in strijd is met het EUrecht omdat artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 zou discrimineren naar nationaliteit. Om
de onzekerheid omtrent de verenigbaarheid van deze bepaling met het EU-recht op dit punt weg te nemen,
wordt in de bijgevoegde derde nota van wijziging voorgesteld om bij een feitelijk niet in Nederland gevestigd
lichaam, waarvan de oprichting heeft plaatsgevonden naar Nederlands recht, het voordeel uit hoofde van een
aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap te belasten op de voet van artikel 17, derde lid,
onderdeel b, en vijfde lid, van de Wet Vpb 1969. Alsdan wordt een naar Nederlands recht opgericht lichaam
dat – behalve naar nationaliteit – in volstrekt identieke omstandigheden verkeert als een vreemdrechtelijk
lichaam op basis van de nationale wetgeving voor wat betreft voordelen uit hoofde van een aanmerkelijk
belang op eenzelfde wijze in de belastingheffing betrokken.
Voorts heeft de NOB enkele vragen met betrekking tot het ontgaansmotief. Naar aanleiding van de vraag naar
de wijze waarop wordt bepaald wat het voornaamste doel of één van de voornaamste doelen is van het
houden van een belang binnen een bepaalde structuur, wordt voor toepassing van de buitenlandse ABregeling, evenals bij de voorgestelde inhoudingsplicht voor de coöperatie, gekeken of aan het buitenlandse
lichaam een reële functie kan worden toegekend en wat de motieven zijn om het aanmerkelijk belang in een
in Nederland gevestigde vennootschap te houden. Op basis daarvan wordt beoordeeld of bij het buitenlandse
lichaam het accent ligt op het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting. Om te bepalen of
een motief is gelegen in het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting wordt een vergelijking
gemaakt tussen de situatie dat het buitenlandse lichaam het belang in de in Nederland gevestigde
vennootschap houdt, ten opzichte van de situatie dat de achterliggende aandeelhouder(s) van het in het
buitenland gevestigde lichaam het belang in de Nederland gevestigde vennootschap rechtstreeks zou(den)
houden, dus zonder tussenkomst van dat in het buitenland gevestigde lichaam. Indien de situatie zonder
tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam niet zou leiden tot een hogere Nederlandse
inkomstenbelasting- of dividendbelastingclaim, zal er geen sprake zijn van ontgaan van Nederlandse
inkomsten- of dividendbelasting. Deze toetsing vindt steeds plaats op het moment dat het voordeel uit
hoofde van het aanmerkelijk belang in de Nederland gevestigde vennootschap opkomt, hetgeen bijvoorbeeld
relevant is bij latere wijzigingen in de concernstructuur (doorlopende toets). Bij de invulling van de
ontgaanstoets dient aansluiting te worden gezocht bij de jurisprudentie van het HvJ EU over de
verenigbaarheid van antiontgaansbepalingen met het EU-recht, waarin wordt gesproken van een «volstrekt
kunstmatige constructie». Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt naar aanleiding van
de vragen van de leden van de fractie van het CDA.
De NOB merkt op dat in zuiver Nederlandse verhoudingen het gebruikelijk is om een aanmerkelijk belang via
een persoonlijke houdstervennootschap te houden, onder meer om de heffing van inkomstenbelasting uit te
kunnen stellen tot het moment dat de aandeelhouder/natuurlijk persoon voordelen ter zake van zijn
aandelen in de houdstervennootschap geniet. Voor de vraag hoe een dergelijke structuur uitwerkt in
internationale verhoudingen, naar ik aanneem wordt gedoeld op een in het buitenland woonachtig natuurlijk
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persoon met een in het buitenland gevestigde houdstervennootschap die de aandelen in een in Nederland
gevestigde vennootschap houdt, is bepalend of sprake is van een ontgaansconstructie. Zoals hiervoor
uiteengezet is, zal dit van geval tot geval, op basis van de concrete omstandigheden van het voorliggende
geval, moeten worden beoordeeld. Naar aanleiding van het verzoek van de NOB om aan te geven wanneer
een houdster voldoende «massa» heeft op grond waarvan de buitenlandse AB-regeling niet aan de orde zal
zijn, kan in algemene zin dan ook geen uitspraak worden gedaan. Concrete situaties kunnen uiteraard wel
worden voorgelegd aan de Belastingdienst.
Evenals voor de huidige buitenlandse AB-regeling gelden voor de vraag of een aanmerkelijk belang in de
Nederlandse vennootschap behoort tot het ondernemingsvermogen van het buitenlandse lichaam
vergelijkbare criteria als voor de oogmerktoets voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling.125 In dit kader
afgesloten ATR’s zullen op dit punt worden geëerbiedigd.
In reactie op de vraag van de NOB met betrekking tot de bewijslastverdeling wordt opgemerkt dat voor de
toepassing van de buitenlandse AB-regeling de gebruikelijke vrije bewijsleer geldt. Het is primair aan de
inspecteur om te stellen dat de buitenlandse AB-regeling van toepassing is. Indien de belanghebbende deze
stelling gemotiveerd heeft betwist, is het aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat het aanmerkelijk
belang wordt gehouden met als voornaamste doel of één van de voornaamste doelen om de heffing van
Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting te ontgaan en dit aanmerkelijk belang niet behoort tot het
vermogen van een onderneming. De belanghebbende kan hierbij geen passieve positie innemen, omdat juist
deze partij over de relevante informatie beschikt.
De NOB vraagt of de bewijslast ter zake van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 bij de inspecteur ligt.
De coöperatie zal in eerste instantie zelf moeten beoordelen of sprake is van inhoudingsplicht. Voor de vraag
of inhoudingsplicht en dus belastingplicht van de leden aan de orde is, dient op niveau van de coöperatie
eerst te worden getoetst of sprake is van een constructie om de heffing van Nederlandse dividendbelasting of
buitenlandse belasting te ontgaan. Bij de ontgaanstoets spelen weliswaar ook de achterliggende motieven
van de leden een rol, maar de coöperatie zal van zichzelf weten of zij reële betekenis heeft. De ontgaanstoets
is dus in zoverre in hoge mate geobjectiveerd. Een kunstmatig tussengeschoven coöperatie zal bovendien
over het algemeen bekend zijn met de motieven van haar leden. Mocht deze coöperatie in een enkel geval
hiermee niet bekend zijn en houdt zij, naar achteraf blijkt, ten onrechte dividendbelasting in, dan kan het
desbetreffende lid tegen de inhouding van dividendbelasting uiteraard in bezwaar en eventueel in beroep
gaan. Voor het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 geldt de gebruikelijke vrije bewijsleer.
Wanneer er geen dividendbelasting is ingehouden door de coöperatie en de inspecteur een naheffingsaanslag
oplegt, zal de inspecteur aannemelijk moeten maken dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 1,
zevende lid, van de Wet DB 1965. Het lid van de coöperatie kan hier geen passieve positie innemen omdat
juist deze partij over de relevante informatie beschikt. In dit verband vraagt de NOB voorts naar de toepassing
van de ontgaanstoets bij vrijgestelde pensioenfondsen (artikel 10 van de Wet DB 1965). Indien recht bestaat
op teruggaaf van ingehouden dividendbelasting op grond van artikel 10 van de Wet DB 1965 zal met dit
gegeven rekening worden gehouden bij de ontgaanstoets. Onder omstandigheden zal dan in zoverre van het
ontgaan van dividendbelasting geen sprake zijn.
Mede naar aanleiding van het voorstel van de NOB wordt in de bijgevoegde derde nota van wijziging
voorgesteld een lidmaatschapsrecht voor de toepassing van de Wet DB 1965 gelijk te stellen met een aandeel
in plaats van een winstbewijs. Door de gelijkstelling van een lidmaatschapsrecht met een aandeel kan bij de
bepaling van de opbrengst rekening worden gehouden met het eventueel op de lidmaatschapsrechten
gestorte kapitaal. Artikel 3, eerste lid, onderdelen a, b, en d, van de Wet DB 1965 kan dan immers
overeenkomstige toepassing vinden. Dit betekent dat tot de aan de dividendbelasting onderworpen
opbrengst behoren onmiddellijke of middellijke uitdelingen van winst, onder welke naam of in welke vorm
ook gedaan, daaronder begrepen hetgeen ter gelegenheid van inkoop van de aan aandelen gelijkgestelde
lidmaatschapsrechten, anders dan als tijdelijke belegging, wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de
desbetreffende aandelen gestorte kapitaal. Voorts is aan de dividendbelasting onderworpen hetgeen bij
liquidatie op aandelen wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte
kapitaal, alsmede de gedeeltelijke teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort voor zover er zuivere winst is.
Omdat lidmaatschapsrechten in een coöperatie geen nominale waarde kennen, kunnen de bepalingen die
daarop zien uiteraard geen toepassing vinden. Door de in de bijgevoegde derde nota van wijziging
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opgenomen wijziging wordt ook artikel 3a van de Wet DB 1965 van overeenkomstige toepassing op een
inhoudingsplichtige coöperatie. In de situatie dat op een lidmaatschapsrecht ter zake waarvan
inhoudingsplicht bij een coöperatie bestaat, bijvoorbeeld aandelen in een vennootschap worden gestort,
wordt zodoende ingevolge artikel 3a, eerste lid, van de Wet DB 1965 slechts als gestort aangemerkt hetgeen
op de laatstbedoelde aandelen is gestort, verminderd met hetgeen in contanten is bijbetaald. Hiermee wordt
voorkomen dat aandeelhouders, door hun aandelen aan te wenden als storting op lidmaatschapsrechten in
een coöperatie, de mogelijkheid van een belaste winstuitkering omzetten in de mogelijkheid van een
onbelaste terugbetaling van gestort kapitaal. De bepalingen met betrekking tot de uitzondering voor een
internationale aandelenruil (tweede tot en met de vierde volzin) zijn van overeenkomstige toepassing op de
aan aandelen gelijkgestelde lidmaatschapsrechten.
De NOB stelt dat door de uitsluiting van de inhoudingsvrijstelling bij leden een ongelijkheid ontstaat ten
opzichte van (deelnemers in) een normale kapitaalvennootschap en bepleit deze ongelijkheid op te heffen.
Door de gelijkstelling van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 uit te sluiten voor artikel 4, eerste en
tweede lid, van de Wet DB 1965, wordt bewerkstelligd dat de inhoudingsvrijstelling niet kan worden
toegepast ter zake van uitkeringen aan leden waarvoor de coöperatie inhoudingsplichtig is. Hierdoor kan in
situaties van misbruik van de leden van de kunstmatige coöperatie de dividendbelasting ook effectief worden
geheven.
Ingevolge het voorgestelde artikel 10, derde lid, van de Wet DB 1965 dient te worden beoordeeld of het in
het kwalificerende derdeland gevestigde lichaam in het land van vestiging niet onderworpen is aan een
winstbelasting en dat het, als het in Nederland zou zijn gevestigd, niet onderworpen zou zijn aan de
vennootschapsbelasting. De NOB vraagt of de «als het ware fictie» in het voorgestelde derde lid volledig dient
te worden doorgetrokken naar de relevante bepalingen van de Wet Vpb 1969. Voor de bepaling of een
lichaam, ware het in Nederland gevestigd geweest, ook alhier niet aan de heffing van vennootschapsbelasting
zou zijn onderworpen dient in beginsel te worden aangesloten bij de bepalingen in de Wet Vpb 1969. Een
buitenlands lichaam voldoet echter niet aan de «als het ware fictie» indien dit lichaam, ware het in Nederland
gevestigd geweest, als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting zou worden aangemerkt. Dit houdt
tevens in dat een buitenlands lichaam dat, indien het in Nederland gevestigd zou zijn, gelet op zijn activiteiten
in artikel 2, zevende lid, tweede volzin, van de Wet Vpb 1969 als belastingplichtige zou worden aangewezen,
niet voor teruggaaf van dividendbelasting in aanmerking komt.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 10, blz. 93-96

Brief van de staatssecretaris
33 003
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)
Nr. 17
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 3 november 2011
Zoals toegezegd, treft u bijgaand de schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg
van 31 oktober jl. over het pakket Belastingplan 2012 aan. Bijgevoegd treft u tevens een nota van wijziging op
de wetsvoorstellen Belastingplan 2012 (kamerstuk 33 003, nr. 18) en Overige fiscale maatregelen 2012
(kamerstuk 33 004, nr. 11) aan.
De beantwoording vindt in de volgende volgorde plaats:
(…)
Vennootschapsbelasting
(…)
Buitenlandse AB-regeling
De heer Bashir vraagt of voor een beleggingsstructuur de voorgestelde antimisbruikmaatregel van artikel 1,
zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) een nieuwe regeling vormt dan wel
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aansluit bij de huidige uitvoeringspraktijk. De coöperatie is thans als zodanig niet als inhoudingsplichtige
aangewezen voor de dividendbelasting. Daarom is bij coöperaties tot op heden geen dividendbelasting
geheven. Indien een coöperatie op dit moment onderdeel uitmaakt van een internationale structuur met
beleggingsinkomsten kunnen de winstuitkeringen van een coöperatie aan haar buitenlandse leden echter al
wel in de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting worden betrokken op grond van de buitenlandse
AB-regeling. Voor de vraag of sprake is van beleggingsinkomsten sluit de voorgestelde maatregel van artikel 1,
zevende lid, van de Wet DB 1965 aan bij de met name in de APA/ATR-praktijk tot stand gekomen invulling van
het beleggingscriterium in deze situaties. Door deze maatregel wordt een lid van een coöperatie in
misbruiksituaties belastingplichtig voor de dividendbelasting. Deze bepaling stelt zeker dat ook na wijziging
van de buitenlandse AB-regeling de winstuitkeringen van coöperaties in beleggingsstructuren in de genoemde
situaties kunnen worden belast. Bij de invulling van de voorgestelde maatregel dient aansluiting te worden
gezocht bij de jurisprudentie van het HvJ EU inzake antimisbruikbepalingen. Dit betekent dat voor de vraag of
sprake is van een ontgaansconstructie gekeken moet worden of aan de coöperatie een reële functie kan
worden toegekend en of de motieven van de leden gelegen zijn in het ontgaan van Nederlandse
dividendbelasting of buitenlandse belasting.
De heer Braakhuis vraagt of er geen alternatieve benadering mogelijk is voor de voorgestelde maatregel op
grond waarvan een coöperatie in misbruiksituaties inhoudingsplichtige wordt voor de dividendbelasting.
Ingevolge de gekozen benadering zal namelijk van geval tot geval op basis van concrete omstandigheden van
het voorliggende geval moeten worden beoordeeld of sprake is van een ontgaansconstructie. Dit lijkt hem
voor de Belastingdienst erg arbeidsintensief en hij vraagt hoe hiermee in de ons omringende landen wordt
omgegaan. De gekozen benadering is noodzakelijk om de voorgestelde maatregel verenigbaar te laten zijn
met het EU-recht. Er dient immers aansluiting te worden gezocht bij de jurisprudentie van het HvJ EU waarin
wordt gesproken van een «volstrekt kunstmatige constructie».126 Om te bepalen of hiervan sprake is, moet
een vergelijkende analyse worden gemaakt of de economische realiteit overeenkomt met de juridische vorm.
Dit dient te geschieden op basis van concrete omstandigheden van het voorliggende geval. Eenzelfde
benadering geldt voor de toepassing van (specifieke) antimisbruikbepalingen die zijn opgenomen in de
wetgeving van de andere lidstaten van de EU.127
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 17, blz. 9

NOB-commentaar
Naar aanleiding van de vraag van de heer Omtzigt wordt hierna ingegaan op het nadere commentaar van de
NOB voor zover daar in het voorgaand nog niet op in is gegaan.
Coöperatie
In reactie op het voorstel van de NOB om voor de toepassing van de aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB
2001 (box 2) een lidmaatschapsrecht in een coöperatie gelijk te stellen met een aandeel in plaats van – zoals
thans het geval is in artikel 4.5a van de Wet IB 2001 – met een winstbewijs wordt het volgende opgemerkt.
Met ingang van 1 januari 2001 wordt een lidmaatschapsrecht in een coöperatie voor de inkomstenbelasting
gelijkgesteld met een winstbewijs. De reden waarom lidmaatschapsrechten in een coöperatie voor de
inkomstenbelasting niet gelijkgesteld zijn met aandelen is dat een dergelijke gelijkstelling zou leiden tot
aanzienlijke complicaties bij de invulling van de kwantitatieve criteria die worden gehanteerd bij de
beoordeling van de vraag of een aanmerkelijk belang aanwezig is. Anders dan bij aandelen, is bij
lidmaatschapsrechten van een coöperatie geen sprake van een nominale waarde en evenmin van een
geplaatst kapitaal. Een bruikbare kwantitatieve toets is in dit kader niet goed te ontwikkelen.128
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 17, blz. 64-65
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Zie arrest van HvJ EU van 16 juli 1998, zaak C-264/96 (ICI), BNB 1998/420, en arrest van het HvJ EU van 12 september 2006, zaak C196/04 (Cadbury Schweppes), BNB 2007/54.
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Zie ook de mededeling van de Europese Commissie, COM (2007) 875 def.
128
Zie Kamerstukken II 2000/01, 27 209, nr. 6, blz. 72–73.
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Brief van de Staatssecretaris van Financiën
Brief naar aanleiding van plenaire behandeling pakket Belastingplan 2018
De heer Van de Ven vraagt of een in het land van vestiging vrijgesteld pensioenfonds als “inwoner”
kwalificeert voor de toepassing van de nieuwe inhoudingsvrijstelling. Tevens vraagt de heer Van de Ven hoe
het kabinet voornemens is het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst met betrekking tot de regeling voor
teruggaaf van dividendbelasting voor niet in Nederland gevestigde pensioenfondsen te continueren.
Het antwoord op de eerste vraag is niet eenduidig. Voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling moet aan
een aantal vereisten worden voldaan. Een in het land van vestiging van de winstbelasting vrijgesteld
pensioenfonds kan weliswaar voldoen aan de voorwaarde dat het volgens de fiscale wetgeving van de
woonstaat aldaar is gevestigd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de inhoudingsvrijstelling ook van
toepassing is. Een ander vereiste houdt namelijk in dat de opbrengstgerechtigde een belang in de
inhoudingsplichtige heeft waarop de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening van toepassing
zou zijn indien de opbrengstgerechtigde in Nederland zou zijn gevestigd. Voor zover buitenlandse
pensioenfondsen – indien zij in Nederland zouden zijn gevestigd – niet zouden zijn onderworpen aan de
vennootschapsbelasting, is de inhoudingsvrijstelling dus reeds om die reden niet van toepassing. Immers, in
dat geval is de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening niet van toepassing. Er wordt
momenteel wel een beleidsbesluit voorbereid waarin wordt opgenomen onder welke voorwaarden
binnenlandse en buitenlandse pensioenlichamen subjectief zijn vrijgesteld van de heffing van
vennootschapsbelasting.
Buitenlandse pensioenfondsen hebben op basis van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) wel
recht op teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting indien – kort gezegd – zij vergelijkbaar zijn met in
Nederland gevestigde pensioenfondsen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Het onderhavige
wetsvoorstel brengt hierin geen wijziging. De in het hiervoor genoemde beleidsbesluit opgenomen
voorwaarden werken ook door naar de vereisten die gelden voor de regeling voor teruggaaf van
dividendbelasting aan buitenlandse pensioenfondsen.
Ten slotte heeft de heer Van de Ven gevraagd of Nederland inzet op het aanbieden van een aantrekkelijk
vestigingslocatie voor het beheer van buitenlandse pensioenfondsen.
Het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling beoogt
misbruik van de coöperatie beter te bestrijden en een meer gelijke behandeling in de dividendbelasting van
kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties te bewerkstelligen. Dit wetsvoorstel dient geen
nevengeschikt doel. De kwestie die de heer Van de Ven opwerpt, hoort mijns inziens daarom te worden
bezien in het kader van het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Over dit onderwerp komen
we verder te spreken zodra de uitgewerkte voorstellen hiertoe aan uw Kamer zijn voorgelegd.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. E, blz. 2.
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TEKST
Voorstel van wet
ARTIKEL X
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
(…)
T
Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanduiding «1.» voor het eerste lid vervalt.

TOELICHTING
Memorie van toelichting-algemeen deel
Artikel X, onderdeel T (artikel 17a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Als gevolg van de in artikel X, onderdeel S, van dit wetsvoorstel voorgestelde wijziging van artikel 17, derde
lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 blijft (ook) de in artikel 17a van de Wet Vpb 1969 opgenomen regeling
inzake de buitenlandse belastingplicht bij schuldvorderingen op een in Nederland gevestigd lichaam (waarin
een aanmerkelijk belang bestaat), buiten toepassing tenzij sprake is van misbruik. Dit geldt ook voor EUsituaties. In verband hiermee kan de bepaling in artikel 17a, tweede lid, van de Wet Vpb 1969, die een
uitzondering maakt op voornoemde regeling voor (bepaalde) EU-lichamen, vervallen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 3, blz. 106
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Artikel 1, lid 7 Wet op de dividendbelasting
1965
TEKST
Voorstel van wet
ARTIKEL XIII
De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. Indien een coöperatie direct of indirect aandelen, winstbewijzen of geldleningen als bedoeld in artikel 10,
eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt met als voornaamste doel of
een van de voornaamste doelen om de heffing van dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een ander
te ontgaan, en bij een lid het lidmaatschapsrecht van die coöperatie niet tot het vermogen van een
onderneming behoort, wordt voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van artikel 4, eerste en
tweede lid, dat lidmaatschapsrecht gelijkgesteld met een winstbewijs en wordt die coöperatie gelijkgesteld
met een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Indien bij een lid van een in
de eerste volzin bedoelde coöperatie die direct of indirect aandelen in, winstbewijzen van of geldleningen als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan een in
Nederland gevestigde vennootschap houdt, het lidmaatschapsrecht behoort tot het vermogen van een
onderneming, is de eerste volzin van overeenkomstige toepassing voor zover de opbrengst van het
lidmaatschapsrecht in de coöperatie niet te boven gaat het naar evenredigheid aan dat lidmaatschapsrecht
toe te rekenen deel van de zuivere winst die bij die vennootschap reeds aanwezig was op het tijdstip
onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop de coöperatie die aandelen, winstbewijzen of geldleningen
direct of indirect verkreeg. Voor de toepassing van de eerste en tweede volzin wordt mede verstaan onder:
a. een coöperatie: een vereniging op coöperatieve grondslag;
b. een lidmaatschapsrecht: een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelgerechtigdheid tot het
vermogen van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

TOELICHTING
Memorie van toelichting - algemeen deel
2.2. Vennootschapsbelasting
(…)
Naast de hiervoor genoemde maatregelen bevat dit wetsvoorstel twee andere wijzigingen in de sfeer van de
vennootschapsbelasting. In verband met het Europese recht vindt een aanpassing plaats van de buitenlandse
belastingplicht van stichtingen en verenigingen en de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling.
2.2.4. Buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling
Een in het buitenland gevestigd lichaam dat een aanmerkelijk belang heeft in een Nederlandse vennootschap
wordt in bepaalde gevallen voor de dividenden uit en de vervreemdingsvoordelen op de aandelen in die
vennootschap in de vennootschapsbelastingheffing betrokken (buitenlandse AB-regeling). Deze heffing geldt
alleen indien het aanmerkelijk belang niet behoort tot het ondernemingsvermogen van het in het buitenland
gevestigde lichaam. Over de verenigbaarheid van de buitenlandse AB-regeling met het EU-recht zijn vragen
gerezen omdat in puur Nederlandse verhoudingen veelal niet wordt geheven, bijvoorbeeld omdat de
deelnemingsvrijstelling kan worden toegepast. Tijdens de behandeling van de Wet werken aan winst is reeds
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het voornemen geuit de buitenlandse AB-regeling op dit punt aan te passen.129 Inmiddels heeft ook de
Europese Commissie hierom in een met redenen omkleed advies verzocht.130
Het geheel afschaffen van de buitenlandse AB-regeling, zoals wel wordt bepleit, acht het kabinet niet
wenselijk. Hoewel de regeling de facto slechts in zeer beperkte mate wordt toegepast, vervult deze in de
praktijk een belangrijke rol bij het tegengaan van kunstmatige constructies met als doel de heffing van
inkomsten- of dividendbelasting te ontgaan. Daarom wordt voorgesteld om dit anti-ontgaanskarakter meer
expliciet in de tekst van de regeling tot uitdrukking te brengen. Het treffen van gerichte antimisbruikbepalingen is EU-rechtelijk toegestaan. Daartoe wordt aan de buitenlandse AB-regeling als
additionele voorwaarde toegevoegd dat het aanmerkelijk belang door het buitenlandse lichaam moet worden
gehouden met als voornaamste doel of een van de voornaamste doelen het ontgaan van Nederlandse
inkomsten- of dividendbelasting bij een ander. Met betrekking tot die ander kan worden gedacht aan een of
meer van de (directe of indirecte) aandeelhouders van het in het buitenland gevestigde lichaam. De
voorwaarde dat het aanmerkelijk belang niet tot het ondernemingsvermogen van dat in het buitenland
gevestigde lichaam behoort, blijft hierbij gehandhaafd. Voor de situatie waarin het aanmerkelijk belang tot
het ondernemingsvermogen van het buitenlandse lichaam behoort, wijzigt er dus niets. Met de voorgestelde
gerichtere toepassing van de buitenlandse AB-regeling zijn dan ook geen wijzigingen beoogd ten opzichte van
de huidige uitvoeringspraktijk. Wordt het aanmerkelijk belang door het buitenlandse lichaam, buiten
ondernemingsverband, alleen gehouden om heffing van dividendbelasting te ontgaan (en dus niet mede om
inkomstenbelasting te ontgaan), dan zal de vennootschapsbelastingheffing verder worden gesteld op 15%
over de ontvangen dividenduitdelingen. Aldus wordt ook in deze situatie meer aansluiting bereikt tussen de
heffing van vennootschapsbelasting en de belasting die wordt ontgaan.
Daarnaast wordt een flankerende maatregel in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965)
voorgesteld. Op grond van deze anti-misbruikmaatregel wordt een coöperatie, die direct of indirect aandelen
houdt met als doel de heffing van Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een ander te
ontgaan, inhoudingsplichtige voor de dividendbelasting. Thans zijn coöperaties in beginsel niet als
inhoudingsplichtigen voor de dividendbelasting aangewezen. Als algemene regel blijft dit zo. Alleen voor
ontgaansstructuren wordt een uitzondering gemaakt. Met deze maatregel wordt voorkomen dat om fiscale
redenen coöperaties zonder reële betekenis worden tussengeschoven om belasting te ontgaan.
Overeenkomstig de buitenlandse AB-regeling wordt de inhoudingsplicht in beginsel beperkt tot uitdelingen
aan leden waarbij het lidmaatschapsrecht niet tot een ondernemingsvermogen behoort. Leden waarbij het
lidmaatschapsrecht wel tot het vermogen van een onderneming behoort, zijn slechts belastingplichtig naar
evenredigheid voor zover anders een latente dividendbelastingclaim die ziet op de zuivere winst van een
Nederlandse vennootschap waarin de coöperatie een belang heeft verloren zou gaan. Om in de geschetste
situaties effectief van de leden dividendbelasting te kunnen heffen, wordt ter zake de inhoudingsvrijstelling
uitgesloten. In dat kader past het ook om in die situaties bij de leden de ingehouden dividendbelasting uit te
zonderen als verrekenbare voorheffing in de Wet Vpb 1969, tenzij het dividend bij het desbetreffende lid deel
uitmaakt van zijn Nederlandse inkomen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 3, blz. 16-17

Memorie van toelichting - artikelsgewijze toelichting
Artikel XIII
Artikel XIII, onderdeel A (artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965)
Ingevolge het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 wordt een lid van een coöperatie in
misbruiksituaties belastingplichtig voor de dividendbelasting. Van misbruik is bijvoorbeeld sprake in geval van
kunstmatige constructies waarbij een buiten Nederland gevestigd lichaam met een belang in een Nederlandse
vennootschap, een coöperatie tussenschuift om de Nederlandse dividendbelasting te ontgaan, zonder dat de
coöperatie reële betekenis heeft. Hetzelfde geldt voor een buiten Nederland gevestigd lichaam met een
belang in een buiten Nederland gevestigde vennootschap, dat een coöperatie zonder reële betekenis
tussenschuift om buitenlandse belasting te ontgaan. In het laatste geval is het imago van Nederland in het
buitenland in het geding. Bij het ontgaan van buitenlandse belasting kan met name worden gedacht aan het
ontgaan van buitenlandse (bron)belasting op dividenden.
129
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Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 8, blz. 71.
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Voor de vraag of belastingplicht aan de orde is, dient op het niveau van de coöperatie eerst te worden
getoetst of sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie om de heffing van Nederlandse
dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een ander te ontgaan. Indien dit op basis van de concrete
omstandigheden het geval is, worden de leden van die coöperatie bij wie het lidmaatschapsrecht niet tot het
vermogen van een onderneming behoort ingevolge de eerste volzin belastingplichtig voor de
dividendbelasting, en wordt de coöperatie dus inhoudingsplichtig. De toets of het lidmaatschapsrecht al dan
niet tot het vermogen van een onderneming behoort, vindt dus per lid plaats.
Ingevolge de tweede volzin kan de inhoudingsplicht ook gelden ter zake van uitdelingen aan leden waarbij het
lidmaatschapsrecht wel tot het vermogen van een onderneming behoort ingeval de coöperatie direct of
indirect aandelen, winstbewijzen of geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet
Vpb 1969 in een Nederlandse vennootschap houdt. In dat kader wordt bepaald dat de eerste volzin van
overeenkomstige toepassing is voor zover de opbrengst van het lidmaatschapsrecht in de coöperatie niet te
boven gaat het naar evenredigheid aan dat lidmaatschapsrecht toe te rekenen deel van de zuivere winst die
bij de Nederlandse vennootschap reeds aanwezig was vlak voordat de coöperatie het belang verkreeg. De
coöperatie is dus niet meer inhoudingsplichtig voor zover de opbrengst genoemd bedrag te boven gaat.
Hierbij is uitgegaan van de fifo-gedachte («first in, first out»). Door de aansluiting bij de eerste volzin vindt ook
de tweede volzin alleen toepassing in ontgaansituaties. Meer specifiek gaat het daarbij om een coöperatie die
het belang in de in Nederland gevestigde vennootschap houdt met als voornaamste of een van de
voornaamste doelen om de heffing van dividendbelasting te ontgaan. Van het ontgaan van dividendbelasting
is in ieder geval sprake bij een loutere verhanging binnen concernverband van een in Nederland gevestigde
vennootschap met een latente dividendbelastingclaim naar een coöperatie. In dit kader kan ook worden
gewezen op het beleid om verzoeken om toepassing van artikel 28a, derde lid, van de Wet Vpb 1969 bij
omzetting van een BV in een coöperatie af te wijzen voor wat betreft de dividendbelasting. Dit omdat bij een
dergelijke omzetting een latente dividendbelastingclaim verloren gaat.131
Voornoemde inhoudingsplicht wordt gerealiseerd door voor de toepassing van de Wet DB 1965 het
lidmaatschapsrecht en de coöperatie gelijk te stellen met een winstbewijs respectievelijk een vennootschap
met een in aandelen verdeeld kapitaal. Hiermee wordt geregeld dat, voor de naar verwachting niet of
nauwelijks voorkomende gevallen van misbruik, de rechtsfiguur van de coöperatie een plaats krijgt in de Wet
DB 1965 zonder ingrijpende wijzigingen van het wettelijk systeem. Tevens sluit deze gelijkstelling aan bij de
gelijkstelling in het aanmerkelijkbelangregime van de Wet IB 2001.132 Door de gelijkstelling uit te sluiten voor
artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet DB 1965 wordt bewerkstelligd dat de inhoudingsvrijstelling niet
kan worden toegepast ter zake van uitkeringen aan de leden waarvoor de coöperatie inhoudingsplichtig is.
Hierdoor kan in de geschetste situaties van de leden de dividendbelasting ook effectief worden geheven.
Ingevolge de derde volzin wordt voor de toepassing van de eerste en de tweede volzin onder een coöperatie
mede verstaan een vereniging op coöperatieve grondslag en wordt onder een lidmaatschapsrecht mede
verstaan een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelgerechtigdheid tot het vermogen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 3, blz. 111-112

Nota nav verslag
3.2.4. Buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling
De leden van de fractie van het CDA vragen om een toelichting op de keuze om in de buitenlandse
aanmerkelijk belangregeling (buitenlandse AB-regeling) een onderscheid in heffingsgrondslag aan te brengen
voor de situatie dat het aanmerkelijk belang wordt gehouden om alleen dividendbelasting te ontgaan versus
de situatie dat het aanmerkelijk belang wordt gehouden om inkomstenbelasting te ontgaan. Indien alleen
dividendbelasting wordt ontgaan, is 15% vennootschapsbelasting verschuldigd over de ontvangen
dividenduitdelingen. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de heffingsgrondslag van de Wet op de
dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB 1965). Dit past in de lijn om de buitenlandse AB-regeling verder om te
vormen tot een gerichte antimisbruikregeling. Ingeval het aanmerkelijk belang wordt gehouden om ook
inkomstenbelasting te ontgaan, wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang bepaald op de voet
van de Wet IB 2001. Ook dit sluit aan bij de heffingsgrondslag van de belasting die wordt ontgaan.
131
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Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M (Stcrt. 9808).
Zie artikel 4.5a van de Wet IB 2001.
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Voorts is door de leden van de fracties van het CDA, D66 en de SP een aantal vragen gesteld met betrekking
tot de voorgestelde maatregel op grond waarvan een coöperatie in misbruiksituaties inhoudingsplichtig wordt
voor de dividendbelasting (artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965).
De leden van de fractie van het CDA vragen waarom deze maatregel specifiek is gericht op het ontgaan van
dividendbelasting en bijvoorbeeld niet op het ontgaan van inkomstenbelasting. Indien een buiten Nederland
woonachtige natuurlijk persoon met een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap
een in Nederland gevestigde coöperatie tussenschuift, is die persoon ter zake van zijn lidmaatschap voor de
Nederlandse inkomstenbelasting buitenlands belastingplichtig ingevolge de artikelen 7.1 en 7.5 van de Wet IB
2001 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang). Met andere woorden, door middel van het
tussenschuiven van een enkele coöperatie door een natuurlijk persoon wordt geen inkomstenbelasting
ontgaan. Echter, ingeval die buiten Nederland woonachtige natuurlijk persoon met een aanmerkelijk belang in
de coöperatie vervolgens een EU-lichaam zonder reële betekenis tussenschuift om de heffing van
Nederlandse inkomstenbelasting te ontgaan, kan dat EU-lichaam op grond van de buitenlandse AB-regeling in
de Nederlandse vennootschapsbelasting worden betrokken.
De leden van de fracties van het CDA en de SP vragen naar de wijze waarop wordt bepaald of het
voornaamste of één van de voornaamste doelen is gelegen in het ontgaan van belasting. Voorts vragen de
leden van het de fractie van het CDA hoe het begrip «volstrekt kunstmatige constructie» zich hiermee
verhoudt en hoe dat begrip precies wordt ingevuld. Bij de beoordeling wat het voornaamste doel of één van
de voornaamste doelen is voor het houden van de aandelen, winstbewijzen of geldleningen door een
coöperatie, wordt gekeken of aan de coöperatie een reële functie kan worden toegekend en wat de motieven
van de leden zijn. Op basis daarvan wordt beoordeeld of het accent ligt op het ontgaan van Nederlandse
dividendbelasting of buitenlandse belasting. Om te bepalen of een motief is gelegen in het ontgaan van
Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse belasting wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie
dat de coöperatie de aandelen, winstbewijzen of geldleningen houdt, ten opzichte van de situatie dat de
aandelen, winstbewijzen of geldleningen rechtstreeks zouden worden gehouden door de achterligger(s) die –
direct of indirect – het lidmaatschapsrecht in de coöperatie bezit/bezitten, dus zonder tussenkomst van de
coöperatie. Indien de situatie zonder tussenkomst van de coöperatie niet zou leiden tot een hogere
Nederlandse dividendbelastingclaim of buitenlandse belastingclaim, zal er geen sprake zijn van ontgaan van
Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse belasting. Deze toetsing vindt steeds plaats op het moment
dat de coöperatie een uitdeling aan haar leden doet (doorlopende toets). Dit is bijvoorbeeld relevant bij latere
wijzigingen in de concernstructuur. Bij de invulling van de ontgaanstoets dient aansluiting te worden gezocht
bij de jurisprudentie van het HvJ EU over de verenigbaarheid van antiontgaansbepalingen met het EU-recht.
Daarin wordt gesproken van een «volstrekt kunstmatige constructie».133 Om te bepalen of hiervan sprake is,
dient een vergelijkende analyse te worden gemaakt of de economische realiteit overeenkomt met de
juridische vorm. Objectieve elementen voor het beoordelen van de economische realiteit zijn de plaats van de
werkelijke leiding, de tastbare aanwezigheid van vestiging (substance) en het reële risico dat de coöperatie
draagt. In de praktijk blijkt zich een grote verscheidenheid aan casusposities voor te doen. Of in een concreet
geval sprake is van een ontgaansconstructie zal van geval tot geval, op basis van de concrete omstandigheden
van het voorliggende geval, moeten worden beoordeeld.
In reactie op de vraag van de leden van de fractie van het CDA in hoeverre coöperaties met reële
economische betekenis worden ontzien, merk ik het volgende op. Een coöperatie is in beginsel niet als
inhoudingsplichtige voor de dividendbelasting aangewezen. Als algemene regel blijft dit zo. Alleen voor
ontgaansconstructies wordt een uitzondering gemaakt. Er treden geen ongewenste uitstralingseffecten op
naar het reguliere coöperatieve bedrijfsleven omdat het reguliere coöperatieve bedrijfsleven snel zal kunnen
vaststellen dat geen sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. De beoordeling of sprake is van
een ontgaansconstructie vindt immers plaats op het niveau van de coöperatie.
De vraag van de leden van de fractie van het CDA of de voorgestelde maatregel ook van toepassing is op
bestaande situaties wordt bevestigend beantwoord. Gezien het antimisbruikkarakter van de voorgestelde
maatregel ligt overgangsrecht ook niet voor de hand. In dit kader is echter wel van belang dat met de
voorgestelde maatregel geen wijziging is beoogd ten opzichte van het huidige uitvoeringsbeleid, waaronder
de door het APA/ATR-team gehanteerde uitgangspunten. Reeds bestaande coöperaties die zijn opgericht
binnen de kaders van dat beleid zullen daarom niet alsnog inhoudingsplichtig voor dividendbelasting worden.
133

Zie arrest van HvJ EU van 16 juli 1998, zaak C-264/96 (ICI), BNB 1998/420, en arrest van het HvJ EU van 12 september 2006, zaak C196/04 (Cadbury Schweppes), BNB 2007/54.
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De vraag van de leden van de fractie van het CDA of de maatregel ook toegepast kan worden bij transacties
met derden kan in algemene zin bevestigend worden beantwoord. Of in een na een transactie met derden tot
stand gekomen structuur een coöperatie inhoudingsplichtig is, zal afhangen van de concrete feiten en
omstandigheden. Er zijn allerlei varianten van derdetransacties. Concrete situaties kunnen worden voorgelegd
aan de Belastingdienst.
De leden van de fractie van D66 schetsen in dat kader het volgende voorbeeld. Een in het buitenland
gevestigde groep investeerders wenst een in het buitenland gevestigde vennootschap van een derde over te
nemen. Met het oog op deze overname richten de investeerders een Nederlandse coöperatie op. Bij de
investeerders kan het lidmaatschapsrecht in de coöperatie niet tot een ondernemingsvermogen worden
gerekend. De coöperatie richt vervolgens een Nederlandse bv op die de aandelen in de in het buitenland
gevestigde vennootschap verwerft. Gevraagd wordt wanneer in dit geval sprake is van een volstrekt
kunstmatige ontgaansconstructie en de coöperatie ter zake van de uitdelingen aan haar leden
dividendbelasting dient in te houden, dan wel de buitenlandse investeerders vennootschapsbelasting zijn
verschuldigd. Aannemende dat indien de investeerders rechtstreeks een belang in de Nederlandse bv houden,
dus zonder tussenkomst van de coöperatie, dit zou leiden tot een hogere Nederlandse dividendbelastingclaim
is van belang in hoeverre aan de coöperatie reële betekenis kan worden toegekend. Zoals hiervoor
uiteengezet, wordt dit beoordeeld aan de hand van de plaats van de werkelijke leiding, de tastbare
aanwezigheid van vestiging (substance) en het reële risico dat de coöperatie draagt. Stel nu dat aan de
coöperatie op basis van de concrete omstandigheden reële betekenis kan worden toegekend, dan is de
coöperatie in het geheel niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Indien op basis van de concrete
omstandigheden echter geen reële betekenis aan de coöperatie kan worden toegekend, is de coöperatie in
dit voorbeeld wel inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. In het geschetste voorbeeld kan toepassing
van de buitenlandse AB-regeling bij de buitenlandse investeerders alleen nog aan de orde zijn voor zover
sprake is van het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting. Dit is het geval indien een buiten Nederland
woonachtige natuurlijk persoon indirect via een buitenlands lichaam zonder reële betekenis, zijnde lid van de
coöperatie, een aanmerkelijk belang in de coöperatie houdt. Naar aanleiding van de opmerking van de leden
van de fractie van D66 dat een dergelijke structuur wordt opgezet met het oog op toepassing van het
belastingverdrag tussen Nederland en het land waarin de over te nemen vennootschap is gevestigd, merk ik
nog het volgende op. De vraag of de aandelen door de coöperatie worden gehouden met als voornaamste
doel of één van de voornaamste doelen om buitenlandse belasting te ontgaan, is slechts aan de orde ingeval
de coöperatie het belang in de in het buitenland gevestigde vennootschap rechtstreeks houdt. In een
dergelijke situatie vindt overigens de toets bij de coöperatie of sprake is van inhoudingsplicht voor de
dividendbelasting, en de toets bij de investeerder of sprake is van het ontgaan van Nederlandse
inkomstenbelasting verder op dezelfde wijze plaats.
De leden van de fractie van D66 vragen voorts naar de achtergrond van het beperken van de inhoudingsplicht
voor een coöperatie tot een bestaande claim wanneer bij een lid het lidmaatschapsrecht tot een
ondernemingsvermogen behoort. Dat lid is namelijk slechts naar evenredigheid belastingplichtig voor zover
anders een bestaande latente dividendbelastingclaim die ziet op de zuivere winst van een Nederlandse
vennootschap waarin de coöperatie een belang heeft verloren zou gaan, zo merken deze leden op. Zoals ook
in de Notitie fiscaal verdragsbeleid is aangegeven, streeft Nederland ernaar in belastingverdragen een
uitsluitende woonstaatheffing voor deelnemingsdividenden overeen te komen.134 In het huidige
uitvoeringsbeleid wordt in ondernemingsstructuren ervan uitgegaan dat aan een coöperatie reële betekenis
kan worden toegekend. Dit ligt anders voor situaties waarbij in ondernemingsverband een bestaande
dividendbelastingclaim wordt verijdeld door middel van een loutere verhanging binnen concernverband. De
voorgestelde maatregel vormt een codificatie van dit beleid. De leden van de fractie van het CDA vragen in dit
verband hoe het begrip «zuivere winst» dient te worden uitgelegd. Met het begrip «zuivere winst» wordt kort
gezegd gedoeld op de winst die voor uitkering beschikbaar is, ofwel alles wat er meer is dan het gestorte
kapitaal.135 Hieronder vallen dus niet alleen open maar ook stille reserves.
Voorts wordt door de leden van de fractie van het CDA gevraagd of het tussenschuiven van een coöperatie
tussen een buitenlandse vennootschap en een bv met de antidividendstrippingregels kan worden bestreden.
Voorts heeft de NOB in haar commentaar gevraagd of er niet een anticumulatieregeling met de bestaande
antidividendstrippingregels moet worden opgenomen. De antidividendstrippingregels bepalen onder welke
134

Notitie fiscaal verdragbeleid 2011, Kamer-stukken II 2010/11, 25 087, nr. 7 (Bijlage), blz. 45.
Verwezen wordt naar de uitleg van dit begrip voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet DB 1965, welke
bepaling op haar beurt aansluit op het vroegere artikel 29 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
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omstandigheden de ontvanger van het dividend niet als uiteindelijk gerechtigde wordt beschouwd, zodat
onder die omstandigheden inhouding van dividendbelasting niet achterwege mag blijven dan wel teruggaaf,
vermindering of verrekening van dividendbelasting niet wordt verleend.136 De bepalingen tegen
dividendstripping kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, van toepassing zijn op interne verhangingen.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een duurzame reorganisatie in combinatie met een dividenduitkering met een
niet-regulier karakter, gedacht kan worden aan een zogenoemd superdividend. Het is echter de vraag of de
antidividendstrippingregels de Belastingdienst voldoende mogelijkheden bieden om op te treden tegen een
fiscaal gedreven duurzame reorganisatie zonder niet-reguliere dividenduitkeringen. Indien de
antidividendstrippingregels van toepassing zijn ter zake van uitdelingen door de bv aan de coöperatie zal van
cumulatie met het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 naar verwachting echter geen
sprake zijn. Bij de toets of sprake is van ontgaan van dividendbelasting als bedoeld in artikel 1, zevende lid,
van de Wet DB 1965 dient namelijk rekening te worden gehouden met eventueel ingehouden
dividendbelasting ter zake van uitdelingen door de bv aan de coöperatie ingevolge de
antidividendstrippingregels. Toepassing van de antidividendstrippingregels zal er dan toe leiden dat in zoverre
geen sprake is van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 10, blz. 29-32
9. Commentaar derden
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen een reactie op de brieven van de KNB en de EPN. Deze
brieven bevatten slechts opmerkingen over de maatregelen die in het wetsvoorstel Overige fiscale
maatregelen 2012 zijn opgenomen. Bij de beantwoording van het verslag bij dat wetsvoorstel wordt ingegaan
op deze brieven.
Hierna wordt, zoals gevraagd door de leden van de fractie van het CDA, gereageerd op het NOB-commentaar
voor zover de daarin opgenomen punten in het voorgaande nog niet aan de orde zijn geweest.
(…)
Buitenlandse AB-regeling (inclusief maatregelen dividendbelasting)
De NOB stelt dat de buitenlandse AB-regeling ook na de voorgestelde aanpassingen in strijd is met het EUrecht omdat artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 zou discrimineren naar nationaliteit. Om
de onzekerheid omtrent de verenigbaarheid van deze bepaling met het EU-recht op dit punt weg te nemen,
wordt in de bijgevoegde derde nota van wijziging voorgesteld om bij een feitelijk niet in Nederland gevestigd
lichaam, waarvan de oprichting heeft plaatsgevonden naar Nederlands recht, het voordeel uit hoofde van een
aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap te belasten op de voet van artikel 17, derde lid,
onderdeel b, en vijfde lid, van de Wet Vpb 1969. Alsdan wordt een naar Nederlands recht opgericht lichaam
dat – behalve naar nationaliteit – in volstrekt identieke omstandigheden verkeert als een vreemdrechtelijk
lichaam op basis van de nationale wetgeving voor wat betreft voordelen uit hoofde van een aanmerkelijk
belang op eenzelfde wijze in de belastingheffing betrokken.
Voorts heeft de NOB enkele vragen met betrekking tot het ontgaansmotief. Naar aanleiding van de vraag naar
de wijze waarop wordt bepaald wat het voornaamste doel of één van de voornaamste doelen is van het
houden van een belang binnen een bepaalde structuur, wordt voor toepassing van de buitenlandse ABregeling, evenals bij de voorgestelde inhoudingsplicht voor de coöperatie, gekeken of aan het buitenlandse
lichaam een reële functie kan worden toegekend en wat de motieven zijn om het aanmerkelijk belang in een
in Nederland gevestigde vennootschap te houden. Op basis daarvan wordt beoordeeld of bij het buitenlandse
lichaam het accent ligt op het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting. Om te bepalen of
een motief is gelegen in het ontgaan van Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting wordt een vergelijking
gemaakt tussen de situatie dat het buitenlandse lichaam het belang in de in Nederland gevestigde
vennootschap houdt, ten opzichte van de situatie dat de achterliggende aandeelhouder(s) van het in het
buitenland gevestigde lichaam het belang in de Nederland gevestigde vennootschap rechtstreeks zou(den)
houden, dus zonder tussenkomst van dat in het buitenland gevestigde lichaam. Indien de situatie zonder
tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam niet zou leiden tot een hogere Nederlandse
inkomstenbelasting- of dividendbelastingclaim, zal er geen sprake zijn van ontgaan van Nederlandse
inkomsten- of dividendbelasting. Deze toetsing vindt steeds plaats op het moment dat het voordeel uit
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hoofde van het aanmerkelijk belang in de Nederland gevestigde vennootschap opkomt, hetgeen bijvoorbeeld
relevant is bij latere wijzigingen in de concernstructuur (doorlopende toets). Bij de invulling van de
ontgaanstoets dient aansluiting te worden gezocht bij de jurisprudentie van het HvJ EU over de
verenigbaarheid van antiontgaansbepalingen met het EU-recht, waarin wordt gesproken van een «volstrekt
kunstmatige constructie». Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt naar aanleiding van
de vragen van de leden van de fractie van het CDA.
De NOB merkt op dat in zuiver Nederlandse verhoudingen het gebruikelijk is om een aanmerkelijk belang via
een persoonlijke houdstervennootschap te houden, onder meer om de heffing van inkomstenbelasting uit te
kunnen stellen tot het moment dat de aandeelhouder/natuurlijk persoon voordelen ter zake van zijn
aandelen in de houdstervennootschap geniet. Voor de vraag hoe een dergelijke structuur uitwerkt in
internationale verhoudingen, naar ik aanneem wordt gedoeld op een in het buitenland woonachtig natuurlijk
persoon met een in het buitenland gevestigde houdstervennootschap die de aandelen in een in Nederland
gevestigde vennootschap houdt, is bepalend of sprake is van een ontgaansconstructie. Zoals hiervoor
uiteengezet is, zal dit van geval tot geval, op basis van de concrete omstandigheden van het voorliggende
geval, moeten worden beoordeeld. Naar aanleiding van het verzoek van de NOB om aan te geven wanneer
een houdster voldoende «massa» heeft op grond waarvan de buitenlandse AB-regeling niet aan de orde zal
zijn, kan in algemene zin dan ook geen uitspraak worden gedaan. Concrete situaties kunnen uiteraard wel
worden voorgelegd aan de Belastingdienst.
Evenals voor de huidige buitenlandse AB-regeling gelden voor de vraag of een aanmerkelijk belang in de
Nederlandse vennootschap behoort tot het ondernemingsvermogen van het buitenlandse lichaam
vergelijkbare criteria als voor de oogmerktoets voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling.137 In dit kader
afgesloten ATR’s zullen op dit punt worden geëerbiedigd.
In reactie op de vraag van de NOB met betrekking tot de bewijslastverdeling wordt opgemerkt dat voor de
toepassing van de buitenlandse AB-regeling de gebruikelijke vrije bewijsleer geldt. Het is primair aan de
inspecteur om te stellen dat de buitenlandse AB-regeling van toepassing is. Indien de belanghebbende deze
stelling gemotiveerd heeft betwist, is het aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat het aanmerkelijk
belang wordt gehouden met als voornaamste doel of één van de voornaamste doelen om de heffing van
Nederlandse inkomsten- of dividendbelasting te ontgaan en dit aanmerkelijk belang niet behoort tot het
vermogen van een onderneming. De belanghebbende kan hierbij geen passieve positie innemen, omdat juist
deze partij over de relevante informatie beschikt.
De NOB vraagt of de bewijslast ter zake van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 bij de inspecteur ligt.
De coöperatie zal in eerste instantie zelf moeten beoordelen of sprake is van inhoudingsplicht. Voor de vraag
of inhoudingsplicht en dus belastingplicht van de leden aan de orde is, dient op niveau van de coöperatie
eerst te worden getoetst of sprake is van een constructie om de heffing van Nederlandse dividendbelasting of
buitenlandse belasting te ontgaan. Bij de ontgaanstoets spelen weliswaar ook de achterliggende motieven
van de leden een rol, maar de coöperatie zal van zichzelf weten of zij reële betekenis heeft. De ontgaanstoets
is dus in zoverre in hoge mate geobjectiveerd. Een kunstmatig tussengeschoven coöperatie zal bovendien
over het algemeen bekend zijn met de motieven van haar leden. Mocht deze coöperatie in een enkel geval
hiermee niet bekend zijn en houdt zij, naar achteraf blijkt, ten onrechte dividendbelasting in, dan kan het
desbetreffende lid tegen de inhouding van dividendbelasting uiteraard in bezwaar en eventueel in beroep
gaan. Voor het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 geldt de gebruikelijke vrije bewijsleer.
Wanneer er geen dividendbelasting is ingehouden door de coöperatie en de inspecteur een naheffingsaanslag
oplegt, zal de inspecteur aannemelijk moeten maken dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 1,
zevende lid, van de Wet DB 1965. Het lid van de coöperatie kan hier geen passieve positie innemen omdat
juist deze partij over de relevante informatie beschikt. In dit verband vraagt de NOB voorts naar de toepassing
van de ontgaanstoets bij vrijgestelde pensioenfondsen (artikel 10 van de Wet DB 1965). Indien recht bestaat
op teruggaaf van ingehouden dividendbelasting op grond van artikel 10 van de Wet DB 1965 zal met dit
gegeven rekening worden gehouden bij de ontgaanstoets. Onder omstandigheden zal dan in zoverre van het
ontgaan van dividendbelasting geen sprake zijn.
Mede naar aanleiding van het voorstel van de NOB wordt in de bijgevoegde derde nota van wijziging
voorgesteld een lidmaatschapsrecht voor de toepassing van de Wet DB 1965 gelijk te stellen met een aandeel
in plaats van een winstbewijs. Door de gelijkstelling van een lidmaatschapsrecht met een aandeel kan bij de
137

Kamerstukken I 2009/10, 32 128, nr. E, blz. 9.
157

DEEL 4 - Belastingplan 2012 (relevante onderdelen)
bepaling van de opbrengst rekening worden gehouden met het eventueel op de lidmaatschapsrechten
gestorte kapitaal. Artikel 3, eerste lid, onderdelen a, b, en d, van de Wet DB 1965 kan dan immers
overeenkomstige toepassing vinden. Dit betekent dat tot de aan de dividendbelasting onderworpen
opbrengst behoren onmiddellijke of middellijke uitdelingen van winst, onder welke naam of in welke vorm
ook gedaan, daaronder begrepen hetgeen ter gelegenheid van inkoop van de aan aandelen gelijkgestelde
lidmaatschapsrechten, anders dan als tijdelijke belegging, wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de
desbetreffende aandelen gestorte kapitaal. Voorts is aan de dividendbelasting onderworpen hetgeen bij
liquidatie op aandelen wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte
kapitaal, alsmede de gedeeltelijke teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort voor zover er zuivere winst is.
Omdat lidmaatschapsrechten in een coöperatie geen nominale waarde kennen, kunnen de bepalingen die
daarop zien uiteraard geen toepassing vinden. Door de in de bijgevoegde derde nota van wijziging
opgenomen wijziging wordt ook artikel 3a van de Wet DB 1965 van overeenkomstige toepassing op een
inhoudingsplichtige coöperatie. In de situatie dat op een lidmaatschapsrecht ter zake waarvan
inhoudingsplicht bij een coöperatie bestaat, bijvoorbeeld aandelen in een vennootschap worden gestort,
wordt zodoende ingevolge artikel 3a, eerste lid, van de Wet DB 1965 slechts als gestort aangemerkt hetgeen
op de laatstbedoelde aandelen is gestort, verminderd met hetgeen in contanten is bijbetaald. Hiermee wordt
voorkomen dat aandeelhouders, door hun aandelen aan te wenden als storting op lidmaatschapsrechten in
een coöperatie, de mogelijkheid van een belaste winstuitkering omzetten in de mogelijkheid van een
onbelaste terugbetaling van gestort kapitaal. De bepalingen met betrekking tot de uitzondering voor een
internationale aandelenruil (tweede tot en met de vierde volzin) zijn van overeenkomstige toepassing op de
aan aandelen gelijkgestelde lidmaatschapsrechten.
De NOB stelt dat door de uitsluiting van de inhoudingsvrijstelling bij leden een ongelijkheid ontstaat ten
opzichte van (deelnemers in) een normale kapitaalvennootschap en bepleit deze ongelijkheid op te heffen.
Door de gelijkstelling van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 uit te sluiten voor artikel 4, eerste en
tweede lid, van de Wet DB 1965, wordt bewerkstelligd dat de inhoudingsvrijstelling niet kan worden
toegepast ter zake van uitkeringen aan leden waarvoor de coöperatie inhoudingsplichtig is. Hierdoor kan in
situaties van misbruik van de leden van de kunstmatige coöperatie de dividendbelasting ook effectief worden
geheven.
Ingevolge het voorgestelde artikel 10, derde lid, van de Wet DB 1965 dient te worden beoordeeld of het in
het kwalificerende derdeland gevestigde lichaam in het land van vestiging niet onderworpen is aan een
winstbelasting en dat het, als het in Nederland zou zijn gevestigd, niet onderworpen zou zijn aan de
vennootschapsbelasting. De NOB vraagt of de «als het ware fictie» in het voorgestelde derde lid volledig dient
te worden doorgetrokken naar de relevante bepalingen van de Wet Vpb 1969. Voor de bepaling of een
lichaam, ware het in Nederland gevestigd geweest, ook alhier niet aan de heffing van vennootschapsbelasting
zou zijn onderworpen dient in beginsel te worden aangesloten bij de bepalingen in de Wet Vpb 1969. Een
buitenlands lichaam voldoet echter niet aan de «als het ware fictie» indien dit lichaam, ware het in Nederland
gevestigd geweest, als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting zou worden aangemerkt. Dit houdt
tevens in dat een buitenlands lichaam dat, indien het in Nederland gevestigd zou zijn, gelet op zijn activiteiten
in artikel 2, zevende lid, tweede volzin, van de Wet Vpb 1969 als belastingplichtige zou worden aangewezen,
niet voor teruggaaf van dividendbelasting in aanmerking komt.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, nr. 10, blz. 93-96

Brief van de staatssecretaris
33 003
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)
Nr. 17
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 3 november 2011
Zoals toegezegd, treft u bijgaand de schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg
van 31 oktober jl. over het pakket Belastingplan 2012 aan. Bijgevoegd treft u tevens een nota van wijziging op
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de wetsvoorstellen Belastingplan 2012 (kamerstuk 33 003, nr. 18) en Overige fiscale maatregelen 2012
(kamerstuk 33 004, nr. 11) aan.
De beantwoording vindt in de volgende volgorde plaats:
(…)
Vennootschapsbelasting
(…)
Buitenlandse AB-regeling

De heer Bashir vraagt of voor een beleggingsstructuur de voorgestelde antimisbruikmaatregel van artikel 1,
zevende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) een nieuwe regeling vormt dan wel
aansluit bij de huidige uitvoeringspraktijk. De coöperatie is thans als zodanig niet als inhoudingsplichtige
aangewezen voor de dividendbelasting. Daarom is bij coöperaties tot op heden geen dividendbelasting
geheven. Indien een coöperatie op dit moment onderdeel uitmaakt van een internationale structuur met
beleggingsinkomsten kunnen de winstuitkeringen van een coöperatie aan haar buitenlandse leden echter al
wel in de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting worden betrokken op grond van de buitenlandse
AB-regeling. Voor de vraag of sprake is van beleggingsinkomsten sluit de voorgestelde maatregel van artikel 1,
zevende lid, van de Wet DB 1965 aan bij de met name in de APA/ATR-praktijk tot stand gekomen invulling van
het beleggingscriterium in deze situaties. Door deze maatregel wordt een lid van een coöperatie in
misbruiksituaties belastingplichtig voor de dividendbelasting. Deze bepaling stelt zeker dat ook na wijziging
van de buitenlandse AB-regeling de winstuitkeringen van coöperaties in beleggingsstructuren in de genoemde
situaties kunnen worden belast. Bij de invulling van de voorgestelde maatregel dient aansluiting te worden
gezocht bij de jurisprudentie van het HvJ EU inzake antimisbruikbepalingen. Dit betekent dat voor de vraag of
sprake is van een ontgaansconstructie gekeken moet worden of aan de coöperatie een reële functie kan
worden toegekend en of de motieven van de leden gelegen zijn in het ontgaan van Nederlandse
dividendbelasting of buitenlandse belasting.
De heer Braakhuis vraagt of er geen alternatieve benadering mogelijk is voor de voorgestelde maatregel op
grond waarvan een coöperatie in misbruiksituaties inhoudingsplichtige wordt voor de dividendbelasting.
Ingevolge de gekozen benadering zal namelijk van geval tot geval op basis van concrete omstandigheden van
het voorliggende geval moeten worden beoordeeld of sprake is van een ontgaansconstructie. Dit lijkt hem
voor de Belastingdienst erg arbeidsintensief en hij vraagt hoe hiermee in de ons omringende landen wordt
omgegaan. De gekozen benadering is noodzakelijk om de voorgestelde maatregel verenigbaar te laten zijn
met het EU-recht. Er dient immers aansluiting te worden gezocht bij de jurisprudentie van het HvJ EU waarin
wordt gesproken van een «volstrekt kunstmatige constructie».138 Om te bepalen of hiervan sprake is, moet
een vergelijkende analyse worden gemaakt of de economische realiteit overeenkomt met de juridische vorm.
Dit dient te geschieden op basis van concrete omstandigheden van het voorliggende geval. Eenzelfde
benadering geldt voor de toepassing van (specifieke) antimisbruikbepalingen die zijn opgenomen in de
wetgeving van de andere lidstaten van de EU.139

EK Memorie van antwoord
1.6 Dividendbelasting coöperaties
De leden van de fractie van het CDA vragen of slechts sprake kan zijn van ontgaan van Nederlandse
dividendbelasting als bedoeld in de voorgestelde tweede volzin van artikel 1, zevende lid, van de Wet op de
dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB 1965) indien er met het tussenschuiven van een coöperatie een
bestaande Nederlandse dividendbelastingclaim wordt ontweken. Of in een concreet geval sprake is van een
ontgaansconstructie wordt van geval tot geval beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van
het geval. Hierbij moet worden bedacht dat er in de uitvoeringspraktijk een grote verscheidenheid aan
situaties kan bestaan, zowel wat betreft het gemaakte onderscheid tussen beleggen en ondernemen, maar
ook wat betreft constructies waarmee een coöperatie wordt gebruikt om een dividendbelastingclaim bij een
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bv met een bestaande winstreserve te verijdelen. De bepaling van de tweede volzin kan bijvoorbeeld zowel bij
derdentransacties van toepassing zijn als bij transacties binnen een concern. Bij derdentransacties zal worden
gekeken of er ten aanzien van de verkoper sprake was van effectieve belastingplicht over de winstreserves
van de bv en in hoeverre deze claim door het kunstmatig tussenschuiven van een coöperatie ten aanzien van
de koper zou worden omzeild. Bij interne transacties ziet de maatregel bijvoorbeeld ook op gevallen waarin
na een structuurwijziging de dividenden van de Nederlandse bv worden uitgekeerd aan lichamen ter zake
waarvan zonder het tussenschuiven van de coöperatie dividendbelasting zou kunnen worden geheven.
Belastingplichtigen kunnen in het kader van de APA-/ATR-praktijk om zekerheid vooraf verzoeken over de
uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Voor bestaande gevallen zal de Belastingdienst reeds tot stand
gekomen ATR-vaststellingsovereenkomsten respecteren. Belastingplichtigen die met de Belastingdienst een
dergelijke overeenkomst hebben gesloten voor een internationale structuur kunnen er derhalve op
vertrouwen dat de maatregelen gedurende de nog resterende looptijd geen wijziging aanbrengen in hetgeen
met de Belastingdienst is overeengekomen. Na ommekomst van deze termijn zal de structuur opnieuw
moeten worden bezien op basis van de nieuwe wetgeving.
Voorts hebben de leden van de fractie van het CDA enkele vragen over de toepassing van de tweede volzin
van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965 in situaties waarbij de coöperatie niet alleen een Nederlandse
vennootschap maar ook een buitenlandse vennootschap heeft verkregen. Zij schetsen in dat kader het
volgende voorbeeld. Een coöperatie verwerft een Duitse vennootschap die onder meer een Nederlandse
deelneming (deelneming 1) houdt. Tevens verwerft deze coöperatie rechtstreeks een andere Nederlandse
deelneming (deelneming 2) waarbij het ontgaan van dividendbelasting het voornaamste doel is. Deze leden
vragen te bevestigen dat voor de toepassing van de tweede volzin het aan het lidmaatschapsrecht van de
coöperatie toe te rekenen deel van de zuivere winst beperkt blijft tot de zuivere winst die afkomstig is van
deelneming 2, zijnde de Nederlandse vennootschap waarop een dividendbelastingclaim rustte. Bij mijn
beantwoording ga ik ervan uit dat ter zake van de indirect door de coöperatie gehouden deelneming 1 geen
sprake is van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting. In die situatie kan ik bevestigen dat de aan het
lidmaatschapsrecht toe te rekenen zuivere winst waarop de tweede volzin van artikel 1, zevende lid, van de
Wet DB 1965 van toepassing is, in dit voorbeeld beperkt blijft tot de zuivere winst die afkomstig is van
deelneming 2. De vervolgvraag van deze leden is of de dividendbelastingclaim op de aandelen in deelneming
2 in dit voorbeeld pas tot heffing van dividendbelasting bij de coöperatie leidt zodra de coöperatie winst
uitkeert die afkomstig is uit dividenden ontvangen van deelneming 2. Deze vraag wordt eveneens bevestigend
beantwoord.
De leden van de fractie van het CDA schetsen vervolgens het volgende voorbeeld. In 2007 verwerft een
coöperatie de aandelen in een Nederlandse vennootschap. Ten tijde van de verkrijging bedraagt de zuivere
winst van deze vennootschap 100. Nadien (in de jaren 2007 tot en met 2011) heeft de Nederlandse
vennootschap periodiek een regulier dividend uitgekeerd aan de coöperatie voor in totaal 20, dat de
coöperatie op haar beurt heeft dooruitgedeeld aan haar leden. Ingevolge de tweede volzin van artikel 1,
zevende lid, van de Wet DB 1965 is de kunstmatige coöperatie inhoudingsplichtig voor zover de opbrengst het
bedrag van de zuivere winst dat de bij de Nederlandse vennootschap aanwezig was direct voorafgaand aan de
verkrijging van het belang door de coöperatie, niet te boven gaat. In het geschetste voorbeeld bedraagt de
zuivere winst op het moment van verkrijging 100. Op grond van de tweede volzin van artikel 1, zevende lid,
van de Wet DB 1965 bestaat derhalve vanaf 1 januari 2012 inhoudingsplicht voor dit bedrag op het moment
dat de coöperatie na die datum winst afkomstig van de Nederlandse vennootschap (door)uitdeelt, zo kan ik
deze leden antwoorden. Dit sluit aan bij de huidige praktijk waarbij in dergelijke situaties door het APA/ATRteam geen zekerheid vooraf wordt gegeven indien niet de gehele bestaande dividendbelastingclaim (van 100)
gewaarborgd wordt. Gezien het antimisbruikkarakter van de voorgestelde regeling ligt overgangsrecht niet
voor de hand.
De leden van de fractie van het CDA vragen om een nadere toelichting op de in de derde nota van wijziging
voorgestelde aanpassing van de eerste volzin van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965.140 Met deze
aanpassing wordt voorgesteld de tekst van de eerste volzin te verduidelijken in die zin dat de inhoudingsplicht
voor de dividendbelasting alleen kan gelden ter zake van uitdelingen aan een lid waarbij sprake is van het
ontgaan van belasting, en niet ter zake van de uitdelingen aan de leden waarbij hiervan geen sprake is. Niet is
beoogd de tekst zodanig aan te passen dat ook een lidmaatschapsrecht dat indirect tot het
ondernemingsvermogen van een ander behoort per definitie buiten het bereik van deze bepaling valt. Voor
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de vraag of belastingplicht aan de orde is, dient op het niveau van de coöperatie eerst te worden getoetst of
sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie om de heffing van Nederlandse dividendbelasting of
buitenlandse belasting bij een ander te ontgaan. Die ander kan bijvoorbeeld degene zijn die indirect het
lidmaatschapsrecht houdt. De vraag of het lidmaatschapsrecht tot het vermogen van een onderneming
behoort, wordt beoordeeld op het niveau van het lid van de coöperatie.
De leden van de fractie van het CDA vragen of het ontgaan van buitenlandse belasting alleen betrekking heeft
op buitenlandse (bron)belasting op dividenden op aandelen, winstuitkeringen op winstbewijzen en rente op
vergelijkbare geldleningen zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet Vpb 1969. Deze
vraag wordt bevestigend beantwoord.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, D, blz. 13-15

Brief van de staatssecretaris van Financien
Antimisbruikmaatregel dividendbelasting
De heer Essers (CDA) vraagt naar de uitleg van de tweede volzin van het voorgestelde artikel 1, zevende lid,
van de Wet op de dividendbelasting 1965.
Dit betreft de antimisbruikmaatregel die beoogt te voorkomen dat een bestaande dividendbelastingclaim die
ziet op de zuivere winst van een vennootschap waarin een coöperatie een belang heeft, verloren gaat. Ik kan
bevestigen dat voor de toepassing van de tweede volzin bij derdentransacties, de koper geen ontgaansmotief
kan hebben indien er bij de verkoper geen sprake is van een effectieve dividendbelastingclaim over de
bestaande winstreserves van de vennootschap.
De heer Essers (CDA) vraagt voorts naar een nadere toelichting op een voorbeeld in de memorie van
antwoord over de antimisbruikmaatregel van de tweede volzin van het voorgestelde artikel 1, zevende lid,
van de Wet op de dividendbelasting 1965. In het voorbeeld gaat het om een kunstmatige coöperatie die het
belang in de Nederlandse vennootschap houdt met als voornaamste doel om een dividendbelastingclaim over
de bestaande reserves van die vennootschap te verijdelen. De coöperatie is dan inhoudingsplichtig op het
moment dat zij na 1 januari 2012 winst uitkeert die afkomstig is uit de ontvangen dividenden van de
vennootschap. De inhoudingsplicht sluit aan bij het bedrag van de zuivere winst dat bij de Nederlandse
vennootschap aanwezig was direct voorafgaand aan de verkrijging van het belang door de coöperatie. In het
voorbeeld is dit 100. Op dit bedrag aan zuivere winst is de bestaande dividendbelastingclaim die wordt
verijdeld gebaseerd. Overigens is het de vraag of een dergelijke situatie zich in de praktijk zal voordoen. Ook
ligt, gezien het antimisbruikkarakter van de maatregel, overgangsrecht echter niet voor de hand.
De heer Essers (CDA) vraagt tevens om een reactie op het artikel van Van der Linden en Houtgraaf, «De coöp
in de dividendbelasting: een zwarte piet op 24 oktober», WFR 2012/6932. Deze auteurs vragen zich in
algemene zin af of het wel nodig is om de voorgestelde maatregel met betrekking tot coöperaties in de
dividendbelasting in te voeren. In hun visie doet de regeling namelijk afbreuk aan het Nederlandse
vestigingsklimaat. De voorgestelde regeling zou alleen dienen om het Nederlandse imago bij buitenlandse
overheden te verstevigen. Voorts menen zij dat de regeling geen financieel belang heeft. De auteurs menen
ten slotte dat in de praktijk al een bevredigende uitkomst wordt behaald via het ATR-beleid van de
Belastingdienst. In mijn reactie op dit artikel wil ik wat breder ingaan op de redenen voor de nieuwe
wetgeving en de hierbij gekozen vormgeving. De coöperatie is thans geen inhoudingsplichtige voor de
dividendbelasting. Voor deze keuze had de wetgever in het verleden goede redenen. We zien echter een
toenemend gebruik van coöperaties in internationale structuren om de Nederlandse dividendbelasting en
buitenlandse belasting te ontgaan. Tegelijkertijd dient de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling in de
vennootschapsbelasting te worden aangepast aan het EU-recht. Deze regeling vervult een belangrijke rol bij
het onder de huidige praktijk kunnen weren van ongewenste structuren. Zonder nadere maatregelen zou dit
alles kunnen leiden tot een substantiële budgettaire derving aan dividendbelasting. Er is dus wel degelijk een
financieel belang. Om het reguliere coöperatieve bedrijfsleven niet te raken, is vervolgens gekozen voor een
gerichte maatregel. Coöperaties worden alleen in misbruiksituaties inhoudingsplichtig voor de
dividendbelasting. De keuze voor een gerichte maatregel betekent wel dat nieuwe vragen kunnen ontstaan
over de precieze afbakening en de toepassing van de regeling. Het gaat hierbij echter, juist door de gerichte
aanpak, wel om structuren die primair zijn gericht op het ontgaan van belastingheffing. Het reguliere
coöperatieve bedrijfsleven wordt door de nieuwe wetgeving derhalve niet geraakt. De wetgeving vormt aldus
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DEEL 4 - Belastingplan 2012 (relevante onderdelen)
juist een bestendiging van de uitgangspunten die in de huidige APA-/ATR-praktijk worden gehanteerd.
Belastingplichtigen kunnen in het kader van de APA-/ATR-praktijk om zekerheid vooraf verzoeken over de
uitvoering van de voorgestelde maatregelen.
Voorts gaan de auteurs technisch zeer diepgaand in op de voorgestelde maatregelen en signaleren zij een
aantal in hun ogen onevenwichtigheden. Het voert echter te ver om als wetgever in te gaan op dergelijke zeer
specifieke praktijksituaties. Iedere situatie zal van geval tot geval, op basis van de concrete omstandigheden
van het voorliggende geval, moeten worden beoordeeld.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 003, G, blz. 2-3

Brief van de Staatssecretaris van Financiën
Brief naar aanleiding van plenaire behandeling pakket Belastingplan 2018
De heer Van de Ven vraagt of een in het land van vestiging vrijgesteld pensioenfonds als “inwoner”
kwalificeert voor de toepassing van de nieuwe inhoudingsvrijstelling. Tevens vraagt de heer Van de Ven hoe
het kabinet voornemens is het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst met betrekking tot de regeling voor
teruggaaf van dividendbelasting voor niet in Nederland gevestigde pensioenfondsen te continueren.
Het antwoord op de eerste vraag is niet eenduidig. Voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling moet aan
een aantal vereisten worden voldaan. Een in het land van vestiging van de winstbelasting vrijgesteld
pensioenfonds kan weliswaar voldoen aan de voorwaarde dat het volgens de fiscale wetgeving van de
woonstaat aldaar is gevestigd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de inhoudingsvrijstelling ook van
toepassing is. Een ander vereiste houdt namelijk in dat de opbrengstgerechtigde een belang in de
inhoudingsplichtige heeft waarop de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening van toepassing
zou zijn indien de opbrengstgerechtigde in Nederland zou zijn gevestigd. Voor zover buitenlandse
pensioenfondsen – indien zij in Nederland zouden zijn gevestigd – niet zouden zijn onderworpen aan de
vennootschapsbelasting, is de inhoudingsvrijstelling dus reeds om die reden niet van toepassing. Immers, in
dat geval is de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening niet van toepassing. Er wordt
momenteel wel een beleidsbesluit voorbereid waarin wordt opgenomen onder welke voorwaarden
binnenlandse en buitenlandse pensioenlichamen subjectief zijn vrijgesteld van de heffing van
vennootschapsbelasting.
Buitenlandse pensioenfondsen hebben op basis van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) wel
recht op teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting indien – kort gezegd – zij vergelijkbaar zijn met in
Nederland gevestigde pensioenfondsen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Het onderhavige
wetsvoorstel brengt hierin geen wijziging. De in het hiervoor genoemde beleidsbesluit opgenomen
voorwaarden werken ook door naar de vereisten die gelden voor de regeling voor teruggaaf van
dividendbelasting aan buitenlandse pensioenfondsen.
Ten slotte heeft de heer Van de Ven gevraagd of Nederland inzet op het aanbieden van een aantrekkelijk
vestigingslocatie voor het beheer van buitenlandse pensioenfondsen.
Het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling beoogt
misbruik van de coöperatie beter te bestrijden en een meer gelijke behandeling in de dividendbelasting van
kapitaalvennootschappen en houdstercoöperaties te bewerkstelligen. Dit wetsvoorstel dient geen
nevengeschikt doel. De kwestie die de heer Van de Ven opwerpt, hoort mijns inziens daarom te worden
bezien in het kader van het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Over dit onderwerp komen
we verder te spreken zodra de uitgewerkte voorstellen hiertoe aan uw Kamer zijn voorgelegd.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. E, blz. 2.
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Artikel 1, lid 7 Wet op de dividendbelasting 1965

DEEL 5 - Overige relevante
brondocumenten
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DEEL 5 - Overige relevante brondocumenten

Memorie van toelichting Wetsvoorstel
Overige fiscale maatregelen 2010
(relevante deel)
32 129
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)
nr. 3
MEMORIE VAN TOELICHTING
(…)

Artikel 13, negende lid (niet als belegging gehouden)
Een deelneming wordt onder meer niet als belegging gehouden als de onderneming van het lichaam waarin
wordt deelgenomen in het verlengde ligt van de onderneming van de belastingplichtige.
Ook indien de belastingplichtige een houdstervennootschap is die een wezenlijke functie vervult ten dienste
van de bedrijfsuitoefening van een groep, zal deze het belang niet als belegging houden.
Indien sprake is van een tophoudster die op grond van haar activiteiten op bestuurlijk, beleidsvormend en/of
financieel terrein een wezenlijke functie vervult ten dienste van de bedrijfsuitoefening van de groep, zal deze
tophoudster de aandelen niet als belegging houden.
Indien sprake is van een tussenhoudster die door een schakelfunctie een relatie tussen de bedrijfsmatige
activiteiten van de moedermaatschappij en de activiteiten van de kleindochtermaatschappij legt, kan deze
tussenhoudster worden geacht een wezenlijke functie ten dienste van de groep te vervullen. De
tussenhoudster vervult ook een schakelfunctie als de moedermaatschappij een tophoudster is, die een
wezenlijke functie vervult ten dienste van de bedrijfsuitoefening van de groep, en de tussenhoudster een
deelneming heeft in een lichaam dat een (actieve) onderneming drijft. Van een schakelfunctie kan eveneens
sprake zijn indien een tussenhoudster niet rechtstreeks wordt gehouden door een actieve
moedermaatschappij of tophoudster maar door een andere tussenhoudster. Deze benadering is ontleend aan
het beleid zoals dat gold tot 2007 (op grond van BNB 1975/11).
Een andere situatie die zich kan voordoen betreft een belastingplichtige die belangen houdt in één of
meerdere lichamen die niet middellijk of onmiddellijk beleggen, zonder dat sprake is van een houdsterfunctie
binnen een groep. Een dergelijke belastingplichtige heeft dan meer het karakter van een
participatiemaatschappij. In die situatie zal moeten worden getoetst of de belastingplichtige als zodanig een
onderneming drijft. Daartoe moet worden getoetst of de werkzaamheden van de belastingplichtige het
normale vermogensbeheer te boven gaan. Een belangrijk criterium in dit verband is of de belastingplichtige
bijvoorbeeld door zitting in het dagelijks bestuur van de vennootschap waarin het belang wordt gehouden,
een beleidsvormende, financiële en bestuurlijke invloed kan uitoefenen.
Tweede Kamer ,vergaderjaar 2009–2010,32129,nr .3, blz.59
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Houdstersubstance: bijlage besluit DGB 2014/3099 (relevant deel)

Houdstersubstance: bijlage besluit DGB
2014/3099 (relevant deel)
Vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf in de vorm
van een Advance Tax Ruling (ATR) Besluit DGB 2014/3099

Bijlage
Lijst van minimum vereisten als bedoeld in onderdeel 8 van het onderhavige besluit
-

Ten minste de helft van het totaal aantal statutaire en beslissingsbevoegde bestuursleden woont of is
feitelijk gevestigd in Nederland.

-

De in Nederland wonende of gevestigde bestuursleden beschikken over de benodigde professionele
kennis om hun taken naar behoren uit te voeren, tot welke taken ten minste behoort de besluitvorming,
op grond van de eigen verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en binnen het kader van de normale
concernbemoeienis, over door de het lichaam af te sluiten transacties, alsmede het zorg dragen voor
een goede afhandeling van de afgesloten transacties.

-

Het lichaam beschikt over gekwalificeerd personeel voor de adequate uitvoering en registratie van de
door het lichaam af te sluiten transacties

-

De bestuursbesluiten worden in Nederland genomen.

-

De belangrijkste bankrekeningen van het lichaam worden in Nederland aangehouden

-

De boekhouding wordt in Nederland gevoerd.

-

Het lichaam heeft - in elk geval tot het toetsmoment - op correcte wijze aan al zijn
aangifteverplichtingen voldaan. Dit kan gaan om Vpb, LB, OB, etc.

-

Het vestigingsadres van het lichaam is in Nederland. Het lichaam wordt, naar beste weten van de
vennootschap, niet (tevens) in een ander land als fiscaal inwoner beschouwd.

-

Indien sprake is van verzoeken die betrekking hebben op een transactie met een deelneming: de
bepaling dat verzoeker de kostprijs van de deelnemingen waarvoor een ATR wordt gevraagd met ten
minste 15% eigen vermogen heeft gefinancierd cq. zal financieren.

Voor de uitleg van deze vereisten is hoofdstuk III van het besluit nr. DGB 2014/3102 van overeenkomstige
toepassing.
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Overzicht wetteksten

Overzicht wetteksten

DIVIDENDBELASTING

TECHNISCH AB

-2011
b. het belastbare inkomen uit een
aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk
4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 in
een in Nederland gevestigde vennootschap,
niet zijnde een vrijgestelde
beleggingsinstelling, indien het aanmerkelijk
belang niet behoort tot het vermogen van
een onderneming;

2016-2018

2018

b. het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk
belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland
gevestigde vennootschap, niet zijnde een
vrijgestelde beleggingsinstelling, indien de
belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt
met als voornaamste doel of een van de
voornaamste doelen om de heffing van
inkomstenbelasting of dividendbelasting bij een
ander te ontgaan en dit aanmerkelijk belang niet
behoort tot het vermogen van een onderneming;

2012-2016

b. het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk
belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland
gevestigde vennootschap, niet zijnde een
vrijgestelde beleggingsinstelling, indien de
belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt
met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om de
heffing van inkomstenbelasting of
dividendbelasting bij een ander te ontgaan en er
sprake is van een kunstmatige constructie of reeks
van constructies waarbij:
1°. een constructie uit verscheidene stappen of
onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of reeks van constructies als
kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij niet is
opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die
de economische realiteit weerspiegelen;

7 Indien een coöperatie direct of indirect aandelen
(…) houdt met als voornaamste doel of een van de
voornaamste doelen om de heffing van
dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een
ander te ontgaan, en het direct of indirect door die
ander gehouden lidmaatschapsrecht van die
coöperatie niet tot het vermogen van een
onderneming van het lid behoort, wordt voor de
toepassing van deze wet, met uitzondering van
artikel 4, eerste en tweede lid, dat
lidmaatschapsrecht gelijkgesteld met een aandeel
en wordt die coöperatie gelijkgesteld met een
vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in
aandelen is verdeeld.

7 Indien een coöperatie direct of indirect aandelen
(…) houdt met als hoofddoel of een van de
hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting
of buitenlandse belasting bij een ander te ontgaan
en er sprake is van een kunstmatige constructie of
reeks van constructies, wordt voor de toepassing
van deze wet, met uitzondering van artikel 4, eerste
en tweede lid, het direct of indirect door die ander
gehouden lidmaatschap van die coöperatie
gelijkgesteld met een aandeel en wordt die
coöperatie gelijkgesteld met een vennootschap
welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is
verdeeld. Een constructie kan uit verscheidene
stappen of onderdelen bestaan. Een constructie of
reeks van constructies wordt als kunstmatig
beschouwd voor zover zij niet is opgezet op grond
van geldige zakelijke redenen die de economische
realiteit weerspiegelen.

b. het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk
belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland
gevestigde vennootschap, niet zijnde een vrijgestelde
beleggingsinstelling, indien de belastingplichtige het
aanmerkelijk belang houdt met als hoofddoel of een
van de hoofddoelen om de heffing van
inkomstenbelasting bij een ander te ontgaan en er
sprake is van een kunstmatige constructie of
transactie of reeks van constructies of samenstel
van transacties waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidende
stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of transactie of reeks van
constructies of samenstel van transacties als
kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij,
onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond van
geldige zakelijke redenen die de economische
realiteit weerspiegelen;.
3. Het derde lid, onderdeel c, komt te luiden:
c. de opbrengstgerechtigde het belang, bedoeld in
het tweede lid, onderdeel b, heeft met als hoofddoel
of een van de hoofddoelen om de heffing van
belasting bij een ander te ontgaan en er sprake is
van een kunstmatige constructie of transactie of
reeks van constructies of samenstel van transacties
waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidende
stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of transactie of reeks van
constructies of samenstel van transacties als
kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij,
onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond van
geldige zakelijke redenen die de economische
realiteit weerspiegelen.
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